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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ

Πρωτοβουλία
με σαφή μηνύματα
στον πρόεδρο
Η είδηση ότι σειρά βετεράνων πολιτικών από τα δύο μεγάλα κόμματα
ενώνουν δυνάμεις κάτω από μία
πλατφόρμα, που στόχο έχει την ενημέρωση για τη διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία και τη διαφώτιση των θετικών της λύσης και της επανένωσης,
σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη,
καθώς πρώτη φορά επιχειρείται κάτι
τέτοιο. Κίνηση που στέλνει σαφή μηνύματα προς τον Νίκο Αναστασιάδη
να μην εκτροχιαστεί από την πορεία
επίλυσης στο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Σελ. 3
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Αφήνουν τα δύσκολα για τον Γκουτιέρες

Το παρασκήνιο που οδήγησε από την αισιοδοξία της κατάληξης στο εκκρεμές της συνομολόγησης
Με το σύνδρομο του χριστουγεννιάτικου
δέντρου, σύμφωνα με το οποίο ένα στολίδι
μπορεί να μην προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά όλα μαζί μπορούν να πυροδοτήσουν την όλη προσπάθεια, παραλλήλισαν
τις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών

γνώστες του διπλωματικού παρασκηνίου.
Και αυτό καθόλου τυχαία δεδομένου και των
όσων διημείφθησαν όλο αυτό το διάστημα.
Από το λιτό και μινιμαλιστικό κείμενο που
συμφωνήθηκε αρχικά μεταξύ των δύο ηγετών
και της κας Λουτ, τα πράγματα άλλαξαν στην

πορεία με την εμπλοκή της Άγκυρας. Σε αυτό
το πλαίσιο οι δύο πλευρές οδηγηθήκαν σε
περίπλοκα σενάρια, τοποθετώντας ο καθένας
το δικό του ευαίσθητο θέμα στο τραπέζι. Κινήσεις που προκάλεσαν εμπλοκή και ρίχνουν
την μπάλα στον γενικό γραμματέα των Η.Ε.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Κρίσιμες πολιτικές στιγμές ζει η Βρετανία

Η πολιτική
ισότητα είναι
κέρδος για
τον Μ. Ακιντζί

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Έκλεισε το κεφάλαιο
Χρήστου Στυλιανίδη

Μετά και τη συνάντηση της Παρασκευής
μεταξύ Ν. Αναστασιάδη, Μ. Ακιντζί και Τζέιν
Χολ Λουτ ο Τ/κ ηγέτης θεωρεί ότι η πολιτική
ισότητα είναι κέρδος για την τ/κ κοινότητα
και αναζητείται συναντίληψη στις εγγυήσεις.
Κομβικός ενδιάμεσος σταθμός είναι η περίοδος Νοεμβρίου-Ιανουαρίου. Για τον κ.
Ακιντζί το Πλαίσιο Γκουτιέρες της 30ής Ιουνίου αποκτά άλλη σημασία. Σελ. 5

Τα δημοσιεύματα της OCCRP δεν
άνοιξαν μόνο θέμα τάξης για τον
πρόεδρο αλλά ήγειρε και ερωτήματα
γύρω από το πόσο ανεξάρτητο κράτος είναι η Κύπρος. Έβγαλε στο προσκήνιο την πολιτική ρήξη που υπάρχει μεταξύ Νίκου Αναστασιάδη και
Χρήστου Στυλιανίδη και δεν θα κοπάσει σύντομα, με την κυβέρνηση να
φωτογραφίζει το περιβάλλον του Ευρωπαίου Επιτρόπου γύρω από τα δημοσιεύματα και στη συνέχεια να
αναιρεί στο παρασκήνιο την όποια
εμπλοκή Στυλιανίδη. Σελ. 7

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

Απορρίφθηκε
η πρόταση για Φ.Α.
Εν μέσω συνεχιζόμενων προκλήσεων, η τουρκική πλευρά θεωρεί πως η
παρούσα κατάσταση στην Ανατολική
Μεσόγειο δεν εξυπηρετεί στους
στρατηγικούς της στόχους. Στην Άγκυρα ανοιχτά θεωρούν πως οι αγωγοί
Φ.Α. θα περάσουν από το έδαφός της
την ώρα που η πρόταση του Νίκου
Αναστασιάδη έπεσε στο κενό. Σελ. 10

ΚΟΣΜΟΣ

Αναζητούν λύσεις
για την Ακροδεξιά
Πληθαίνουν οι φωνές για νέους τρόπους αντιμετώπισης της Ακροδεξιάς
στη Γερμανία. Μπορεί τα χειρότερα
να αποφεύχθηκαν στις εκλογές στα
κρατίδια της Σαξονίας και του Βραδεμβούργου, ωστόσο η Εναλλακτική
για τη Γερμανία (AfD), αποτελεί εναλλακτική ακροδεξιού κινδύνου. Σελ. 22

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Θέλετε αλήθειες; Ιδού!

Σελ. 2

ΠEΤΡΟΣ ΖΑΡΟYΝΑΣ
Σελ. 10
Ξεκίνησε παράλληλη διαπραγμάτευση για το φυσικό αέριο

Αντόνιο Γκουτιέρες. Η όλη διαδικασία δεν
φαίνεται τόσο εύκολη για τον Νίκο Αναστασιάδη, όχι μόνο για τη συνομολόγηση των
όρων αναφοράς, αλλά και για τους αντιπολιτευτικούς τόνους που άρχισαν ήδη να εντείνονται μπροστά στις εξελίξεις. Σελ. 4

Κερδίζουν έδαφος
εναλλακτικά σχέδια
Με τη βοήθεια 21 Συντηρητικών ανταρτών, η αντιπολίτευση πέρασε νομοσχέδιο που απαγορεύει στον Μπόρις Τζόνσον να βγάλει τη χώρα από
την Ε.Ε. την 31η Οκτωβρίου αν δεν καταλήξει σε συμφωνία με τις Βρυξέλλες. Μπορεί η αντιπολίτευση να πέτυχε το μη κλείσιμο του Κοινοβουλίου, ωστόσο της είναι δύσκολο να καταλήξει στο τι θέλει. Το σχέδιο της Μέι για συμφωνημένο Brexit έχει ήδη καταψηφιστεί τρεις φορές.
Έτσι, οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα κρίνουν την τύχη του Brexit, την υπόσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και το μέλλον της Ευρώπης,
με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ενώ ερώτημα παραμένει το πότε θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Σελ. 21

Ο Ταγίπ Ερντογάν
στη συριακή μέγγενη
Εκατέρωθεν πιέσεις στην Άγκυρα
Η Τουρκία καλείται να αναθεωρήσει τη συνολική κατάσταση στο Ιντλίμπ, ξεκινώντας
με την εκ νέου μελέτη της συνεργασίας
με τη Ρωσία για το ζήτημα του τελευταίου
οχυρού της συριακής αντιπολίτευσης. Νέος
στόχος της Τουρκίας στη Συρία είναι η δημιουργία ενός μικρού προγεφυρώματος
στα σύνορα Τουρκίας-Ιντλίμπ. Σελ. 5

Η Αθήνα κοιτάζει
προς Καστελλόριζο
Σε επιφυλακή η ελλ. κυβέρνηση
Με το βλέμμα καρφωμένο στο Καστελλόριζο παραμένει η Αθήνα, παρά τον εμπλουτισμό της ατζέντας της Αγκυρας, η
οποία, με στόχο την άσκηση περαιτέρω
πιέσεων προς την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ, απειλεί
την Ευρώπη με εκατοντάδες χιλιάδες
πρόσφυγες. Σελ. 18

Διαφορετικό είναι το όραμα της λύσης που
θέλει ο Μ. Ακιντζί, από όσα σκέφτεται και
προκρίνει η Άγκυρα, αλλά και οι πολιτικοί
του αντίπαλοι. Ωστόσο, για λόγους διπλωματίας η τουρκική πλευρά δεν απορρίπτει
την ομοσπονδιακή φόρμουλα και αφήνει
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την πορεία
του Κυπριακού. Σελ. 6

Ο χάρτης της τοπικής αυτοδιοίκησης

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Διά χειρός του προέδρου της Δημοκρατίας οι τελευταίες πινελιές

Επείγει

Δημιουργία δώδεκα δημοτικών συμπλεγμάτων προβλέπουν τα σενάρια που υπάρχουν για τη μεταρρύθμιση στην τοπική
αυτοδιοίκηση, το νομοσχέδιο της οποίας
θα προωθηθεί στη Βουλή για συζήτηση
και ψήφιση. Εμπλοκή στη διαμόρφωση
του νέου χάρτη αναμένεται να έχει το
Προεδρικό προκειμένου να καμφθούν,

εκτός των άλλων, αντιδράσεις τοπικών
κοινωνιών. Στη Λευκωσία γίνεται λόγος
για τρία συμπλέγματα, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο να μειωθούν κατά
ένα. Εκτός από τις συνενώσεις, το νομοσχέδιο ενδέχεται να περιλαμβάνει και
παράταση της θητείας των υφιστάμενων
Δημοτικών Συμβουλίων. Σελ. 8

Το Cyreit 2 ετοιμάζει η Τρ. Κύπρου
Ομαδοποιεί ακίνητα 50-80 εκατ. ευρώ – Ενδιαφέρον από Invel
Δεύτερο επενδυτικό ταμείο ακινήτων
(Cyreit 2) ετοιμάζει η Τράπεζα Κύπρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το
Cyreit 2 θα περιλαμβάνει 10 εμπορικά
ακίνητα, με σταθερές μακροχρόνιες μισθώσεις, τα οποία βρίσκονται ως επί το
πλείστον στην Κύπρο, δίχως όμως να
αποκλείεται να περιλαμβάνεται και εμ-

πορικό ακίνητο σε άλλη χώρα. Η αξία
των ακινήτων, που πρόκειται να ομαδοποιήσει η Τράπεζα, θα κυμαίνεται στα
50 - 80 εκατ. Αγοραστής ενδεχομένως
να είναι και πάλι η Invel Real Estate Management Ltd, διευθύνων σύμβουλος
της οποίας είναι ο κύπριος Χριστόφορος
Παπαχριστοφόρου. Οικονομική, σελ. 6

Σε φάσεις λεπτές του Κυπριακού, όπως
η τρέχουσα, είναι σοφό το κομματικό
επικοινωνιακό παίγνιο να αποσύρεται
και τη θέση του να παίρνει η συνετή και
ίσως και η άνευ όποιας προβολής διαβούλευση των πολιτικών δυνάμεων του
τόπου. Στην παρούσα συγκυρία, ως μη
έπρεπε, παρατηρούμε πολιτικές δυνάμεις
να προεξοφλούν την αποτυχία της προσπάθειας που καταβάλλεται από τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Τ/κ ηγέτη
Μουσταφά Ακιντζί, τη μεσολάβηση της
απεσταλμένης του γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών Τζέιν Χολ Λουτ, ως εάν τυχόν
ναυάγιο να σημαίνει απλά ακόμη μία
αναβολή. Το τελευταίο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας προειδοποιεί για την
επείγουσα πλέον φύση της μακρόχρονης
εκκρεμότητας-κατοχής, ενώ οι τουρκικές
κινήσεις στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων συνηγορούν στο επείγον –τουλάχιστον όσων αποζητούν λύση-απελευθέρωση, της εξεύρεσης λύσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΕΚΘΕΣΗ

Η «βίβλος» του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Παρουσιάζεται στην ψηφιακή έκθεση στη Θεσσαλονίκη το αφήγημα του
Μεσαίωνα, τα έπη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρόκειται για χειρόγραφο που
εξιστορεί τη θρυλική ζωή του Μακεδόνα στρατηλάτη, και που το πρωτότυπο
φυλάσσεται στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Ζωή, σελ. 1

ΤΟΠΟΙ

Ανοίγει η οικία του Βρετανού φιλέλληνα Φέρμορ
Η οικία του διάσημου Βρετανού συγγραφέα, αντιστασιακού και σπουδαίου φιλέλληνα Πάτρικ Λι Φέρμορ στη Μάνη ανακαινίστηκε και μετατράπηκε σε μορφωτικό κέντρο. Το 2016 το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έκανε μεγάλη δωρεά στο Μουσείο Μπενάκη, στο οποίο ανήκει το σπίτι. Ζωή, σελ. 4

ΘΥΜΗΣΕΣ

Ο βιβλιοπώλης Κυριάκος Π. Κυριάκου θυμάται
Με αφορμή μια φωτογραφία από την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου,
που δείχνει το βιβλιοπωλείο του Παύλου Κυριάκου, ο Κυριάκος Π. Κυριάκου αφηγείται στην «Κ» μερικές στιγμές, που παρά τα 45 χρόνια που
έχουν περάσει έχουν μείνει ανεξίτηλες. Ζωή, σελ. 5

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

Η τρύπα στο νερό, η Λουτ
και η τόλμη του Γκουτιέρες

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Είχα γράψει λίγο μετά
το δημοψήφισμα του
2004 ότι είναι αδύνατο
να ξαναπάρεις το τρένο που έχασες. Τότε,
στο τρένο του Μπούργκενστοκ ήσαν όλοι, τα δύο μέρη, οι
πρωθυπουργοί, τα Η.Ε. ακόμα και
εκπρόσωπος της Ε.Ε., της οποίας θα
γινόμασταν μέλος, αφού η συμφωνία
-που δεν τηρήσαμε, προνοούσε λύση-ένταξη. Εμείς οι Ε/Κ, οι πονηρότεροι των θνητών, όχι μόνο δεν τηρήσαμε τα υπεσχημένα, αλλά ο Τάσσος σηκώθηκε κι έφυγε στα μέσα
της Διάσκεψης κι όταν επέστρεψε
ούτε καν διαπραγματεύτηκε. Η τουρκική πλευρά υπέβαλε λίστα 11 απαιτήσεων και η πλευρά μας καμία.
Πήρε τα χαρτιά της κι έφυγε. Μάλιστα
με διάγγελμα ο Πρόεδρος καλούσε
τον λαό να απορρίψει ένα σχέδιο το
οποίο, αν και δεν το διαπραγματεύτηκε, μας επέστρεφε Αμμόχωστο,
Μόρφου και 51 χωριά στη γραμμή
αντιπαράταξης, ενώ προνοούσε το
2019 να έφευγε και ο τελευταίος των
650 Τούρκων στρατιωτών. Όλα αυτά
από τον Τάσσο, που σύμφωνα με
τον Χριστόφια τότε, «άλλαξεν ο άδρωπος σιόρ».
Ο Χριστόφιας, ο οποίος αντί στη
λύση, οδήγησε την Αριστερά στο
«όχι»για να τσιμεντώσει το «ναι» και
να γίνει Πρόεδρος. Είπε και τσιμέντωσε το «όχι», έγινε Πρόεδρος κι
έφυγε αφήνοντας ένα καμένο Μαρί,
ένα κράτος καμένο-φαλιρισμένο και
μια Αριστερά με εγκαύματα τρίτου
βαθμού.Το 2004 ήταν όμως το δεύτερο τρένο που χάθηκε. Το πρώτο
ήταν το 1993 με τις Ιδέες Γκάλι, όταν
οι συνομιλίες Βασιλείου-Ντενκτάς
είχαν φτάσει στο διά ταύτα, ο Βασιλείου έχασε τις εκλογές από τον Κληρίδη και ο Γλαύκος πέταξε την ευκαιρία να το πάει μέχρι τη λύση διότι
είχε υποσχεθεί στον Σπύρο Κυπριανού ότι θα έθαβε τις Ιδέες Γκάλι. Τις
έθαψε, εκπόνησε την πολιτική του
«ενεργού ηφαιστείου» με τους εξοπλισμούς που αντί μπαρούτι, μύριζαν
χρήμα. Όταν έσκασε η φούσκα S300 ήρθαν οι νούσιμοι χειρισμοί
Κρανιδιώτη-Σημίτη που μας έσπρωξαν προς την Ε.Ε. και τη λύση-ένταξη.
Μετά το δημοψήφισμα, τα πατριωτικά σαΐνια έλεγαν ότι τα εδάφη που

δεν πήρε ο Τάσσος με το Ανάν θα
τα πάρουμε μέσω προσφυγών στα
ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έτσι μερικές
χιλιάδες Ε/Κ κατέθεσαν προσφυγές.
Η Ευρώπη, που είχε καεί από την
πονηριά μας, τους παρέπεμψε στην
τουρκική Επιτροπή Αποζημιώσεων
που λειτουργεί ως πρωτόδικο όργανο
και –φυσικά- χειρίζεται τις υποθέσεις
κατά το δοκούν. Όταν η Άγκυρα είδε
ότι ο χρόνος δημιουργεί και δίκαιο
(βλ. υπόθεση Δημόπουλος), παρά τα
ψηφίσματα των Η.Ε. αποφάσισε να
ανοίξει τα Βαρώσια. Διά του Οζερσάι
και με τα χρήματα των Τούρκων ντιβέλοπερς, θα μετατρέψουν τα ε/κ
ξενοδοχεία σε χρυσοφόρα θέρετρακαζίνα.Στην περίκλειστη πόλη θα
φτιάχνουν σιγά-σιγά τα σπίτια για
το εργατικό δυναμικό που θα κουβαλήσουν από την Τουρκία, τα δε
ψηφίσματα των Η.Ε. παλιά και νέα,
θα μας τα κολλήσουν στον Πενταδάκτυλο δίπλα από τη σημαία να τα
βλέπουμε νυχθημερόν. Όσο για τον
Νίκο Αναστασιάδη και την αινιγματική για πολλούς συμπεριφορά του
από το 2017 και εντεύθεν, εκτιμώ
πλέον -και επικυρώνεται από όσες
πληροφορίες έχω συλλέξει και την
τελευταία βδομάδα- ότι θεωρεί πως
το στάτους κβο δεν πρόκειται να αλλάξει με επίτευξη ομοσπονδιακής
λύσης καθότι η Τουρκία και η πλειοψηφία των Τ/κ επιδιώκουν πια λύση
καλής γειτονίας. Μάλιστα προκρίνεται, η συνέχεια της τελικής Διάσκεψης να γίνει μετά τις «προεδρικές
εκλογές» στα Κατεχόμενα τον προσεχή Απρίλη, με τη λογική ότι στο
δεύτερο γύρο ο Ακιντζί κερδίζει τον
Οζερσάι. Και ποιος εγγυάται ότι ο
Οζερσάι με τη δύναμη του χρήματος
των Τούρκων ντιβέλοπερς και ενός
ενισχυμένου κόμματος των εποίκων
δεν θα νικήσει από τον πρώτο γύρο;
Ποιος εγγυάται ότι ο Ακιντζί δεν θα
την πάθει, όπως την έπαθε από τον
Έρογλου ο Ταλάτ, όταν στον τελευταίο, ο Χριστόφιας αρνήθηκενα καταγράψουν τις συγκλίσεις τους; Αυτά,
γιατί ενώ το τελευταίο ψήφισμα
(2483) του ΣΑ προδιαγράφει μια πορεία προς λύση ΔΔΟ με ημερομηνίες
ορόσημα, πολλοί ρωτάτε, τι γίνεται;
Κάντε τις προσθαφαιρέσεις σας…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ακούγοντας κάποιος τη δήλωση του Healhty

μετά την κοινή συνάντηση που είχε με τον
Μουσταφά και το Γκουτιέρες Girl Τζέιν Χολ
Λουτ, διερωτάται εάν ήταν επάναγκες τόση ταλαιπωρία για να βρεθούν και να ανταλλάξουν
ξανά χιλιοειπωμένα αστεία. «Δεν έγινε οποιαδήποτε συζήτηση κατά τη διάρκεια της μικρής δεξίωσης, απλά φιλικές ανταλλαγές και
αστεϊσμοί, αλλά φυσικά και η έκφραση ελπίδας και η ενθάρρυνση της κας Λουτ να συνεχίσει την προσπάθεια με την ελπίδα να καταλήξουμε σε κάτι που θα δημιουργεί προοπτικές
για δημιουργικό διάλογο», είπε και έπεισε
τους πάντες πως η Λουτ για μια εβδομάδα κατάφερε μια τρύπα στο νερό...
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια,

εάν το Γκουτιέρες Girl θα πετύχει οτιδήποτε
από τις εγγυήτριες δυνάμεις. Σε μια εποχή που
η Τουρκία προσπαθεί να σπάσει το ρεκόρ της
στις προκλήσεις και να κάνει νέες γεωτρήσεις
στην κυπριακή ΑΟΖ, η Βρετανία τα έχει γενικώς χαμένα με το Brexit και η Ελλάδα με νέα
κυβέρνηση προσπαθεί να... προσανατολιστεί,
παρά τη σταθερή της στήριξη.
Θα ήταν βεβαίως απορίας άξιο να προσπαθεί
κάποιος να βρει απαντήσεις εκτός Κύπρου
όταν δεν μπορούν να τις δώσουν οι πρωταγωνιστές των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως μιλάμε για το Κυπριακό και την Κύπρο, που όπως
σοφά ομολόγησε ο Γκουτιέρες δεν είναι ένα
«κανονικό» κράτος. Οπότε οποιαδήποτε προσπάθεια αναζήτησης κανονικότητας μάλλον θα
είναι μάταιη.

«Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε σύντομα τέτοια καπακωτή!»

πρώτη φορά την κυρία Λουτ να μιλά δημόσια!
Ναι, μίλησε ενώπιον καμερών και ανέφερε
πως η διαδικασία συνεχίζεται. ΟΚ. Αν μη τι άλλο ακούσαμε και τη φωνή της!
Με δυναμική παρέμβαση του Φούλη φαίνεται

Θα τολμήσει άραγε ο Γκουτιέρες να προβάλει

πως θα ξεπεραστεί ο σκόπελος της 56ης
έδρας στη Βουλή. Το τεράστιο πρόβλημα φαίνεται πως τελικά θα λυθεί πριν οδηγηθούμε
στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και θα περιλαμβάνει τροποποίηση του Συντάγματος για
να ακολουθήσει νομοθεσία για τη βουλευτική
έδρα της Λεμεσού, αλλά ταυτόχρονα θα ψηφιστεί και άλλος νόμος ώστε οποιαδήποτε βουλευτική έδρα (ή έδρα ευρωβουλευτή) κενωθεί
από αντάρτες που επιλέγουν να αποχωρήσουν
από το κόμμα τους, η έδρα να επιστρέφεται
στο κόμμα με το οποίο ο βουλευτής ή ευρωβουλευτής εξελέγη.

το ηγετικό του προφίλ ως ο αρχηγός του παγκόσμιου Οργανισμού και να κατευθύνει, ως
μεταξύ μας οφείλει, τις εξελίξεις;
Κάποιοι πάντως φοβούνται πολύ μια τέτοια

εξέλιξη, αφού θεωρούν ότι το Πλαίσιο Γκουτιέρες (αλήθεια βρέθηκε το... πρωτότυπο;) κάθε άλλο από δίκαιη και βιώσιμη λύση προνοεί.
Αυτά όλα όμως θα έχουμε μέρες να τα ακούσουμε, να τα δούμε και να τα εμπεδώσουμε.
Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι έτοιμοι για νέο
ρεσιτάλ και θα κάνουν σκόνη τους τηλεοπτικούς αστέρες που αυτή την εποχή ετοιμάζονται για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Υπομονή να
έχουμε.

Ο Φούλης όπως και ο Λιλλήκας έπαθαν και

έμαθαν επ’ αυτού. Φαίνεται όμως πως με την
πρόταση Φούλη συμφωνούν και άλλα κόμματα, όπως το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ οι οποίοι δεν θα ήθελαν με τίποτα να ζήσουν το δρά-

Πάντως η κοινή συνάντηση Λουτ, Healthy,

Μουσταφά είχε και ένα θετικό: Ακούσαμε για

Μεγάλες εξελίξεις αναμένονται σε ένα ση-

μαντικό θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα. Αναμείνατε στο ακουστικό σας. Αν αληθεύουν και επιβεβαιωθούν όσα ακούω ως φήμες θα τρίβουμε και τα μάτια μας και τα αφτιά
μας από τις λεπτομέρειες που θα αποκαλυφθούν. Θα παρακολουθώ και θα επανέλθω.
Πολύ στενή είναι η συνεργασία κρατικού αξιω-

ματούχου με βουλευτή μεγάλου κόμματος της
αντιπολίτευσης. Όπως ανέφερε προχθές βουλευτής άλλου κόμματος: «οι δυο τους είναι συγκοινωνούντα δοχεία και αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια. Θα έλεγα πως για κάποια θέματα θα
πρέπει να κάνουν και κοινό homework, δεν
εξηγείται η απόλυτη ταύτιση και συνεννόηση».
ΚΟΥΙΖ: Ενώ ο αρχιεπίσκοπος δεν φαίνεται δια-

τεθειμένος να ανοίξει ξανά το κεφάλαιο Ανδρέας Πιτσιλλίδης, ο τέως ευρωβουλευτής δεν
φαίνεται να τα βάζει κάτω. Αληθεύει πως ετοιμάζεται για νέο αγώνα και μάλιστα με «προσβάσεις στην Ιερά Σύνοδο», όπως διαδίδεται;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

Με άριστα
το 10

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
8.IX.1939
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Στις ευαισθησίες. Πάντως μέχρι την
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Στην τεχνολογία. Παρουσίασε τον
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Στην επιστημοσύνη. Και γιατί να

διωχθεί ο Μόρφου; Τεκμηρίωσε
αναλυτικά και με πλήρη σαφήνεια τις
απόψεις του στη διατριβή «έτσι γεννιούνται οι ομοφυλόφιλοι».
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Στο μυστικό. Ένα άλλο πρόγραμμα

που ΔΕΝ θα παρουσιάσει ο πρόεδρος είναι αυτό που παρακολουθεί τα
ΜΜΕ. Το εγκατέστησε στο Προεδρικό ο
(πρώην) εθνικός επικοινωνιολόγος και
είναι όλοι ψεκασμένοι όταν βλέπουν το
#misirlis να βρίσκεται στην πρώτη θέση
αναζήτησης στο ιντερνέτ εδώ και δύο
βδομάδες. Να του το πουν; Ή να παίξουν
πελλόν;

Στον φίλο. Όταν θες να τα βρεις με

έναν παλιόφιλο που τώρα δεν σου μιλά, γιατί σε μια στιγμή αδυναμίας του
πέταξες πράγματα, τι κάνεις; Τον βρίσκεις σε αδυναμία και κτυπάς την πόρτα
και τον βοηθάς. Ε Healthy μου; Το Μουσταφούιν σου έχει εκλογές.

«ΕΞΑΝΤΑ» λέει ο πρόεδρος και θα
μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν
«ζωντανά» την πρόοδο του κυβερνητικού έργου. Εμείς προεδράρα μου αναμένουμε την παρουσίαση του «ΕΞΟΥΡΑΝΟΥ». Του προγράμματος που θα παρακολουθούμε την πρόοδο των πύργων
της Λεμεσού.

4

Στην αντίζηλο. Έξω φρενών

ακούεις η Lady in Red επειδή «κάλεσαν την Κάλαβανά, και όχι αυτήν, τα γερόντια». Κι έβαλαν και το όνομά της
στον τίτλο. Όνειδος.

ώρα που γραφόταν η στήλη, δηλαδή
αρκετές ώρες μετά το συμβάν με τη μαθήτρια που διώχθηκε επειδή φορούσε
μαντίλα, και δεν είχε βγει ανακοίνωση
από κανένα κόμμα. Αν ήταν για κανένα
κλαδεμένο δέντρο...
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Στην Ομορφιά. Τι κάνει μια ξανθιά

σε μια παρέα με δέκα 70ρηδες;
«Απόφαση Ειρήνης».

Στην Μπούργκα. Τούρκος εγώ, Ρω-

μιός εσύ, κι εγώ λαός κι εσύ λαός,
εσύ Χριστό εγώ Αλλάχ, όμως κι δυο μας
αχ και βαχ.

ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ: Ο κ. Χίτλερ επεσκέφθη τα στρατεύματα
της πρώτης γραμμής του τομέως του διαδρόμου χθες και
επεθεώρησε την μεταξύ του Ντούχελ και Γκράουντεντς
περιοχήν, όπου μέχρι της Τρίτης διεξήγετο σφοδρά μάχη.
Εις μόνην αυτήν την περιφέρειαν συνελήφθησαν δέκα
πέντε χιλιάδες Πολωνοί αιχμάλωτοι, εκατοντάδες δε
πολωνικών πυροβόλων περιήλθον εις χείρας Γερμανών.
Ολόκληρος η περιφέρεια είναι κατεστραμμένη, όλαι αι
γέφυραι και αι διώρυγες έχουν καταστραφή διά δυναμίτιδος
και εις τας οδούς ευρίσκεται μεγάλη ποσότης όπλων και
διαφόρων άλλων εξαρτημάτων, τα οποία εγκατέλειψαν
οι Πολωνοί κατά την φυγήν των.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Μολονότι αι καιρικαί συνθήκαι ήσαν αντίξοοι, η επίθεσις [εναντίον γερμανικών
ναυτικών βάσεων στη διώρυγα Κιέλου] διενεργήθη μετά
πολλής σφοδρότητος και μετά τόλμης από μέρους των
αεροπόρων. Οι πιλότοι της αγγλικής αεροπορίας επέδειξαν
έκτακτον ικανότητα. Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα
είναι σπουδαιότατα. [...] Οι πιλότοι και οι λοιποί άνδρες
των πληρωμάτων επανήλθον άπαντες σώοι με τα αεροπλάνα εις τας βάσεις των. Από ναυτικής απόψεως, η αεροπορική επίθεσις θα επιδράση επί της εις το μέλλον
εξελίξεως του πολέμου εις την θάλασσαν».

μα που έζησε πρόσφατα η Συμμαχία Πολιτών.

Στο σήριαλ. Το Brexit έχει μεταβλη-

θεί σε DownTown Abbay με άσχημο
κούρεμα.

10
Τι κάνει μια ξανθιά με δέκα εβδομηντάχρονους;

Στον ενθουσιασμό. Τόσο πολύ χα-

ρούμενα είναι τα παιδιά που επέστρεψαν στα σχολεία - παλάτια του Χαμπιαούρη, αλλά και με την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση του υπουργού που επενδύει στη γνώση και όχι στην παπαγαλία,
που άναψαν και κανένα καπνογόνο.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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Πρωτοβουλία με μηνύματα για τον πρόεδρο
Η «Απόφαση Ειρήνης» στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση να μείνει προσηλωμένη στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν την περασμένη εβδομάδα διέρρευσε
η είδηση ότι βετεράνοι πολιτικοί από τα δύο
μεγάλα κόμματα, όπως οι Αλέκος Μαρκίδης,
Γιαννάκης Κασουλίδης, Κίκης Καζαμίας και
Ανδρέας Χρίστου, ενώνουν δυνάμεις κάτω
από μία πλατφόρμα, που στόχο έχει την
ενημέρωση για τη διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία και τη διαφώτιση των θετικών
της λύσης και της επανένωσης, πολλοί ήταν
εκείνοι που διερωτηθήκαν τι ακριβώς κρύβεται πίσω από την πλατφόρμα και για ποιον
λόγο εξαγγέλλεται τη δεδομένη στιγμή, τώρα
που ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Και αυτό
καθόλου τυχαία, καθώς είναι η πρώτη φορά
που επιχειρείται κάτι τέτοιο. Είναι μία προσπάθεια που στόχο έχει να μετεξελιχθεί σε
κόμμα; Μία πρωτοβουλία που θα θυμίζει
Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό ή ένα «παρατηρητήριο» από ηχηρά ονόματα, που στόχο θα έχει να επαναφέρει –όταν πρέπει–
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις ράγες
της λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όταν αυτός εκτροχιάζεται; Όλα δείχνουν
πως η Κίνηση αυτή, πέραν της προσπάθειας
διαφώτισης, αποτελεί και μοχλό πίεσης προς
τον Νίκο Αναστασιάδη για να ξεχάσει τις
άλλες ιδέες και να μείνει επικεντρωμένος
στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Και
λέμε συγκεκριμένα προς τον Νίκο Αναστασιάδη δεδομένου ότι από τον ίδιο ξεκίνησαν
οι όλες συζητήσεις, βάσει και των δημοσιευμάτων που τον ήθελαν να μιλάει για άλλες
μορφές λύσης στο παρασκήνιο.

Το δεκαπενταμελές
«Δεν είμαστε κόμμα, ούτε θα γίνουμε κίνημα» έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν μέλη της
ομάδας, ξεκαθαρίζοντας πως γι’ αυτό ακριβώς
τον λόγο επιλέχθηκε μία δεκαπενταμελής
ομάδα, με το κάθε μέλος να έχει το δικό του
έρεισμα στην κοινωνία, ενώ αποφεύγεται
επί του παρόντος η εγγραφή νέων μελών.
Εκτός από την τετράδα των βετεράνων της
πολιτικής, συμμετέχουν και δύο ανερχόμενα
πολιτικά πρόσωπα, η Ξένια Κωνσταντίνου
από τον ΔΗΣΥ, η οποία με τον ανασχημα-

Τύπου ανέφερε ότι τα περί άλλων πλαισίων
λύσης διαψεύστηκαν, αλλά είναι καλά να
διαψεύδονται από εκείνον που πρέπει.

Εις γνώσιν των κομμάτων

Η «Απόφαση Ειρήνης» αντιμετωπίστηκε θετικά από τα δύο μεγάλα κόμματα, δεδομένου ότι

δεν πρόκειται για μετεξέλιξη σε κόμμα, ενώ στον ενδιάμεσο χώρο μιλούν για αναβίωση του
2004 επί Σχεδίου Ανάν.
τισμό, που έπεται το φθινόπωρο, ενδεχομένως να βρίσκεται στη Βουλή και ο Γιάννης
Παναγιώτου από το ΔΗΚΟ. Την πρωτοβουλία
ανέλαβε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης Νίκος
Μεσαρίτης, ο οποίος προέρχεται από τον
χώρο της ΕΔΕΚ. Μαζί τους οι ακαδημαϊκοί
Χάρης Ψάλτης, Παναγιώτης Σταυρινίδης
και η Θεανώ Καλαβανά. Ο κ. Σταυρινίδης
είχε μάλιστα υποβάλει υποψηφιότητα για
τον Δήμο Λευκωσίας το 2016, με τη στήριξη
του ΑΚΕΛ, ενώ η κα Καλαβανά, η οποία έχει
πλούσια ακτιβιστική δράση, ήταν στο επιτελείο του Σταύρου Μαλά στις προεδρικές
του 2018. Την ομάδα απαρτίζει και ο Γιάννος
Ιωάννου, ενεργό μέλος της Unite Cyprus,
της προσπάθειας επανένωσης και ενεργός
blogger. Την ομάδα ολοκληρώνουν οι Γιώργος
Μεσαρίτης, Gregory Konyalian, Ειρήνη Παπαγιάννη και Θέμος Δημητρίου.

Χρονολογείται
Η σκέψη για μία τέτοια πρωτοβουλία δεν
ξεκίνησε βεβαίως σήμερα. Χρονολογείται
από τον Μάιο του 2018, όπως άλλωστε λέχθηκε και κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας από τον εμπνευστή της ιδέας Νίκο
Μεσαρίτη. Λίγο μετά τις προεδρικές εκλογές,
δηλαδή, μέσω στασιμότητας του Κυπριακού
και όταν άρχισε να ακούγεται ακόμα στο

παρασκήνιο ότι ο Νίκος Αναστασιάδης συζητάει άλλα μοντέλα λύσης. Αυτό έχει τη
δική του σημασία δεδομένου ότι σε αυτή
την πρωτοβουλία βρίσκεται ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της διακυβέρνησης Αναστασιάδη Ιωάννης Κασουλίδης, ο οποίος σε
πρόσφατη συνέντευξή του, όταν κλήθηκε
να τοποθετηθεί για το κατά πόσο ο Νίκος
Αναστασιάδης συζητάει λύση δύο κρατών,
περιορίστηκε να πει ότι τον ίδιο τον ικανοποιεί
ότι ουδέποτε τέθηκε τέτοιο πράγμα επίσημα
ή δημοσίως. Υπενθυμίζεται ότι σε δημοσίευμα
του «Πολίτη» τον Οκτώβρη του 2018 αναφερόταν πως ο Νίκος Αναστασιάδης είχε
συζητήσει με στενούς συνεργάτες του το
ενδεχόμενο ενός άλλου σχεδίου εκτός διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και βάσει
του δημοσιεύματος ο κ. Κασουλίδης του είπε
να ξεχάσει τέτοιες ιδέες και να μην τις ξανασυζητήσει. Αυτό καταδεικνύει ότι η συμμετοχή του στην εν λόγω πρωτοβουλία έχει
τη δική της σημασία. Όπως σημασία έχει
και η παρουσία του πρώην γενικού εισαγγελέα
και μέλους της διαπραγματευτικής ομάδας
του Νίκου Αναστασιάδη Αλέκου Μαρκίδη.
Ο γνωστός νομικός είχε αποχωρήσει από τη
διαπραγματευτική ομάδα, καθώς, όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην
«Κ», διέκρινε την αλλαγή ρητορικής από τον
πρόεδρο. Μάλιστα, κατά τη συνέντευξη

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Νίκος Μεσαρίτης συζήτησε την ιδέα του με την ηγεσία
των δύο μεγάλων κομμάτων, καθώς επιδίωξη
της πρωτοβουλίας «Απόφαση Ειρήνης» είναι
να βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με τα κόμματα
που στηρίζουν τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, η
Πινδάρου βλέπει θετικά την κίνηση αυτή.
Αφενός γιατί με την παρουσία του κ. Κασουλίδη και της ανερχόμενης Ξένιας Κωνσταντίνου, θεωρεί πως διασφαλίζεται πως δεν θα
αποτελέσει ένα κίνημα πολέμιο του ΔΗΣΥ
και της κυβέρνησης και αφετέρου γιατί επιδιώκει να σταλεί το μήνυμα πως ο ΔΗΣΥ είναι
πλήρως επικεντρωμένος στη λύση διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μία κίνηση που
θα βοηθήσει τον Συναγερμό μετά από την
κριτική που δέχτηκε για σκλήρυνση θέσεων
κατά τον προεκλογικό των ευρωεκλογών.
Υπενθυμίζεται, άλλωστε, πως ένα χρόνο πριν,
όταν άρχισε να ενισχύεται η φημολογία περί
λύσης δύο κρατών και όταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου προειδοποιούσε για τσουνάμι, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ είχε διοργανώσει εκδήλωση
στην παρουσία του Αλέκου Μαρκίδη, η οποία
είχε ως θέμα τη διζωνική δικοινοτική, ομοσπονδία και την ανάγκη ενημέρωσης των
πολιτών για το πλαίσιο λύσης.
Στο ίδιο πλαίσιο και ο γ.γ. του ΑΚΕΛ ήταν
ενήμερος από τον Νίκο Μεσαρίτη για την
όλη ιδέα και τη συμμετοχή των Κίκη Καζαμία
και Ανδρέα Χρίστου. Στο ΑΚΕΛ βλέπουν θετικά τη δημιουργία μιας τέτοιας κίνησης,
δεδομένου πως στόχος είναι η προσήλωση
στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και
η διαφώτιση των πολιτών για το τι παίζει
στις διαπραγματεύσεις. Αυτό που ανησυχεί
μερίδα των κύκλων της Αριστεράς είναι το
ενδεχόμενο η Πρωτοβουλία να δώσει την
εικόνα μιας ομάδας ενισχυτικής των ενεργειών του Νίκου Αναστασιάδη, σε μία προσπάθεια να μην πλήξουν τον πρόεδρο στην
κορύφωση των διαπραγματεύσεων.

Εκτός η ομάδα
του Σχεδίου Ανάν
Αίσθηση, πάντως, προκάλεσε σε

πολλούς το γεγονός ότι πολιτικά
πρόσωπα, τα οποία είχαν σταθεί
στην πρώτη γραμμή επί Σχεδίου
Ανάν, είναι εκτός. Στα πηγαδάκια
πολλοί είχαν διερωτηθεί για ποιο
λόγο πρόσωπα, όπως οι Μιχάλης
Παπαπέτρου, Ανδρούλλα Βασιλείου, Τάκης Χατζηδημητρίου και Χρίστος Πουργουρίδης, έμειναν εκτός
της διαδικασίας. Όπως αναφέρουν
έγκυρες πηγές, η πρωτοβουλία δεν
ήθελε να θυμίζει μία αναβίωση της
περιόδου του Σχεδίου Ανάν, ενισχύοντας την περιρρέουσα που μιλάει για «οπαδούς της όποιας λύσης». Το κατά πόσο κάτι τέτοιο απετράπη είναι λίγο πολύ θολό. Και αυτό δεδομένου ότι πολλοί από τον
ενδιάμεσο χώρο έκαναν λόγο για
επανάληψη του 2004. Η Ελένη Θεοχάρους είχε σχολιάσει πως πρόκειται για πρόσωπα που έχουν «ιδιαίτερα στενές σχέσεις με τους
Τούρκους», ενώ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΚΟ Γιώργος Γεωργίου ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter: «Βρικολακιάζει
το 2004. Δώστε τα όλα και δώστε
τα τώρα. Παλιά και νέα αστέρια του
ΔΗΣΑΚΕΛ μαζί στον αγώνα για κλείσιμο της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Άφησε, μάλιστα, και αιχμές για το
ποιος χρηματοδοτεί την πρωτοβουλία. Κίνηση που σε κάποιους έκανε
αίσθηση, ενώ σε άλλους προκάλεσε ερωτήματα για ποιο λόγο απορρίπτει την εν λόγω πρωτοβουλία το
ΔΗΚΟ, δεδομένου ότι κύριος στόχος είναι η διαφώτιση για τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, την
οποία επισήμως στηρίζει.
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Αφήνουν τα δύσκολα για τον Γκουτιέρες
Το χρονικό και το παρασκήνιο γύρω από το πήγαινε-έλα της Τζέιν Χολ Λουτ και οι λεπτομέρειες που έμειναν στον αέρα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

η Τζέιν Χολ Λουτ. Η «Κ» είχε αναφέρει πως η Τουρκία, σε αντίθεση
με τα επιδιώξεις της ε/κ πλευράς,
διεκδικούσε ενεργό ρόλο στη συνομολόγηση των όρων αναφοράς,
επικαλούμενη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, που θέτει ζήτημα συμφωνίας όλων των εμπλεκόμενων μερών. Κάτι το οποίο, δεδομένων και των δηλώσεων ότι η
κα Λουτ θα έχει διαβουλεύσεις με
τις εγγυήτριες δυνάμεις για τη συνομολόγηση των όρων αναφοράς,
έχει επιτευχθεί.

Με το σύνδρομο του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σύμφωνα με το
οποίο ένα στολίδι μπορεί να μην
προκαλέσει πρόβλημα, αλλά όλα
μαζί μπορούν να ρίξουν κάτω το
δέντρο και να προκαλέσουν καταστροφή, παραλλήλισαν τις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών
γνώστες του διπλωματικού παρασκηνίου. Και αυτό γιατί από ένα
λιτό κείμενο που έμελλε να είναι
η συνομολόγηση των όρων αναφοράς, οι προσθήκες ένθεν και ένθεν προκάλεσαν εν τέλει σχετική
εμπλοκή. Όταν η ειδική απεσταλμένη του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών
Τζέιν Χολ Λουτ ολοκλήρωσε τις
δύο πρώτες συναντήσεις της στο
νησί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι,
αλλά και ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης,
εξέφραζαν αισιοδοξία για κατάληξη
σε συνομολόγηση των όρων αναφοράς. Η παράταση της παραμονής
της κας Λουτ, από μία μέρα σε
πέντε και το καθημερινό πήγαινεέλα στον Λόφο και τα Κατεχόμενα
έστειλε το μήνυμα πως τα πράγματα
είναι λίγο πιο πολύπλοκα από το
αναμενόμενο. Έντονο ήταν το πα-

Tα χρονοδιαγράμματα
Ένα ζήτημα που φέρεται να
απασχολεί την ε/κ πλευρά είναι
και το θέμα του χρονοδιαγράμματος, όπως και το θέμα των νέων
ιδεών που επιχειρήθηκε να μπει
ευσχήμως στην όλη διαδικασία.
Όπως είχε γράψει από τον Αύγουστο η «Κ» στις επιδιώξεις της Τουρκίας είναι και ένα συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με έγκυρες τ/κ πηγές, η Άγκυρα θέλει
μαζί με τη δικοινοτική ομοσπονδία
να μπουν στο τραπέζι των συνομιλιών τα δύο κράτη ή η συνομοσπονδία. Καθόλου τυχαίο ότι εδώ
και καιρό η Άγκυρα μιλάει για αλλαγή της συνταγής. Επικαλούμενη,








Μέχρι και τη Δευτέρα
υπήρξε η συναντίληψη
δημιουργίας ενός μινιμαλιστικού κειμένου, που
θα αποφεύγει λεπτομέρειες που προκαλούν
ευαισθησίες.
ρασκήνιο που δείχνει πως οι όροι
αναφοράς αποτελούν δυσεπίλυτο
γρίφο τον οποίο θα κληθεί να λύσει
ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών.

Σε εκκρεμές
«Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη», ήταν η τοποθέτηση και των
δύο ηγετών, την περασμένη Παρασκευή, μετά τη συνάντηση Αναστασιάδη-Ακιντζί και την αποχώρηση της κας Λουτ. Και οι δύο πλευρές απέφυγαν να μπουν σε λεπτομέρειες, ρίχνοντας την μπάλα των
επόμενων κινήσεων τόσο στην κα
Λουτ όσο και στον Αντόνιο Γκουτιέρες. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται
από κάποιους ως προσπάθεια να
μην προκληθούν περαιτέρω προβλήματα και από άλλους προσπάθεια να αποφευχθεί η εικόνα του
αδιεξόδου. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, δεν υπήρξε τελικό κείμενο και το πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία θα εξαρτηθεί
από την ίδια τη γραμματεία των
Ηνωμένων Εθνών και τα εμπλεκόμενα μέρη. Στόχος, όπως λέγεται,
είναι να γίνουν επαφές με τις εγγυήτριες δυνάμεις χωρίς να αποκλείεται μία νέα επίσκεψή της κας
Λουτ στο νησί. Εξάλλου μέχρι και
την τριμερή συνάντηση του γ.γ.
των Ηνωμένων Εθνών μεσολαβεί
ένας μήνας, με κυβερνητικές πηγές
να εκτιμούν ότι μέχρι και τις 15
του Οκτώβρη θα υπάρξει συμφωνία.

Aισιοδοξία 9ης Αυγούστου
Όπως λέγεται, κατά τη συνάντηση της 9ης Αυγούστου υπήρξε
η συναντίληψη μεταξύ των δύο
ηγετών πως τα πράγματα θα πρέπει
να μπουν ξανά στην τροχιά επίλυσης του Κυπριακού. Τέθηκε ξεκάθαρα και το ζήτημα προσήλωσης
στο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής








Ο Νίκος Αναστασιάδης θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις των εμπλεκόμενων μερών γύρω από τη συνομολόγηση των όρων αναφοράς, αλλά και τους

αντιπολιτευτικούς τόνους που ενισχύονται στο εσωτερικό.
ομοσπονδίας. Τότε είχε τεθεί ως
οδικός χάρτης, πρώτα και κύρια η
επίσκεψη της Τζέιν Χολ Λουτ, η
συνομολόγηση των όρων αναφοράς, η τριμερής συνάντηση στη
συνέχεια με τον γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών και έπειτα μία άτυπη και εν
πολλοίς διαδικαστική συνάντηση
τύπου Κραν Μοντάνα. Το θέμα
ήταν ότι αν μετά από αυτό υπήρχε
θετική κατάληξη, θα διευθετείτο
μία κανονική συνάντηση επί της
ουσίας. Σε εκείνο το σημείο θα
μπορούσε να τεθεί και το θέμα τερματισμού των γεωτρήσεων. Σε εκείνη τη συνάντηση οι δύο ηγέτες είχαν καταλήξει πως οι όροι αναφοράς θα αποτελούνταν από τα τρία
σημεία που αποκάλυψε η «Κ»: Το
κοινό ανακοινωθέν ΑναστασιάδηΈρογλου, τις συγκλίσεις μέχρι και
το Κραν Μοντάνα και το πλαίσιο
Γκουτιέρες.

Στην πολυπλοκότητα
Το πλαίσιο Γκουτιέρες βεβαίως
ήταν ένα πολύπλοκο και ευαίσθητο
ζήτημα, καθώς κάθε πλευρά έδινε
τη δική της ερμηνεία. Ενδεικτικό
είναι ότι η κυβέρνηση μέχρι και
τη δημοσιοποίηση της έκθεσης
του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών μιλούσε για έγγραφο της 4ης Ιουλίου.
Σήμερα, πάντως, αποδέχεται ανοικτά το πλαίσιο της 30ής Ιουνίου.
Ο αρχικός στόχος και αυτό που
βγήκε από τη συνάντηση της 9ης
Αυγούστου μεταξύ των δύο ηγετών
ήταν να βγει κάτι καθαρά μινιμαλιστικό, αντιλαμβανόμενες και οι
δύο πλευρές πως οι λεπτομέρειες
ενδεχομένως να προκαλέσουν προσκόμματα, ακόμα και ναυάγιο. Γι’
αυτή τη μινιμαλιστική προσέγγιση
ακριβώς υπήρξε, όπως λέγεται, αισιοδοξία, την οποία υιοθέτησε και
η κα Λουτ, με αποτέλεσμα, μέχρι

και τη Δευτέρα να εκφράζεται αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές.
Όπως αναφέρουν διπλωματικές
πηγές, τα πράγματα φαίνεται να
διαφοροποιήθηκαν, όταν ο Τ/κ ηγέτης έστειλε το κείμενο στην Άγκυρα. «Κάπως έτσι άρχισε το σύνδρομο χριστουγεννιάτικου δέντρου», αναφέρουν αρμόδιοι κύκλοι,
εξηγώντας πως μπορεί κανένα από
τα στολίδια να μην προκαλούν τη
συντέλεια του κόσμου, αλλά όλα
μαζί πυροδοτούν ολόκληρη την
προσπάθεια.

Τα σημεία τριβής
Το ζήτημα, όπως αναφέρεται,
το οποίο απασχόλησε, κάτι το αναμενόμενο άλλωστε, ήταν η πολιτική

ισότητα που αποτελεί καίριο ζήτημα
για τους Τ/κ, αλλά και στην ερμηνεία του από την ε/κ πλευρά. Σημειώνεται πως ο Νίκος Αναστασιάδης είχε διαμηνύσει στο Εθνικό
Συμβούλιο πως δέχεται το πλαίσιο
Γκουτιέρες, αλλά θα ζητήσει διευκρινίσεις στο θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής και της μιας
θετικής ψήφου. Είπε παράλληλα
πως αν τεθεί θέμα για τη μία θετική
ψήφο, τότε θα θέσει στο τραπέζι
το ζήτημα των εγγυήσεων. «Αυτό
ακριβώς αποτελεί το σύνδρομο του
χριστουγεννιάτικου δέντρου», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Και αυτό
φαίνεται πως τέθηκε δεδομένης
και της τοποθέτησης του Πρόδρομου Προδρόμου το μεσημέρι της

Αντιδράσεις και προεκτάσεις
Η όλη συζήτηση για τη συνομο-

λόγηση των όρων αναφοράς δεν
έμεινε ασχολίαστη βεβαίως στο
εσωτερικό. Το ΑΚΕΛ χαμήλωσε
κατά πολύ τους αντιπολιτευτικούς
τόνους σε μία προσπάθεια να
στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται, ωστόσο, εντός του κόμματος πολλοί είναι εκείνοι που εκφράζουν δυσπιστία και δείχνουν
έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι
στον Νίκο Αναστασιάδη και τους
χειρισμούς του. Το ΔΗΚΟ δε, που
είχε μετριάσει τις αντιδράσεις
του στο Κυπριακό, μπροστά και
στη στασιμότητα που υπήρχε,
φαίνεται να ενισχύει δυναμικά
τους αντιπολιτευτικούς του τόνους. Καθόλου τυχαία και η τοποθέτηση του Νικόλα Παπαδόπουλου, μετά το Εθνικό Συμβούλιο, ο
οποίος αποκάλυψε πως ο πρόεδρος χαρακτήρισε το πλαίσιο

Γκουτιέρες απαράδεκτο. Στο ΔΗΚΟ θα επιχειρήσουν να θέσουν
ζήτημα αναξιοπιστίας του προέδρου, λόγω και των τελευταίων
δηλώσεών του. Καθόλου τυχαία
άλλωστε και η ανακοίνωσηαπάντηση του ΔΗΚΟ προς τον
υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος
έσπευσε να διαψεύσει τα περί
απαράδεκτου πλαισίου, καταγράφοντας σειρά σχετικών δηλώσεων του κ. Αναστασιάδη. Δηλώσεις που έδειχναν τη διαφωνία
του με το πλαίσιο της 30ής Ιουνίου που εν τέλει αποδέχτηκε. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει
πως οι μέρες διαφαίνονται δύσκολες για τον πρόεδρο όχι μόνο
σε ό,τι αφορά τη συνομολόγηση
των όρων αναφοράς και τη στάση
των εμπλεκόμενων μερών, αλλά
και για τη στάση που θα τηρήσει
το εσωτερικό.

Τρίτης όταν έκανε συγκεκριμένη
αναφορά στην έκθεση Γκουτιέρες
στην οποία επισημαίνεται η πρότασή του προς τα μέρη να αναζητήσουν λύσεις που θα λάμβαναν
υπόψη ότι η υφιστάμενη συνθήκη
εγγυήσεων δεν είναι βιώσιμη. «Το
αναφέρω αυτό διότι στην έκθεση
και γενικότερα στη διαδικασία
υπάρχουν ερείσματα που ο πρόεδρος αξιοποιεί και προωθεί στη
σημερινή διαδικασία».
Διπλωματικοί κύκλοι επισημαίνουν πως η όποια διευκρίνιση σε
όλο αυτό το ζήτημα προκάλεσε περαιτέρω ζητήματα και αχρείαστες
εμπλοκές. Αυτό που σημειώνεται
και διατυπώθηκε άλλωστε στο τραπέζι της διαβούλευσης είναι πως η
πολιτική ισότητα διατυπώνεται σε
πολλά ψηφίσματα τα τελευταία 30
χρόνια. Η τουρκική πλευρά ήθελε
μία πιο συγκεκριμένη θέση στην
πολιτική ισότητα με τη συμπερίληψη
του όρου της αποτελεσματικής συμμετοχής, ενώ, όπως λέγεται, φαίνεται
να τέθηκε και το ζήτημα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας. Σε αυτό
το πλαίσιο επισημαίνεται ότι τέθηκε
από την ε/κ πλευρά και το κρίσιμο
ζήτημα των εγγυήσεων. Εξ ου και
η σχετική τοποθέτηση του Πρόδρομου Προδρόμου, με το πέρας
της τρίτης συνάντησης. Κίνηση
που φαίνεται να μην είχε θετικό
αποτέλεσμα, καθώς έγκυρες πηγές
επισημαίνουν πως η επιδίωξη της
ε/κ πλευράς να συμπεριληφθεί η
αναφορά της έκθεσης του γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών γύρω από τις εγγυήσεις, δεν έχει τελικώς περιληφθεί.

Το «βέτο»
Όπως σημειώνεται το όλο ζήτημα παραπέμπεται στις εγγυήτριες
δυνάμεις, με τις οποίες θα έχει επαφές και διαβουλεύσεις στη συνέχεια

Διασφαλίζεται το θέμα της
αποτελεσματικής συμμετοχής, χωρίς ωστόσο να
κλειδώσει το ευαίσθητο
για τη δική μας πλευρά
θέμα των εγγυήσεων.
μάλιστα, την έκθεση του γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών όπου επισημαίνεται πως το στάτους κβο δεν είναι
βιώσιμο, θέλει να καταστήσει σαφές
πως από τη διαδικασία αυτό διασφαλιστεί. Στόχος της Τουρκίας
είναι σε ένα δημοψήφισμα που θα
ακολουθήσει η επιλογή δεν θα είναι
στήριξη του Σχεδίου ή παραμονή
του στάτους κβο, αλλά αποδοχή
του Σχεδίου που θα προκύψει ή
δύο κράτη. Αυτό είναι κάτι που
επιχειρείται, άλλωστε, μέσω του
χρονοδιαγράμματος. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται να απαντηθούν
ενδεχομένως και να κορυφωθούν
το επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι εκλογές και οι διαρροές
Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως
πως κατά τη διάρκεια της παραμονής
Λουτ, ανώτατες κυβερνητικές πηγές
διέρρεαν πως υπήρξε σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών για
διαπραγματεύσεις ουσίας μετά τις
«εκλογές» στα Κατεχόμενα. Όπως
επισημάνθηκε από τις ίδιες πηγές,
αυτό θα αποτελέσει το ιδανικό προεκλογικό χαρτί για τον Μουσταφά
Ακιντζί, δεδομένου ότι ήδη αποτελεί
φαβορί στις δημοσκοπήσεις, αφήνοντας κατά πολύ πίσω του τον
εκλεκτό της Άγκυρας και «υπουργό
Εξωτερικών» Κουντρέτ Οζερσάι.
Κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι ένα σενάριο εφικτό και σωστό είναι ένα
θέμα που συζητείται εντόνως. Και
αυτό καθόλου τυχαία. Όχι μόνο
επειδή, όπως επισημαίνεται, κανείς
δεν πρέπει να είναι σίγουρος όταν
πρόκειται για μια εκλογική μάχη
και δη στα Κατεχόμενα, αλλά και
εξαιτίας του ότι τα Ηνωμένα Έθνη
έχουν θέσει σαφή χρονοδιαγράμματα που αντικρούουν την όλη συζήτηση περί διαπραγματεύσεων
μετά τον Απρίλη.
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Παραμένουν οι διαφορετικές ερμηνείες
Ο Μουσταφά Ακιντζί θεωρεί ότι η πολιτική ισότητα είναι κέρδος για την τ/κ κοινότητα και αναζητείται συναντίληψη στις εγγυήσεις

«Εδώ και καιρό η κυβέρνηση της
Τουρκίας υπογραμμίζει ένα σημαντικό σημείο για το Κυπριακό. Προτού ξεκινήσουμε συνομιλίες για
την ουσία της λύσης, θα πρέπει να
ξεκαθαρίσει οπωσδήποτε ένα ζήτημα. Έχουν οι δύο πλευρές κοινό
όραμα για την Κύπρο; Ναι ή όχι;».
Αυτός είναι ο προβληματισμός της
Άγκυρας, που διατύπωσε υψηλόβαθμη τουρκική διπλωματική πηγή
στην «Κ». Στην πραγματικότητα,
ωστόσο, πρόκειται για μια γνωστή
θέση της τουρκικής πλευράς, την
οποία επαναλαμβάνει με επιμονή
ο «υπουργός Εξωτερικών», Κουντρέτ Όζερσαϊ το τελευταίο διάστημα. Για τον κ. Ακιντζί οι τελευταίες
εξελίξεις έχουν, όμως, διαφορετικό
νόημα και αυτό διότι, μέσα από τη
νέα διαπραγμάτευση για το ζήτημα
των όρων αναφοράς, το Πλαίσιο
Γκουτιέρες με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2017 αποκτά άλλη σημασία
και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Η αρχή της πολιτικής ισότητας
λαμβάνει πλέον σάρκα και οστά
και γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι
της λύσης. Παρά την αισιοδοξία
του κ. Ακιντζί, οι τελευταίες εξελίξεις και πληροφορίες της «Κ» δείχνουν ότι σε τουλάχιστον δύο ουσιαστικά ζητήματα του Κυπριακού,
οι εμπλεκόμενες πλευρές εξακολουθούν να ερμηνεύουν τις πτυχές
του προβλήματος, τις φόρμουλες
λύσεις και τις τελευταίες εξελίξεις
με πολύ διαφορετικό τρόπο.

Το κέρδος για Μ. Ακιντζί
Από τη σκοπιά της ηγεσίας του
Μουσταφά Ακιντζί η ερμηνεία των
τελευταίων εξελίξεων στο Κυπριακό
είναι πολύ πιο διαφορετική. Στις
9 Αυγούστου, οι δύο κοινότητες
ξεκίνησαν μια νέα πορεία, με ένα
χρονοδιάγραμμα, δίχως να έχει
«ανοιχτή την άκρη». Με τους όρους
αναφοράς γίνεται η επίσημη επιβεβαίωση και κατοχύρωση του








Εκλαμβάνοντας τους
όρους αναφοράς και κυρίως την κατοχύρωση
του πλαισίου της 30ής
Ιουνίου ως μεγάλο πολιτικό κέρδος, οι Τ/κ εκφράζουν συγκρατημένη
αισιοδοξία για το μέλλον
του Κυπριακού.
πλαισίου Γκουτιέρες. Εκλαμβάνοντας τους όρους αναφοράς και κυρίως την κατοχύρωση του πλαισίου
της 30ής Ιουνίου ως μεγάλο πολιτικό κέρδος, οι Τ/κ εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον
του Κυπριακού. Την ίδια στιγμή,
προβάλλει την άποψη ότι το περιεχόμενο του συγκεκριμένου πλαισίου είναι ξεκάθαρο και ότι κανείς
δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
Στο πλαίσιο αυτού του σκεπτικού,
η τ/κ πλευρά εστιάζει στην πολιτική
ισότητα, κυρίως στην αποτελεσματική συμμετοχή, στην εκ περιτροπής προεδρία και στη θετική ψήφο.
Οι πηγές της «Κ» εστιάζουν και
σε δυο άλλα σημεία. Πρώτον, σε
ό,τι αφορά το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος, παρά το γεγονός ότι
δεν έχουν τεθεί επί τάπητος σχετικές ημερομηνίες, λίγο ή πολύ όλοι
γνωρίζουν ότι η ημερομηνία της
15ης Νοεμβρίου 2019 έχει ιδιαίτερη
βαρύτητα. Τότε, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα απευθυνθεί στο
Συμβούλιο Ασφαλείας με τα νέα δεδομένα στο Κυπριακό. Και στις αρχές του 2020, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα λάβει τις νέες αποφάσεις
του τόσο για το Κυπριακό όσο και
για την ειρηνευτική δύναμη.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις φήμες
που διαδίδονται τις τελευταίες ημέρες και θέλουν την Άγκυρα να παρεμβαίνει στις συνομιλίες με τον
ΟΗΕ, η τ/κ πλευρά δίνει την εξής

ΚΥΠΕ / ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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Τρέχουν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, με κομβικό ενδιάμεσο σταθμό την περίοδο Νοεμβρίου-Ιανουαρίου, και τις δύο

πλευρές να αναζητούν «γέφυρες» για την πολιτική ισότητα και την ασφάλεια.
απάντηση: «Σε επίπεδο αρχών, τόσο στην πολιτική ισότητα όσο και
στις εγγυήσεις, οι θέσεις της τ/κ
ηγεσίας και της Άγκυρας ταυτίζονται. Άγκυρα και τ/κ ηγεσία ερμηνεύουν με ίδιον τρόπο την αποτελεσματική συμμετοχή, την εκ περιτροπής προεδρία. Επίσης, έχουν
τις ίδιες θέσεις και στο ζήτημα των
εγγυήσεων».

Σε αδιέξοδο οι εγγυήσεις
Ποια είναι η κοινή θέση της τ/κ
ηγεσίας και της τουρκικής κυβέρνησης στο ζήτημα των εγγυήσεων
και της ασφάλειας; Όλες οι πηγές
της «Κ», τόσο στα Κατεχόμενα όσο
και στην Τουρκία, δίνουν την ίδια
απάντηση για το συγκεκριμένο

ερώτημα. Για την τουρκική πλευρά
λοιπόν, σήμερα τίθεται ζήτημα
αναδιαμόρφωσης του συστήματος
των εγγυήσεων και ασφάλειας με
βάση τα δεδομένα του 2019. Η
τουρκική πλευρά απορρίπτει την
ιδέα της άμεσης κατάργησης του
συστήματος με το σκεπτικό ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των Τ/κ,
στο ζήτημα της ασφάλειας, δεν εμπιστεύεται άλλον παράγοντα παρά
τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.
Επίσης, η παρουσία του τουρκικού
στρατού στο νησί, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, με μικρό αριθμό
στρατευμάτων και τη διατήρηση
του δικαιώματος της επέμβασης,
είναι αναγκαία για την υπεράσπιση
των ιδιαίτερων συμφερόντων της

Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή.
«Τελικά οδεύουμε σε νέες επαφές
και διασκέψεις στο Κυπριακό με
διαφορετικές ατζέντες, σε ζητήματα
όπως η πολιτική ισότητα και κυρίως
οι εγγυήσεις;» Απαντώντας σε αυτό
το ερώτημα, τουρκική πηγή παρέχει
την εξής χαρακτηριστική απάντηση: «Για ποιο λόγο πάμε σε άτυπη
διάσκεψη; Για να διαπιστώσουμε
την τελική εικόνα και να αναζητήσουμε out of the box φόρμουλες
για διάλογο και συνεργασία».

Η επιμονή της Άγκυρας
«Οι δύο ηγέτες δεν εξασφάλισαν
νέες συγκλίσεις; Το περιεχόμενο
των σημείων αναφοράς δεν μιλά
από μόνο του; Για ποιο λόγο, λοιπόν,

η Άγκυρα επιμένει στη σημασία
του ξεκαθαρίσματος του κοινού
οράματος για το Κυπριακό;». Απαντώντας στο συγκεκριμένο, κρίσιμης
σημασίας ερώτημα, τουρκικές πηγές που παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Κυπριακό εστιάζουν σε
δυο σημεία.
Πρώτον, για την Άγκυρα, στο
Κραν Μοντάνα, τη στιγμή που η
ε/κ πλευρά δημιούργησε την εντύπωση ότι έχει δεύτερες σκέψεις
για το ζήτημα της πολιτικής ισότητας, λ.χ. την εκ περιτροπής προεδρία, ξεκαθάρισε το γεγονός ότι
οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν με
πολύ διαφορετικό τρόπο το μέλλον
της Κύπρου. «Η ε/κ πλευρά στοχεύει
στη διεύρυνση των ορίων (συνόρων) της διακυβέρνησης του κράτους που ελέγχει η ίδια από το 1963
μέχρι και σήμερα. Επιθυμεί τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ενσωμάτωση των Τ/κ σε
αυτήν, παρέχοντας σε αυτήν ενισχυμένα δικαιώματα, τα οποία θα
μπορούσε να έχει μια μειονότητα
ενός σύγχρονου κράτους», σημειώνουν οι πηγές μας, οι οποίες προσθέτουν ότι οι εξελίξεις στο ζήτημα
της ΑΟΖ δείχνουν ότι η ε/κ πλευρά
δεν είναι έτοιμη για να συνδιαχειριστεί την εξουσία και τον πλούτο
με τους Τ/κ.
Δεύτερον, όση σημασία έχει το
μοντέλο λύσης, τόση μεγάλη σημασία έχει και η επόμενη ημερά
των δημοψηφισμάτων, η πρώτη
μέρα του νέου, κοινού εγχειρήματος. Για να υπάρξει ομαλή αρχή
χρειαζόμαστε ταύτιση των θέσεων
σε όλα τα βασικά ζητήματα και φυσικά την εξάλειψη όλων των ερωτηματικών. «Φανταστείτε να πάμε
σε λύση, με τις δύο πλευρές να ερμηνεύουν διαφορετικά τις πτυχές
της λύσης; Κατανοούμε σε τι είδους
περιπέτειες θα παρέσερνε μια τέτοιου είδους εξέλιξη τα Βαλκάνια,
το Αιγαίο, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο», αναρωτιούνται
οι πηγές μας.

Στη μέγγενη της Σύριας ο πρόεδρος Ερντογάν
Η Άγκυρα βρίσκεται σε άβολη θέση και δέχεται ασφυκτικές πιέσεις τόσο από τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και από τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Ο Πούτιν και το Γενικό Επιτελείο
του ρωσικού στρατού δεν θεωρούν
εφικτή την πολιτική λύση στο πρόβλημα της Συρίας. Θεωρούν ότι
μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα
του Ιντλίμπ, με τη μέθοδο που εφάρμοσαν στο Γκρόζνι (της Τσετσενίας)
και στο Χαλέπι, ισοπεδώνοντας και
εξουδετερώνοντας τις εστίες της
αντιπολίτευσης». Η συγκεκριμένη
επισήμανση έρχεται από το τουρκικό φιλοκυβερνητικό κέντρο στρατηγικών μελετών Seta. Το τουρκικό
κέντρο ερευνών, το οποίο το τελευταίο διάστημα απασχολεί την
τουρκική κοινή γνώμη με φήμες
περί φακελώματος αντιπολιτευόμενων Τούρκων και ξένων δημοσιογράφων, για πρώτη φορά στρέφει
τα βέλη του κατά της Ρωσίας, με
την οποία τα τελευταία χρόνια η
Τουρκία έχει δημιουργήσει πλαίσιο
στενής συνεργασίας σε διάφορα
πεδία. Το Seta τονίζει επίσης και
τα εξής: «Οι εξελίξεις στο Ιντλίμπ
ενδέχεται να έχουν πολύ βαρύ αντίκτυπο στις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Το καθεστώς του Ασαντ θεωρεί
ότι βγαίνει νικητής από τον πόλεμο
της Συρίας και ότι έχει τη δυνατότητα να ελέγξει εκ νέου τις περιοχές
της αντιπολίτευσης με τις επιχειρήσεις του στρατού. Αυτή η πολιτική του καθεστώτος αποτελεί το
μεγαλύτερο εμπόδιο για μια φάση
πολιτικής μετάβασης στη Συρία.
Σήμερα η Τουρκία καλείται να αναθεωρήσει τη συνολική κατάσταση
στο Ιντλίμπ, ξεκινώντας με την εκ
νέου μελέτη της συνεργασίας με
τη Ρωσία για το ζήτημα του Ιντλίμπ».

Aπογοήτευση του Πούτιν
Για ποιο λόγο το τουρκικό κέντρο
μελετών επιλέγει την παρούσα








30.000-40.000 ένοπλοι τζιχαντιστές.
Άνθρωποι και παράγοντες που διατηρούν οργανικές σχέσεις με την
Αλ Κάιντα και τα παρακλάδια της,
που τα τελευταία χρόνια απέκτησαν
πολεμική εμπειρία, μετά την τελική
ήττα στο Ιντλίμπ δεν αποκλείεται
να στραφούν κατά της Τουρκίας.
Ήδη την παρούσα στιγμή, οι τουρκικές αρχές καταγράφουν με ιδιαίτερο προβληματισμό τα μηνύματα και συνθήματα που κυκλοφορούν στο Ιντλίμπ, με τον πρόεδρο της Τουρκίας να απεικονίζεται
ως ένας μουσουλμάνος ηγέτης που
παρέδωσε τον έλεγχο του τελευταίου αντιπολιτευόμενου προπυργίου στα χέρια των «άπιστων».

Ο όρος της Ουάσιγκτον
για τη συνέχιση της συνεργασίας με την Τουρκία είναι πλέον ξεκάθαρος: Αποδοχή της εδραίωσης της κουρδικής
διοίκησης στη βορειοανατολική Συρία.
στιγμή για να ασκήσει δριμύτατη
κριτική στη Μόσχα; Σύμφωνα με
πηγές, οι οποίες γνωρίζουν πολύ
καλά τα του τουρκικού Προεδρικού,
η απάντηση είναι σχετικά απλή.
Μέσα από τη δημόσια κριτική στις
επιλογές του Βλαντίμιρ Πούτιν, η
Άγκυρα αντιδρά στις ασφυκτικές
πιέσεις που δέχεται από τη Μόσχα.
Ως γνωστόν, με βάση τις προηγούμενες συμφωνίες Ρωσίας-ΙράνΤουρκίας, η Άγκυρα είχε αναλάβει
τον έλεγχο των διάφορων ισλαμιστικών παραγόντων με ένοπλη και
πολιτική δραστηριότητα στο τελευταίο προπύργιο της αντιπολίτευσης στη Συρία. Με βάση αυτήν
τη συμφωνία, στο Ιντλίμπ, ο τουρκικός στρατός δημιούργησε παρατηρητήρια και ανέλαβε δράση. Λίγο
μετά τη συμφωνία με την Τουρκία
και την ανάπτυξη του τουρκικού
στρατού στο Ιντλίμπ, η Μόσχα διαπίστωσε με πικρία ότι τα βήματα
της τουρκικής πλευράς σε αυτήν
την περιοχή, στην καλύτερη περίπτωση, ήταν αναποτελεσματικά.
Η Τουρκία όχι μόνο δεν κατάφερε
να ελέγξει τα «επικίνδυνα στοιχεία»
της περιοχής, αλλά ηττήθηκε πολιτικά και στρατιωτικά από μια οργάνωση που αποτελεί τη φυσική
συνέχεια της Αλ Κάιντα και σήμερα

Λίγο μετά τη συμφωνία με την Τουρκία και την ανάπτυξη του τουρκικού στρατού στο Ιντλίμπ, η Μόσχα διαπίστωσε με πικρία ότι τα βήματα της τουρκικής
πλευράς σε αυτήν την περιοχή ήταν αναποτελεσματικά.
ελέγχει το μεγάλο τμήμα του Ιντλίμπ. Μετά από αυτήν τη στρατηγική ήττα, η Τουρκία ξεκίνησε να
τηρεί αμυντική στάση, παρέχοντας
υποστήριξη σε συμμαχικές δυνάμεις με βασικό στόχο την καθυστέρηση της προώθησης των συριακών και συμμαχικών δυνάμεων.
«Ο Πούτιν απάντησε στον Ερντογάν με τον αγγλικό όρο ‘enough is
enough’. Μετά από μια μικρή περίοδο χάριτος και αναμονής, έδωσε
στη Δαμασκό το πράσινο φως για
την κατάληψη του Ιντλίμπ. Η Άγκυρα που κατανοεί τη σοβαρότητα
της όλης κατάστασης σήμερα σπεύδει να γλυτώσει ό,τι μπορεί από
την πυρκαγιά του Ιντλίμπ», σημειώνουν οι πηγές μας.

Tο σχέδιο της Άγκυρας
Τι επιθυμεί να γλυτώσει η Άγκυρα από την «πυρκαγιά» του Ιντλίμπ; Οι τελευταίες πληροφορίες

από την τουρκική πρωτεύουσα δείχνουν ότι ο νέος στόχος της Τουρκίας είναι η δημιουργία ενός μικρού
προγεφυρώματος στα σύνορα Τουρκίας-Ιντλίμπ, ένα είδος buffer zone.
Η τουρκική πλευρά προβάλλει την
ιδέα της νέας ζώνης ως μια αναγκαιότητα για δύο βασικού λόγους.
Πρώτον, σε περίπτωση που πέσει
το Ινλτίμπ στα χέρια του Ασαντ με
«ανέλεγκτο τρόπο», εκατομμύρια
πρόσφυγες θα επιχειρήσουν να
βρουν καταφύγιο στα τουρκικά
εδάφη. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Τουρκίας προειδοποίησε τη Δύση για τις επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης
και η Άγκυρα ξεκαθαρίζει ότι πλέον
δεν είναι σε θέση να σηκώσει από
μόνη της το βάρος του μεγάλου
προσφυγικού προβλήματος, πόσο
μάλλον το βάρος ενός νέου κύματος
από τη Συρία. Δεύτερον, στο Ιντλίμπ
της Συρίας σήμερα δρουν περίπου

Οι πιέσεις των Αμερικανών
Θα μπορούσε να συμφωνήσει
η Μόσχα με το νέο σχέδιο της Άγκυρας; Νέα σχετικά δημοσιεύματα
και αναλύσεις που εμφανίζονται
στον ρωσικό τύπο δείχνουν ότι η
Μόσχα θα μπορούσε να συζητήσει
κάθε είδους σχέδιο και πρόταση,
που θα έχει ως σημείο εκκίνησης
τον έλεγχο των βασικών οδικών
αρτηριών και αυτοκινητοδρόμων
της Συρίας από την επίσημη κυβέρνηση της χώρας. Φυσικά, μια
τέτοιου είδους συμφωνία θα βασιζόταν σε αυστηρούς όρους, οι οποίοι δεν έχουν άλλο στόχο παρά την
τελική ένταξη της Τουρκίας στο
στρατόπεδο της Ρωσίας-Ιράν-Συρίας αν όχι στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής, σίγουρα στην περίπτωση της Συρίας.
Ακριβώς σε αυτό το σημείο η Άγκυρα παραμένει αντιμέτωπη και με
τον παράγοντα που ακούει στο όνομα ΗΠΑ. Στο κατώφλι του νέου Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ δεν βλέπουν
με καλό μάτι την ενίσχυση της Ρωσίας και των συμμάχων της στα πο-

λεμικά πεδία του 21ου αιώνα. Για
αυτόν τον λόγο, ΗΠΑ και συμμαχικές
δυνάμεις, όπως άλλωστε και η Τουρκία, επιμένουν στη σημασία της
πολιτικής λύσης στη Συρία. Και την
ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ, ύστερα από
μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνουν
αισθητή την παρουσία τους στο
Ιντλίμπ, πλήττοντας θέσεις ισλαμιστών ανταρτών. Μπορεί στο Ιντλίμπ, οι στόχοι των ΗΠΑ και της
Τουρκίας να ταυτίζονται, ωστόσο,
η Ουάσιγκτον για την υποστήριξη
των θέσεων της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή ζητάει ανταλλάγματα από την τουρκική κυβέρνηση,
κυρίως στο βορειοανατολικό κομμάτι
της Συρίας. Έτσι, οι ΗΠΑ από τη
μία θέτουν σε εφαρμογή την νέα
συμφωνία Τουρκίας-ΗΠΑ περί δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας
κατά μήκος των συνόρων ΤουρκίαςΣυρίας, και από την άλλη εντατικοποιούν τη συνεργασία τους με
τους Κούρδους. Ο όρος της Ουάσιγκτον για τη συνέχιση της συνεργασίας με την Τουρκία είναι πλέον
ξεκάθαρος: Αποδοχή της εδραίωσης
της κουρδικής διοίκησης στη βορειοανατολική Συρία, η οποία θα
εξαρτάται από τη Δύση με ανταλλάγματα στο Ιντλίμπ και στην παραμεθόρια περιοχή. «Οι Μεγάλες
Δυνάμεις μάς έχουν τοποθετήσει
σε μια μέγγενη, σε αυτήν τη της
Συρίας. Ο Τραμπ ζητάει ανταλλάγματα στο Κουρδικό για συνεργασία.
Και ο Πούτιν ξεκαθαρίζει ότι η συνεργασία με τη Ρωσία έχει ως προϋπόθεση την αποδοχή της νίκης
των ρωσικών και συμμαχικών δυνάμεων στη Συρία και τη διακοπή
της συνεργασίας με τις ΗΠΑ», επεσήμανε χαρακτηριστικά στην «Κ»
στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας πρώην στέλεχος των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.
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Τα εναλλακτικά σχέδια κερδίζουν έδαφος

Διαφορετικό το όραμα της λύσης του Μουσταφά Ακιντζί, με τις απόψεις και τα σχέδια της Τουρκίας και των πολιτικών αντιπάλων του

Διαφορετικές απόψεις και προτεραιότητες προβάλλουν Άγκυρα και
τουρκοκυπριακή Δεξιά σχετικά με
την τροπή των εξελίξεων στο Κυπριακό. Μπορεί για λόγους διπλωματίας και στρατηγικών σχεδιασμών, η τουρκική πλευρά να μην
απορρίπτει με κατηγορηματικό
τρόπο την ομοσπονδιακή φόρμουλα
και να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την πορεία του Κυπριακού, ωστόσο, στα Κατεχόμενα
και σε κύκλους στην Άγκυρα τα
εναλλακτικά σχέδια και οι σχεδιασμοί κερδίζουν έδαφος καθημερινά.
Σε αντίθεση με την Άγκυρα και
το στρατόπεδο του «όχι», ο Μουσταφά Ακιντζί στηρίζει τις νέες ελπίδες του στη συμφωνία για τους
όρους αναφοράς και ευελπιστεί για
θετικές, σαρωτικής υφής εξελίξεις
κατά την επόμενη περίοδο. Ο νέος
στόχος της τ/κ ηγεσίας είναι ένα
θετικό αποτέλεσμα στις συναντήσεις της Νέας Υόρκης, μια εξέλιξη
που εκτός απροόπτου θα ανοίξει
τον δρόμο για την άτυπη πενταμερή
διάσκεψη.

«Τι άλλαξε στο Κυπριακό;»
Ο υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου
θα συζητήσει με την τ/κ πολιτική
ηγεσία τις εξελίξεις στο Κυπριακό,
κατά την επίσκεψή του στα Κατεχόμενα. Σε αυτήν τη συνάντηση,
οι πλευρές αναμένονται να ανοίξουν τα χαρτιά τους για τις επικείμενες εξελίξεις.
Λίγο πριν από τις νέες επαφές
της Άγκυρας με την τ/κ πλευρά,
τόσο στα Κατεχόμενα όσο και στην
τουρκική πρωτεύουσα, στους κύκλους που αντιμετωπίζουν τη νέα
διαδικασία στο Κυπριακό με έντονη
καχυποψία, ξεχωρίζει ένα ερώτημα.
«Τι άλλαξε στο Κυπριακό, στις προσεγγίσεις Τουρκίας και Κατεχομένων για τις βασικές πτυχές του Κυπριακού, έτσι ώστε να αιτιολογείται
επανέναρξη των συνομιλιών με
βάση το πλαίσιο του Γκουτιέρες,
δηλαδή το μοντέλο της ομοσπονδίας;»
Κύκλοι του τουρκικού προεδρικού είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον της ομοσπονδιακής λύσης και















Η Δεξιά ερμηνεύοντας το
«σύνταγμα» μελετά το ενδεχόμενο αφαίρεσης από
τον Μ. Ακιντζί της ιδιότητας του διαπραγματευτή, σε περίπτωση που τεθούν σε κίνδυνο τα «εθνικά συμφέροντα».

Ο Ακιντζί στηρίζει τις νέες ελπίδες του στη συμφωνία για τους όρους
αναφοράς και ευελπιστεί
για θετικές, σαρωτικής
υφής εξελίξεις κατά την
επόμενη περίοδο.

επικρατεί η άποψη ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να
μην είναι έτοιμη για τον καταμερισμό της εξουσίας και του φυσικού
πλούτου του νησιού. Προχωρώντας
ένα βήμα παραπέρα, φέρνουν στο
προσκήνιο την ιδέα ενός ελληνοτουρκικού συνεταιρισμού στην
Ανατολική Μεσόγειο, ο οποίος δεν
θα εστιάζει αποκλειστικά στις πληθυσμιακές αναλογίες και υφιστάμενες πραγματικότητες της Κύπρου. Ο νέος συνεταιρισμός θα
έχει ως σημείο εκκίνησης τις ευρύτερες ισορροπίες στην περιοχή,
στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.
Παρόμοια είναι και η άποψη και
των τ/κ εθνικιστικών κύκλων. Την
προηγούμενη εβδομάδα, μόλις λίγο
πριν από τη συνάντηση του Τ/κ
ηγέτη με την προσωρινή σύμβουλο
του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ,
Τζέιν Χολ Λουτ, ο λεγόμενος αντιπρόεδρος Κουντρέτ Όζερσαι,
έσπευσε να επαναφέρει στο προσκήνιο την άποψη ότι δεν τίθενται
λόγοι για επανέναρξη του διαλόγου
στο Κυπριακό με βάση τα «δοκιμασμένα» μοντέλα. Την ίδια θέση
έχουν ομόφωνα όλα τα κόμματα
της τ/κ Δεξιάς.

Το όπλο της τ/κ Δεξιάς
Μαζί με την επανέναρξη των
συνομιλιών στο Κυπριακό, στους
κόλπους της τ/κ Δεξιάς ξεκινά εκ
νέου μια συζήτηση σχετικά με το
πού ανήκει η ιδιότητα και το αξίωμα του Τ/κ διαπραγματευτή. Μια
μερίδα της τ/κ Δεξιάς, κυρίως νομικοί και συνταγματολόγοι θεωρούν ότι ο Τ/κ ηγέτης διαπραγματεύεται με την ε/κ πλευρά στο όνομα της «βουλής». Οι υποστηρικτές

της θητείας του. Την ίδια ώρα, δεν
βιάζεται να ανοίξει τα χαρτιά του
για τις επικείμενες «προεδρικές
εκλογές».

H ΑΟΖ και το Βαρώσι

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα συζητήσει με την τ/κ πολιτική ηγεσία τις εξελίξεις
στο Κυπριακό, κατά την επικείμενη κάθοδο του στα Κατεχόμενα.

Οι Όζερσαι και Τατάρ επανέφεραν στο προσκήνιο τη θέση ότι δεν υπάρχουν
αποχρώντες λόγοι για επανέναρξη του διαλόγου στο Κυπριακό με βάση τα
«δοκιμασμένα μοντέλα», δηλαδή τη ΔΔΟ. Την ίδια θέση έχουν όλα τα κόμματα
της τ/κ Δεξιάς.
αυτής της άποψης στηρίζουν τις
θέσεις τους στο «σύνταγμα» του
1983. Με βάση, λοιπόν, την παραπάνω ερμηνεία του «συντάγματος», μερίδα της τ/κ Δεξιάς μελετά
το ενδεχόμενο της αφαίρεσης από

τον κ. Ακιντζί της ιδιότητας του
διαπραγματευτή, σε περίπτωση
που φυσικά κατά τις επόμενες
εβδομάδες τεθούν σε κίνδυνο τα
«εθνικά συμφέροντα» των ΤΑ/κ
και της Τουρκίας στο Κυπριακό.

Τις τελευταίες ημέρες, σχετικά
με το προαναφερόμενο ενδεχόμενο,
υπάρχουν δύο εξελίξεις. Πρώτον,
μικρή ομάδα της τ/κ Δεξιάς διεξάγει
προπαρασκευαστικού τύπου εργασίες και επαφές με κεντρικό άξονα το μέλλον του αξιώματος του
διαπραγματευτή της τ/κ πλευράς.
Δεύτερον, η όλη εξέλιξη έχει ήδη
αναστατώσει τόσο κάποιους κύκλους στην Άγκυρα όσο και στα
Κατεχόμενα. Όσοι πολιτικοί παράγοντες δεν συμφωνούν με τέτοιου είδους κινήσεις κάνουν χαρακτηριστικά λόγο για «όνειρα θερινής νυκτός». Στην δε, Τουρκία
έμπειροι αναλυτές και διπλωμάτες
θεωρούν ότι μια τέτοιου είδους κίνηση, ακόμη και η έναρξη της συζήτησης στη «βουλή» με βάση παρόμοιες σκέψεις και ιδέες, θα έπληττε με ανεπανόρθωτο τρόπο τη θέση
και το γόητρο της τουρκικής πλευράς στο Κυπριακό.
Από την πλευρά του, διατηρώντας την αποφασιστικότητά του για
τη λύση, ο κ. Ακιντζί επαναλαμβάνει ότι θα παραμείνει στο τιμόνι
της κοινότητας του μέχρι τη λήξη

Μαζί με το έντονο κλίμα απαισιοδοξίας και καχυποψίας που επικρατεί στην Άγκυρα και σε μερίδα
του τ/κ πολιτικού κόσμου, συνέχεια
έχουν και οι ξεχωριστές εργασίες
της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.
Όπως έχει αναφέρει ήδη η «Κ», η
Τουρκία επιμένει στα αυτόνομα
βήματα στα ύδατα της Κύπρου και
δρομολογεί νέες στρατηγικές.
Τα τουρκικά βήματα στην κυπριακή ΑΟΖ θα συνεχιστούν ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο Κυπριακό, με σταδιακή κορύφωση
κατά το επόμενο διάστημα. Ο μοναδικός λόγος για τη διακοπή των
τουρκικών εργασιών θα μπορούσε
να είναι μια συμβιβαστική λύση,
για την οποία θα συναινέσει η ε/κ
ηγεσία, ένα απομακρυσμένο ενδεχόμενο την παρούσα στιγμή, σύμφωνα με τουρκικές πηγές.
Την ίδια ώρα, όλα δείχνουν ότι
Άγκυρα και «κυβέρνηση» επιμένουν
στην άμεση δρομολόγηση των
νέων σχεδίων για το Βαρώσι. Με
τα πρώτα συνεργεία να πιάνουν
δουλειά στους δρόμους της κλειστής πόλης και την προσπάθεια
καταγραφής των ακίνητων περιουσιών να συνεχίζεται, η τουρκική
πλευρά επιθυμεί να πραγματοποιήσει άμεσα σημαντικά βήματα προς
την κατεύθυνση του ανοίγματος
της πόλης υπό τ/κ διοίκηση. Οι
πληροφορίες της «Κ» δείχνουν ότι
αυτά τα βήματα θα πραγματοποιηθούν, όπως συμβαίνει και στην
περίπτωση των εργασιών στην
ΑΟΖ, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις
στο Κυπριακό και τις συνομιλίες.

ΑΡΘΡΟ / Της ΖHΝΑΣ ΛΥΣAΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓIΔΗ
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Ανακουφιστικά μέτρα για όσους έχασαν περιουσίες στον πόλεμο

αίνεται ότι λύση σύντομα
με ανθρώπινες προσπάθειες
δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα,
αφού δεν είχαμε μυαλό να λύσουμε
το πρόβλημά μας από τα πρώτα
χρόνια, τότε που μας έδιναν την
πιο σπουδαία πόλη της Κύπρου
μας, την Αμμόχωστο. Ασφαλώς, τα
συμφέροντα των συμπατριωτών
μας σήμερα εστιάζονται στους πύργους, τις επαύλεις, το φυσικό αέριο,
και δεν αντιλαμβάνονται ότι τα
οφέλη με τη λύση θα είναι εκατονταπλάσια για όλους τους κατοίκους
του νησιού μας, όπως συνήθιζε να
μας υπενθυμίζει ο αείμνηστος πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων
Δήμων, Αλέξης Γαλανός.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων,
λοιπόν, ας βρούμε κάποιους τρόπους για να ανακουφίσουμε και
τους πρόσφυγες για την απώλεια
χρήσης της περιουσίας τους. Όχι

για την απώλεια της περιουσίας
τους, αυτό θα λυθεί μόνο με τη λύση, αλλά επειδή, ενώ έχουν τόσα
χωράφια, τόση γη, τόσα κτήρια,
δεν έχουν κανένα εισόδημα. Δεν
μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Αυτό το ζητάμε, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
κάθε φορά που συμβαίνει μια νεροποντή που τη βαφτίζουμε μόνο
στην Κύπρο, «θεομηνία», ανοίγουν
τα ταμεία του κράτους για να δοθεί
αποζημίωση σε διάφορες τάξεις
συμπατριωτών μας, κάποιοι από
τους οποίους κάποτε, για να εξαναγκάσουν την κυβέρνηση να τους
αποζημιώσει, έκλειναν και τους
δρόμους.
Φέτος που ήταν καλοχρονιά, θα
γέμιζαν οι αποθήκες μας με σιτάρι,
εμάς στη Μεσαορία. Κάτι ήξεραν
οι σοφοί πρόγονοί μας που έλεγαν:
«Αν γιωρκήσει η Μεσαρκά, τρων
μανάες τζιαι παιθκιά». Οι Μορφίτες








Για να αντέξει ο προσφυγικός κόσμος τον μακροχρόνιο αγώνα που μας
έχουν επιβάλει, και να
μην ξεπουλήσει τη γη
του στις αρχές του ψευδοκράτους, όχι γιατί δεν
είναι πατριώτες, αλλά
γιατί η ανάγκη είναι αδήριτη κάποτε, χρειάζεται
να εφαρμοστεί, έστω και
τώρα, μετά από 45 χρόνια, η πολιτική της ίσης
κατανομής βαρών.

δεν θα ήξεραν πού να βάλουν τα
πορτοκάλια τους, οι Καραβιώτες
και οι Λαπηθιώτες τα λεμόνια τους,
οι Καρπασίτες τα καπνά τους, τα
κολοκάσια τους στον Άγιο Ανδρόνικο που ήταν φημισμένος, οι Ακανθιώτες τα πρώιμα ζαρζαβατικά τους,
ο Άγιος Αμβρόσιος τα χρυσόμηλα
και τα καϊσιά του και τόσα άλλα.
Για να αντέξει, λοιπόν, ο προσφυγικός κόσμος τον μακροχρόνιο
αγώνα που μας έχουν επιβάλει, και
να μην ξεπουλήσει τη γη του στις
αρχές του ψευδοκράτους, όχι γιατί
δεν είναι πατριώτες, αλλά γιατί η
ανάγκη είναι αδήριτη κάποτε, χρειάζεται να εφαρμοστεί, έστω και
τώρα, μετά από 45 χρόνια, η πολιτική της ίσης κατανομής βαρών.
Αρκετά όλα αυτά τα δίσεκτα
χρόνια υπέφερε ο προσφυγικός κόσμος, προσπαθώντας να επιβιώσει,
υφιστάμενος μύριες στερήσεις, ευτελισμούς, υποτίμηση, κακομετα-

χείριση. Αρκετά όλοι οι πρόσφυγες
ανέχτηκαν να είναι φτηνό εργατικό
δυναμικό, ιδίως οι γυναίκες που
στα σπίτια τους ήταν βασίλισσες
και αρχόντισσες, και ύστερα η
ανάγκη τις έβγαλε στη βιοπάλη για
να βοηθήσουν στον οικογενειακό
προϋπολογισμό. Καιρός, λοιπόν,
να εφαρμοστεί στην πράξη η ίση
κατανομή βαρών. Να ανακουφιστούν οι πρόσφυγες. Κάποιοι ειδήμονες και επαΐοντες, να κληθούν
από την πολιτεία να εκπονήσουν
ένα σχέδιο το οποίο να εγκριθεί
από όλες τις πολιτικές δυνάμεις
του Κοινοβουλίου, και να έχουν
και οι πρόσφυγες, ανάλογα με την
περιουσία που άφησαν στην κατεχόμενη γη μας, κάποια ανακουφιστικά μέτρα. Πώς αλλιώς να αντέξουν; Αυτή είναι η δίκαιη αντιμετώπιση των προσφύγων. Να δημιουργηθεί ένα Ταμείο, π.χ., στο
οποίο να συγκεντρώνονται αρκετά

από τα εκατομμύρια που κάποιοι
καρπούνται λόγω της υπεραξίας
της γης ή λόγω άλλων δοσοληψιών.
Δεν γίνεται, οι κερδισμένοι, κερδισμένοι για πάντα, και οι χαμένοι,
χαμένοι.
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Από λόγια και υποσχέσεις έχουμε χορτάσει οι πρόσφυγες. Καιρός
για έργα. Τόσα χρόνια όλοι μας ενέπαιζαν. Η υπομονή μας εξαντλείται.
Τώρα που περάσαμε τον κάβο της
κρίσης και ορθοποδήσαμε, ας εφαρμόσουμε την ίση κατανομή βαρών.
Τώρα που είναι ορατός ο κίνδυνος να ξεπουληθεί η Αμμόχωστος.
Για να μην κλάψουμε πάλι επί ερειπίων, ως σύγχρονοι Επιμηθείς. Για
να μην τρέχουμε, ασθμαίνοντας,
πίσω από τις εξελίξεις. Ας τις προλάβουμε και μια φορά!

Η κ. Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη είναι δήμαρχος Λευκονοίκου.
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Eκλεισε το θέμα Στυλιανίδη ο πρόεδρος
Το παρασκήνιο στο ρήγμα των δύο πλευρών και η διάψευση που άργησε να δώσει για τον Ευρωπαίο Επίτροπο το Προεδρικό







Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν το 2005, ο δημοσιογράφοςερευνητής και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης παρουσίαζε το
γνωστό ντοκιμαντέρ «Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα», σε εκείνη την
πρώτη προβολή και στα πρώτα καθίσματα βρίσκονταν δίπλα-δίπλα
ο τότε πρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος
Αναστασιάδης και ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος επί διακυβέρνησης
Γλαύκου Κληρίδη Χρήστος Στυλιανίδης. Ήταν ένα 40λεπτο ντοκιμαντέρ που απαντούσε στις κατηγορίες που εξαπέλυαν η κυβέρνηση,
κάποια κόμματα, αλλά και συγκεκριμένα ΜΜΕ, ότι οι ΗΠΑ χρηματοδοτούσαν την εκστρατεία που
προωθούσε το Σχέδιο Ανάν. Καθόλου τυχαία συνεπώς και η παρουσία του Νίκου Αναστασιάδη, ο
οποίος ηγείτο της καμπάνιας του
«ΝΑΙ», όπως και η παρουσία του
κ. Στυλιανίδη. Και οι δύο πολιτικοί
άνδρες, ως γνωστόν, αλλά και σίγουρα ο γνωστός δημοσιογράφοςερευνητής είχαν κοινό σημείο τη
θέση τους τότε στο Κυπριακό, αλλά
και τις κατηγορίες που δέχτηκαν
για τη στάση που τήρησαν.
Βεβαίως εκείνο το συναπάντημα
στην κινηματογραφική αίθουσα
δεν ήταν το πρώτο κοινό τους βήμα.
Έμελλε να συνεργαστούν οκτώ
χρόνια αργότερα στο Προεδρικό,
όταν ο Νίκος Αναστασιάδης εκλεγόταν πρόεδρος, με τον Χρήστο
Στυλιανίδη να αναλαμβάνει το βαρυσήμαντο πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου και ο Μακάριος
Δρουσιώτης να αποτελεί έναν εκ
των στενών συνεργατών του προέδρου στον Λόφο. Το τι μεσολάβησε
ώστε το Προεδρικό σήμερα να διαρρέει και να φωτογραφίζει τους δύο
άνδρες πίσω από τα δημοσιεύματα
του OCCRP, γιατί όπως είπε ο πρόεδρος σε συνέντευξή του στον ΑΛΦΑ: «Έχουν νιώσει αδικημένοι»,
είναι ένα ζήτημα που συζητείται
εντόνως στα πολιτικά πηγαδάκια.
Έστω κι αν στο παρασκήνιο και
σε δημοσιογραφικούς κύκλους ο
πρόεδρος έχει διαψεύσει τελικώς
πως οι αναφορές του αφορούσαν
τον Χρήστο Στυλιανίδη, τα όσα
έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα έχουν το δικό τους πολιτικό ενδιαφέρον και αναμφίβολα έχουν
καταδείξει τη ρήξη στα δύο στρατόπεδα.

Η αφορμή
Ποια ήταν όμως η αφορμή για
να βγουν όλα αυτά στο προσκήνιο;
Τα δημοσιεύματα της OCCRP που
συνδέουν τον Νίκο Αναστασιάδη
και το πρώην δικηγορικό του γραφείο με το ρωσικό δίκτυο ξεπλύματος μαύρου χρήματος, Troika
Laundromat, δεν άνοιξε μόνο θέμα
τάξης για τον πρόεδρο. Ούτε ήγειρε
απλώς ερωτήματα γύρω από το πό-

σωπα που νιώθουν πως αδικήθηκαν». Η αρχή έγινε με την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Πρόδρομου Προδρόμου στο
κρατικό κανάλι ότι κυπριακά χέρια
κρύβονται πίσω από τα δημοσιεύματα, χαρακτηρίζοντας ως αναξιόπιστο τον Κύπριο δημοσιογράφο
που συνεργάζεται με την εν λόγω
πλατφόρμα για τις θέσεις που εκφράζει στο Κυπριακό. Συνεχίστηκε
όμως όταν δημοσίευμα της «Χαραυγής» αποκάλυπτε πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε πει
στο παρασκήνιο σε δεξίωση που
είχε με τους απόδημους ότι τα εν
λόγω δημοσιεύματα ανακινήθηκαν
από πρόσωπα που δεν επαναδιορίστηκαν στην Ε.Ε. Ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας κλήθηκε να τοποθετηθεί επί του ζητήματος σε
συνέντευξή του στον «ΑΛΦΑ» αναφέροντας πως είναι «απόλυτα γνώστης» του ποιοι κατευθύνουν και
ποιοι είναι οι συγγραφείς. Προειδοποίησε ότι η υπομονή έχει όρια,
αποκαλύπτοντας ότι παίρνει μηνύματα από πολιτικούς στην Ελλάδα ότι σε συνομιλίες που είχαν
μαζί τους απειλούσαν ότι θα απαντήσουν.

Από την κοινή πορεία
του 2004, στη ρήξη για
το Κυπριακό και την πολιτική πολιτογράφησης.







Στενοί συνεργάτες του
προέδρου του ζήτησαν
να κλείσει το όλο κεφάλαιο, όχι μόνο για
την απουσία στοιχείων,
αλλά γιατί δεν συμφέρει
την κυβέρνηση
μία τέτοια κόντρα.
σο ανεξάρτητη είναι η Κύπρος ως
κράτος δεδομένων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του «άλλοτε» δικηγορικού γραφείου του
προέδρου με Ρώσους ολιγάρχες.
Έφερε στο προσκήνιο την πολιτική
ρήξη που υπάρχει μεταξύ Νίκου
Αναστασιάδη και Χρίστου Στυλιανίδη. Μία ρήξη που ξεκίνησε επί
Κραν Μοντάνα και εντάθηκε με
τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν
στην Κύπρο για την πολιτική των
πολιτογραφήσεων και κορυφώθηκε
ή καλύτερα αποκαλύφθηκε όταν
ο πρόεδρος δεν επαναδιόρισε στη
θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου –
παρά το ευρωπαϊκό έρεισμα που
απέκτησε– τον Χρήστο Στυλιανίδη.

Η ρήξη
Εκείνη την περίοδο είχαν δημοσιοποιηθεί αρκετά άρθρα εντός
και εκτός Κύπρου, που έθεταν ερωτήματα για ποιο λόγο ο Νίκος Αναστασιάδης άφησε εκτός Κομισιόν
τον Χρήστο Στυλιανίδη, δεδομένης
και της επιτυχούς θητείας του, αλλά
και της σοβαρής πιθανότητας να
διοριστεί στην αντιπροεδρία της
Κομισιόν στο ενδεχόμενο επαναδιορισμού του με ό,τι κι αν αυτό
συνεπαγόταν για το βάρος της Κύπρου εντός των Βρυξελλών. Ο κ.
Στυλιανίδης είχε αποκτήσει και
σημαντικό πολιτικό βάρος και δημοτικότητα διεθνώς από την πλούσια δραστηριότητά του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου Ανθρωπιστικών
Κρίσεων και στη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων όπως ο ιός
Έμπολα και η τραγωδία στο Μάτι
το καλοκαίρι του 2018. Τα εν λόγω
δημοσιεύματα δεν πέρασαν απαρατήρητα από το Προεδρικό που
δεν έκρυβε την ενόχλησή του, ιδιαίτερα όταν κάποια εξ αυτών έθεσαν ως αιτία του μη επαναδιορισμού τη διαφωνία που είχαν πρόεδρος της Δημοκρατίας και Επίτροπος στο Κυπριακό επί Κραν
Μοντάνα και μετά, αλλά και στην
πολιτική των πολιτογραφήσεων.

Τα πήρε πίσω

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξή του είπε ότι πίσω από τα δημοσιεύματα βρίσκονται πρόσωπα που αδική-

θηκαν, ωστόσο διέψευσε στο παρασκήνιο πως οι αναφορές του αφορούν τον Χρήστο Στυλιανίδη.
Στο ερώτημα για ποιο λόγο μένει
εκτός Βρυξελλών ο Χρήστος Στυλιανίδης, κύκλοι του Προεδρικού
επεσήμαναν πως δεν βοήθησε όσο
θα μπορούσε –με τις διασυνδέσεις
του στις Βρυξέλλες– την κυβέρνηση
στη διαχείριση του ναυαγίου από
το Κραν Μοντάνα και μετά. Έθεσαν
ζήτημα και για το ότι ενώ άλλοι
Επίτροποι αναλαμβάνουν τον προεκλογικό στη χώρα τους, ο κ. Στυλιανίδης κράτησε αποστάσεις
ασφαλείας.

Κίνηση που απορρίπτει το περιβάλλον του Επιτρόπου, επισημαίνοντας πως όσο δεν είχε αποστολές και κρίσεις να διαχειριστεί
στο εξωτερικό βρισκόταν στην
πρώτη γραμμή, κρατώντας την ίδια
στιγμή βεβαίως και τα προσχήματα
δεδομένης και της θέσης του. Οι
ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν πως ο
κ. Στυλιανίδης είχε διαφωνήσει με
τους χειρισμούς του προέδρου στο
Κραν Μοντάνα και με την αλλαγή
πλεύσης στο Κυπριακό, ωστόσο,

Διαψεύδει ο Μακάριος Δρουσιώτης
Καθόλου τυχαία συνεπώς και η το-

ποθέτηση του δημοσιογράφου και
ερευνητή στα δημοσιεύματα που
τον στοχοποιούν και καλώντας
τους να τον ψάξουν, χωρίς να θέτει ζήτημα προσωπικών δεδομένων. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αισχρότητα και αχρειότητα από το να
ενοχοποιείς κάποιον εντελώς
αθώο διά του ψιθύρου και των
ψευδών ειδήσεων. Κι όταν αυτό
γίνεται σε επίπεδο αρχηγού κράτους και εθνικού Τύπου που επικαλείται πηγές στο Προεδρικό πρόκειται για κρατικό τραμπουκισμό.

Όποιος έχει στοιχεία εναντίον μου
για οτιδήποτε μεμπτό να τα δημοσιοποιήσει για να πάρει και τις
πρέπουσες απαντήσεις στο φως
της ημέρας, διαφορετικά ν’ απολογηθεί. Αν δεν μπορεί να κάμει
ούτε το ένα ούτε το άλλο, είναι κατά τεκμήριο συκοφάντης. Έχω κι
εγώ κάτι για το οποίο οφείλω ν’
απολογηθώ και υπόσχομαι ότι θα
το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δρουσιώτης, σηκώνοντας
το γάντι. Το αν θα κλείσει αυτό το
κεφάλαιο ή αν θα έχει συνέχειες
θα διαφανεί το επόμενο διάστημα.

η μεγάλη ρήξη ήρθε το 2019, όταν
η Κομισιόν είχε προχωρήσει σε αυστηρή προειδοποίηση για την πολιτική των διαβατηρίων. Στο παρελθόν ο Ευρωπαίος Επίτροπος
είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάχρηση της πολιτικής των πολιτογραφήσεων.
Όταν, όμως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε δημοσίως λόγο
για στοχοποίηση της Κύπρου, αποδίδοντας τη «στοχοποίηση» σε σκοπιμότητες και ανταγωνισμό ο Ευρωπαίος Επίτροπος επικοινώνησε
τηλεφωνικώς μαζί του, εκφράζοντας
τη διαφωνία του για τον χειρισμό
του θέματος. Τηλεφώνημα που
πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα
υψηλούς τόνους.

Τα χέρια και οι διορισμοί
Πώς όμως αυτά τα δεδομένα
συνδέονται με τα δημοσιεύματα
της πλατφόρμας; Αυτό αφορά τις
υποθέσεις που έκαναν οι παροικούντες το Προεδρικό. Ένα ρεπορτάζ Κύπριου δημοσιογράφου στο
OCCRP με πηγή τον Μακάριο Δρουσιώτη αναφορικά με την εμπλοκή
της Ρωσίας στην Κύπρο φέρεται
να ήταν αρκετό για να ωθήσει τον
Λόφο στο συμπέρασμα πως για τα
δημοσιεύματα ευθύνονται «πρό-

Όταν βεβαίως κλήθηκε από τον
δημοσιογράφο Ανδρέα Κημήτρη
να πει κατά πόσο εννοεί τον Χρήστο Στυλιανίδη, δεν το επιβεβαίωσε,
αλλά ούτε και το διέψευσε. Αυτή
ακριβώς η περιρρέουσα και η ψιθυρολογία που δεν διακόπηκε από
τον ίδιο τον πρόεδρο προκάλεσε
αντιδράσεις πέριξ της κυβέρνησης,
αλλά και στις Βρυξέλλες με πολιτικούς κύκλους να σημειώνουν πως
μία τέτοια κατάσταση κάθε άλλο
παρά βοηθά τον πρόεδρο. Μάλιστα,
πολιτικοί κύκλοι πέριξ του Χρήστου
Στυλιανίδη απέρριψαν αναφανδόν
μία τέτοια εμπλοκή του. Και λόγω
της ιδιοσυγκρασίας του ιδίου, αλλά
και λόγω του ότι δεν θα μπορούσε
να έχει τέτοια στοιχεία.
Στενοί συνεργάτες του προέδρου
μίλησαν μαζί του μετά και τη συνέντευξη που έδωσε, αλλά και τις
συζητήσεις που άνοιξε η όλη τοποθέτησή του και τον συμβούλευσαν να βρει τρόπο να κλείσει το
κεφάλαιο με τον Χρήστο Στυλιανίδη. Σε συνάντηση που είχε ο κ.
Αναστασιάδης την ίδια νύχτα, ρωτήθηκε κατά πόσο εννοεί πως ο
Ευρωπαίος Επίτροπος βρίσκεται
πίσω από τα δημοσιεύματα και το
αρνήθηκε, ξεκαθαρίζοντας στα
πολλά πως οι σχέσεις του με τον
Χρήστο Στυλιανίδη είναι καλές.
Άφησε βεβαίως αιχμές για άλλα
πρόσωπα που βρίσκονται στις Βρυξέλλες με πολλούς να θεωρούν ότι
οι αιχμές αφορούν τον στενό συνεργάτη του κ. Στυλιανίδη και άλλοτε παροικούντα το Προεδρικό,
Μακάριο Δρουσιώτη.

ΑΡΘΡΟ / Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
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Ο πρόεδρος και το δίλημμα των προκατόχων του

ίγο μετά τη παράνομη ανακήρυξη της «ΤΔΒΚ» στις 15
Νοεμβρίου 1983 και τα καταδικαστικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ο τότε γ.γ. του
ΟΗΕ Πέρες ντε Κουεγιάρ, μετά από
ενθάρρυνση αρκετών δυνάμεων,
κυρίως των ΗΠΑ, ανέλαβε πρωτοβουλία για την επίλυση του Κυπριακού. Οι λεπτομέρειες και το
όλο ιστορικό καταγράφονται στο
πολύ κατατοπιστικό βιβλίο του Π.
Πολυβίου «Κυπριανού και Κυπριακό
- Η Συνάντηση Κορυφής της Νέας
Υόρκης το 1985», Εκδόσεις Καστανιώτη, 2010. Ενώ αρκετά δεδομένα
έχουν διαφοροποιηθεί κάποια άλλα
παραμένουν αναλλοίωτα.
Ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Σ. Κυπριανού και η ελληνοκυπριακή πλευρά αισθάνθηκαν
απογοήτευση με την εξέλιξη της
πρωτοβουλίας, καθώς βασικά στοιχεία των προτάσεων Κουεγιάρ ικανοποιούσαν πλήρως την τουρκοκυπριακή πλευρά –ιδιαίτερα στο
συνταγματικό πεδίο– ενώ στα θέματα που οι Ελληνοκύπριοι είχαν

τις δικές τους ευαισθησίες (εγγυήσεις, στρατεύματα κατοχής, εδαφικό, περιουσιακό, τρεις βασικές
ελευθερίες και έποικοι [Ναι, έποικοι
το 1984-86]) οι θέσεις του γ.γ. του
ΟΗΕ δεν ανταποκρίνονταν στις
προσδοκίες τους. Παρά ταύτα, ο
Σ. Κυπριανού συνέχισε τις προσπάθειες. Στο εσωτερικό μέτωπο
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ επιθυμούσαν διακαώς την κατάληξη σε συμφωνία,
ενώ το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ διατηρούσαν σοβαρές επιφυλάξεις.
Ο Σ. Κυπριανού αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης αποδέχθηκε κατ’ αρχήν τις
προτάσεις Κουεγιάρ όχι μόνο για
να μην κατηγορηθεί η ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και για να
εξαντλήσει τις δυνατότητες επίλυσης του Κυπριακού με ένα υποφερτό
τρόπο. Ήταν το επόμενο βήμα,
όμως, που προκάλεσε τη δυστοκία
και την τελική κατάρρευση της
πρωτοβουλίας Κουεγιάρ. Συγκεκριμένα, ο γ.γ. του ΟΗΕ εισηγήθηκε
ότι η υλοποίηση του Σχεδίου του
προϋπέθετε τη δημιουργία μετα-








Ενώ η πλευρά μας έπρεπε
προ πολλού να είχε προσπαθήσει να διαφοροποιήσει κάποια δεδομένα
στη βάση των συνομιλιών,
θα πρέπει, έστω και σήμερα, να υπάρξει ο ανάλογος προβληματισμός
για το πώς προχωράμε.
βατικής κυβέρνησης, η οποία θα
ήταν υπεύθυνη για την υλοποίησή
του, καθώς και για την επίλυση
όλων των επί μέρους ζητημάτων.
Ο πρόεδρος Κυπριανού διερωτήθηκε κατά πόσον σε περίπτωση
κατάρρευσης της μεταβατικής κυβέρνησης θα ήταν δυνατή η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση. Επειδή η απάντηση ήταν
αρνητική, ο Σ. Κυπριανού απέρριψε
την πρόταση. Η τελική αποτίμηση
του Π. Πολυβίου για τα ζητήματα

αυτά έχει ως ακολούθως (σελ. 182):
«Αξιολογώντας τώρα τις τρεις προτεινόμενες Συμφωνίες των ετών
1984-1986, σταθμίζοντας τα υπέρ
και τα κατά, λαμβάνοντας υπόψη
το διεθνές κλίμα, καθώς και την
αμοιβαία καχυποψία –αν όχι εχθρότητα– μεταξύ των ηγεσιών των
δύο κοινοτήτων και αναλογιζόμενοι
τον ορατό κίνδυνο διάλυσης της
Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που η Μεταβατική Κυβέρνηση συγκροτείτο πριν την ολοκλήρωση της συμφωνημένης λύσης,
με τη διευθέτηση όλων των εκκρεμούντων ζητημάτων -όπως σαφώς
στόχευε ο Κουεγιάρ, τουλάχιστον
στην αρχή της πρωτοβουλίας του–
η απάντηση δεν μπορεί να είναι
άλλη από το ότι ορθά ο πρόεδρος
Κυπριανού και η ελληνοκυπριακή
ηγεσία απέρριψαν το τελικό προϊόν
των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα της περιόδου 1984-1986».
Ενώ πολλά έχουν αλλάξει έκτοτε,
στην περίπτωση κατάληξης σε συμφωνία στη βάση του υφιστάμενου
πλαισίου διαπραγματεύσεων οποι-

οσδήποτε πρόεδρος θα έχει τους
ίδιους προβληματισμούς για το συγκεκριμένο ζήτημα: κατά πόσον είναι
δυνατή η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση σε περίπτωση κατάρρευσης της λύσης. Αυτός ήταν
ένας από τους προβληματισμούς
του προέδρου Παπαδόπουλου για
το τελικό Σχέδιο Ανάν. Γι’ αυτό και
στο διάγγελμά του στις 7 Απριλίου
2004 υπογράμμισε, μεταξύ άλλων,
τα εξής: «Παρέλαβα κράτος διεθνώς
αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω
‘κοινότητα’ χωρίς δικαίωμα λόγου
διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα. Και όλα αυτά έναντι κενών, παραπλανητικών, δήθεν, προσδοκιών.
Έναντι της ανεδαφικής ψευδαίσθησης ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις
δεσμεύσεις της».
Εκ των πραγμάτων το συγκεκριμένο δίλημμα –πέραν των άλλων–
θα είναι υπαρκτό και για τον πρόεδρο Αναστασιάδη ακόμα και αν
υπάρξει συμφωνία παρά την έξαρση
των τουρκικών προκλήσεων. Η προσπάθεια για κατάληξη σε διευθέτηση στη βάση μιας λειτουργικής

διπεριφερειακής, δικοινοτικής ομοσπονδίας πρέπει να προϋποθέτει
τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και μια ικανοποιητική ρύθμιση στην περίπτωση κατάρρευσης της συμφωνίας. Ενώ η
πλευρά μας έπρεπε προ πολλού να
είχε προσπαθήσει να διαφοροποιήσει κάποια δεδομένα στη βάση
των συνομιλιών (π.χ. αμέσως μετά
το δημοψήφισμα του 2004 ή τουλάχιστον μετά την κατάρρευση στο
Κραν Μοντάνα τον Ιούλιο του 2017),
θα πρέπει, έστω και σήμερα, να
υπάρξει ο ανάλογος προβληματισμός για το πώς προχωράμε. Και
τούτο επειδή η υφιστάμενη βάση
των συνομιλιών, καθώς και η συγκεκριμένη διαδικασία πολύ δύσκολα
θα οδηγήσουν σε ένα ευοίωνο μέλλον και σταθερότητα.

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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Ασκήσεις Προεδρικού επί χάρτου για δήμους
Ο πρόεδρος θα διαμορφώσει τον χάρτη της νέας τοπικής αυτοδιοίκησης που ετοίμασε το ΥΠΕΣ, με τα κόμματα να αφήνουν το αποτύπωμά τους
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Οι εντατικές διαβουλεύσεις για επανεκκίνηση του διαλόγου στο Κυπριακό βρίσκονται στην προμετωπίδα των προτεραιοτήτων του προέδρου της Δημοκρατίας, ωστόσο
ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται και
σημαντικές εκκρεμότητες του κυβερνητικού έργου που δεν μπορούν
να περιμένουν. Εκτός από το Γενικό
Σχέδιο Υγείας για το οποίο αναμένονται έντονες διεργασίες στα μέσα
του τρέχοντος μηνός, το άλλο θέμα
με ειδική βαρύτητα είναι η επίσης
σημαντική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα έργο το
οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει αποπερατωθεί και αυτό που απομένει
είναι να κλειδώσει ο χάρτης της
νέας τοπικής αυτοδιοίκησης. Επί
του προκειμένου, το αρμόδιο
Υπουργείο Εσωτερικών έχει πραγματοποιήσει τη μισή διαδρομή με
την εκπόνηση σεναρίων και συνδυασμό δημοτικών συμπλεγμάτων,
η άλλη μισή διαδρομή θα καλυφθεί

Στον χάρτη αποτυπώνονται
ται σενάρια
συγχωνεύσεων δήμων μεε την δημιουργία
δώδεκα συμπλεγμάτων. Στα σενάρια τρεις
νυν δήμοι παραμένουν αυτόνομοι με τις
πληροφορίες να επιμένουν πως έχουν λάβει
διαβεβαιώσεις από τον ίδιο τον Πρόεδρο.

νενώσεις δήμων και κάποιων κοινοτήτων σε τρία συμπλέγματα.
1. Λεμεσός - Μέσα Γειτονιά Άγιος Αθανάσιος
2. Ύψωνας, με κοινότητες περιοχής.
3. Πολεμίδια με κοινότητες περιοχής.
Για το σύμπλεγμα του Ύψωνα,
λέγεται πως η ονομασία που θα
φέρει θα είναι Δήμος Κούρη.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Τρία συμπλέγμ
συμπλέγματα

• Λευκωσία - Άγιος Δομέτιος - Έγκωμη - Αγλαντζιά
• Λακατάμεια - Στρόβολος, με ερωτηματικό το Τσέρι
• Λατσιά - Γέρι - Δάλι και κάποιες γειτονικές κοινότητες
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - Δύο συμπλέγματα

ΠΑΦΟΣ - Τρία συμπλέγματα

• Αγία Νάπα
• Παραλίμνι - Δερύνεια

• Πάφος - Γεροσκήπου
• Πέγεια με όμορες κοινότητες
• Πόλη Χρυσοχούς με όμορες κοινότητες








ΛΑΡΝΑΚΑ - Τέσσερα συμπλέγματα

Οι μεγαλύτερες αντιδράσεις για τις συγχωνεύσεις
καταγράφονται στην
ελεύθερη Αμμόχωστο και
με τον δήμο Αγίας Νάπας. Στη Λευκωσία,
όπου τα σενάρια είναι περισσότερα του ενός, οι τοπικές αρχές δείχνουν
διάθεση συνεργασίας για
τη μεταρρύθμιση.
στο υψηλότερο επίπεδο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να βάζει την
τελευταία πινελιά. Με βάση το προσχέδιο του νομοσχεδίου που σύντομα θα σταλεί στη Βουλή για συζήτηση, ο αριθμός των δήμων θα
συρρικνωθεί και δεν θα ξεπερνά
τους 15 με 16 νέους δήμους. Από
τις βασικές πρόνοιες των αλλαγών
που προωθούνται είναι και η δυνατότητα των πρώτων συνενώσεων
να ακολουθήσουν και άλλες, στο
μέλλον. Στο νομοσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί διατάξεις που επιτρέπουν τη μελλοντική συνένωση δήμων με όμορες κοινότητες ή συνένωση όμορων κοινοτήτων για
ανακήρυξή τους σε δήμο.

Ο ρόλος του Προέδρου
Το ενδιαφέρον για την τύχη του
νομοσχεδίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετατοπίζεται στη Βουλή
των Αντιπροσώπων. Με βάση την
εικόνα που δίνεται, το κυβερνητικό
νομοθέτημα δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα
στη Βουλή. Το ενδιαφέρον των
κομμάτων, εκεί που υπάρχει, στρέφεται κυρίως στις συνενώσεις και
στη μη διατάραξη των υφιστάμενων κομματικών ισορροπιών σε
τοπικό επίπεδο. Και εδώ είναι, όπως
λένε οι πληροφορίες, ο ρόλος του
ιδίου του προέδρου της Δημοκρατίας για να συγκεράσει τις όποιες
κομματικές επιδιώξεις. Ένα δεύτερο
στοιχείο που κάνει εμφανή την εμπλοκή του Νίκου Αναστασιάδη στη
διαμόρφωση του νέου χάρτη είναι
οι διαβεβαιώσεις που φαίνεται να
έχει δώσει, σε κάποιες τοπικές κοι-

• Λάρνακα - Δρομολαξιά, Μενεού
• Αραδίππου - Λειβάδια
• Αθηαίνου
• Λεύκαρα

ΛΕΜΕΣΟΣ - Τρία συμπλέγματα

• Λεμεσός - Μέσα Γειτονιά - Άγιος Αθανάσιος
• Ύψωνας με κοινότητες της περιοχής
• Πολεμίδια με κοινότητες της περιοχής

νωνίες ότι δεν θα επηρεαστούν
από τις επερχόμενες αλλαγές – συγχωνεύσεις. Από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών τα σενάρια που
έχουν επεξεργαστεί αποτελούν
επτασφράγιστο μυστικό, τουλάχιστον για περιοχές όπου υπάρχουν
έντονες αντιδράσεις. Ωστόσο, το
Υπουργείο Εσωτερικών εκ των
πραγμάτων θα ανοίξει τα χαρτιά
του. Τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου ο
Κωνσταντίνος Πετρίδης είναι προγραμματισμένο να παραστεί στη
συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών με θέμα: Ο περί Επαρχιακών
Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015.

Τα σενάρια
Με άγνωστο τον χρόνο που ο
χάρτης με τις συνενώσεις θα παρουσιαστεί στη Βουλή, το Υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται να έχει
επεξεργαστεί σενάρια τα οποία
έχουν προκύψει από τις διαβουλεύσεις με κόμματα και τις Ενώσεις,
Δήμων και Κοινοτήτων. Οι όποιες
ενστάσεις υπάρχουν, σύμφωνα με
πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει,
εντοπίζονται στην περιφέρεια και
σε τοπικές κοινωνίες με έντονο το
τοπικιστικό στοιχείο. Τέτοιες περιπτώσεις καταγράφονται στην
Πάφο, την Ελεύθερη Αμμόχωστο
αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις
στη Λάρνακα.

Η Λευκωσία
Η διαμόρφωση του χάρτη τοπικής αυτοδιοίκησης της Λευκωσίας
από πλευράς δήμων, αλλά και κομμάτων, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη
δυσκολία. Ωστόσο, υπάρχει το στοι-

χείο της περιπλοκότητας μιας και
τα σενάρια είναι περισσότερα του
ενός, κάτι που είναι βέβαιο ότι θα
διατηρήσει το έντονο παρασκήνιο
μέχρι υστάτης. Στα θετικά της Λευκωσίας συμπεριλαμβάνεται η απουσία έντονου τοπικιστικού στοιχείου
καθώς και οι δήμαρχοι της μείζονος
Λευκωσίας, εμφανίζονται διατεθειμένοι να συνεργαστούν για το καλό
της επαρχίας. Ο κομματικός παράγοντας, λένε οι πληροφορίες, δεν
θα έχει αρνητικό ρόλο μιας και ο
νέος χάρτης αυτοδιοίκησης θα έχει
την υποστήριξη των κομμάτων εάν
και εφόσον, σε κεντρικό επίπεδο,
ληφθούν υπόψη τα θέλω τους. Ως
παράδειγμα δίδεται η περίπτωση

της Λευκωσίας όπου το ΑΚΕΛ επιθυμεί διακαώς δήμους στους οποίους έχει αυξημένη επιρροή και παρουσία όπως η Λακατάμεια και η
ανατολική πλευρά της Λευκωσίας:
Γέρι, Λατσιά και Δάλι. Το ΔΗΚΟ εμφανίζεται λιγότερο απαιτητικό για
το λόγο ότι δεν έχει μεγάλο βαθμό
παρουσίας σε επίπεδο δημάρχων.
Με το σκεπτικό αυτό το ΔΗΚΟ εμφανίζεται να προκρίνει και μικρότερο αριθμό δήμων απ’ ό,τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο.
Για τη Λευκωσία το επικρατέστερο σενάριο είναι η δημιουργία
τριών συμπλεγμάτων:
1. Λευκωσία - Άγιος Δομέτιος Έγκωμη - Αγλαντζιά

Παράταση θητείας Δημοτικών Συμβουλίων
Η Ένωση Δήμων φαίνεται να το-

ποθετείται θετικά στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και το μόνο που απομένει για τελική αξιολόγηση του νομοσχεδίου είναι η
ολοκληρωμένη πρόταση με τους
χάρτες. Υπολογίζεται ότι τέλη Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η
Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Δήμων για τελική τοποθέτηση.
Αντιδράσεις καταγράφονται από
πλευράς Ένωσης Κοινοτήτων και
στην προοπτική δημιουργία συμπλεγμάτων. Ωστόσο και εδώ το
τοπίο θα ξεκαθαρίσει όταν οριστικοποιηθούν τα συμπλέγματα. Παρασκήνιο αναμένεται να υπάρξει
και για τη θητεία των νυν δημάρχων και Συμβουλίων, το οποίο θα

έχει σχέση και με την διαμόρφωση του νέου χάρτη. Κανονικά οι
εκλογές είναι για τον Δεκέμβριο
του 2021 με την κυβέρνηση να
μελετά:
-Παράταση της θητείας των υφιστάμενων Δημοτικών Συμβουλίων, για περίοδο δυόμισι ετών
ούτως ώστε να ολοκληρωθεί διοικητικά και λειτουργικά η μεταρρύθμιση. Την παράταση δεν την
απορρίπτουν τα κόμματα ενώ θετική είναι και η θέση της Ένωσης
Δήμων.
-Παράταση δυόμισι χρόνων προκειμένου να συμπέσουν οι επόμενες δημοτικές εκλογές με τις
ευρωεκλογές και να διεξάγονται
ταυτόχρονα.

2. Λακατάμεια - Στρόβολος με
ερωτηματικό το Τσέρι
3. Λατσιά-Γέρι- Δάλι και πιθανόν
κάποιες γειτονικές κοινότητες
Το ΑΚΕΛ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη συνένωση της Λακατάμειας καθώς επίσης και για το τρίτο
σύμπλεγμα στην ανατολική Λευκωσία, Γέρι, Τσέρι και Λατσιά.
Για τη Λευκωσία λένε πηγές της
«Κ» από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενδεχομένως να υπάρξει και δεύτερο σενάριο που μειώνει
τον αριθμό των δημοτικών συμπλεγμάτων με τον Δήμο Στροβόλου
να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο.
Επί του προκειμένου ο δήμαρχος
Στρόβολου, σε συνέντευξή του στην
«Κ», είχε αφήσει ανοιχτό το σενάριο
δημιουργίας δυο συμπλεγμάτων,
στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Λακατάμεια να συνενωθεί με τους ανατολικούς δήμους της Λευκωσίας
και ο Δήμος Στροβόλου να ενταχθεί
στο σύμπλεγμα του νυν δήμου Λευκωσίας. Ένα θέμα που φαίνεται να
υπάρχει είναι και η ονομασία κάποιων συμπλεγμάτων. Με εξαίρεση
το πρώτο σύμπλεγμα που θα είναι
ο δήμος Λευκωσίας, προβληματισμός καταγράφεται σε επίπεδο αυτοδιοίκησης για τα άλλα δύο συμπλέγματα. Αν η ονομασία θα πρέπει
να περιλαμβάνει γεωγραφικό προσδιορισμό ή θα δοθεί κάποια ονομασία ουδέτερη.

Η Λεμεσός
Ξεκάθαρη φαίνεται να είναι η
εικόνα για τη Λεμεσό όπου το επικρατέστερο σενάριο είναι οι συ-

Η Πάφος
Στην Πάφο σε μεγάλο βαθμό το
τοπίο είναι ξεκάθαρο μιας και οι
αλλαγές δεν φαίνεται να είναι δραματικές. Το μεγάλο ερωτηματικό
είναι η Γεροσκήπου και αν θα συγχωνευθεί με το δήμο Πάφου. Οι
αντιδράσεις που υπάρχουν στη Γεροσκήπου είναι έντονες με την τοπική κοινωνία να υποστηρίζει ο
δήμος να παραμείνει αυτόνομος
με τη συγχώνευση κοινοτήτων,
στην ανατολική πλευρά της πόλης
μέχρι την Τίμη.
1. Πάφος- Γεροσκήπου
2. Πέγεια με όμορες κοινότητες
3. Πόλη Χρυσοσχούς με όμορες
κοινότητες







Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα
συνοδευτεί και με παράταση της θητείας των υφιστάμενων δημοτικών
συμβουλίων σε μια προσπάθεια οι τοπικές εκλογές να διεξάγονται παράλληλα με τις ευρωεκλογές.
Η Λάρνακα
Ο χάρτης της επαρχίας Λάρνακας παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, πρώτα σε κομματικό επίπεδο
και μετά στις προσπάθειες που καταβάλλονται όπως δυο νυν δήμοι
αποφύγουν τις συνενώσεις. Πρόκειται για τους δήμους Αθηαίνου
και Λευκάρων. Ο Νίκος Αναστασιάδης φέρεται να έχει δώσει διαβεβαιώσεις στις τοπικές αρχές πως
δεν θα επηρεαστούν από τις συγχωνεύσεις. Το κομματικό ενδιαφέρον στη Λάρνακα, προέρχεται από
το ΑΚΕΛ και αφορά τις συγχωνεύσεις που θα γίνουν με το δήμο Λάρνακας.
1. Λάρνακα - Δρομολαξιά - Μενεού
2. Αραδίπου - Λειβάδια
3. Αθηαίνου
4. Λεύκαρα

Η Αμμόχωστος
Η περίπτωση της ελεύθερης Αμμοχώστου, ενδεχομένως να είναι
η περιπλοκότερη. Η αντίδραση της
Αγίας Νάπας για συνένωση με κάποιο άλλο δήμο είναι έντονη. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως η
Αγία Νάπα έχει διαβεβαιώσεις ότι
θα παραμείνει ως έχει.
Με τα δεδομένα αυτά ερωτηματικό παραμένει το τι μέλει γενέσθαι
με τον άλλο μεγάλο δήμο της περιοχής, το Παραλίμνι και τον ακριτικό δήμο Δερύνειας. Δυο δήμοι οι
οποίοι παραδοσιακά ελέγχονται
από την δεξιά και αριστερά αντίστοιχα.
1. Αγία Νάπα
2. Παραλίμνι-Δερύνεια
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Το ζήτημα της «μαντίλας» φέρνει εξελίξεις
Σημαντική κρίνεται η θέσπιση νέων Κανονισμών λειτουργίας των δημόσιων σχολείων, η οποία προσκρούει σε διαφωνίες
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Το περιστατικό με την εκδίωξη μαθήτριας επειδή φορούσε μουσουλμανική μαντίλα από τον διευθυντή
του Σχολείου στο Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα την Παρασκευή άνοιξε μεγάλο κύκλο συζήτησης σχετικά με την ανοχή και τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Παιδείας στην Κύπρο.
Το άδειασμα του διευθυντή από
το Υπουργείο Παιδείας μαρτυρεί
πως λειτουργούσε εκτός πλαισίου,
και η πειθαρχική έρευνα εναντίον
του έχει ήδη εξαγγελθεί. Την ίδια
στιγμή ανοίγει και κύκλος συζητήσεων για το τι θα φέρει η επόμενη μέρα στα δημόσια σχολεία
τόσο ως προς τις αντοχές της στη
διαφορετικότητα, όσο και στους
κανονισμούς λειτουργίας που μέχρι
και σήμερα βρίσκονται στη διελκυστίνδα των διαφωνιών.
Το περιστατικό συνέβη με το
«καλημέρα» της σχολικής χρονιάς,
λίγα μόλις λεπτά μετά την είσοδο
των μαθητών στο σχολείο. Την
ώρα που αρκετοί φορείς έστελναν
τις ευχές τους για μια καλή και
ήσυχη σχολική χρονιά, το γεγονός
αυτό έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία
στα κεφάλια όσων διεμήνυαν πως
όλα είναι έτοιμα και καλά. Πέρα
όμως από την ανθρώπινη προσέγγιση σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα,
υπάρχει και το ζήτημα των νόμων
και κανονισμών, των μηχανισμών
εκπαίδευσης και αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών πέρα από τις ικανότητες διδασκαλίας.

Κανονισμοί λειτουργίας
Αυτή την περίοδο εξάλλου έχει
έρθει στην επικαιρότητα το ζήτημα
της θέσπισης κανονισμών λειτουργίας των σχολείων που θα διέπει








συγκεκριμένο ζήτημα, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του πως «καταδικάζει αυθαίρετες πολιτικές
που εκπορεύονται από Διευθύνσεις
Σχολείων και βρίσκονται σε πλήρη
αντίθεση με την εκπεφρασμένη
εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείο Παιδείας, η οποία σέβεται την
προσωπικότητα του κάθε μαθητή
ανεξαρτήτως οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας, ταυτότητας και πεποιθήσεων».
Κάνει μάλιστα λόγο για μηδενική ανοχή σε τόσο ευαίσθητα θέματα καθότι τέτοιες συμπεριφορές
δεν είναι αποδεκτές και θα επιδειχτεί μηδενική ανοχή.

Αυτεπάγγελτη έρευνα
ανακοίνωσε και η Επίτροπος Διοικήσεως,
επισημαίνοντας πως
ο χώρος του σχολείου
πρέπει να διέπεται από
σεβασμό και στις θρησκευτικές πεποιθήσεις
του κάθε ατόμου.
όλους τους τομείς λειτουργίας μιας
σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο
αυτό το Υπουργείο δημιούργησε
μια ειδική επιτροπή η οποία αποτελείται από λειτουργούς του
Υπουργείου, των εκπαιδευτικών
και των γονέων.
Ενώ πολλοί θα ανέμεναν από
την επιτροπή να ολοκληρώσει τις
εργασίες της και να οδηγηθεί στην
έκδοση κανονισμών αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω διαφωνιών από
τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα η λειτουργία των
σχολείων μέσης εκπαίδευσης να
διέπεται από τους Κανονισμούς
του 2017, οι οποίοι σημειωτέον
προκαλούν ήδη προστριβές, όπως
διαφάνηκε και στην πρόσφατη
επιτροπή παιδείας της βουλής την
προηγούμενη Τετάρτη.
Αξιόπιστη πηγή ανέφερε στην
«Κ» πως «μέχρι στιγμής στις εργασίες της επιτροπής δεν έχει συζητηθεί το θέμα των θρησκευτικών
συμβόλων ή συμβόλων λατρείας,
μιας και αυτό διέπεται από την πολιτική του ίδιου του Υπουργείου».
Παρόλα αυτά δεν αποκλείεται μετά
και το γεγονός αυτό να προκύψει
ανακίνηση του όλου ζητήματος.
Σε ερώτηση κατά πόσο οι Κανο-

Η Επίτροπος Διοικήσεως

Το Υπουργείο καταδικάζει αυθαίρετες πολιτικές που εκπορεύονται από Διευθύνσεις Σχολείων και βρίσκονται σε πλήρη

αντίθεση με την εκπεφρασμένη εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠΠΑΝ, η οποία σέβεται την προσωπικότητα του κάθε μαθητή.

Πού απαγορεύεται στην Ευρώπη
Το φαινόμενο της απαγόρευσης

της μαντίλας από τα σχολεία
ισχύει παρόλα αυτά σε ορισμένες
χώρες της Ευρώπης. Η πιο πρόσφατη χρονικά περίπτωση αφορά
την περίπτωση της Αυστρίας, η
οποία τον Μάιο του 2019 πέρασε
νόμο για την απαγόρευση της
μαντίλας στα σχολεία μέσω του
κοινοβουλίου. Ο νόμος αναφέρεται σε «κάθε ένδυμα επηρεασμένο από την ιδεολογία ή τη θρησκεία που καλύπτει την κεφαλή»,
προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο από την αντιπολίτευση
όσο και από οργανωμένα σύνολα.
Το δρόμο της Αυστρίας φέρεται
να εξετάζει και η Γερμανία, στην

οποία άρχισε κύκλος συζητήσεων
επί του θέματος, λίγες μόλις
εβδομάδες μετά την νομοθετική
ρύθμιση στην Αυστρία. Αιτιολογία
αποτελεί «η προστασία των μουσουλμάνων κοριτσιών από κάτι
τέτοιο, από το να συζητήσουμε με
τους γονείς ως την απαγόρευση»
σύμφωνα με την υπεύθυνη για το
ζήτημα της κοινωνικής ένταξης
των μεταναστών, Ανέτε ΒίντμανΜάουτς. Η πρώτη διδάξασα ως
προς την απαγόρευση της μαντίλας, είναι η Γαλλία η οποία ψήφισε νόμο το 2004, σύμφωνα με
τον οποίο απαγόρευσε στις γυναίκες να φορούν μαντίλα ενώ παρακολουθούν μαθήματα.

νισμοί λειτουργίας θέτουν περιορισμούς ως προς ζητήματα περιβολής, απάντησε πως «απαγορεύεται μόνο η χρήση αντικειμένων
που καλύπτουν το πρόσωπο, όπως
είναι οι μάσκες».
Ο διευθυντής του σχολείου Λοΐζος Σέπος με δηλώσεις του στην
«Κ» λίγο μετά το περιστατικό ανέφερε, «εγώ το μόνο που της είπα
είναι να βγάλει οτιδήποτε έχει στο
κεφάλι της. Δεν έχω κανένα πρόβλημα για το ποια είναι η θρησκεία
της. Μίλησα με βάση τον νόμο του
Υπουργείου σύμφωνα με τον οποίο
οι μαθητές πρέπει να έχουν ακάλυπτο το κεφάλι τους».
Δεδομένου πως κανένας κανονισμός ή εγκύκλιος του Υπουργείου
δεν νομιμοποιούσε τον διευθυντή
να προβεί σε μια τέτοια πράξη, το
Υπουργείο τοποθετήθηκε για το
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t ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ
t ȫɉȺƇȾȿɂɃɔ ȣɈȼɂɊɋɂɃɔɃȺɂȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
t ȝɍȺɉɈɊɓɆɀȨɄɀɉɈɍɈɉɂɃɔ

t ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ ȤȚș 
t ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆɅȾȾɇȾɂȽɕɃȾɌɊɀɊɋɀ
ȥȺɌɋɂɄɕȺ
t ȜɂɈɕɃɀɊɀȫɈɌɉɂɊɋɂɃɚɆȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ
t ȜɀɅɗɊɂȺȜɂɈɕɃɀɊɀɅȾɃȺɋȾɌɁɘɆɊȾɂɑ
t țȾɆɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȜɂɈɕɃɀɊɀȬƇɀɉȾɊɂɚɆȬȼȾɕȺɑ
t ȫɉȺƇȾȿɂɃɒ ȝƇȾɆȽɌɋɂɃɒɃȺɂȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
t ȣɈȼɂɊɋɂɃɔȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
t ȨɄɀɉɈɍɈɉɂȺɃɒȪɌɊɋɔɅȺɋȺɃȺɂȯɀɍɂȺɃɔ
ȢȺɂɆɈɋɈɅɕȺ

t șɉɎɂɋȾɃɋɈɆɂɃɔ
t ȝɃɋɕɅɀɊɀɃȺɂșɆɒƇɋɌɇɀșɃɂɆɔɋɐɆ
t ȨɈɄɂɋɂɃɔȤɀɎȺɆɂɃɔ
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Σε αυτεπάγγελτη διερεύνηση
της υπόθεσης προχωρά και η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία
Στυλιανού - Λοττίδη.
Η επίτροπος με ανακοίνωση
της σημειώνει πως «το σχολείο
πρέπει να αποτελεί ένα συμπεριληπτικό χώρο ασφάλειας και εμπιστοσύνης όπου το κάθε παιδί
θα μπορεί να αναπτύσσει ελεύθερα
και ανεμπόδιστα την προσωπικότητα και τις ικανότητές του. Συνεχίζει λέγοντας πως «περιστατικά
σαν το αναφερόμενο οφείλουν να
ανησυχήσουν και πρέπει να τυγχάνουν άμεσης, ειλικρινούς και
αποτελεσματικής διαχείρισης».
Η Επίτροπος Διοικήσεως αναφέρει πως «ο χώρος του σχολείου
και της εκπαίδευσης γενικότερα
πρέπει να διακρίνεται από το σεβασμό στα ιδιαίτερα στοιχεία της
ταυτότητας του κάθε μαθητή και
μαθήτριας, συμπεριλαμβανομένης
της εθνικής του / της καταγωγής
και των θρησκευτικών του / της
πεποιθήσεων».

ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ ȤȚș
ȜɂɈɕɃɀɊɀȫɈɌɉɂɊɋɂɃɚɆȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ
ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȯɌɎɈɄɈȼɕȺ
ȜɀɅɗɊɂȺȜɂɈɕɃɀɊɀɅȾɃȺɋȾɌɁɘɆɊȾɂɑ
t țȾɆɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȜɂɈɕɃɀɊɀȬƇɀɉȾɊɂɚɆȬȼȾɕȺɑ
ȥȾɗɋȾɉɀɃȺɂȪɘȼɎɉɈɆɀȡɊɋɈɉɕȺ
ȠȾɈɄɈȼɕȺ
ȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑ ȪɋɉȺɋɀȼɂɃɔɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ
ȝɌɉɐƇȺɖɃɔȨɈɄɂɋɂɃɔɃȺɂȜɂȺɃɌȻɓɉɆɀɊɀ
ȨɄɀɉɈɍɈɉɂȺɃɒȪɌɊɋɔɅȺɋȺɃȺɂȯɀɍɂȺɃɔȢȺɂɆɈɋɈɅɕȺ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ
Λεωφ. Δαναής 2, 8042 Πάφος, Κύπρος
Τ.: +357 26843331 / E: recruitment@nup.ac.cy

ÅË¼Ç¸¾ÇÂÁ¼¾¯ à»Ë´Á¼¾¯àà
z¸ÉÃ¸Å¼µ´¿¿ÂÁÇ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Ê
t ȝɃɋɕɅɀɊɀȨȾɉɂȻȺɄɄɈɆɋɂɃɚɆȝƇɂƇɋɚɊȾɐɆ
ɃȺɂȜɂɈɕɃɀɊɀșȾɂɍɈɉɕȺɑ
t %JHJUBM7JEFP1SPEVDUJPO
t șɉɎɂɋȾɃɋɈɆɂɃɔȫɈƇɕɈɌ
t 3FBM&TUBUF

Ã¼ÆÇ¯À¸ÊàÇ»Êàº¸°´Ê
t ȪɌɅȻɈɌɄȾɌɋɂɃɔȯɌɎɈɄɈȼɕȺ
t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȯɌɎɈɄɈȼɕȺ

ÂÀ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Êàà
t ȜɂȾɁɆɓɑȝɌɉɐƇȺɖɃɗȧɂɃɈɆɈɅɂɃɗȜɕɃȺɂɈ
t ȧɂɃɈɆɈɅɂɃɗȲȼɃɄɀɅȺɃȺɂȨɈɂɆɂɃɔȜɂɃȺɂɈɊɘɆɀ

Â¼ÁÉÁ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Ê à®ËÁ¸Êà
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t
t
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t

ȠȾɈɄɈȼɕȺ
ȡɊɋɈɉɕȺ
ȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑ ȪɋɉȺɋɀȼɂɃɔɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ
ȝɌɉɐƇȺɖɃɔȨɈɄɂɋɂɃɔɃȺɂȜɂȺɃɌȻɓɉɆɀɊɀ
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Οι διάδρομοι
Φ.Α. πίσω από
τις τουρκικές
προκλήσεις
Άκαμπτη η στάση της Άγκυρας εντός
της κυπριακής ΑΟΖ , χωρίς καμία
απάντηση στην πρόταση Αναστασιάδη
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σημάδια κλιμάκωσης του τεταμένου
κλίματος που έχει δημιουργήσει
εντός της κυπριακής ΑΟΖ, αποκαλύπτουν οι κινήσεις της Άγκυρας
στην περιοχή. Μια συμπεριφορά,
η οποία, όπως φαίνεται, δεν επηρεάστηκε στο ελάχιστο από τις
προσπάθειες που καταβάλλονται,
σε πολιτικό επίπεδο για εξεύρεση
κοινής συνισταμένης που θα οδηγήσει στην επανεκκίνηση του διαλόγου στο Kυπριακό. Η στάση της
Τουρκίας την παρούσα περίοδο έρχεται να διαψεύσει τα όσα κατά
καιρούς προβάλλονται, αποκαλύπτοντας πως οι πραγματικές επιδιώξεις της Άγκυρας δεν είναι η
προστασία των δικαιωμάτων της
τ/κ πλευράς, αλλά η διαφύλαξη των
δικών της συμφερόντων στην περιοχή. Κάτι που ενισχύεται και από
τις πληροφορίες που έρχονται αυτή
την περίοδο από την τουρκική πρωτεύουσα, στο κομμάτι των υδρογονανθράκων που βρέθηκε στο
επίκεντρο των επαφών Λουτ με
του ηγέτες των δύο κοινοτήτων.
Πηγές της «Κ» από την Άγκυρα
θωρούν πως οι κινήσεις που γίνονται στην περιοχή, με τα δύο γεωτρύπανα και δύο ερευνητικά σκάφη, απέχουν παρασάγγας από τα
όσα προβάλλονται δημόσια. Στόχος
της Τουρκίας, όπως σημειώνουν
οι ίδιες πηγές, είναι η μεγάλη εικόνα
των ενεργειακών, όχι της κυπριακής
ΑΟΖ αλλά της ευρύτερης περιοχής.
Η Τουρκία θεωρεί πως η υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί
στην ανατολική Μεσόγειο δεν εξυπηρετεί στους στρατηγικούς της
στόχους, σε βάθος χρόνου, που
δεν είναι άλλοι από τον έλεγχο των








Πηγές της «Κ» από την
τουρκική πρωτεύουσα
υποστηρίζουν πως πίσω
από τις κινήσεις και προκλήσεις της Άγκυρας
στην περιοχή κρύβεται η
στρατηγική επιδίωξη για
διέλευση των ενεργειακών διαδρόμων της
Ανατολικής Μεσογείου
από τουρκικό έδαφος.
ενεργειακών διαδρόμων προς της
Ευρώπη.

Οι αγωγοί
Έχοντας ως δεδομένο την κατάσταση που έχει δημιουργήσει
εντός της κυπριακής ΑΟΖ, η προσοχή της Τουρκίας στρέφεται προς
δυσμάς και εντός των ανατολικών
ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και εκεί οι τουρκικές επιδιώξεις
έχουν το ίδιο μοτίβο με αυτό που
ξεδίπλωσε τα τελευταία χρόνια,
δυτικά της Πάφου με συνεχείς και
άσκοπες δεσμεύσεις περιοχών για
διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων. Μια τακτική που δεν είναι άσχετη με τους σχεδιασμούς, σε βάθος
χρόνου να επιβάλει ντε φάκτο καταστάσεις στις σχεδιαζόμενες διελεύσεις ενεργειακών πόρων προς
την Κρήτη. Στη λογική αυτή εντάσσονται και οι προσπάθειες για
συνομολόγηση συμφωνίας οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με τη Λιβύη. Έχοντας
απέναντί της την Αίγυπτο αλλά και

Πηγές στη Λευκωσία διαψεύδουν πληροφορίες που φέρουν το γεωτρύπανο «Πορθητής» να έχει ξεκινήσει νέα γεώτρηση σε κοντινή απόσταση από το σημείο

το οποίο είχε προσεγγίσει τον περασμένο Μάιο.

Η πρόταση του προέδρου της Δημοκρατίας
Στη Λευκωσία επί τους παρόν-

τος το βάρος στο κομμάτι των
ενεργειακών έχει πέσει στις διαβουλεύσεις για το Κυπριακό, χωρίς ωστόσο να μειώνεται η προσοχή για τις τουρκικές προκλήσεις. Η πρόταση του προέδρου
της Δημοκρατίας για τους υδρογονάνθρακες στον Τ/κ ηγέτη θεωρείται ότι θα φέρει σε δύσκολη
θέση την τουρκική πλευρά η
οποία ωστόσο δεν έχει δώσει
απάντηση. Σύμφωνα με τη Χουριέτ η πρόταση Αναστασιάδη
απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι
η τ/κ πλευρά δεν θα έχει λόγο
στην διαχείριση των γεωτρήσεων και των ενεργειακών σχεδιασμών στην περιοχή της Κύπρου.
Αλλά και ανεπίσημες πηγές στην
τουρκική πρωτεύουσα, έκαναν
λόγο για ανύπαρκτη πρόταση η
οποία στόχο έχει, όχι τους Τ/κ
αλλά τη συνέχιση της απομόνωσης της Τουρκίας από τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογεί-

το Ισραήλ, η τουρκική πλευρά προσπαθεί να επηρεάσει το σχεδιασμό
και διέλευση των ενεργειακών πηγών προς τις ευρωπαϊκές αγορές,
υποστηρίζοντας και διεκδικώντας
ανοιχτά όπως οι αγωγοί Φ.Α. διέλθουν από το έδαφός της και μέσω
Ελλάδας, όπως υποστηρίζουν να
καταλήξουν στην Γηραιά Ήπειρο.

Οι γεωτρήσεις

Σύμφωνα με τη Χουριέτ η πρό-

ταση Αναστασιάδη απορρίφθηκε
με το σκεπτικό ότι η τ/κ πλευρά
δεν θα έχει λόγο στην διαχείριση.
ου. Πηγές στη Λευκωσία έλεγαν
πως ακόμα και σε μια τέτοια εξέλιξη η στάση της τουρκικής
πλευράς θα κεφαλαιοποιηθεί διπλωματικά κυρίως προς την Ε.Ε.
και σε ενδεχόμενες πιέσεις
προς την ε/κ πλευρά.

Η παρουσία δύο γεωτρύπανων
στην κυπριακή ΑΟΖ καθώς και δύο
ερευνητικά πλοία, το ένα εντός περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας
και το δεύτερο στα απέναντι από
την Κύπρο τουρκικά παράλια, φαίνεται να είναι μόνο ένα κομμάτι
των όσων έχει σχεδιάσει η Άγκυρα
με πρόφαση τη συμφωνία Τουρκίας
καθεστώτος των κατεχομένων, το
2011. Στη Λευκωσία δεν φαίνεται
να επιβεβαιώνονται τα όσα υποστηρίζουν σχεδόν σε καθημερινή
βάση, αξιωματούχοι της τουρκικής
κυβέρνησης. Όπως δεν επιβεβαιώνονται και οι ισχυρισμοί για πραγματοποίηση εργασιών από τα γεωτρύπανα «Πορθητής» και «Γιαβούζ» δυτικά της Πάφου και ανοιχτά
της Καρπασίας. Μάλιστα, στην πε-

ρίπτωση του «Γιαβούζ», διπλωματικές πηγές διαψεύδουν τα περί
έναρξης εργασιών σε άλλο σημείο,
τέσσερα περίπου ναυτικά μίλια
από το πρώτο το οποίο προσέγγισε
τον περασμένο Μάιο.

Νέες κινήσεις
Η παρουσία του «Μπαρμπαρός»
στις νότιες θαλάσσιες περιοχές εντός της ΑΟΖ, ενδεχομένως να είναι
προπομπός νέων προκλήσεων από
πλευράς Τουρκίας. Πληροφορίες
από την τουρκική πρωτεύουσα επιμένουν πως το επόμενο διάστημα
θα υπάρξουν παράνομες δραστηριότητες σε οικόπεδα της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου είχαν εκδηλωθεί οι προκλήσεις τον Φεβρουάριο του 2018.
Μια περιοχή που δεν είναι άσχετη με τις τελευταίες αποφάσεις του
Υπουργικού Συμβουλίου να ενισχύσει το εταιρικό σχήμα, αριθμού
τεμαχίων. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν την έναρξη δραστηριοτήτων
και στα βόρεια των κατεχόμενων
περιοχών εκεί όπου τον περασμένο
Μάιο η Κυπριακή Δημοκρατία, κατέθεσε συντεταγμένες στα Ηνωμένα Έθνη.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Η

Ξεκίνησε παράλληλη διαπραγμάτευση για το φυσικό αέριο

γραπτή απάντηση με non paper του ΠτΔ στην πρόταση
του Μουσταφά Ακιντζί για
συνδιαχείριση του φυσικού αερίου
και διαμοιρασμό των εσόδων πριν
από τη λύση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της διαπραγμάτευσης
για το φυσικό αέριο. Ως τέτοια η
κίνηση αυτή αποτελεί σαφή υποχώρηση της ε/κ πλευράς που ηρνείτο επίμονα μία τέτοια διαπραγμάτευση. Η υποχώρηση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα των τουρκικών τετελεσμένων στις κυπριακές
θάλασσες. Η απάντηση απορρίπτει
την ιδέα της συνδιαχείρισης για
πολύ σωστούς λόγους, που έχουν
να κάνουν με τα κυριαρχικά δικαιώματα στην ΑΟΖ, τα οποία
ασκούνται μόνο από κράτη και όχι
από κοινότητες.
Οι λόγοι αυτοί είναι απόλυτα
κατανοητοί και στους τρίτους εμπλεκόμενους. Ήδη οι Τ/κ μετά τις
σχετικές αρνητικές αντιδράσεις
των τρίτων επιχειρούν να προωθήσουν την ιδέα της κοινής εταιρείας.
Ο ΠτΔ δηλώνει πρόθυμος να δημιουργήσει μηχανισμό ενημέρωσης
των Τ/κ για την πορεία του κυπριακού ενεργειακού προγράμματος.
Αποδέχεται επίσης τη δημιουργία
δεσμευμένου λογαριασμού ειδικού
σκοπού (escrow account) δικαιούχος του οποίου κάτω από προϋποθέσεις θα είναι οι Τ/κ. Η απορρόφηση των σχετικών ποσών πολύ
ορθά διασυνδέεται με την οριοθέ-








Η απορρόφηση των σχετικών ποσών πολύ ορθά
διασυνδέεται με την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ
Κ.Δ. και Τουρκίας.
Η μη ύπαρξή της αποτελεί την κύρια αιτία
των σημερινών τριβών
τηση της ΑΟΖ μεταξύ Κ.Δ. και Τουρκίας. Η μη ύπαρξή της αποτελεί
την κύρια αιτία των σημερινών
τριβών, όπως αναγνωρίζεται από
τον διεθνή παράγοντα, αλλά και
την ίδια την Τουρκία. Με τον τρόπο
αυτό η πρόταση καταδεικνύει η
ευθύνη για την κρίση στην ΑΟΖ
ευρίσκεται στην Τουρκία. Επιπρόσθετα δημιουργεί κίνητρο και στους
Τ/κ να ζητήσουν από την Τουρκία
την οριοθέτηση της ΑΟΖ.
Το τελευταίο θα είναι πολύ χρήσιμο και στο πλαίσιο της λύσης,
αφού οι τουρκικές διεκδικήσεις
στις δυτικές θάλασσες είναι ανεξάρτητες του Κυπριακού και θα
παραμείνουν και στη μετά τη λύση
εποχή. Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι
αυτό είναι ανέφικτο επειδή η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κ.Δ. Θα
απαντήσω πως έχουν λάθος και
ότι σε ανάλογες περιπτώσεις όπως
μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου η δια-

πραγμάτευση γίνεται με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Όταν συμφωνήσουν στη γραμμή οριοθέτησης
μπορούν αντί συμφωνίας να προβούν σε μονομερείς και παράλληλες
δηλώσεις και κατάθεση των σχετικών συντεταγμένων στον ΟΗΕ.
Κάποιοι άλλοι θα πουν ότι η Τουρκία θα είναι άτεγκτη και θα επιμείνει στο ότι η Κ.Δ. δεν δικαιούται

ΑΟΖ πέραν των χωρικών της υδάτων. Και σε αυτό το σημείο κάνουν
λάθος, αφού στην περίπτωση της
ΤΔΒΚ η Τουρκία αποδέχθηκε πως
η υφαλοκρηπίδα (και όχι η ΑΟΖ)
της δεν φτάνει μέχρι τα χωρικά
ύδατα της Κύπρου.
Ούτε όμως δέχθηκε η γραμμή
οριοθέτησης να είναι στη μέση
απόσταση μεταξύ των τουρκικών

και των κυπριακών ακτών. Η τυχόν
έναρξη μιας τέτοιας μεσολάβησης
από τις ΗΠΑ ή άλλης κοινά αποδεκτής χώρας θα μπορούσε να υποχρεώσει την Τουρκία να αναστείλει
τις έρευνες και τις γεωτρήσεις στις
επικαλυπτόμενες ζώνες δυτικά και
βόρεια της Κύπρου. Έχω την άποψη
πως η κίνηση του ΠτΔ είναι προς
τη σωστή κατεύθυνση, αφού με-

ταθέτει το θέμα από τον διαμοιρασμό των εσόδων και τη συνδιαχείριση σε εκείνο της οριοθέτησης
της ΑΟΖ με την Τουρκία και με τον
τρόπο αυτό αναδεικνύει και το ζήτημα των παράνομων τουρκικών
δραστηριοτήτων.
Σημειώνω ότι η συζήτηση που
ξεκίνησε για το φυσικό αέριο γίνεται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού και δεν εντάσσεται σε αυτές. Το αποτέλεσμά της όμως είναι
δυνατόν όπως εξήγησα και πιο πάνω να έχει σημαντικές επιπτώσεις
στην ουσία της λύσης.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει στο
πλαίσιο της διεθνούς πτυχής να
τεθεί από την Ε/κ πλευρά η ανάγκη
να υπάρξει ειδικό πρωτόκολλο που
να προνοεί κατά τρόπο σαφή και
συγκεκριμένο τη διαδικασία οριοθέτησης της ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας
μεταξύ Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας (ΕΚΔ) και Τουρκίας εντός
συγκεκριμένων χρονικών ορίων.
Σε διαφορετική περίπτωση θα παραμείνουν οι τουρκικές διεκδικήσεις και θα συνεχιστούν οι μονομερείς τουρκικές ενέργειες στις
δυτικές θάλασσες, ενώ η ΕΚΔ θα
είναι εντελώς αδύναμη να τις εμποδίσει.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.
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Ο Πετρίδης ετοιμάζει βαλίτσες για το Υπουργείο Οικονομικών
Ο διάδοχος του Χάρη

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Η ολοκλήρωση του νομοσχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση, χρονικά, είναι απόλυτα
συνυφασμένη με τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ένεκα αποχώρησης του Χάρη Γεωργιάδη. Ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης επείγεται να κλείσει
το νομοσχέδιο και για έναν άλλο σημαντικό
λόγο, για τον ίδιο. Οι πληροφορίες του κομματικού παρασκηνίου, πέριξ της Πινδάρου,
υποστηρίζουν μετά μανίας πως ο Κωνσταντίνος Πετρίδης θα είναι ο διάδοχος του Χάρη
Γεωργιάδη στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι
ίδιες πληροφορίες θέλουν τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας να έχει καταλήξει. Με το σκεπτικό αυτό ο ΥΠΕΣ, θέλει εάν και εφόσον θα
φύγει από το υπουργείο, να αφήσει πίσω
του το νομοσχέδιο ως παρακαταθήκη. Εξάλλου, και όταν είχε αποχωρήσει από το Προεδρικό επέλεξε το ΥΠΕΣ για να δώσει συνέχεια στη μεταρρύθμιση του δημοσίου.

Τζέιν Χολ Λουτ

Η συνεργάτιδα του γ.γ. των Η.Ε. ήλθε
την Κύπρο την περασμένη Κυριακή και
νόμιζε ότι θα αποχωρήσει την επομένη. Μετά τις συνεχείς επαφές με τους
ηγέτες των δύο κοινοτήτων κατάλαβε
πόσα απίδια πιάνει ο κυπριακός σάκος.

••••
«Σφίγγα» ο πρόεδρος

Ο Νίκος Αναστασιάδης πάντως στη σύναξη
των εφημεριδατζήδων δημοσιογράφων την
περασμένη Δευτέρα, στο προεδρικό ρωτήθηκε για τις πιθανές αλλαγές και δεν είπε
ούτε ένα γιώτα. Δικηγόρος στο επάγγελμα
και χρόνια στο πολιτικό κουρμπέτι πήγε τη
συζήτηση εκεί όπου ήθελε για να στείλει,
προφανώς, μηνύματα σε άλλους υπουργούς. Μίλησε για το Εξάντας διαδικτυακή
πύλη ελέγχου του κυβερνητικού έργου σε
κάθε υπουργείο όπου θα ελέγχεται, και θα
βαθμολογείται, η απόδοση του κάθε υπουργού. Και ο νοών νοείτω.

••••
Πρωί – πρωί

Για όσους δεν το γνωρίζουν, το να είσαι
υπουργός δεν είναι και το καλύτερο στην
Κύπρο. Αυτό προκύπτει από τα συμφραζόμενα του Νίκου Αναστασιάδη στη σύναξη με
δημοσιογράφους. Κάθε πρωί στις 5 με τον
διπλό καφέ του, διαβάζει τον ημερήσιο τύπο
ηλεκτρονικό και έντυπο, κρατώντας σημειώσεις για ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Τα δύσκολα για τους υπουργούς ξεκινούν μετά τις
8 το πρωί που πάνε γραφείο. «Παίρνω τηλέφωνο τον τάδε υπουργό και του λέω: Είδες
τι σου γράφουν σήμερα;» Πρωινό ξύπνημα
με υπογραφή Αναστασιάδη.

••••
Όλοι στο Προεδρικό

Μέχρι να φύγει για τη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λένε οι πληροφο-

Μέχρι τέλη Οκτωβρίου το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι έτοιμο, οπότε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης θα μπορεί να πάει ήσυχος
στο Υπουργείο Οικονομικών.

ρίες, στο Προεδρικό ετοιμάζονται να ανηφορίσουν ουκ ολίγοι δήμαρχοι και μουχταρέοι για τον νέο χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν στέκουν οι πληροφορίες που
υπάρχουν, κανονικά ο Νίκος Αναστασιάδης
θα πρέπει να έχει ένα χάρτη στο γραφείο
του, να σβήνει και να γράφει τα όρια δήμων και κοινοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες μας το μπαμ θα το κάνει δήμαρχος
της μείζονος Λευκωσίας με την πρόταση
που θα παρουσιάσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

••••

••••

Λάδι ο Μόρφου

Στο προσκήνιο ο Πιτσιλίδης

Τον πρώην βουλευτή και θεολόγο Ανδρέα
Πιτσιλίδη τον θυμάται κανείς; Και όμως κάποιοι Συνοδικοί φρόντισαν να μας φρεσκάρουν τη μνήμη. Ονόματα δεν ακούστηκαν,
αλλά αν κρίνει κανείς από τις συμπάθειες
του παρελθόντος μπορεί να υποθέσει με

ακρίβεια ποιοι έθεσαν θέμα, η Ιερά Σύνοδος
να αναθεωρήσει την απόφαση αφορισμού.
Λογάριασαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο – Αρχιεπίσκοπο του οποίου η μνήμη δεν δείχνει
να είναι χρυσόψαρου. Πρώτα να πάρει πίσω
τα όσα είχε πει δημοσίως ο θεολόγος και μετά να δούμε τα περί άρσης του αφορισμού,
φαίνεται να είπε ο Χρυσόστομος Β΄, κόβοντας έτσι μαχαίρι κάθε συζήτηση. Γιατί ο Παφίτης δεν ξεχνά και το εννοεί.

σία των υπολοίπων ιεραρχών με εξαίρεση
τον αρχιεπίσκοπο και τον επίσκοπο Καρπασίας. Ο μεν αρχιεπίσκοπος λιτά είπε ότι διαφωνεί ο δε Καρπασίας δεν υπερασπίσθηκε
τον Μόρφου αλλά τα λεγόμενά του, τα οποία
είτε αρέσει είτε όχι είναι θέσεις της Εκκλησίας, ασχέτως αν οι υπόλοιποι ιεράρχες
ήπιαν το αμίλητο νερό. Ο Μόρφου αν ελέγχεται για κάτι από την κοινή γνώμη είναι για
το ύφος του λόγου του. Τα υπόλοιπα είναι
για τα κοινωνικά δίκτυα εκτόνωσης.

••••

Τις επικαλούμαι γιατί δεν διαψεύστηκαν. Οι
ανακριτές στην υπόθεση του μητροπολίτη
Μόρφου δεν εντόπισαν διάπραξη ποινικών
αδικημάτων. Λες και υπήρχε περίπτωση,
έχοντας ενώπιόν τους περίπλοκα και δυσκολονόητα θεολογικά κείμενα και γραφές, που
ενδεχομένως να επικαλέστηκε ο Μόρφου.
Το θέμα όμως είναι άλλο. Η τρανταχτή απου-

Επιτέλους

Έπρεπε να συμβούν όλα όσα ταλάνισαν και
ταλανίζουν τη Δικαιοσύνη για να αποφασίσουν οι πολιτικοί ταγοί και οι αδελφοί δικαστές ότι το κυπριακό δικαστικό σύστημα,
χρειάζεται επειγόντως Σχολή Δικαστών. Η
«Κ» φωνάζει για τη συγκεκριμένη ανάγκη
εδώ και πέντε χρόνια. Κάλιο αργά παρά πο-

τέ. Η σχολή Δικαστών με βάση την εξαγγελία θα είναι για επιμόρφωση των λειτουργών του δικαστικού συστήματος. Στην εξαγγελία δεν διευκρινίζεται αν η σχολή θα δέχεται σπουδαστές όπως στην Ελλάδα, η
απλά θα παρέχει επιμορφωτικές δυνατότητες στους λειτουργούς της δικαιοσύνης.

••••
Φαγητό στο πόδι

Την περασμένη Πέμπτη η κ. Λουτ, θεάθηκε
σε γνωστό εστιατόριο ξενοδοχείου προς Έγκωμη πλευρά, να γευματίζει μόνη της και
κυριολεκτικά στο πόδι, όπως αναφέρουν
πρόσωπα που την είδαν. Το γεύμα πρέπει
ήταν στο ενδιάμεσο, του πήγαινε έλα σε κατεχόμενες και ελεύθερες περιοχές, με την
κ. Λουτ να δείχνει πως δεν είχε χρόνο. Σε
κάποια στιγμή στο εστιατόριο μπήκε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος πλησίασε
στο τραπέζι της κ. Λουτ. Μίλησαν για δέκα
λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησε. Δεν μάθαμε τι διημείφθη αλλά τα όσα είπε ο κ.
Μαυρογιάννης, στη συνεργάτιδα του γ.γ.
δεν φάνηκε να της έκοψαν την όρεξη, με
την ίδια να συνεχίζει να απολαμβάνει το
γεύμα της, το οποίο για την ιστορία ήταν κοτόπουλο.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Η δεύτερη μάχη του Κιλκίς
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Ευρεθείς στην Βόρειο Ελλάδα λόγω
της ΔΕΘ, ο υφυπουργός Εργασίας
Νότης Μηταράκης εκμεταλλεύθηκε
την ευκαιρία και πραγματοποίησε,
διαβάζουμε, «αιφνιδιαστική επίσκεψη» (έφοδο, στη γλώσσα της στρατιωτικής θητείας) στο κατάστημα
του ΕΦΚΑ, το οποίο καλύπτει την
περιοχή του Κιλκίς. Συνοδευόταν,
είναι αλήθεια, από τον υφυπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκο Γεωργαντά, ο οποίος εκλέγεται στο
Κιλκίς. Ομως αυτός, μπροστά στη
λάμψη και στην ενέργεια του Νότη,
απλώς δεν υπήρχε...
Στις σχετικές ανακοινώσεις που εκδόθηκαν αργότερα, διαβάζουμε τα
αναμενόμενα για τις γνωστές ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά την
υφυπουργική έφοδο, ούτε λέξη όμως
για τη μοίρα των κατσαρίδων του
καταστήματος! Τι απέγιναν; Θυμίζω
την καταγγελία του υφυπουργού,
μόλις είχε αναλάβει το πόστο του
στην κυβέρνηση, για τις «δύο φωλιές
κατσαρίδες» (επρόκειτο για εξόχως
σαφή και ακριβή καταγγελία!) τις
οποίες ανακάλυψε με το που μπήκε
στο νέο του γραφείο. Αυτό οι περισσότεροι το θυμόμαστε. Ξέρετε, όμως,
τι έπαθαν οι κατσαρίδες που κατοικούσαν σε εκείνες τις δύο φωλιές;
Πώς να ξέρετε, αφού καμιά τους δεν
επέζησε για να μας πει...
Δεν είναι αστείο, προφανώς, καθώς
ο υφυπουργός είναι γνωστός για τον
δυναμισμό του (κάποτε συνέλαβε
αυτοπροσώπως έναν πορτοφολά
στην πλατεία Κάνιγγος), κάτι που
φαίνεται στο αεικίνητο της μορφής
του, στις αστραπές που συχνά εξακοντίζει το βλέμμα του, στη νευρικότητα και στην πλαστικότητα, που
συνυπάρχουν στη γλώσσα του σώματός του. Εν πάση περιπτώσει, αυ-

ριοχών. (Ωχ! Αυτό είχα υποσχεθεί
να μην το πω, για να μη χαλάσει ο
αιφνιδιασμός, αλλά τώρα δεν γίνεται
να το πάρω πίσω...) Τέλος πάντων,
η μέθοδος Μηταράκη, με τα δραστικά
αποτελέσματά της και τη μακρά
διάρκειά τους, είναι και φθηνότερη
και καλύτερη από τις χημικές απεντομώσεις, που υποθέτω ότι πρέπει
να γίνονται τακτικά στα δημόσια
κτίρια.

Δίνουν πόνο.
τές οι ειδήσεις μεταδίδονται αστραπιαία στον κόσμο των κατσαρίδων
και, έπειτα από εκείνη την αποφασιστική μάχη, ο υφυπουργός έγινε
ο τρόμος των κατσαρίδων.

Δεν επιθυμώ και δεν πρέπει να εκθέσω τις πηγές που με εμπιστεύθηκαν (έστω και αν ανήκουν στην
άλλη πλευρά), όμως η ενημέρωση
που έχω είναι ότι επρόκειτο για πανωλεθρία των κατσαρίδων. Ο παραλληλισμός της ήττας με εκείνη
των Βουλγάρων στην αιματηρή
μάχη του Κιλκίς-Λαχανά, κατά τους

Βαλκανικούς Πολέμους, είναι όχι
μόνο γεωγραφικώς κατάλληλη, αλλά
και πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Οχι ότι χρειάστηκε να κάνει
τίποτε ιδιαίτερο ο Νότης Μηταράκης αρκούσε ότι βρισκόταν εκεί
και οι κατσαρίδες το ήξεραν. Παρ’
όλα αυτά, έχουμε 34 κατσαρίδες,
εκ των οποίων οι 28 παιδιά-κατσαριδάκια, που ποδοπατήθηκαν εξαιτίας του πανικού που επικράτησε
κατά την υποχώρηση. Αλλες 19,
αριθμός ασυνήθιστα υψηλός, πέθαναν από την τρομάρα τους – οι
περισσότερες ήσαν ηλικιωμένες,

αναφέρουν οι πληροφορίες. Τέλος,
στις 25 έχουν καταμετρηθεί οι κατσαρίδες που έπεσαν θύματα οδικών
ατυχημάτων: τις πάτησαν τα αυτοκίνητα όταν εκείνες ξεχύθηκαν έντρομες στον κεντρικό δρόμο. Οι τελευταίες ενδέχεται να είναι πολύ
περισσότερες, καθώς πιθανολογείται
ότι αρκετές θα πολτοποιήθηκαν και
θα έχουν κολλήσει στους τροχούς
των οχημάτων. Συνολικά, με συντηρητικούς υπολογισμούς (διότι τα
στοιχεία αυτά, θυμίζω, τα δίνει η
πλευρά που έχει συμφέρον να κρύψει το μέγεθος της ήττας...), οι απώ-

λειες των κατσαρίδων φθάνουν τις
78! Αριθμός υπολογίσιμος, που σημαίνει ότι θα χρειασθούν χρόνο για
να ανασυγκροτηθούν και να επανέλθουν ως μάχιμη δύναμη.

Τέλος, ακούω και σας το μεταφέρω
με πολλές επιφυλάξεις, καθώς δεν
το έχω διασταυρώσει, ότι και άλλοι
υφυπουργοί της κυβέρνησης, εκλεγόμενοι σε άλλες περιοχές της χώρας,
ζητούν από τον Νότη Μηταράκη,
ακριβέστερα, τον παρακαλούν, να
επισκεφθεί αιφνιδίως τα καταστήματα του ΕΦΚΑ των δικών τους πε-

No business
like show business
Πολύς θόρυβος έγινε για τη δήλωση
του Βαρουφάκη: «Το σκέφτομαι να
ανεβάσω τις ηχογραφήσεις στο Διαδίκτυο». Σχεδόν απαρατήρητη εντούτοις πέρασε η δικαιολογία που
επικαλέστηκε για την απειλή του,
της οποίας η σαχλότητα σκοτώνει:
«Αλλωστε, ήμουν ο μόνος που σεβόμουν την ιδιωτικότητα, όλοι οι
άλλοι έκαναν διαρροές». Δηλαδή,
εγώ ήμουν ηθικός τότε, άρα δικαιούμαι να γίνω ανήθικος τώρα. (Ανήθικος, πάντως, γίνεται και μόνον
επειδή απειλεί με μια πράξη που
γνωρίζει ότι είναι παράνομη.) Πόσο
βαθιά σαχλαμαρίστικη, όμως, είναι
ως δικαιολογία! Είναι η δικαιολογία
που μόνο ένα θρασύ παλιόπαιδο
θα μπορούσε να εκστομίσει, κατά
τούτο λοιπόν δεν κάνει εντύπωση
ότι την επικαλείται αυτός ο άνθρωπος. Δεν φαντάζομαι, πάντως, ότι
είναι τρελός ώστε να τολμήσει να
δώσει στη δημοσιότητα τις ηχογραφήσεις – αδίστακτος είναι ο Βαρουφάκης, τρελός όχι. Απλώς, ακκίζεται για να προβάλει τη δουλειά
του στη showbiz. Γιατί αυτό ήταν
και αυτό παραμένει, ούτε ήταν ποτέ
ούτε είναι πολιτικός.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Ελλείψεις που κάνουν
τη διαφορά

Ψηφιακή
«Εστία»

Η κυπριακή κοινωνία έχει δείξει διαχρονικά και
κυρίως τα τελευταία χρόνια ότι είναι μια κοινωνία
στα όρια της ψυχολογικής και ηθικής κατάπτωσης. Αναλογιστείτε μόνο τα τελευταία
χρόνια τι βιώσαμε ως κοινωνία, έναν άνθρωπο
της διπλανής πόρτας, ο οποίος αποδείχθηκε
κατά συρροή δολοφόνος , που σκότωνε γυναίκες και τα παιδιά
τους και συνέχιζε τη ζωή του ως αξιωματικός της Εθνικής
Φρουράς, έχοντας υπό τις διαταγές του 18χρονα παιδιά και
άλλους ενήλικες και συμμετείχε σε φωτογραφικούς ομίλους
και κοινωνικά γκαλά. Το λεγόμενο διπλό φονικό στον Στρόβολο,
η σφαγή ενός ζευγαριού από ανθρώπους με κυριολεκτικά
λιωμένο εγκέφαλο υπό την επήρεια ναρκωτικών, πωρωμένων
από την ηθική κατάπτωση με μόνο τους κίνητρο το χρήμα.
Η περίπτωση του προφανώς παντελώς εκτός οιασδήποτε
ηθικής και συναισθηματικής ισορροπίας, ενός επίσης ανθρώπου
γεμάτου ουσίες, που κυριολεκτικά κυνήγησε εν τω μέσω
ενός πολυσύχναστου δρόμου στη Λεμεσό και κατέσφαξε με
μαχαίρι εν ψυχρώ δύο αδέλφια και τον αρραβωνιαστικό της
αδελφής τους, διαλύοντας οικογένειες. Άλλη περίπτωση
πέρσι όταν ο γιος σκότωσε τον πατέρα του μπροστά στα
μάτια της μάνας του. Σε άλλη περίπτωση 21χρονος προφανώς
ναρκομανής, σκότωσε έναν ηλικιωμένο για 50 ευρώ. Κορίτσια,
παιδιά 14 χρονών να ανευρίσκονται λιπόθυμα στη μέση του
δρόμου στο έλεος του Θεού υπό την επήρεια ναρκωτικών
και τόσα άλλα που απλά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας
που όμως εν τω σκοτάδι υπό την επήρεια συνήθως ουσιών
ή ψυχολογικών καταπτώσεων, εκκολάπτουν τον επόμενο
δολοφόνο ή αυτόχειρα. Περιπτώσεις που γονείς με προφανή
ψυχολογικά προβλήματα αποξενώνουν τον άλλο γονέα, διαλύοντας το ίδιο τους το παιδί το οποίο με τη σειρά του θα
γίνει και αυτό ένας προβληματικός ενήλικας επαληθεύοντας
την ρήση «αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα». Δυστυχώς
φαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά στην κυπριακή κοινωνία
είναι εκτεταμένα και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να
κάνουμε με μια εν γένει άρρωστη κοινωνία και είναι εδώ που
υποχρεούται το κράτος να παρέμβει θετικά και να κάνει αυτό
που απαιτείται για να προστατεύσει την κοινωνία. Οι Υπηρεσίες
Κοινωνικές Ευημερίας, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα από τα
σημαντικότερα τμήματα με μια κρισιμότατη αποστολή που
έχει να κάνει με όλα τα φαινόμενα που περιέγραψα πιο πάνω
και με άλλα τόσα, όπως αυτά καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Κι όμως αυτό το ζωτικής σημασίας Τμήμα, που θα
έπρεπε να είναι στελεχωμένο επαρκώς με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να αντιμετωπίζει τις ολοένα και
αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας, τις οποίες βιώνουμε καθημερινά, είναι όχι απλώς υποστελεχωμένο, αλλά αποδεκατισμένο. Αντί το κράτος να φροντίσει να προσλάβει εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό, γιατί προφανώς οι ανάγκες είναι
διαρκείς και πάγιες, προκηρύσσει θέσεις για κοινωνικούς
λειτουργούς, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, αλλά για προσωρινή απασχόληση, η οποία δεν θα είναι πέραν των 24
μηνών! Ωσάν και οι διαρκείς αυξημένες ανάγκες θα μειωθούν
ξαφνικά και μάλιστα μετά τους 24 μήνες θα δημιουργηθούν
άλλοι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι
και δεν θα είναι τα ίδια ουσιαστικά άτομα που θα κληθούν
εκ νέου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ο λόγος που το
κράτος προσλαμβάνει προσωπικό με ορισμένη απασχόληση
είναι προφανής κατά τη γνώμη μου και φανερώνει τον τυχοδιωκτισμό αυτών που το ελέγχουν και έχει να κάνει με το
30μηνο, όπου σύμφωνα με σχετική Οδηγία της Ε.Ε. που ενσωματώθηκε στην Κύπρο, αλλά και σωρεία αποφάσεων του
Δικαστηρίου της Ε.Ε. και των Εργατικών Δικαστηρίων της
Κύπρου, όποιος εργαζόμενος ορισμένου χρόνου στο δημόσιο
εργαστεί 30 μήνες καθίσταται αορίστου χρόνου. Δηλαδή το
κυπριακό κράτος και αυτοί που το ελέγχουν επιλέγουν να
κρατούν υποστελεχωμένο ένα τόσο κρίσιμο τμήμα που σώζει
κυριολεκτικά ζωές, για να εξοικονομήσει κάποια ποσά τα
οποία προφανώς θα τα δώσει στους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες
συμβούλους του προέδρου και εν γένει αυτών που απαρτίζουν
την εκτελεστική εξουσία με όρους εντολής και καθήκοντα
ασαφή και αόριστα. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2019 έχουν μισθοδοσία
που ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια, ποσό που είναι κυριολεκτικά
ελάχιστο αν αναλογιστεί κάποιος ότι το Υπουργείο Οικονομικών
αποδέσμευσε κονδύλι συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων για
50 λιμουζίνες! Με 2 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να στελεχωθεί περαιτέρω αυτό το τεράστιας σημασίας τμήμα των
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Αλλά προφανώς οι κυβερνώντες στις προτεραιότητές τους δεν έχουν το καλό της
κοινωνίας, αλλά της δικής τους πολυτέλειας στον βωμό της
οποίας θυσιάζουν τα πάντα με πολύ μεγάλη ευκολία.

«Υποτάσσουμε την ψηφιακή τεχνολογία
στην κρατική γραφειοκρατία, αντί να
υποτάξουμε τη γραφειοκρατία, με την
ψηφιακή τεχνολογία» φώναζε πριν από
πολλά χρόνια βουλευτής. Τότε παρουσιάστηκε το «Taxisnet» το πρόγραμμα για
την ψηφιακή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Έλεγε ότι «πήραν τις φόρμες για τη γραπτή υποβολή
των δηλώσεων και τις μετέφεραν στους υπολογιστές,
χωρίς να σκεφτούν ότι τα κομπιούτερ μπορούν να προσθέτουν και να αφαιρούν αριθμούς, μπορούν τουλάχιστον για τους μισθωτούς του Δημοσίου, να καταγράφουν αυτόματα τους μισθούς και τις αποκοπές τους,
καθώς και ένα σωρό άλλα στοιχεία, τα οποία υπάρχουν
στους κεντρικούς υπολογιστές του κράτους. Τότε ο κοσμογυρισμένος βουλευτής έφερνε το παράδειγμα σκανδιναβικών χωρών, όπου το ίδιο το κράτος έρχεται και
σου λέει ποια είναι τα δικαιώματά σου και ποιες οι
οφειλές σου, φτάνει να δώσεις τον αριθμό της ταυτότητάς
σου. Από τότε έχουν γίνει πολλά βήματα και ευτυχώς
τώρα το πρόγραμμα «Taxisnet» έμαθε να προσθέτει
και να υπολογίζει φόρους και αποκοπές και δεν χρειάζεται
η χρήση υπολογιστικών μηχανών.
Πριν από πολλά χρόνια οι τότε βουλευτές του ΔΗΣΥ
Δημήτρης Συλλούρης και Μαρία Κυριακού κατέθεσαν
πρόταση νόμου, μισής σελίδας για την πολεοδομική
αμνηστία. Στόχος τους ήταν να τερματιστεί από τη μία,
η «εξυπνάδα» χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι δεν λάμβαναν
τελική έγκριση για τα σπίτια τους, ώστε να μην πληρώνουν φόρους και από την άλλη να τερματιστεί την
«κουτοπονηριά» του κράτους, το οποίο για μικροπαραβάσεις δεν παραχωρούσε τίτλους και ταλαιπωρούσε
τους ιδιοκτήτες και αγοραστές σπιτιών. Δηλαδή, χρωστούσε ο εργολάβος οικοδομών, δεν λάμβαναν τίτλους
οι αγοραστές, ο χώρος στάθμευσης ήταν καλυμμένος,
δεν παραχωρείτο τίτλος και ούτω καθεξής. Τότε ανέλαβε
το Υπουργείο Εσωτερικών για να καλύψει όλες τις περιπτώσεις και ετοίμασε ένα ογκωδέστατο κείμενο. Συζητήθηκε για πολλούς μήνες και τελικά ψηφίστηκε από
τη Βουλή. Ωστόσο, οι «εγκλωβισμένοι» ιδιοκτήτες
σπιτιών, για να μπορέσουν να πάρουν τίτλο, έπρεπε να
μαζέψουν δεκάδες έγγραφα από διάφορες υπηρεσίες.
Τότε, μόνο ένας συνταξιούχος «εγκλωβισμένος» δοκίμασε
να τηρήσει την διαδικασία και έτρεχε για πολλούς μήνες.
Ωστόσο, τελικά ούτε και αυτός μπόρεσε να πάρει τίτλο,
αφού ο επιχειρηματίας, ο οποίος έκτισε το διαμέρισμα
αρνήθηκε να συνεργαστεί. Τελικά ύστερα από χρόνια,
προωθήθηκε μια άλλη απλή νομοθεσία και γράφονται
οι παρανομίες στον τίτλο ιδιοκτησίας, εκτός των περιπτώσεων, όπου κάποιος έκτισε σε γειτονικό οικόπεδο
ή υπήρχε πρόβλημα στατικότητας. Έτσι μπόρεσαν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να λάβουν τίτλο.
Σήμερα έχουμε μπροστά μας, το περίφημο σχέδιο
«Εστία» για τους ανθρώπους, οι οποίοι κινδυνεύουν να
χάσουν τα σπίτια τους, λόγω αδυναμίας να πληρώσουν
τα δάνειά τους. Με το δέλεαρ της διαγραφής μέρους
του δανείου και την καταβολή από το κράτος του ενός
τρίτου του δανείου, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης κάλεσε τους δικαιούχους, δέκα χιλιάδες
όπως υπολογίζεται, να υποβάλουν αιτήσεις. Ωστόσο,
δεν ανέφερε στους δικαιούχους ότι θα πρέπει να μαζέψουν
πέραν των 50 εγγράφων για να υποβάλουν αίτηση. Οι
τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών φαίνεται
ότι δεν ρώτησαν τους δήμους και τις άλλες υπηρεσίες,
οι οποίες θα πρέπει να εκδώσουν τα πιστοποιητικά, αν
έχουν τον χρόνο και τις δυνατότητες να βοηθήσουν
τους δικαιούχους.
Οι προβλέψεις βουλευτών και όχι μόνο είναι ότι
τελικά το περίφημο σχέδιο «Εστία» θα αποδειχθεί μια
μεγάλη φούσκα ή μια μεγάλη απάτη των κυβερνώντων
και των τραπεζών, κατά άλλους βουλευτές. Του λόγου
το αληθές θα φανεί στην πορεία. Πριν από μερικές
ημέρες εξαγγέλθηκε η σύσταση Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Το στοίχημα είναι αν
θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, διασυνδέοντας τις υπηρεσίες του κράτους ή αν απλώς θα
ικανοποιήσει τα αιτήματα παλαιών διευθυντών, οι
οποίοι θέλουν να διατηρήσουν προνόμια και ρυθμούς
εργασίας δεκαετιών. Πιο απλά, πρέπει κάποτε να φθάσουμε στο σημείο με μόνο τον αριθμό της ταυτότητας,
διαδικτυακά οι πολίτες να γνωρίζουν τι οφείλουν και
τι δικαιούνται από το κράτος.

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.

EPA/SEM VAN DER WAL

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Συγκομιδή μήλων κατά τις Εθνικές Ημέρες Συλλογής Φρούτων στην Ολλανδία. Περισσότεροι από 35

καλλιεργητές επιτρέπουν στους πολίτες να μαζέψουν φρούτα για δική τους κατανάλωση.

ΑΡΘΡΟ / Tου ΧΡΙΣΤΟΥ Χ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μ

Το αξιόποινο της κατοχής
των Μαρμάρων του Παρθενώνα

ε τις απαρχές του 21ου αιώνα η πεποίθηση
ότι η κατοχή ξένων πολιτιστικών αγαθών
βαρύνεται τουλάχιστον με ένα ηθικό
στίγμα, κερδίζει συνεχώς έδαφος. Ηδη πολλές
χώρες άρχισαν να επιστρέφουν αρχαιότητες
που είχαν διαρπαγεί στο παρελθόν: Το Μουσείο
του Βερολίνου επέστρεψε στην Τουρκία ένα
έργο των Χετταίων, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στον Παναμά περίπου εκατό προκολομβιανά έργα τέχνης των Μάγιας και μια οικογένεια συλλεκτών από τη Γαλλία επέστρεψε
δύο ορειχάλκινα αγάλματα τεράστιας αξίας στην
Κίνα. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο πολλά κράτη
αναγνωρίζουν ότι η κατοχή αρχαιοτήτων που
προέρχονται από άλλες χώρες δεν είναι μόνον
ανήθικη αλλά και παράνομη. Ετσι στις Ηνωμένες
Πολιτείες διαμορφώθηκε το «δόγμα SchultzMcClain» και γίνεται δεκτό, με βάση τον «Νόμο
για την κλαπείσα εθνική περιουσία» (National
Stolen Property Act), ότι εάν ένα κράτος δηλώσει
κυριότητα επί ενός πολιτιστικού αγαθού, αυτό
θεωρείται κλοπιμαίο και πρέπει να επιστραφεί.
Αυτής της νομολογίας επωφελήθηκαν πολλά
κράτη, όπως το Μεξικό, η Ονδούρα, ο Παναμάς
και άλλες χώρες, που διεκδίκησαν επιτυχώς από
τις Ηνωμένες Πολιτείες προκολομβιανές αρχαιότητες σημαντικής πολιτιστικής αξίας.
Σήμερα, η διακράτηση, από το Βρετανικό
Μουσείο, των Γλυπτών που αποκτήθηκαν με
ακρωτηριασμό του Παρθενώνα, είναι παράνομη
ακόμη και σύμφωνα με αυτό τούτο το αγγλικό
δίκαιο (επισημαίνεται ότι η εν λόγω προσέγγιση
γίνεται μόνον από τη σκοπιά του αγγλικού δικαίου, δηλ. ανεξαρτήτως του αν η κατοχή των
Μαρμάρων ενέχει και άλλες διαστάσεις ποινικής
ευθύνης, όπως είχα την ευκαιρία να αναπτύξω
στο 2ο συνέδριο του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού
και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου το 2015). Πρόκειται για την εσωτερική αγγλική νομοθεσία
για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος),
και συγκεκριμένα για τον «Νόμο για τα προϊόντα
εγκλήματος» (Proceeds Of Crime Act ή, συντομογραφικά, POCA) που τέθηκε σε ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2002, χωρίς να γίνει αντιληπτό
ποια καίρια σημασία είχαν οι διατάξεις του για
το ζήτημα της αρπαγής των Μαρμάρων.
Η σημασία αυτή είναι η εξής: Είναι ιστορικά
αναμφισβήτητο, όπως δέχεται ακόμη και ο σφοδρός πολέμιος της επιστροφής των μαρμάρων
Μέριμαν, ότι ο Ελγιν τα απέκτησε με δωροδοκία.
Ακριβέστερα, δωροδόκησε τον Οθωμανό καϊμακάμη δίνοντας ένα τμήμα των ωφελημάτων
υπό συνθήκες διαφάνειας, όπως τότε ήτανε επι-

τρεπτό, και ένα δεύτερο τμήμα παράνομα, «κάτω
από το τραπέζι». Είναι επίσης δεδομένο ότι η
δωροδοκία στην Αγγλία εθεωρείτο αξιόποινη
πράξη ήδη από το 1275, με πρώτο σχετικό νόμο
το Διάταγμα του Westminster, που διατηρήθηκε
σε ισχύ μέχρι το 1968. Μάλιστα με βάση τον
νόμο αυτό είχε παραπεμφθεί σε δίκη και ο κυβερνήτης της Βεγγάλης των Ινδιών Γουόρεν
Χέιστινγκς, δέκα χρόνια περίπου πριν από την
κλοπή των Γλυπτών από τον Ελγιν.
Σύμφωνα με τον POCA, το έγκλημα του «ξεπλύματος» μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε πρότερο έγκλημα, επομένως και στη δωροδοκία. Ακόμη, κατά τον ίδιο νόμο, αυτό το
πρότερο έγκλημα (από το οποίο προέκυψε η
περιουσία, της οποίας η κατοχή στοιχειοθετεί
«ξέπλυμα») μπορεί να έχει τελεστεί και στην
αλλοδαπή. Περαιτέρω, πάλι σύμφωνα με τον
POCA, η αξιόποινη πράξη από την οποία πηγάζει
η επιλήψιμη περιουσία μπορεί να έχει τελεστεί
και πριν από τη θέσπιση του νόμου για το «ξέπλυμα». Μάλιστα δε, αυτό το πρότερο έγκλημα
δεν απαιτείται να είναι αξιόποινο και κατά τον
χρόνο που κρίνεται η πράξη του «ξεπλύματος».
Με άλλα λόγια, η πράξη του «ξεπλύματος» παραμένει αξιόποινη ακόμη και όταν το πρότερο
έγκλημα (εδώ: η δωροδοκία) έχει παραγραφεί.
Επομένως ο νόμος για το «ξέπλυμα» εφαρμόζεται
ακόμη και αν το πρότερο έγκλημα έχει τελεστεί
50, 100 ή και 200 χρόνια πριν. Επίσης, ως «περιουσία» προερχόμενη από αξιόποινη πράξη
θεωρείται οποιαδήποτε περιουσία. Τέλος, το
σημαντικότερο: Ως πράξη νομιμοποίησης, «ξέπλυμα» θεωρείται κατά τον ΡΟCΑ και η απλή
κατοχή, η παθητική κατοχή. Κατά τη ρητή διατύπωση του εν λόγω νόμου: νομιμοποίηση διαπράττει και όποιος «κατέχει παθητικά» («passively
possesses») την ξένη περιουσία που αποκτήθηκε
με αξιόποινη πράξη. Ολα αυτά παρέχουν μια
επαρκή βάση ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί,
αν όχι η κατάφαση της ποινικής ευθύνης για
«ξέπλυμα» (αφού προδήλως ελλείπει η συνείδηση
του αδίκου, δεδομένου ότι οι κάτοχοι των Γλυπτών πιστεύουν ότι τα κατέχουν νομίμως!),
τουλάχιστον το γεγονός ότι η κατοχή των Γλυπτών είναι αντικειμενικώς αντίθετη στην αγγλική
έννομη τάξη και βαρύνεται με ένα ατιμωτικό
ηθικό στίγμα το οποίο τη φέρει πολύ κοντά στα
όρια του αξιόποινου. Προς αυτήν την κατεύθυνση
κινείται άλλωστε και η νομοθετική πρωτοβουλία
διεθνώς.

Ο κ. Χρίστος Χ. Μυλωνόπουλος είναι καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρος.

kaparispan@yahoo.gr

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Το μυστικό φλερτ
Τι κι αν τους χωρίζει ολόκληρη
άβυσσος σε ό,τι αφορά τις
απόψεις τους στο Κυπριακό;
Τι κι αν στις προηγούμενες
προεδρικές λίγο έλειψε να
βγάλουν «μαχαίρια» για να
αποδείξουν του λόγου το αληθές. Ότι δηλαδή δεν έχουν τίποτα κοινό στον τρόπο
σκέψης και αντίληψης για το εθνικό μας
θέμα. Όλα αυτά τώρα αποτελούν ένα «μακρινό» παρελθόν, διότι τώρα τους ενώνει
ένας «ιερός» σκοπός, ο οποίος έρχεται να
διαγράψει όλες τις κόντρες και τις μέχρι
τώρα διαμάχες τους (παλιά τους τέχνη κόσκινο άλλωστε). Και αυτός βέβαια δεν είναι
άλλος από την απομάκρυνση του προέδρου
Αναστασιάδη από την Προεδρία με το πρόσχημα (τάχα μου) ότι τους έχει καταβάλει
η ίδια ανησυχία για το πού οδηγεί αυτός
τη χώρα τώρα που ψυχομαχεί η ΔΔΟ. Σε

ποιους αναφέρομαι; Μα στο ΑΚΕΛ και στο
ΔΗΚΟ που άρχισαν να φλερτάρουν με την
ιδέα μιας μεταξύ τους συνεργασίας προκειμένου να «τσιμεντώσουν» την προεδρία
και τάχα μου να σώσουν τον τόπο από τις
καταστροφικές ενέργειες του νυν προέδρου.
Και έτσι οι δύο αρχηγοί κομμάτων συναντήθηκαν ήδη δύο φορές μυστικά και…
«ήσυχα» στην ανάγκη τους να ξεδιπλώσουν
για ακόμη μία φορά το μεγαλύτερο ταλέντο
που διαθέτουν αμφότεροι: Να τα βρίσκουν
όποτε και όταν τους συμφέρει αυτούς
(όπως έχει αποδείξει πολλάκις η ιστορία
τους) και όχι κατ’ ανάγκην τον τόπο, διότι
αν ήταν ο τόπος η προτεραιότητά τους
τότε θα ντρέπονταν να «φλερτάρουν»,
αφού οι θέσεις τους απέχουν παρασάγγας
σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό. Τα οξύμωρα
αυτού του φλερτ είναι ομολογουμένως
πολλά και αδύνατον να χωρέσουν σ’ αυτή

την εδώ τη στήλη, εκείνο στο οποίο όμως
αξίζει να επικεντρωθούμε είναι στην προσπάθειά τους να εμπαίξουν τη νοημοσύνη
μας (ακόμη μία φορά). Τι εννοώ; Μόλις
προχθές εξερχόμενοι από το Προεδρικό
μετά τη λήξη της συνεδρίας του Εθνικού
Συμβουλίου, ο ένας επέμενε στην επαναφορά του πλαισίου Γκουτιέρες και ο άλλος
επανάλαβε πως διαφωνεί να τεθεί το εν
λόγω πλαίσιο ως βάση για τις συνομιλίες.
Με πιο απλά λόγια οι θέσεις των δύο «υπό
φλερτ» κομμάτων εξακολουθούν να βρίσκονται σε άλλα μήκη κύματος (όπως βρίσκονταν και πριν) τα οποία δεν χρειάζεται
κανείς να έχει πάνω από δύο δράμια νου
για να συνειδητοποιήσει πως αυτά τα άλλα
μήκη κύματος είναι σχεδόν αδύνατον να
συγκλίνουν. Εκτός κι αν αυτό για το οποίο
κόπτονται δεν είναι τελικά όπως προτάσσουν η πορεία του Κυπριακού, αλλά το

πώς θα συνεργαστούν για το προεδριλίκι
και το πώς θα κάνουν αυτοί παιχνίδι στη
διακυβέρνηση της χώρας. Τότε υποθέτω
δεν έχει τόση σημασία το χάος που τους
χωρίζει αρκεί να το επικοινωνήσουν πειστικά στους δύσπιστούς ψηφοφόρους η
υποτιθέμενη ελαχιστοποίησή του. Αν όμως
όντως εκείνο για το οποίο κόπτονται είναι
πρωτίστως να απομακρύνουν τον «επικίνδυνο» ως προς τους χειρισμούς του στο
Κυπριακό νυν πρόεδρο, τότε με ποια κριτήρια κρίνουν άραγε την επικινδυνότητά
του; Αυτό δηλαδή που θεωρεί «επικίνδυνη
πορεία» το ΑΚΕΛ, πώς είναι δυνατόν να
συγκλίνει με την ερμηνεία που δίνει το
ΔΗΚΟ στην «επικινδυνότητα», αφού το
τελευταίο ως γνωστόν έχει επιδοθεί πολλάκις σε «πατριωτικές» θέσεις, οι οποίες
στη βαθύτερή τους ερμηνεία ήταν απορριπτικής διάθεσης ως προς τη ΔΔΟ; Άρα

πώς είναι δυνατόν να βλέπουν τα πράγματα
ως προς την «επικινδυνότητά» τους μέσα
από τον ίδιο φακό; Εκτός κι αν η «έγνοια»
τους προκύπτει από καθαρά μικροκομματικά συμφεροντολογικά κίνητρα και όχι
από την πρόθεση να υπερασπιστούν τα
όποια «πιστεύω» τους. Διαφορετικά οποιαδήποτε άλλη επεξήγηση αυτού του ξαφνικού «φλερτ» τους καθιστά αμφότερους
αναξιόπιστους ως προς αυτό που πραγματικά πρεσβεύουν. Κι αν ο λόγος που θέλουν
να συνεργαστούν είναι για να μας σώσουν
από την «αναξιοπιστία» του νυν προέδρου,
πώς είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνονται
ότι η οξύμωρη συνεργασία τους, τους καθιστά το ίδιο «αναξιόπιστους»; Τους περνάει
κάτι τέτοιο από το μυαλό ή μήπως τους
τύφλωσε το πολύ φλερτ;

elenixenou11@gmail.com
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Το «θολό τοπίο»
στα ανατολικά
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που
έχει η ελληνική κυβέρνηση είναι η αδυναμία να διαβάσει τις
προθέσεις της Τουρκίας ή μάλλον τις προθέσεις του
προέδρου Ερντογάν. Δεν είναι μόνο
η Ελλάδα βέβαια που έχει αυτό το
πρόβλημα. Αμερικανοί, Γερμανοί
κ.ά. αντιμετωπίζουν την ίδια δυσκολία. Τους τελευταίους μήνες η
κατάσταση έχει γίνει πιο περίπλοκη.
Ανθρωποι που θεωρούντο αξιόπιστα
κανάλια επικοινωνίας με τον ίδιο
τον... σουλτάνο έχουν πέσει σε δυ






Το σημαντικό είναι να
μένουν ανοικτά αξιόπιστα κανάλια επικοινωνίας με τους Τούρκους,
καθώς «με τους Τούρκους δεν πρέπει ποτέ να
κόβεις τις γέφυρες».
σμένεια ή δεν έχουν το ίδιο επίπεδο
πρόσβασης. Οι μάχες εξουσίας είναι
σκληρές και αμφίρροπες, τόσο στο
παλάτι όσο και στο ευρύτερο βαθύ
κράτος. Ενίοτε αφορούν και τη στάση που θα κρατήσει η Αγκυρα έναντι
της Ελλάδος, αν δηλαδή θα επεκτείνει ηθελημένα την ένταση πέραν της Κύπρου και στο Καστελλόριζο. Στην Κύπρο είναι σαφές
πως η πίεση θα παραμείνει αμείωτη
έως ότου φτάσει η «στιγμή της αλήθειας».
Τα μηνύματα που έρχονται από
διάφορα κανάλια είναι ότι η Αγκυρα
δεν θέλει ή ενδεχομένως δεν αντέχει
να επεκτείνει την περιοχή της έν-

τασης. Δεν πρόκειται για διαβεβαιώσεις ασφαλώς, αλλά για ένα καθησυχαστικό κλίμα που επιθυμεί
να καλλιεργήσει το περιβάλλον Ερντογάν.
Κατά καιρούς κυκλοφορούν στην
Αθήνα πληροφορίες τρίτων χωρών,
οι οποίες κινούνται στην αντίθετη
κατεύθυνση. Καθώς και εκκλήσεις
για αυτοσυγκράτηση ή για συνεννόηση με συμμαχικές κυβερνήσεις
πριν τα πράγματα φτάσουν στο
«κόκκινο» από κάποια παρεξήγηση.
Καλώς ή κακώς, η κυβέρνηση
Μητσοτάκη θα κινηθεί σε θολό τοπίο, τουλάχιστον έως τη συνάντηση
του πρωθυπουργού με τον κ. Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το σημαντικό
είναι να μένουν αξιόπιστα κανάλια
επικοινωνίας ανοικτά. Οπως έλεγε
ένας βετεράνος διπλωμάτης, «με
τους Τούρκους δεν πρέπει ποτέ να
κόβεις τις γέφυρες».
Ταυτόχρονα, είναι κρίσιμο να
συνεχισθεί το δόγμα που ακολούθησε η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τα προηγούμενα χρόνια.
Να υπάρχουν πολύ καθαρές κόκκινες γραμμές που δεν μπορούν να
παραβιαστούν χωρίς συνέπειες,
αλλά να προλαμβάνεται με κάθε
τρόπο μια παρεξήγηση ή ένα ατύχημα που μπορεί να οδηγήσει σε
ανεξέλεγκτη και σίγουρα όχι προσχεδιασμένη κλιμάκωση. Αυτό ήταν
άλλωστε το μεγάλο μάθημα των
Ιμίων, το οποίο, σε ένα βαθμό, έχει
περάσει στο DNA των στρατιωτικών
και διπλωματικών μας μηχανισμών.
Χρειάζεται όμως συνεχής επαγρύπνηση, και για να μην προκαλέσουμε μόνοι μας κάποια αχρείαστη
ένταση και για να μη διαβάσουμε
λανθασμένα τα μηνύματα από τους
απέναντι.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Η δήλωση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως ότι είναι «πολύ
σημαντικό» η Ιστορία
«να έχει χαρακτήρα
διαμόρφωσης εθνικής
συνείδησης» προκάλεσε επιθετικά
σχόλια από παράγοντες της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έσπευσαν να την
ερμηνεύσουν ως πρόθεση για επιστροφή στο παρελθόν. Οι αντιδράσεις
δηλώνουν περισσότερα για τους αντιδρώντες παρά για την υπουργό,
μιας και η ίδια, σε συνέντευξή της
σε ραδιοφωνικό σταθμό, δεν ανέπτυξε
τη σκέψη της. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί
συνεχώς να παρουσιάσει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως
ταυτοχρόνως ακραία δεξιά και νεοφιλελεύθερη. Ομως, η έως τώρα εργατικότητα και η σοβαρότητα του
πρωθυπουργού και κυβερνητικών
παραγόντων υπερτερούν των όποιων
αστοχιών των πρώτων ημερών, καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική την
ανάγκη της αντιπολίτευσης να βρει
«αδυναμίες» για εκμετάλλευση διά
της υπερβολής και της διαστρέβλωσης.
Οσο δεν γνωρίζουμε πώς η κ. Κεραμέως σκοπεύει να διαμορφώσει

την «εθνική συνείδηση» χρήσιμο θα
ήταν να γνωρίζουμε ποια είναι αυτή
η συνείδηση σήμερα. Πώς προέκυψε;
Τι μας κόστισε; Πόσο μας βοηθάει ή
πόσο μας εμποδίζει στον σημερινό
κόσμο; Η εθνική συνείδηση είναι
αυτή που τιμάμε με πανηγυρικούς
σε εθνικές γιορτές ή η αναγνώριση
ότι είμαστε πάντα επιρρεπείς στην
αδελφοκτονία; Ποια είναι η πραγματική ιστορία του ελληνικού έθνους
και ποια αυτή που σμιλεύτηκε συνειδητά ώστε να συγκολλήσει ετερόκλητους πληθυσμούς ελληνοφώνων; Ποια η πραγματικότητα του πιο
πρόσφατου Εμφυλίου; Ποιες οι πραγματικές αιτίες και οι πληγές και ποιες
αυτές που βολεύουν διαφορετικές
ιδεοληψίες;
Οι ιστορικοί και πολιτικοί επιστήμονες έχουν κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο στη διαλεύκανση αυτών των ζητημάτων τις τελευταίες δεκαετίες.
Ομως, στον δημόσιο χώρο –στην πολιτική και στα μέσα ενημέρωσης– η
συζήτηση διεξάγεται ακόμη με όρους
που δείχνουν είτε ότι πολλοί επενδύουν στο να διατηρούν τον ελληνικό
λαό σε ένα επίπεδο ανωριμότητας,
είτε ότι οι «ενήλικες» είναι τόσο λίγοι,
ώστε είναι αόρατοι. Ενώ όλοι διατει-

νόμαστε ότι είμαστε επαναστάτες,
δύο από τους ισχυρότερους θεσμούς
της σύγχρονης Ελλάδας –η Ορθόδοξη
Εκκλησία και το Κομμουνιστικό Κόμμα– επιβάλλουν τη συντηρητική σκέψη στους πιστούς τους. Και οι δύο
απαιτούν υποταγή στην ιεραρχία και
απόρριψη της κριτικής σκέψης. Μεταξύ αυτών των άκρων μιας κοινής
νοοτροπίας διεξάγεται η συζήτηση
και των υπολοίπων. Από τη μία, ο
Παλαιών Πατρών Γερμανός σηκώνει
το λάβαρο της Επανάστασης το 1821,
από την άλλη, ο Παναγιώτης Καρατζάς
και οι μαχητές του ελευθερώνουν
την Πάτρα. Η Μεγάλη Ιδέα ήταν ιστορικό χρέος ή μια συνειδητή προσπάθεια να διαμορφωθεί το έθνος; Οπου
σκαλίσει κανείς βρίσκει ότι τίποτα
δεν είναι απλό. Κάθε ομάδα έχει τους
δικούς της ήρωες και καταγγέλλει
συλλήβδην τους άλλους. Η ανάγκη
της απλοποίησης, η αξιοποίηση της
αφήγησης, σβήνει ήρωες και δοξάζει
εγκληματίες. Ποιος θυμάται τον Τούρκο δικαστή Χατζή Χαλήλ Εφέντη που
απέτρεψε τη σφαγή όλων των Αθηναίων ανδρών όταν ξέσπασε η Επανάσταση; Για τους Τούρκους ήταν
προδότης και εκτελέστηκε στην Κωνσταντινούπολη, για τους Ελληνες μια








Η δογματική αντιμετώπιση του ευρωπαϊκού
κατεστημένου στο θέμα
της εξόδου της Βρετανίας είναι μια κίνηση
άκρως αμυντική.
λάδα, όπου η εκάστοτε κυβέρνηση
ή ο όποιος πρωθυπουργός συμπεριφέρεται ως Καίσαρ, τόσο έναντι
της αντιπολιτεύσεως όσο κυρίως
έναντι των βουλευτών, που συγκροτούν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Στην Ελλάδα η διαχείριση
του θέματος εξόδου της Βρετανίας
από την Ε.Ε. έγινε στη βάση ιδεολογικών εμμονών, με έμμεση πλην
όμως σαφή αναφορά στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου ακόμη
και μετά την πλήρη ευθυγράμμιση
του ΣΥΡΙΖΑ με το ευρωπαϊκό κατεστημένο κάποιοι επιμένουν πως
είναι οι μοναδικοί φορείς της «ευρωπαϊκής ορθοδοξίας», ενώ οι άλλοι
απλώς προσποιούνται.
Ετσι λοιπόν, σε μια προσπάθεια
διακηρύξεως της νομιμοφροσύνης
προς το ευρωπαϊκό «ιδεώδες», ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ανάγνωση των
προγραμματικών δηλώσεων της
κυβερνήσεώς του, προέτρεψε –ως
μη ώφειλε– τον επικεφαλής της
ευρωπαϊκής διαπραγματευτικής
ομάδος Μισέλ Μπαρνιέ να μη δεχ-

ενοχλητική λεπτομέρεια στην ηρωική
αφήγησή τους. Ποιος θυμάται τα βάσανα των Ελλήνων στα χέρια Ελλήνων λήσταρχων; Στη συζήτηση για
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν θα
πρέπει να συζητηθεί και η τύχη των
Ελλήνων Εβραίων, με όσους τους
βοήθησαν και όσους εκμεταλλεύθηκαν τη σφαγή τους; Θα μελετήσουμε
και τους λόγους που τόσοι Ελληνες
αναζήτησαν –και αναζητούν– καλύτερη τύχη στην ξενιτιά; Θα συζητήσουμε ειλικρινώς για τις ιστορικές
καταβολές σημερινών προβλημάτων,
ώστε να απαλλαγούμε απ’ αυτά, ή
θα συντηρήσουμε το παραμύθι ότι
εμείς είμαστε οι καλοί, πάντα θύματα
προδοτών και ξένων;
Οσο παιδαριώδης και αν είναι
αυτή η εκδοχή της πραγματικότητας,
έχει επικρατήσει και ως εθνικό αφήγημα και ως αυτό που εξιστορεί κάθε
ομάδα. Οι καχύποπτοι ως προς τις
προθέσεις της υπουργού Παιδείας
πιθανότατα πιστεύουν σε εξίσου
απλοϊκές αφηγήσεις με αυτές που
κατακρίνουν. Ας ελπίσουμε ότι στόχος
της κ. Κεραμέως και του πρωθυπουργού είναι μια πιο ειλικρινής εκδοχή
της πραγματικότητας, μια ωριμότερη
εθνική συζήτηση.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

θεί τροποποιήσεις στη συμφωνία
που συνομολόγησε η τέως πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.
Ενα άρθρο που δημοσίευσε στην
«Κ» ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
περί των σχέσεων Ελλάδος και Βρετανίας, κάπως εξισορρόπησε την
αστοχία και υπήρξαν στη συνέχεια
δύο τηλεφωνικές συνομιλίες του
κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τζόνσον
όταν ανέλαβε την ηγεσία των Συντηρητικών και την πρωθυπουργία
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Βεβαίως, στην κατάσταση στην
οποία έχει εκπέσει η Ελλάς λόγω
οικτράς διαχειρίσεως των σχέσεών
της με το ευρωπαϊκό σύστημα ήδη
από την ένταξή της σε αυτό, δεν
υπάρχει άλλη διέξοδος από την
πλήρη ευθυγράμμισή της, διότι
απλούστατα ως χώρα δεν υφίσταται, έχοντας απολέσει κάθε κυριαρχία στον οικονομικό, αλλά και
σε άλλους τομείς – μέχρις ενός σημείου ακόμη και στην εξωτερική
πολιτική.
Ομως παρά τα όσα λέγονται
περί των συμφορών που θα επιπέσουν στη Βρετανία σε περίπτωση
εξόδου από την Ε.Ε. –ατάκτου ή
συμπεφωνημένης–, οι Ελληνες
«ευρωπαϊστές» θα ήταν σκόπιμο
να ασχοληθούν ενδεχομένως με
το κενό που θα δημιουργήσει η
απουσία του Ηνωμένου Βασιλείου
όχι μόνον στον τομέα της οικονομίας, αλλά πρωτίστως σε θέματα
ευρωπαϊκής αμύνης και γενικότερα
ασκήσεως της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η δογματική αντιμετώπιση
του ευρωπαϊκού κατεστημένου
στο θέμα της εξόδου της Βρετανίας
από την Ε.Ε. έχει κύριο στόχο να
αποτρέψει άλλες χώρες, που δυσανασχετούν, από το να αποτολμήσουν κάτι αντίστοιχο. Πρόκειται
για μια κίνηση άκρως αμυντική σε
μια περίοδο που το ευρωπαϊκό σύστημα υφίσταται κλυδωνισμούς
και επιχειρεί διά της επιδείξεως
ισχύος ματαίως να καλύψει τις αδυναμίες του. Ας το έχουν και αυτό
υπ’ όψιν όσοι οικτίρουν ή επιχαίρουν προσδοκώντας τη συντριβή
της Βρετανίας σε αυτή την αναμέτρηση.
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Ελληνοβρετανικά
Οικτίρουν οι εν Ελλάδι
αγγλόφιλοι και μη
την «έκπτωση» της
διεθνούς εικόνος και
το αδιέξοδο στο
οποίο ήχθη η Βρετανία, λόγω αδυναμίας του Κοινοβουλίου να εφαρμόσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του
2016, όπου πλειοψήφησαν οι υποστηρικτές της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.
Μόνον που αυτό το αδιέξοδο
οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτή
τη χώρα οι θεσμοί είναι απολύτως
σεβαστοί και το Κοινοβούλιο κυρίαρχο. Εν αντιθέσει προς την Ελ-

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Αντιπαλεύεται η παρακμή;
Στην ελληνική γλώσσα έχουμε δύο
λέξεις για να σημάνουμε τα αντικείμενα της εμπειρικής πιστοποίησης: τη λέξη «πράγματα» και τη
λέξη «χρήματα».
«Πράγματα» είναι τα παράγωγα
του πράττειν, τα αποτελέσματα
μιας ποιητικής (δημιουργικής) ενέργειας, τα πεπραγμένα ενός μοναδικού και ανεπανάληπτου προσώπου. «Χρήματα» είναι εκείνα από
τα πράγματα που καθορίζονται κυρίως από τη χρήση τους, εξυπηρετούν χρηστικές ανάγκες, είναι χρήσιμα στην πρακτική του βίου. Τα
πράγματα ενδέχεται να διασώζουν
την ετερότητα (μοναδικότητα και
ανομοιότητα) ενός προσωπικού
δημιουργικού λόγου, να παραπέμπουν στο πρόσωπο του δημιουργού
τους – όπως η ζωγραφιά στον ζωγράφο και το ποίημα στον ποιητή.
Τα χρήματα ταυτίζονται απλώς με
τη χρηστική τους σκοπιμότητα,
παραπέμπουν στην ίδια για όλους
ωφέλιμη διευκόλυνση.
Εχουμε και μια τρίτη λέξη στα
ελληνικά: τη λέξη «νομίσματα». Είναι εκείνα από τα χρήματα που τη
χρήση τους την καθορίζουμε εμείς
(κάθε ανθρώπινη κοινωνία) με κοινή
συμφωνία-σύμβαση. Αντιπροσωπεύουν τη σύμβαση (τον δικό μας
«νόμο»), δεν έχουν δική τους φύση-ουσία, γι’ αυτό και τα λέμε «νομίσματα»: είναι τα νομιζόμενα, διότι
«ου φύσει, αλλά νόμω κείνται», καθώς όρισε ο Αριστοτέλης.
Με τα νομίσματα κατορθώνουμε
οι άνθρωποι τα «ισάζωμεν» τις ανταλλακτικές μας σχέσεις, να κοινωνούμε τις ανάγκες μας «κατά λόγον»
(με τρόπο λογικό), που είναι για τους








Εξακολουθεί να «θέλει
αρετήν και τόλμην η
ελευθερία».
Ελληνες ο αιώνιος τρόπος της συμπαντικής αρμονίας και κοσμιότητας.
Το νόμισμα είναι το μέσο, το εργαλείο που υπηρετεί τη λογικότητα
(αλήθεια) των σχέσεών μας.
Τα «πράγματα» προσφέρονται
για την πιστοποίησή τους στην
άμεση εμπειρία της σχέσης, τα
«χρήματα» και τα «νομίσματα» στη
χρήση που υπηρετεί τη σχέση.
Ομως σήμερα ζούμε σε κοινό τρόπο
βίου (δηλαδή πολιτισμό), στον οποίο
μειώνεται συνεχώς το πεδίο των
σχέσεων, το ενδιαφέρον και η ανάγκη της σχέσης, για χάρη της προτεραιότητας των χρήσεων.
Στον πολιτισμό μας η χρήση αυτονομείται από τη σχέση, τείνει
να υποκαταστήσει την κοινωνία
της χρείας με επάλληλες άπληστες
χρήσεις. Διαμορφώνει ανεπαίσθητα
τον ψυχισμό μας αυτός ο πολιτισμός, μας μπολιάζει με αντανακλαστικά κυρίως χρησιμοθηρικά, με
προϊούσα ανικανότητα σχέσης,
ανέραστη συμπεριφορά.
Δεν φταίνε οι άνθρωποι σήμερα
όταν δεν μπορούν να ερωτευθούν,
όταν ταυτίζουν τον έρωτα μόνο με
τη χρήση του άλλου. Δεν φταίνε,
γιατί δεν μάθανε ποτέ τη σχέση,
δεν ξέρουν να σχετίζονται, κάθε
επιθυμία τους εκπληρώνεται πατώντας ένα κουμπί.
Αλλά ενώ αυτός είναι ο τρόπος
του βίου, ο πολιτισμός μας, δια-

μαρτυρόμαστε όλοι για τη «διαπλοκή» της πολιτικής με το χρήμα.
Ολα τα κόμματα αποκηρύσσουν
μετά βδελυγμίας την εξαγορά πολιτευτών ή και κομμάτων από ιδιωτικά συμφέροντα, τον πλουτισμό
κομματανθρώπων από καταχρήσεις
του κοινωνικού χρήματος. Αλλά
κανένα, μα κανένα κόμμα δεν πρότεινε σχέδιο νόμου που να εξαλείφει
κάθε δυνατότητα κλοπής του δημόσιου χρήματος.
Η ακάθεκτη κατρακύλα παρακμής και εξευτελισμού των Ελλήνων
έχει μπροστάρηδες σπουδαιοφανείς: «Διανόηση», δικτυωμένη σε
ολόκληρο το ραδιοτηλεοπτικό πλέγμα που μονοπωλεί την «πληροφόρηση» και τον «πολιτισμό». Και
προπαγανδίζει η «διανόηση», με
φανατισμένη υστερία, τις πιο μικρονοϊκές, ωμής επαρχιωτίλας εκδοχές απατρίας, μηδενισμού, θρησκόληπτης πίστης στην «τυχαιότητα».
Η Ελλάδα, μετά τη γενιά του ’30
και την έκπληξη της δεκαετίας του
’60, δεν παράγει πια καμιά ιδιαιτερότητα, καμιά δική της πρόταση
που να ενδιαφέρει πανευρωπαϊκά
ή και πανανθρώπινα. Το τέλμα της
ελλαδικής κοινωνίας σημαίνεται
με την κωμικοτραγική αγλωσσία
των «μέσων» και των ανθρώπων
της πολιτικής, το δραματικό κατάντημα σχολείου και πανεπιστημίου και, κυρίως, την ντροπή που
συνιστούν τα ΜΜΕ.
Ισως να μην χρειάζονται πολλά
για να προκύψει νεκρανάσταση.
Ισως ο προγραμματικός συντονισμός δυο θεμελιακών μεταρρυθμίσεων να αρκούσε: Ταυτόχρονη

θεσμοποίηση της αυτοδιαχειριζόμενης κοινότητας με τον μετασχηματισμό του δημοτικού σχολείου
– στα έξι πρώτα χρόνια σχολικής
εκπαίδευσης, να εξαλειφθεί κάθε
χρηστική σκοπιμότητα της μάθησης. Να στέλνουμε το παιδί στο
σχολείο όχι «για να πάρει εφόδια»,
αλλά για να γνωρίσει τη χαρά και
την ευθύνη των σχέσεων κοινωνίας.
Αυτό, παιδαγωγικά, σημαίνει:
Στα έξι πρώτα χρόνια, καθόλου
προσφορά «πληροφοριών», «εγκυκλοπαιδικών γνώσεων» – αυτές τις
έχει πια, όποτε τις χρειαστεί, στο
«κινητό» του. Στο Δημοτικό Σχολείο
θα «μυηθεί» μόνο σε γλώσσες. Δηλαδή, Γραμματική - Συντακτικό Ετυμολογία σαν παιχνίδι, ο «τρόπος» του παιχνιδιού «γεννάει» από
μόνος του «τρόπο» σκέψης και έκφρασης και ευαισθησίας. Δεύτερη
γλώσσα, τα μαθηματικά: η σημαντική κοινωνία της κατανόησης, ο
«τρόπος» και πάλι για να «πούμε»
την ακρίβεια των σχέσεων. Και τρίτη γλώσσα, η μουσική, εμπεριστατωμένη μύηση, από έξι ώς δώδεκα
ετών, στον πληρέστερο από τους
δυνατούς κώδικες για να κοινωνείται η ετερότητα.
Ισως η επιγραμματική αυτή (αινιγματική πιθανόν για πολλούς)
πρόταση ανάκαμψης από την παρακμή (όχι απλώς από την κρίση)
να μοιάζει παλαβή, ρομαντική, τελείως ανεδαφική. Δεν αποκλείεται
να έχει όλα αυτά τα κουσούρια. Είναι πρόταση, δεν είναι θαυματουργική συνταγή. Προς τα κάπου δείχνει.
Ας μπορούσε να κουβεντιαστεί.
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Ακόμα να καταλάβουμε
οι Ιθάκες τι σημαίνουν
ίγουρα όλοι θυμούνται τους
«κινδυνολόγους» που μιλούσαν για τέλος εποχής και για
τσουνάμι αρνητικών εξελίξεων. Βέβαια παρόμοιες «κινδυνολογίες»
υπήρξαν και πολύ πιο πριν από τις
δηλώσεις Ανδρέα Μαυρογιάννη και
Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο Γλαύκος Κληρίδης το 2007 έγραφε στο τελευταίο
του βιβλίο, «Ντοκουμέντα μιας εποχής»: «Βαδίζουμε προς την οριστική
διχοτόμηση που είχε επιδιώξει ο
πρωθυπουργός της εισβολής Ετζεβίτ, ο οποίος, γι’ αυτό το λόγο, δεν
βιαζόταν για λύση, εκτιμώντας ότι,
τελικά αυτή θα ήταν η λύση στο
τέρμα μιας μακροχρόνιας διαδρομής;». Όταν λοιπόν ο Γλαύκος Κληρίδης με δραματικό τρόπο διερωτάτο, «Πού πας, πατρίδα μου;»,
«Quo Vadis, Patria Mea;», αυτό το
τέλος εννοούσε. Το τέλος της μακροχρόνιας διαδρομής που βιώνουμε σήμερα, δηλαδή την οριστική
διαίρεση της πατρίδας μας.
Βέβαια δικαιολογημένα θα μπορούσε κάποιος να διερωτηθεί γιατί
μιλούμε για τέλος εποχής την στιγμή που υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία. Η κ. Λουτ είχε διαδοχικές
συναντήσεις με τους δύο ηγέτες
και ο γ.γ. φαίνεται, μετά την ενημέρωση που θα έχει από την απεσταλμένη του, να προσανατολίζεται
για τριμερή συνάντηση μετά το
πέρας της Γενικής Συνέλευσης των
Η.Ε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι το πλαίσιο Γκουτιέρες, το οποίο
περιέχεται στους όρους αναφοράς,
διασκεδάζει τις ανησυχίες και των
δύο πλευρών. Την ίδια ώρα όμως
δέχεται διαφορετικές ερμηνείες.
Του λόγου το αληθές όλη αυτή η
αχρείαστη παραφιλολογία για πλαίσιο της 4ης Ιουλίου, για πρακτικά
του δείπνου της 6ης Ιουλίου και
άλλες υπεκφυγές.
Όταν ο γ.γ. γραμματέας μάς ευχόταν στο Κραν Μοντάνα καλή τύχη, διαχωρίζοντάς μας μάλιστα σε
βόρειους και νότιους, μας είπε ότι
χρειάζεται πολιτική βούληση για
να διανύσουμε το τελευταίο μίλι.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Με την
απαραίτητη πολιτική βούληση, και
από τις δύο πλευρές, (κάτι που στο
Κραν Μοντάνα δεν υπήρξε, όπως
ο ίδιος ο γ.γ. αναφέρει στις εκθέσεις
του), το πλαίσιο του θα μπορούσε
να αποτελέσει το περίγραμμα της
τελικής λύσης. Από την άλλη όμως
χωρίς αυτήν (την πολιτική βούληση)
θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση και το άλλοθι για νέες ατέρμονες
συζητήσεις και παλινδρομήσεις.
Ακόμα, όταν ο ίδιος ο ΠτΔ, μιλώντας στους αποδήμους, αναφέρεται σε χαώδεις διαφορές τότε σε
ποια βάση θα μπορούσε να στηριχθεί οποιαδήποτε αισιοδοξία; Συνεπώς, με ή χωρίς συμφωνημένους
όρους αναφοράς, το αποτέλεσμα
προδιαγράφεται το ίδιο και το αυτό.
Καμία ελπίδα, καμία προοπτική για
επανένωση.
Σίγουρα η ελπίδα πεθαίνει πάντα
τελευταία. Ένα σχήμα λόγου που
είναι αναγκαίο, γιατί ο άνθρωπος

εκ φύσεως πρέπει να «τρέφεται»
με προσδοκίες και να ονειρεύεται
ένα καλύτερο αύριο. «Ελπίς γαρ η
βόσκουσα τους πολλούς βροτών»
(Η ελπίδα τρέφει τους περισσότερους ανθρώπους), είπε ο αθηναίος
φιλόσοφος Σόλωνας.
Δυστυχώς, όμως, για μας η ελπίδα έχει πεθάνει προ πολλού.
Αναμφίβολα η διαχρονική τουρκική
αδιαλλαξία δεν άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Όμως τίποτα
δεν θα κατάφερναν οι κατακτητές
αν δεν εύρισκαν «σύμμαχο» τις δικές μας παλινδρομήσεις, μεταλλάξεις και αλλοπρόσαλλες πολιτικές.
Είτε μας αρέσει είτε όχι και εμείς
συμβάλαμε πολλές φορές στο να
σκοτωθεί η ελπίδα. Τα 13 σημεία
του 1963, το πραξικόπημα του 1974,
η απόρριψη του αγγλο-αμερικανοκαναδικού σχεδίου το 1978, η απόρριψη της δέσμης ιδεών Γκάλι το
1993, τα δακρύβρεχτα ΟΧΙ και τα
τσιμεντώματα το 2004 και τέλος η
υιοθέτηση της πολίτικης της φουστανέλας και των προτάξεων το
2017 είναι μόνο μερικά παραδείγματα όπου δυστυχώς αποδεικνύεται
ότι όχι μόνο φερθήκαμε κατώτεροι
των περιστάσεων, αλλά ουσιαστικά
εγκληματήσαμε απέναντι σε αυτήν
την ταλαίπωρη πατρίδα. Τις συνέπειες όλων αυτών λοιπόν αντιμετωπίζουμε σήμερα που φτάνουμε
στο τέλος του δρόμου των αγώνων
για επανένωση. «Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, / να εύχεσαι
να ‘ναι μακρύς ο δρόμος, /γεμάτος
περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις»,
αναφέρει στο ποίημα «Ιθάκη» ο
Κ.Π. Καβάφης. Ο πηγαιμός για τη
δική μας Ιθάκη, αν και υπήρξε πολύ
μακρύς γεμάτος περιπέτειες, δυστυχώς δεν μας έδωσε γνώσεις.
Ένας πηγαιμός όλο πόνο και αίμα.
Παλέψαμε με Λαιστρυγόνες και με
Κύκλωπες, συναντήσαμε τον θυμωμένο Ποσειδώνα χωρίς όμως να
πάρουμε γνώσεις. Αντί να ακολουθήσουμε τη σωστή πορεία αλλάζαμε
συνεχώς ρότα. Γυροφέρναμε στο
πέλαγος μόνο και μόνο για να καθυστερήσουμε την άφιξη. Στη διαδρομή ξεχάσαμε ποια είναι η Ιθάκη.
Ο πηγαιμός έγινε ο σκοπός και όχι
η Ιθάκη. Επισκεφθήκαμε «λιμένας
πρωτοειδωμένους» και δυστυχώς
θαμπωθήκαμε από τις φοινικικές
πραμάτειες, τα σεντέφια, τα κοράλλια, τα κεχριμπάρια, τους έβενους και τα κάθε λογής ηδονικά
μυρωδικά. Λατρέψαμε και βολευτήκαμε με τον πηγαιμό, αδιαφορώντας για την Ιθάκη που στην
αρχή στοχεύαμε. «Έτσι σοφός που
έγινες, με τόση πείρα, / ήδη θα το
κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν»,
γράφει στον επίλογό του ο ποιητής.
Δυστυχώς, όμως, τώρα που τελειώνει ο πηγαιμός χωρίς η Ιθάκη να
υπάρχει στον ορίζοντα, ούτε σοφοί
εγίναμε ούτε ακόμα καταλάβαμε
οι Ιθάκες τι σημαίνουν.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/ANTONIO SILVA
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Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο πάπας Φραγκίσκος κατά τη διάρκεια Θείας Λειτουργίας στο στάδιο Zimpeto, στην πόλη Μαπούτο της Μοζαμβίκης. Ο ποντίφικας θα επισκεφθεί και επίσης τη Μαδαγασκάρη και τον Μαυρίκιο.

Ο κύκλος των χαμένων ψευδαισθήσεων...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Κ

αθώς είναι προγραμματισμένες συνομιλίες ανάμεσα στον Κυρ. Μητσοτάκη
και τον Ν. Αναστασιάδη στην Αθήνα,
τίθενται μια σειρά από ερωτήματα σε σχέση
με την «ανατολική» πολιτική που ακολουθεί
η Λευκωσία και η Αθήνα δηλώνει ότι την
ακολουθεί. Αυτή τη στιγμή η κυπριακή ΑΟΖ
είναι κυκλωμένη από 2+2 τουρκικά ερευνητικά σκάφη. Πώς προέκυψε αυτή η μεταβολή
συσχετισμών στην Ανατολική Μεσόγειο;
Πρώτον, γιατί ο Ν. Αναστασιάδης εγκατέλειψε επί δύο έτη τις συνομιλίες.
Δεύτερο, γιατί επεδόθη σε μια υπερφίαλη
πολιτική σε σχέση με το Ισραήλ και την Αίγυπτο με σκοπό να θέσει την Τουρκία έξω
από τη γεωπολιτική σκακιέρα στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Τρίτο, τα δύο πιο πάνω ερμηνεύτηκαν από
την Άγκυρα ως προσπάθειες δημιουργίας
νέων συσχετισμών στην περιοχή με αγνόηση
των συμφερόντων των Τ/κ και ως άσκηση
«εισαγωγής» νέων παικτών στην περιοχή,
όπως η κατ’ αρχήν συμφωνία ΑναστασιάδηΝετανιάχου για δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου από τη Γάζα στην Κύπρο υπό την
εποπτεία του Ισραήλ, ή όπως η μερική συμμετοχή πολεμικών αεροπλάνων του Ισραήλ
σε άσκηση στο Τρόοδος.
Οι τρεις πιο πάνω πολιτικές έχουν τη σφραγίδα του υπουργού Εξωτερικών, του Ν. Χριστοδουλίδη, ενός δημοφιλούς διπλωμάτη με
αβαθή σκέψη, και με εντυπωσιακή προθυμία
να υπηρετεί τις πολιτικές παντός καιρού που
εφαρμόζει ο Ν. Αναστασιάδης. Η Αθήνα με
πρωθυπουργό τον Α. Τσίπρα και υπουργό
Εξωτερικών τον Ν. Κοτζιά ακολούθησε την
έτοιμη συνταγή «συμμετοχή σε κάθε τριμερή»
για να δείχνει στην κοινή γνώμη ότι έχει δραστήρια διπλωματία, στην ουσία υιοθετώντας
μια πολιτική δημοσίων σχέσεων, χωρίς ανάλυση για τις βαθύτερες επιπτώσεις από τις
επιπόλαιες πρωτοβουλίες της Λευκωσίας. Σε
αντίθεση με δημόσιες δηλώσεις, η Αθήνα ζήτησε από τη Λευκωσία, όταν ετοίμαζε τα σχέδια για να οριοθετήσει την ΑΟΖ της στα

δυτικά της Πάφου, να τη σχεδιάσει, κατά το
δυνατόν «ανατολικότερα», ώστε να μην εφάπτεται της ελληνικής...
Η χρυσή εποχή της ελληνικής διπλωματίας
με πρωθυπουργό τον Κ. Σημίτη, και με πρωταγωνιστική συμμετοχή από τους Γ. Κρανιδιώτη, Χ. Ροζάκη, Θ. Πάγκαλο, Ν. Θέμελη, Γ.
Παπανδρέου, δεν υφίσταται. Το δίδυμο Καραμανλή-Μολυβιάτη οδήγησε την ελληνική
διπλωματία στη θέση του ουραγού, μια διπλωματία κλεισμένη στις παλαιές της φοβίες.
Οι επόμενες κυβερνήσεις την αντέγραψαν
ακολουθώντας το δόγμα Καραμανλή «άσε το
γι’ αργότερα». Το δίδυμο εγκατέλειψε τη
«στρατηγική του Ελσίνκι» (επίλυση των ζητημάτων σε συνάρτηση με την πορεία διεύρυνσης της Ε.Ε.) και σήμερα η Αθήνα είναι
διπλωματικώς αόρατη και η Κύπρος βυθίζεται
ολοένα και πιο βαθειά στη διχοτόμηση, «αναμασώντας» διάφορα σενάρια γύρω από το
φυσικό αέριο. Η Λευκωσία επεδίωξε να γίνει
ενεργειακός παίκτης, χωρίς να γνωρίζει πόσες
ακριβώς ποσότητες φυσικού αερίου διαθέτει,
ποια αξία θα έχουν όταν τύχουν αξιοποίησης,
χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν της τις ισορροπίες
και τα συμφέροντα άλλων παικτών στην περιοχή, και χωρίς να υπολογίζει το πόσο ισχυρή
παραμένει η δυνατότητα της Ρωσίας να εφοδιάζει την Κεντρική Ευρώπη με φτηνότερο
φυσικό αέριο.
Η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη, την
οποία καθιστούν ακόμα πιο δύσκολη, ηγεσίες
που δεν επιθυμούν να αλλάξουν τα πράγματα,
«ποντάροντας» σε μια κοινή γνώμη που καθημερινά βομβαρδίζεται από φύρδην μίγδην
πληροφόρηση, αυτήν που ευνοεί το στάτους
κβο. Οι λύσεις αφορούν παίκτες με ηγετικότητα, με όραμα, με στρατηγική σκέψη- επίλυση
στο Κυπριακό με βάση το «Πλαίσιο Γκουτιέρες», προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας στο
Αιγαίο. Ο Κ. Σημίτης, με τη βαθειά γνώση
των θεμάτων που τον χαρακτηρίζει, εισηγήθηκε πως «ο δρόμος που πρότεινε η Συμφωνία
του Ελσίνκι είναι ο ενδεδειγμένος τόσο για

να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύρραξη, όσο
και για να αποδείξουμε ότι επιθυμούμε την
ειρήνη. Η Ελλάδα να προτείνει την προσφυγή
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να
επιλυθεί το θέμα των ορίων της υφαλοκρηπίδας Ελλάδας και Τουρκίας» (άρθρο στην
εφ/δα, «Τα Νέα», 31/8/19)
Ασφαλώς τα ζητήματα στην Κύπρο και το
Αιγαίο έχουν διαφορετική ύλη, διαδρομή και
μέθοδο επίλυσης. Ωστόσο, ουδείς μπορεί να
παραγνωρίσει το γεγονός, πως, η επίλυση του
ενός, διευκολύνει την επίλυση του άλλου, καθώς δημιουργεί διαφορετική ατμόσφαιρα
στης πολιτικές ηγεσίες και παρέχει την αναγκαία αποφασιστικότητα για το επόμενο. Όσο
οι ηγεσίες παραμένουν στον ρυθμό της ακινησίας οι εξελίξεις θα επιβαρύνονται περαιτέρω. Η συμμετοχή στην Ε.Ε. δεν αύξησε τον
αυτοπεποίθηση της ε/κ ηγεσίας, καθώς δεν
μπορεί να μετατρέψει το έργο της συμμετοχής
μας στην Ε.Ε. σε καταλύτη για την επίλυση,
αξιοποιώντας τη δομημένη σκέψη που άφησε
στους Ε/κ ο Γ. Κρανιδιώτης. Το παραδείγματα
από τη λειτουργία της Ε.Ε., ομιλούν αφ’ εαυτών:
το 70% της νομοθεσίας παράγεται από το Ευρωκοινοβούλιο, η Κύπρος ασκεί την 6μηνη
εκ περιτροπής προεδρία της Ε.Ε. κατά αλφαβητική σειρά, διαθέτει βέτο σε όσα θέματα
ορίζουν οι Συνθήκες, υπάρχει ένας Κύπριος
Επίτροπος, όπως και στα άλλα κράτη-μέλη,
η Κύπρος εκλέγει 6 ευρωβουλευτές, αντί 1,
που «ορίζει» ο πληθυσμός της.
Η παρεμπόδιση της ιστορικής εξέλιξης, η
χρήση της Ε.Ε. για τιμωρία της Τουρκίας, και
όχι η αξιοποίησή της για την επίλυση, οδηγεί
στα σημερινά αδιέξοδα. Κανένας δεν θυμάται
αν η Ε.Ε. επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία.
Κοινοτικοί παράγοντες, ωστόσο, θυμούνται
τακτικά ότι η διγλωσσία της ε/κ ηγεσίας δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στην κοινοτική λειτουργία και, θέτουν, εκ των υστέρων,
διάφορα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα της
ένταξης χωρίς προηγούμενη επίλυση...

www.larkoslarkou.org.cy

Ο νόμος της έλξης και η σύγχρονη αλχημεία

Σ

τη φυσική, στο μάθημα του
ηλεκτρομαγνητισμού, μάθαμε
ότι τα ετερώνυμα έλκονται και
τα ομώνυμα απωθούνται. Στις προβλέψεις των ζωδίων πολλές φορές
συναντούμε το ίδιο σκεπτικό. Σε
σχέση, όμως, με τα συμβάντα της
ζωής μας, ο νόμος της έλξης λειτουργεί ανάποδα, και «Ενός κακού
μύρια έπονται», όπως είπε και ο Σοφοκλής. Είναι παρατηρημένο ότι
τόσο οι αναποδιές όσο και οι επιτυχίες έρχονται πολλές φορές μαζεμένες. Όχι πάντα αλλά συχνά.
Εν μέρει αυτό συμβαίνει γιατί
ασυναίσθητα το αναμένουμε να
συμβεί και γιατί ενεργειακά το ελκύουμε. Κάθε φορά που συμφωνούμε με την παρατήρηση του Σοφοκλή
είναι σαν να κλείνουμε μια σιωπηλή
συμφωνία τετελεσμένων καταστροφών. Αυτή μας η πεποίθηση είναι
τόσο δυνατή που δημιουργεί τις εμπειρίες που βιώνουμε. Σε κάποιο
βαθμό, η ζωή μας καθορίζεται αναλόγως του τι και με ποιον συμφω-

Της ΚΟΡΑΛΙΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ

νούμε. Αξίζει λοιπόν να επιλέγουμε.
Όσες φορές είπαμε «Θεέ μου ν’ αντέξω την εξεταστική/ τον αγώνα/
την εβδομάδα και μετά ας…» Αυτό
ακριβώς δεν συνέβη; Περί συμφωνίας πρόκειται. Κάποιοι ελκύουν
χρήματα, άλλοι καλή τύχη, άλλοι
κακοτυχία και άλλοι προβλήματα.
Και πάλι περί σύμβασης ο λόγος.
«Ενός καλού μύρια έπονται». Αν
συμφωνήσουμε με τη δήλωση αυτή,
οι πιθανότητες να μας συμβούν αλυσιδωτά καλά πράγματα είναι αυξημένες. Η επιτυχία προσελκύεται,
τα χρήματα προσελκύονται, η καλή
υγεία, εν μέρει, προσελκύεται. Αντί
λοιπόν να κυνηγούμε όσα θέλουμε
να αποκτήσουμε, μπορούμε να τα
τραβήξουμε κοντά μας. «Κυνηγώ»
σημαίνει τρέχω να φτάσω κάτι που
προσπαθεί να μου ξεφύγει. Δηλώνει
κόπο, πάλη, δυσκολία, δυστοκία.
Αντιθέτως, «ελκύω» σημαίνει ότι
δημιουργώ τις προϋποθέσεις, αποκτώ τα προσόντα που θα με κάνουν
ελκυστικό για την επιτυχία –ή οτι-








Η επιτυχία προσελκύεται, τα χρήματα προσελκύονται, η καλή υγεία, εν
μέρει, προσελκύεται. Αντί λοιπόν να κυνηγούμε
όσα θέλουμε να αποκτήσουμε, μπορούμε να τα
τραβήξουμε κοντά μας.
δήποτε άλλο– να έρθει σε μένα.
Αναβαθμίζω κάποιο μέρος του εαυτού μου έτσι ώστε να καταστεί πόλος
έλξης του στόχου μου. «Κάθε αλλαγή
στον κόσμο ξεκινά από μια αλλαγή
στη νοοτροπία μας. Aλλάζοντας τη
νοοτροπία μας δεν αλλάζουμε τον
κόσμο, αλλά δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που καθιστούν εφικτή
την αλλαγή». Peter Block. Εφόσον
στη νοοτροπία μας, ως πολιτών, ως
πολιτικών, ως γονιών, ως επαγγελ-

ματιών, ως φίλων, ως συντρόφων
είμαστε μίζεροι και ηττοπαθείς, θα
μετράμε ήττες. Εάν αλλάξουμε στάση και γίνουμε αισιόδοξοι, προνοητικοί, ενεργητικοί, ακούραστοι, τότε
θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μετράμε νίκες. Μέχρι που να καταστούμε η προσωποποίηση της επιτυχίας. Μέχρι που να μαγνητίζουμε,
ακούσια σχεδόν, κάθε καλό και
ευεργετικό στη ζωή μας. Ένας σύγχρονος αλχημιστής συσχετίζει την
αλχημεία με μια προσωπική του
ανακάλυψη-αποκάλυψη. Η παραδοσιακή αλχημεία ασχολείται με
τη μετατροπή μετάλλων σε χρυσό.
Ο αλχημιστής Amy Ben Hur μιλάει
σήμερα για ένα άλλο είδος αλχημείας: τη μετατροπή στιγμών σε
χρυσάφι. Θεωρεί τέχνη ισάξια της
αλχημείας, την ικανότητα να καλωσορίσουμε κάτι που έρχεται στη
ζωή μας και να εφαρμόσουμε σε
αυτό την ποιότητα που έχει ο χρυσός
στον πλανήτη μας. Να εφαρμόσουμε, δηλαδή, την αλχημεία στον κό-

σμο των εμπειριών. Πώς; Ζώντας
και μετατρέποντας την κάθε στιγμή
σε χρυσάφι. Σε πολύτιμο βίωμα.
Γιατί όμως είναι ο χρυσός τόσο σημαντικός; Οι αλχημιστές πίστευαν
και πιστεύουν ότι η σύστασή του
κρύβει τη φόρμουλα που μπορεί να
δημιουργήσει τη γέφυρα ανάμεσα
στη γήινη και την πνευματική μας
υπόσταση. Αυτός είναι και ο λόγος
που στους αρχαίους πολιτισμούς
τον χρησιμοποιούσαν σε τελετές,
ιεροτελεστίες και ναούς και που
ήταν προνόμιο θεών και βασιλιάδων.
Γιατί είναι ο χρυσός τόσο σπουδαίος; Λόγω των ιδιοτήτων του ως
υλικού. Είναι εύπλαστος, ευέλικτος,
ανθεκτικός, αγώγιμος και καθαρός.
Έχει ακριβώς τις ιδιότητες εκείνες
τις οποίες αν καλλιεργήσουμε εσωτερικά θα επιτύχουμε τη σύγχρονη
αλχημεία. Θα γίνουμε αγωγοί φωτός,
αλήθειας και αγάπης. Θα είμαστε
ευέλικτοι και προσαρμοστικοί αλλά
συνάμα ανθεκτικοί. Θα αποκτήσουμε
καθαρότητα καρδιάς είκοσι τεσσά-

ρων καρατίων. Θα εξελίξουμε την
ικανότητά μας να ζούμε γεμάτα την
κάθε μας μέρα. Στο εδώ και στο
τώρα. Εκεί που δεν υπάρχει παρελθόν και μέλλον, παρά μόνο πλήρης
επίγνωση του παρόντος και της κάθε
στιγμής, καθώς προκύπτει. Εκεί που
δίνεται η δυνατότητα στον υλικό
μας εαυτό να συνυπάρξει με τον
πνευματικό και να βιώσουμε ανεπανάληπτες εμπειρίες. Εκεί που το
μυαλό (εξ)υπηρετεί την καρδιά και
γίνεται ένα υπέροχο, δημιουργικό
εργαλείο που μας βοηθά να βρούμε
αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αυτό
που θέλουμε να είμαστε, αυτό που
θέλουμε να συνεισφέρουμε στον
κόσμο και να το κάνουμε με τον
δικό μας, μοναδικό τρόπο. Η σημερινή μέρα είναι αποτέλεσμα των
χθεσινών μας αντιλήψεων, πεποιθήσεων, συμφωνιών και στοχασμών.
Τα αυριανά αποτελέσματα θα εξαρτηθούν από τη σημερινή μέρα.

www.koraliatimotheou.com
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Η διαδικασία του σκέπτεσθαι θα εκλείψει σιγά-σιγά;

Οι ραδιοτηλεοπτικοί παραγωγοί και οι εργοδότες τους θα έπρεπε τη θερινή

περίοδο να έβαζαν περισσότερη δημιουργικότητα για να παράγουν όσο το δυνατό περισσότερα και καλύτερα ψυχαγωγικά, ενημερωτικά και επιμορφωτικά
προγράμματα για τους μη προνομιούχους, για τους πιο πιστούς ακροατές και
τηλεθεατές τους. Εκείνους, μάλιστα, που τους έχουν περισσότερο ανάγκη.







Οι 600 περίπου χιλιάδες,
που είναι οι λιγότερο
προνομιούχοι οικονομικά
και οι άνω των 65 ετών,
τους θερινούς μήνες
μένουν στα σπίτια τους.
καλή πιθανότητα να πραγματοποιηθούν εφόσον εκείνοι που ελπίζουν
σ’ αυτά γνωρίζουν καλά την τραγωδία τους. Ξέρουν άραγε οι σημερινοί ιδιοκτήτες-διαχειριστές ραδιοτηλεοπτικών σταθμών την τραγωδία τους; Ίσως να τη νιώθουν,
ίσως να τη γεύονται, ίσως να την
οσμίζονται, αλλά είναι σίγουρο ότι
δεν είναι σε θέση να τη βάλουν
κάτω σε λέξεις για να τη συνειδητοποιήσουν. Αχ, και νά ’χαμε τέτοιους πεπαιδευμένους ιδιοκτήτεςδιαχειριστές-διευθυντές τηλεοπτικών σταθμών. Το πράγμα, όμως, γίνεται διπλά δύσκολο γιατί πέρα από
το κρατικό κανάλι, οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί μας είναι επιχειρήσεις με στόχο την κερδοφορία, όχι

την… πνευματική μας ανάπτυξη!
Θα μπορούσαμε, όμως, ν’ αρχίζαμε από το κρατικό κανάλι, που
δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση
κι όπου η διεύθυνση διορίζεται από
το κράτος! Θα μπορούσαμε, αλλά
έλα που και το κράτος δεν διαφέρει
πολύ, αφού κι αυτό μια επιχείρηση
είναι, που μόλις νιώθει, μόλις που
γεύεται, ίσως και να οσμίζεται, αλλά
μη ζητάμε και τόσο πολλά ώστε να
είναι και σε θέση να βάλει κάτω την
τραγωδία μας σε λέξεις και να…
σκεφθεί τέτοια δευτερευούσης σημασίας θέματα! Μια παράλληλη, μικρή και ολέθρια τραγωδία είναι το
γεγονός ότι καμιά κυβερνητική υπηρεσία δεν δέχεται ποτέ ότι μπορεί
να παραχθεί σωστή σκέψη που αφορά τον τομέα της, έξω από τα γραφεία της. Αυτοανακηρύσσεται κορυφή στον τομέα της και διαγράφει
ως άσχετο καθένα που δεν εργοδοτείται από την ίδια.
Παρ’ όλ’ αυτά, ας το διακινδυνεύσουμε: Πόση τηλεόραση βλέπουν
οι νέοι; Όχι πολλή ασφαλώς. Τη
μέρα είναι στις δουλειές τους και
τη νύχτα στα μπαράκια και στα
καφέ τους. Ποιοι φεύγουν στο εξω-

τερικό, στις παραλίες και στα θέρετρα; Οι νέοι και οι μέσες ηλικίες.
Ένας πρόχειρος υπολογισμός, με
βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, δείχνει ότι τον Ιούλιο 2018
έγιναν 160 χιλιάδες περίπου ταξίδια
στο εξωτερικό με το 77% αυτών
των ταξιδιών για λόγους αναψυχής
(διακοπές). Αν υπολογίσουμε μέσο
όρο δύο άτομα σε κάθε ταξίδι, μιλάμε
για 300.000 Κυπρίους μείον 23%,
ίσον 230.000. Ας πούμε, λοιπόν, ότι
περίπου 250.000 Κύπριοι (πλείστοι
των οποίων είναι αυτοί που δεν βλέπουν πολλή τηλεόραση όλο τον χρόνο) λείπουν από την Κύπρο τον Δεκαπενταύγουστο! Από τις 860 χιλιάδες του πληθυσμού της ελεύθερης Κύπρου μένουν στα σπίτια τους
οι 600 περίπου χιλιάδες, που είναι
οι λιγότερο προνομιούχοι οικονομικά
και οι άνω των 65 ετών!
Με ποια λογική, ποια συλλογιστική και ποια σκέψη, αυτοί οι άνθρωποι, που είναι και οι πιο πιστοί
«τηλεθεατές-ακροατές», οι οποίοι
έχουν περισσότερο ανάγκη τα ΜΜΕ,
εγκαταλείπονται από τους ραδιοτηλεοπτικούς παραγωγούς; Θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: Οι ραδιοτηλεοπτικοί παραγωγοί και οι εργοδότες τους θα έπρεπε αυτή την περίοδο να έβαζαν περισσότερη ενέργεια και περισσότερη
δημιουργικότητα για να παράγουν
όσο το δυνατό περισσότερα και καλύτερα ψυχαγωγικά, ενημερωτικά
και επιμορφωτικά προγράμματα για
τους μη προνομιούχους, για τους
πιο πιστούς ακροατές και τηλεθεατές
τους. Εκείνους, μάλιστα, που τους
έχουν περισσότερο ανάγκη.
Έτσι θα έπρεπε να σκέφτεται
μια αληθινή (όσο γίνεται) δημοκρατία και οι πολίτες-λειτουργοί της αν
σκέφτονταν και αν ήθελαν να είναι
«εν τάξει» με τον εαυτό τους και τις
υποχρεώσεις τους.

Ο κ. Άντης Ροδίτης είναι ερευνητής, συγγραφέας και λογοτέχνης.
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Μαρτυρία - μια λαϊκή
εξέγερση στην Πάφο

Του ΑΝΤΗ ΡΟΔΙΤΗ

Είναι απίστευτη η επιπολαιότητα με
την οποία αντιμετωπίζουμε τα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/Επικοινωνίας. Στόχος εκείνων
που εφηύραν την τηλεόραση ήταν
η διεκδίκηση της προσοχής διά
μιας, ολοσχερώς και ομοιόμορφα,
όλου του κοινού. Όμως, οι ίδιοι οι
εφευρέτες της ήταν και οι πρώτοι
που ένιωσαν στο πετσί τους την
πλήρη κι αντίθετη με την ανθρωπιά
μας επήρειά της.
Στα 1985 ο δυτικός, αγγλοαμερικανικός κόσμος, ο πλησιέστερος
σε μας, εκείνος που εφηύρε την τηλεόραση, διάβαζε: «…είμαστε σ’
έναν αγώνα δρόμου της παιδείας
με την καταστροφή… εκείνο που
μας έπληξε σαν ασθένεια δεν είναι
το γεγονός ότι οι άνθρωποι γελούν
μπροστά στις τηλεοπτικές τους οθόνες αντί να σκέφτονται, αλλά ότι
δεν ξέρουν για ποιο πράγμα γελούν
και γιατί σταμάτησαν να σκέφτονται». ( Neil Postman, «Amusing ourselves to Death»).
Βέβαια, η παιδεία στη Δύση (και
σε μας, που γινόμαστε συνεχώς «καλύτεροί» της [δηλ. χειρότεροί της]
ως αντιγραφείς της) δεν περίμενε
την τηλεόραση για να χαντακωθεί.
Από τον μεσαίωνα και μετά, η «ανάπτυξή» της ακολούθησε δρόμους
εν πολλοίς αντίθετους με εκείνους
που διακήρυττε ότι ήθελε. Δεν κατόρθωσε ποτέ να γίνει προέκταση
του κλασικού, αρχαιοελληνικού πολιτισμού, που ήταν το «όραμά» της.
Εμείς, από την άλλη, τραβήξαμε
σωστά τον δρόμο μας, αλλά η πλημμύρα από τη Δύση ήταν καταιγιστική. Κυριολεκτικά μας συνέτριψε
και μας καταπόντισε. Κι όταν «επανήλθαμε» στην επιφάνεια κανείς
δεν ήταν σε θέση ν’ ανακόψει τη
σύμπλευσή μας με την πλημμύρα
που μας συνέτριψε.
Το ζητούμενο έγινε πλέον, για
την ώρα, ανέφικτο. Το ποτάμι δεν
γυρίζει πίσω, πλην όμως υπάρχουν
και τα θαύματα. Αυτά έχουν μια
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Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

ύο σχεδόν μήνες μετά από
την τουρκική εισβολή του
1974, το πραξικοπηματικό
παρακράτος εξακολουθούσε να
κυβερνά. Συλλήψεις δημοκρατικών πολιτών, απηνής τρομοκρατία, εν ψυχρώ δολοφονίες. Παρά
το γεγονός ότι η Τουρκία είχε καταλάβει το 37% των εδαφών της
Κυπριακής Δημοκρατίας, το μέλημα των πραξικοπηματιών, ήταν
η παρεμπόδιση επιστροφής του
νόμιμου προέδρου Μακαρίου
στην Κύπρο, ο οποίος κυνηγημένος από την προδοσία είχε καταφύγει στο εξωτερικό.
Στις 8 Σεπτεμβρίου, μέλη της
ΕΟΚΑ Β΄ δολοφόνησαν στο Μέσα
Χωριό της Πάφου, τον ειδικό αστυνομικό Δημοσθένη Γεωργίου,
επειδή έγραφε συνθήματα υπέρ
της επιστροφής του προέδρου
Μακαρίου στην Κύπρο. Η δολοφονία προκάλεσε κύμα αγανάκτησης και οργής σε ολόκληρη
την Πάφο. Η σορός του Δημοσθένη Γεωργίου μεταφέρθηκε την
επομένη στην Πάφο και τοποθετήθηκε μπροστά από την Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης.
Πληροφορήθηκα τα γεγονότα και
πήγα στην πλατεία Κένεντυ μπροστά από την Αστυνομία. Το κλίμα
ήταν εκρηκτικό. Εκατοντάδες πολίτες απαιτούσαν την παράδοση
της πραξικοπηματικής διοίκησης
της Αστυνομίας Πάφου. Πολλά
αυτοκίνητα των πραξικοπηματιών
αστυνομικών που βρίσκονταν
σταθμευμένα έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση, παραδόθηκαν
στις φλόγες από τους διαδηλωτές.
Η ατμόσφαιρα ήταν επαναστατική. Οι διαδηλωτές απειλούσαν να εισβάλουν στην Αστυνομική Διεύθυνση, θέτοντας χρονοδιαγράμματα. Μεγάφωνα είχαν

τοποθετηθεί στον πλατειακό χώρο. Ανέλαβα την ευθύνη να απευθύνω μηνύματα από το μικρόφωνο. Καλούσα για έλευση στην Πάφο του υπουργού Εσωτερικών Νίκου Κόσιη και του αρχηγού της
Εθνικής Φρουράς στρατηγού Καραγιάννη. Η προειδοποίηση ήταν
σαφής. Αν Κόσιης και Καραγιάννης δεν προσέρχονταν θα ακολουθούσε εισβολή των διαδηλωτών. Απειλείτο η πρόκληση αιματοχυσίας.
Σε δύο περίπου ώρες, αργά το
απόγευμα, Κόσιης και Καραγιάννης έφτασαν στον χώρο. Από το
μικρόφωνο απευθύνθηκαν στο
επαναστατημένο πλήθος και δεσμεύτηκαν για αλλαγή διοίκησης
στην Αστυνομία Πάφου, με απομάκρυνση των πραξικοπηματιών.
Ήταν μια πρώτη νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων στην Πάφο
μετά το πραξικόπημα.
Την επομένη μέσα σε κλίμα
πάνδημης οδύνης, αλλά και οργής
για τους πραξικοπηματίες τελέσθηκε στο Μέσα Χωριό η κηδεία
του Δημοσθένη Γεωργίου.
Η αυθόρμητη λαϊκή εξέγερση
στις 9 Σεπτεμβρίου 1974 απέδειξε
τις απεριόριστες δυνάμεις των
λαϊκών δυνάμεων. Οι οποίες συνέτριψαν το πραξικόπημα, το
οποίο εξακολουθούσε να επιβιώνει, μήνες μετά το προδοτικό και
εθνοκτόνο του έργο. Και ενώ η
Τουρκία βρισκόταν στην Κύπρο
και απειλούσε με ολοκληρωτική
κατάληψη το νησί.
Η 9η Σεπτεμβρίου 1974 αποτελεί μια λαμπρή σελίδα στην
ιστορία της Πάφου και της Κύπρου.

Ο κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου
είναι τέως πρόεδρος της Βουλής
των Αντιπροσώπων.
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Η πρόταση 2017
για τα Βαρώσια
των Χατζηχαμπή
Θεοφίλου, Αρέστη
Ύστερα από αίτημα πολλών αναγνωστών
μας επαναδημοσιεύουμε την πρόταση
προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη, όπως
δημοσιεύθηκε στην «Κ» στις 24/12/2017
Των ΘΕΟΦΙΛΟΥ Β. ΘΕΟΦΙΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΡΕΣΤΗ
και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ

Θεωρούμε πρέπον να αναφέρουμε
εξ αρχής ότι ενεργούμε ως ιδιώτες
πολίτες της Αμμοχώστου μη εκπροσωπούντες οποιαδήποτε σύνολα ή
συμφέροντα και ανεξαρτήτως πολιτικών ή κομματικών πεποιθήσεων
και επιδιώξεων. Παραλλήλως, όμως,
ως εκ της συνεχούς επαφής μας με
τους συμπολίτες μας, φρονούμε ότι
εκφράζουμε και τις σκέψεις και συναισθήματα πάρα πολλών εξ αυτών.
Και ασφαλώς δεν θα παρεξηγηθεί
ως αυτοέπαινος η αναφορά ότι η
όλη μακρά δημόσια επίδοσή μας
στη δικαστική και στη διπλωματική
υπηρεσία δικαιολογεί τόσο την εκτίμηση και συνδρομή των συμπολιτών
μας όσο και το άμεμπτο και καλοπροαίρετο των προθέσεών μας στην
ενέργεια αυτή. Να σημειώσουμε,
δε, ότι η συναντίληψη και συνεργασία των τριών μας έχει λάβει την
ενεργό έκφραση και προώθησή της
μετά από τη δημοσίευση των άρθρων
του εξ ημών κ. Θεοφίλου και την
ακόλουθη δημοσίευση του άρθρου
του εξ ημών κ. Χατζηχαμπή.
Το προσφυγικό πρόβλημα, έπειτα
από εκείνο των πεσόντων και αγνοουμένων του 1974, είναι το σοβα







Η νέα πρόταση θα πρέπει
να είναι αρκούντως δελεαστική και για τους Τ/K,
προσφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο οφέλη και
στις δύο κοινότητες.
ρότερο των προβλημάτων της εισβολής και κατοχής, αφού αφορά
τον ίδιο τον άνθρωπο ως την ύψιστη
αξία στην κοινωνική ζωή. Στα 43
χρόνια που πέρασαν από την τουρκική εισβολή, με δεδομένη δε τη μη
επιστροφή των εκτοπισθέντων, οι
περισσότεροι της πρώτης και δευτέρας γενεάς εκτοπισθέντες – με
την τρίτη γενεά να ακολουθεί κοντά
– δεν θα επιστρέψουν ποτέ αφού
έχουν αποθάνει με τον ψυχικό πόνο
του εκτοπισμού και τον ανεκπλήρωτο πόθο της επιστροφής.
Όσον αφορά ακριβώς αυτό το
θέμα, από νωρίς έγινε αντιληπτό,
για ειδικώς προσφερόμενους λόγους,
ότι η επιστροφή των κατοίκων της
Αμμοχώστου μπορούσε να επιτευχθεί πριν από τη λύση του κυπριακού
προβλήματος, η οποία, μετά από
την παρέλευση μιας δεκαετίας, εφαίνετο και απεδείχθη να καθίσταται
δύσκολη. Ήδη στη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου του 1979 υπήρχε πρόνοια για προτεραιότητα στην επίτευξη συμφωνίας για επανεγκατάσταση στα Βαρώσια υπό την αιγίδα
των Ηνωμένων Εθνών – και Βαρώσια
δεν είναι μόνο η περίκλειστη περιοχή
αλλά όλη η εκτός των τειχών πόλη
της Αμμοχώστου. Τα ψηφίσματα
550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών που ακολούθησαν εκφράζουν
την ίδια προς τούτο αντίληψη των
Ηνωμένων Εθνών και περιέχουν
την απόφαση της διεθνούς κοινότητας για την επιστροφή των Βαρωσίων στα Ηνωμένα Έθνη προς
επανεγκατάσταση.
Τα οφέλη από την εφαρμογή των
ψηφισμάτων αυτών για τους εκτοπισθέντες κατοίκους της πόλης με
την αποκατάσταση των δικαιωμάτων
των και κατ’ επέκταση για όλη την
Κύπρο θα είναι μέγιστα, όπως θα
είναι και καταλυτικά για τη λύση του

Κυπριακού. Είναι δεδομένη η απροθυμία της Τουρκίας να εφαρμόσει
τα ψηφίσματα 550 και 789. Δεν υπήρξε όμως διαχρονικά ούτε και συγκεκριμένη και επίμονη πολιτική προώθησής των από δικής μας πλευράς,
ενώ παραλλήλως ανεπτύχθη και η
παρανοημένη νοοτροπία της «Αμμοχωστοποίησης» του Κυπριακού
με τη συνδρομή συναισθηματικών
και άλλων παραγόντων, ως εάν η
επιστροφή των κατοίκων της Αμμοχώστου να προεξοφλούσε την ίδια
τη λύση. Το αποτέλεσμα ήτο η εδραίωση της τουρκικής θέσης ότι η Αμμόχωστος θα πρέπει να είναι μέρος
της λύσης, προς τεράστια ζημία μας
και όσον αφορά τους κατοίκους της
πόλης και την Κύπρο γενικώς και
όσον αφορά τη διαπραγματευτική
μας θέση, αφού αφήσαμε στην Τουρκία ένα δυνατό διαπραγματευτικό
χαρτί στο πλαίσιο της λύσης, αντί
να πιέζεται συνεχώς για εφαρμογή
των ψηφισμάτων 550 και 789.

Δυναμική επαναπροώθηση
Οι συνθήκες σήμερα, και εφ’ όσον
οι συνομιλίες για λύση του Κυπριακού βρίσκονται σε στασιμότητα,
δεν αφήνουν άλλα περιθώρια και
καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική
την ανάγκη ενεργούς και δυναμικής
επαναπροώθησης των ψηφισμάτων
550 και 789. Πέραν της συνεχιζόμενης φθοράς ανθρώπων και τόπων,
δεν μπορεί να αγνοείται η ήδη επαπειλούμενη εφαρμογή τουρκικών
σχεδίων περαιτέρω παγίωσης τετελεσμένων με την επέκταση του εποικισμού των Βαρωσίων (ήδη τα Κάτω
Βαρώσια και άλλες περιοχές κατοικήθησαν από καιρού) ή το άνοιγμά
των υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση,
που αν εκδηλωθεί ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα
στη Δημοκρατία αλλά και να διχάσει
τους Αμμοχωστιανούς ως εκ της
απογοήτευσης και εξάντλησης στείρων δεκαετιών. Πρέπει να είμαστε
προετοιμασμένοι προς αντιμετώπιση
τέτοιων ενδεχομένων, προλαμβάνοντες και όχι ακολουθούντες τις
εξελίξεις. Τούτο θα επιτευχθεί με
δική μας πρώτη κίνηση για επανέγερση του θέματος των Βαρωσίων
στο πλαίσιο των ψηφισμάτων των
Ηνωμένων Εθνών, που θα αδυνάτιζε
οποιαδήποτε τουρκική πρώτη κίνηση επωφελούμενη της δικής μας
αδράνειας στο θέμα. Φρονούμε ότι
υπάρχει πρόσφορο έδαφος για τέτοια
πρωτοβουλία, όπως προκύπτει και
από την προσφάτως σχετική αναφορά του γενικού γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών στην έκθεσή του
για την τελευταία διάσκεψη και με
δεδομένη την επανάληψη της πάγιας
θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για επιστροφή των Βαρωσίων αλλά
και από την ευλόγως αναμενόμενη
στήριξη της διεθνούς κοινότητας
και ιδιαιτέρως της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία πλέον εμπλέκεται στο
θέμα.
Συγχρόνως, θα πρέπει να υπομνησθεί ότι για να τύχει της αναγκαίας διεθνούς στήριξης αλλά και
της αποδοχής της από την Τουρκία,
η νέα πρόταση για τα Βαρώσια θα
πρέπει, εν όψει της παρόδου του
χρόνου, που πολλά αλλάζει ανεπιστρεπτί, και στο πλαίσιο της δικοινοτικότητας που διέπει διαχρονικά
τις προδιαγραφές της επιδιωκόμενης
λύσης, να είναι αρκούντως δελεαστική και για τους Τουρκοκυπρίους,
προσφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
οφέλη και στις δύο κοινότητες. Σε
αυτό το πνεύμα, θα μπορεί να είναι
καταλύτης της επανένωσης και συνεργασίας των κοινοτήτων και της
ίδιας της λύσης, χωρίς επιπτώσεις
στην υφιστάμενη νομιμότητα.

Υπάρχει πρόσφορο έδαφος, για επανέγερση του θέματος των Βαρωσίων στο πλαίσιο των ψηφισμάτων των Η.Ε., κίνηση που θα αδυνάτιζε οποιαδήποτε

τουρκική πρώτη κίνηση επωφελούμενη της δικής μας αδράνειας στο θέμα, δεδομένης μάλιστα πρόσφατης σχετικής αναφοράς του γ.γ. του ΟΗΕ και των σχετικών θέσεων της Ε.Ε.

Καταλύτης η ανοικοδόμηση της πόλης
Φρονούμε ότι οι σκέψεις και εισηγήσεις που
ακολουθούν, χωρίς να είναι πλήρεις ή εξαντλητικές, σκοπό έχουν να δώσουν αυτό το
στίγμα που πρέπει να διέπει την παράδοση
των Βαρωσίων στα Ηνωμένα Έθνη.
1. Η ανοικοδόμηση της πόλης προϋποθέτει
δαπάνες δισεκατομμυρίων και συνεχείς εργασίες πολλών ετών. Τούτο θα καταστήσει
την Αμμόχωστο ένα τεράστιο και διαρκές εργοτάξιο που, πέραν της χρηματοδότησής του,
θα ελκύσει αναλόγως μεγάλο αριθμό επενδύσεων και εργαζομένων, παρέχοντας πρωτοφανείς οικονομικές ευκαιρίες και συμβάλλοντας
τα μέγιστα στη δημιουργία θέσεων εργασίας
και στην άνευ προηγουμένου οικονομική ανάπτυξη ολοκλήρου της Κύπρου. Στην ανοικοδόμηση της πόλης θα πρέπει να συμμετέχουν
σε συνεργασία και οι Ελληνοκύπριοι και οι
Τουρκοκύπριοι όπως και άλλοι ώστε να παρέχεται ανάλογο όφελος και στις δύο κοινότητες,
οι δε Τουρκοκύπριοι αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να μετέχουν και στη μετέπειτα οικονομική ζωή της πόλης. Τούτο θα σηματοδοτήσει
και την ευρύτερη συνεργασία, η οποία παρέχεται μέσω της οικονομίας αφού η οικονομία,
και μάλιστα στη σύγχρονη εποχή, ενώνει.
2. Η εξασφάλιση των οικονομικών πόρων
που θα απαιτηθούν για την ανοικοδόμηση
της πόλης, σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικές
πηγές, θα διευκολυνθεί από την προοπτική
της δικοινοτικής συμμετοχής, ιδιαιτέρως στο
πολιτικό επίπεδο. Συγκεκριμένως όσον αφορά
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνδρομή της μπορεί
ευλόγως να αναμένεται και να είναι σημαντική,
τονίζοντας την παρουσία της αλλά και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πόλης και ενισχύοντας την τουρκοκυπριακή κοινότητα, η
οποία θεωρεί εαυτήν αδικημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Το λιμάνι της πόλης θα μπορεί να τεθεί
υπό τη συνδιαχείριση Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων υπό καθεστώς που θα συμφωνηθεί, στο πλαίσιο ήδη υποβληθείσας πρότασης, για τη διεξαγωγή νομίμως ελευθέρου
εμπορίου. Τα πλεονεκτήματα και για τις δύο
κοινότητες θα είναι σημαντικά και η συνεργασία των θα ενισχυθεί περαιτέρω.
4. Η παραλιακή περιοχή νοτίως των τειχών
η οποία ευρίσκεται κοντά στην περίκλειστη
πόλη θα προσφέρεται ιδανικώς για τη δημιουργία μαρίνας, με συμμετοχή στην κατασκευή

και συνδιαχείριση των δύο κοινοτήτων υπό
καθεστώς ανάλογο εκείνου του λιμανιού.
Τούτο, πέραν του οικονομικού οφέλους, θα
συμβάλει στην εξωτερική επικοινωνία και
στην ανάπτυξη της πόλης και στην ενίσχυση
της συνεργασίας των δύο κοινοτήτων.
5. Η Αμμόχωστος θα προσφέρεται κατ’ εξοχή
για τη δημιουργία δικοινοτικού Κέντρου Κυπριακών Σπουδών και αναλόγων εκπαιδευτικών
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων προς περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας των δύο
κοινοτήτων. Όπως και η οικονομία, έτσι και
ο πολιτισμός ενώνει.
6. Η εντός των τειχών πόλη θα μπορεί να
περιληφθεί με προς τούτο διαβήματα της Δημοκρατίας, και μάλιστα άμεσα, στον κατάλογο
της πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO,
προσφερόμενη για κοινή πολιτιστική δραστηριότητα με διεθνή εμβέλεια.
7. Η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου
στα Κατεχόμενα έχει ανασταλεί με την ένταξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μπορεί να εξετασθεί κατά πόσο είναι
πρόσφορο να επεκταθεί το κοινοτικό κεκτημένο
στα Βαρώσια με την επιστροφή των στα Ηνω-

μένα Έθνη για επανεγκατάσταση. Τούτο θα
προσφέρει σημαντικό όφελος και στους Τουρκοκυπρίους ως πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, σε συνάρτηση με την εκεί εμπλοκή
και παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
ανοικοδόμηση αλλά και ενδεχόμενη συμμετοχή
της στη λειτουργία του λιμανιού και θα ανοίξει
την προοπτική επέκτασης του κοινοτικού κεκτημένου σε όλη την Κύπρο όταν επέλθει η
λύση.
8. Στην εν λόγω περιοχή, ως ομοσπονδιακή
περιοχή, θα μπορούν να εγκατασταθούν θεσμοί
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένως
ένας Οργανισμός (Agency), λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψη ότι η Κύπρος δεν έχει εισέτι
εξασφαλίσει οποιοδήποτε τέτοιο Οργανισμό.

Ο κ. Θεόφιλος Β. Θεοφίλου είναι πρέσβυς ε.τ., πρώην
μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ο κ. Γεώργιος Κ. Αρέστης είναι επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Kent, πρώην δικαστής του
Ανωτάτου Δικαστηρίου και τέως δικαστής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Δημήτριος Χ. Χατζηχαμπής είναι επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του
Exeter, τέως Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Από το λιμάνι μέχρι την Καρπασία
Προχωρούμε στη διατύπωση σκέψεων

που επεκτείνονται πέραν της επιστροφής των Βαρωσίων στα Ηνωμένα Έθνη
για επανεγκατάσταση και που θα μπορούσαν να τύχουν μελέτης και επεξεργασίας σε μετέπειτα στάδιο, διευκολύνοντας μάλιστα και την επιδιωκόμενη
ομοσπονδιακή λύση.
1. Για σκοπούς οικονομικής βιωσιμότητας και ανάπτυξης αλλά και της επιθυμητής επανένωσης, η Αμμόχωστος μπορεί
να επεκταθεί σε ευρύτερη περιοχή βορείως των τειχών, ώστε να περιλαμβάνει
και την παλαιά και τη νέα πόλη, με δυνατότητα επέκτασης προς και μέχρι και την
Καρπασία, η οποία και να αποτελέσει
ομοσπονδιακή περιοχή στο πλαίσιο της
λύσης διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας. Τούτο, μάλιστα, θα διευκολύνει και τη διευθέτηση του εδαφικού αλλά
και της ακτογραμμής, η οποία θα εμπίπτει
στη δικαιοδοσία των αντιστοίχων ζωνών.

2. Το λιμάνι της πόλης θα μπορεί να τε-

θεί υπό την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
ως ομοσπονδιακό λιμάνι.
3. Στην εν λόγω περιοχή, ως ομοσπονδιακή περιοχή, θα μπορούν να εγκατασταθούν θεσμοί του μελλοντικού ομόσπονδου κράτους. Ακόμα, το προτεινόμενο Κέντρο Κυπριακών Σπουδών καθώς και το ήδη λειτουργούν Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν
να καταστούν ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο προς εμπέδωση μέσω ενιαίων σπουδών της ομοσπονδιακής συνείδησης και
του κοσμοπολιτισμού, που είναι η ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία ανθρώπων με διαφορετική εθνότητα, θρησκεία, γλώσσα και πολιτισμό.
4. Με αυτά τα δεδομένα, η Αμμόχωστος, ήδη επανενωμένη ως ομοσπονδιακή περιοχή, θα προσφέρεται ιδανικώς με τη λύση και ως ομοσπονδιακή
πρωτεύουσα.
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Η Αθήνα κοιτάζει προς το Καστελλόριζο
Σε επιφυλακή η κυβέρνηση για την πιθανότητα επέκτασης των τουρκικών ερευνών σε περιοχές νοτίως του ελληνικού νησιού
Με το βλέμμα ÑÇØÌÜÓÁÔÕÙÚÕ ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕÖÇØÇÓÁÔËÏÎÛÂÔÇÖÇØ¦ÚÕÔËÓÖÒÕßÚÏÙÓÄÚÎÝÇÚàÁÔÚÇÝ
ÚÎÝÍÑßØÇÝÎÕÖÕÃÇÓËÙÚÄÞÕÚÎÔ
¦ÙÑÎÙÎÖËØÇÏÚÁØÜÖÏÁÙËÜÔÖØÕÝ
ÚÎÔÑÇÏÚÏÝÇÖËÏÒËÃÚÎÔ
ßØ×ÖÎÓËËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÖØÄÙÌßÍËÝËÔ×ÇÔÕÃÍËÏÐÇÔ¦ÑÇÏ
àÂÚÎÓÇÇÖÄÑÚÎÙÎÝÖßØÎÔÏÑ×ÔÑËÌÇÒ×ÔÇØ¦ÚÕÙÆÔÔËÌÕÑÇÖÔÕÆ
ÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÇßÚÁÝÕÏØÎÚÕØÏÑÁÝËÐ¦ØÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÔÎÙßÞÃÇÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÝ
ÚÜÔÖØÕÙÌßÍÏÑ×ÔØÕ×ÔÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÕßÚÇßÖÕßØÍËÃÇÛÔÏÑÂÝ
ÓßÔÇÝÑÇÏÐÜÚËØÏÑ×ÔÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËËÖÏÌßÒÇÑÂÍÏÇÚÕßÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÚÎÝÍÑßØÇÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕ¬ÕÊËÆÚËØÕËØËßÔÎÚÏÑÄ
ÖÒÕÃÕÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔ©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®
ÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚÕÔÑÄÒÖÕÚÎÝÚÚ¦ÒËÏÇÝÑÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇÇÔÇÓÁÔÕßÔ
ÓËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÎÔËÖÄÓËÔÎÑÃÔÎÙÎÚÎÝÍÑßØÇÝÑÇÛ×ÝÖÒÁÕÔÁÞËÏ
ÙÞËÊÄÔÚËÒËÏ×ÙËÏÑÇÏÎÌËÚÏÔÂÏÊÏÇÃÚËØÇÖØÕÙÕÊÕÌÄØÇÍÏÇÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßØÏÙÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝ¡ËÊËÊÕÓÁÔËÝÚÏÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔËÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖËØÃËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÜÔ
ÚÕßØÑÏÑ×ÔËØËßÔ×ÔÑÇÏÙËÖËØÏÕÞÁÝ
ÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÕßÕßÓËÙÎÓÈØÏÔÕÆ
ÊÎÒÇÊÂÑÇÏÙÚÇÔÄÚÏÇÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÎÛÂÔÇËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÍÏÇ
ÖÇÔËÔÊËÞÄÓËÔÕÏÇÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÎÖÏÛÇÔÂÁÔÇØÐÎËØËßÔ×ÔÇÖÄÚÇ
ÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÖØÕÝÚÇÊßÚÏÑ¦ÙËÓÏÇ
ÖËØÏÕÞÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏÚÇÞÆÚËØÎÑÇÏËßÑÕÒÄÚËØÎÖØÄÙÈÇÙÎÇÖÄ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊËÔÛËÜØËÃÚÇÏÑÇÛÄÒÕß
ÇÖÃÛÇÔÎÇÔÚÏÛÁÚÜÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏ
ÕÏÙÞËÊÏÇÙÓÕÃÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔÍÑßØÇÕÊÎÍÕÆÔ
ÙÚÎÔËÐÁÒÏÐÎËÔÄÝÙËÔÇØÃÕßÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÝÑÃÔÎÙÎÝÖØÕÝÚÎÔÖËØÏÕÞÂÔÄÚÏÇÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÑÇÏ
ÊßÚÏÑ¦ÚÎÝªÄÊÕß¬ÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÙÄÕß®ÇßÚÄÚÎÝÑÇÛÄÊÕßÚÕß
©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®ÇÖÄÚÕÏÍÇÃÕÙßÔÕÊËÃÇÌØËÍÇÚ×ÔÑÇÏÓËÚÎÓÇàÏÑÂ
ÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÕßËÛÔÏÑÕÆËÔÇÁØÏÕß
Þ×ØÕßÇÖÄÚÕßØÑÏÑ¦ÓÇÞÎÚÏÑ¦ÖÕß

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Το υποβρύχιο ³È(ÜÉÐ{~Ö ÑÈ³{~ÖtåÐ×{³¨Ë³iu³Ñ³ÉÜÜÌ¨{ÇV~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{ÑÑÜÑ{Ì³É¨iØÑ³ÜÊØ³È

Σε ΗΠΑ και Ευρώπη έχει γίνει αντιληπτό
ότι πιθανή προσπάθεια
προσβολής της ελληνικής κυριαρχίας στην
Ανατολική Μεσόγειο δεν
μπορεί να μείνει αναπάντητη από την Αθήνα.
ËÔËÖÒ¦ÑÎÙÇÔÙËËÏÑÕÔÏÑÁÝÇËØÕÓÇÞÃËÝÓËËÒÒÎÔÏÑ¦ÂÚÇÔËÔÊËÏÑÚÏÑÄ
ÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÖØÕÛÁÙËÜÔ
ÆÓÌÜÔÇÓËÑÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔ
ÐÁÔÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÓËÇÔÎÙßÞÃÇÚÇÚËÑÚÇÏÔÄÓËÔÇÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕËÃÔÇÏ
ÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÇßÐÎÓÁÔÕÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ÖØÜÚËÆÕßÙËÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÁÞËÏ
ÍÃÔËÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÔÚÏÒÎÖÚÄÄÚÏÎ
ÖÏÛÇÔÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖØÕÙÈÕÒÂÝ

ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÙÚÏÝÛÇÒ¦ÙÙÏËÝà×ÔËÝÚÎÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÓËÃÔËÏ
ÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÎÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇ
ÛÂÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÙÂÓÇÚÇ
ÖÕßËÑÖÁÓÖÕÔÚÇÏÁÞÕÔÚÇÝÜÝÈÇÙÏÑÂÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÞÇÓÎÒ×ÔÚÄÔÜÔÑÇÏÓËÙÑÕÖÄ
ÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÔÇÔÇÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇ
ÙÚÎÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÑÇÔÕÔÏÕÌÄØÜÔ®
ÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏËÖÏÒÁÐËÏÜÝØÎÚÕØÏÑÂÎÍÑßØÇÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÖÏÖÒÁÕÔ
ÎÛÂÔÇÈÇÙÃàËÚÇÏÑÇÏÙÚÎÔÖÕÒÆ
ÑÇÒÂÇÔÚÃÒÎÉÎÖÕßÖÒÁÕÔÌÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏÁÞÕßÔÄÒÕÏÕÏÈÇÙÏÑÕÃÙÆÓÓÇÞÕÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÍÏÇÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝ
ÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÁØÇÇÖÄÚÏÝÖÕÒÆÕØÇÚÁÝ
ÑÇÏËÖÃÚÕÆÚÜÖØÕÖÇÍÇÔÊÏÙÚÏÑÁÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÙËÏÝÚÕßªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖ
ØÔÚÕÍ¦ÔÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÕÔÞ¦ØÚÎÚÎÝÍÇÒ¦àÏÇÝÖÇÚØÃÊÇÝ®ÓËÚÕ
ÊÏÞÕÚÕÓÎÓÁÔÕÏÍÇÃÕÎÍÑßØÇ
ÁÞËÏÖÕÒÆÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÕÏÕÖÕÃÕÏÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏ
ÍÔÜÙÚÕÃÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝ

ÚÎÝÆÙÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÇÏÚÇÏÊÏÇÏÚÁØÜÝËßÇÃÙÛÎÚÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦
ÄÒÜÔÚÜÔËÓÖÒËÑÕÓÁÔÜÔÌ¦ÔÎÑÇÔ
ÁÔÚÕÔÇÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÄÚÇÔÎÍÑßØÇÁÙÖËßÙËÔÇËÑÊ×ÙËÏ5(=;,?ÍÏÇ¦ÙÑÎÙÎÙËÓÏÇ
ÖÕÒÆÓÏÑØÂÖËØÏÕÞÂÙÚÇÄØÏÇÚÎÝ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝà×ÔÎÝ
©ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓËÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÚÎÔÃÍßÖÚÕÂ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÈ¦ÙÎÚÎÔ¦ÖÕÉÎ
ÚÎÝÍÑßØÇÝÛÂÔÇÇÖ¦ÔÚÎÙËÓËÊÏÑÂÚÎÝ5(=;,?ÊÏÇÃÚËØÇËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÂÚÇÔÎËÖÏÒÕÍÂ
ÚÕßËÒËÍÞÄÓËÔÕßÇÖÄÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÖÇÒ¦ÚÏ¬ÆÖÕßÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÖÕÒËÓÏÑ¦ÙËÔ¦ØÏÇ®ÊÃÞÜÝÔÇÑ¦ÔËÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÔÆÐÎÙÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÏÙÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝ
ßÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÇßÚ¦ËÑÚßÒÃÞÛÎÑÇÔ

«Φατίχ» και οικόπεδο 7
ËÛÂÔÇÑÇÏßØ×ÖÎ
ßÖ¦ØÞËÏÖ¦ÔÚÇÎËÑÚÃÓÎÙÎÄÚÏÕ
ÑØÔÚÕÍ¦ÔÊÏÇÛÁÚËÏÖ¦ÔÚÇÙÞÁÊÏÕ®ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌÆÍËÏ

ËÐÁÒÏÐÎÚÎÔÕÖÕÃÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ËÒÁÍÐËÏÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝÖÕß
ÁÞÕßÔÇÙÌÇÒÂÑÇÏÇÑØÏÈÂÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÓÏÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ÛËÜØËÃÚÇÏÎËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÍÑßØÇÝ
ÔÇÇÑßØ×ÙËÏÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÎÝ
ÍÏÇÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕßÖÒÜÚÕÆÍËÜÚØÆÖÇÔÕß¢ÇÚÃÞ®ÙÚÕÕÏÑÄÖËÊÕÚÎÝ
ÑßÖØÏÇÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÓËÚ¦
ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÔÇ
ÚÕÇÊËÏÕÊÕÚÂÙËÏÇÖÄÑÕÏÔÕÆÙÚÎ
ÍÇÒÒÏÑÂ;V[HSÑÇÏÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂ§
ËÄÒÕÇßÚÄÚÕËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÄÍËÔÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÎÛÂÔÇ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÓËÏÊÏÇÃÚËØÎÖØÕÙÕÞÂÑÇÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÚÕß©ÔÇÙßÍÑËØ¦ÙËÏÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ§ÃÑÕßÔÇÙÚÇÙÏ¦ÊÎÑÇÏÚÕß
¬ÕßØÑÕÑÆÖØÏÕßÎÍÁÚÎ¡ÕßÙÚÇÌ¦
ÑÏÔÚàÃÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÕÊÎÍÂÙËÏ
ÙËÓÏÇÔÁÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ©ÏÁÐÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÖÕßËÃÞËÓÇàÃÓËÚÕßÝÊÆÕ
ÎÍÁÚËÝÎËÏÊÏÑÂÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÎÚÕß
ÍÍÚÕß©¬àÁÏÔ²ÕÒÕßÚÇÒÒ¦ÑÇÏÎÙßàÂÚÎÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
ÑÔÇÙÚÇÙÏ¦ÊÎÑÇÏÑÏÔÚàÃÌÇÔÁØÜÙËÚÏÝÚËØ¦ÙÚÏËÝÊÏÇÌÕØÁÝÖÕß
ÁÞÕßÔÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÊÃÞÜÝÜÙÚÄÙÕÇßÚÄÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÊËÔÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÇÑÄÓÇÇØÑËÚ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇ
¡ËÛÇÆØÏÕÕÑÔÇÙÚÇÙÏ¦ÊÎÝÛÇ
ÈØËÛËÃÙÚÎÔÛÂÔÇÄÖÕßÛÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÑÇÏÛÇ
ÙßàÎÚÂÙËÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÐËÒÃÐËÏÝ
Ô¦ÒÕÍÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÛÇÁÞÕßÔÑÇÏ
ÕÏÊÆÕßÖÕßØÍÕÃÐÜÚËØÏÑ×Ô§ÃÑÕÝ
ÁÔÊÏÇÝÑÇÏ§ÃÑÕÝ²ØÏÙÚÕÊÕßÒÃÊÎÝ
©ÏËÖÇÌÁÝÇßÚÁÝÍÃÔÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÑÇÏËÔÄÉËÏÚÎÝËÖËØÞÄÓËÔÎÝËÔÏÑÂÝßÔÁÒËßÙÎÝÚÕß©
ÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÓÂÔÇÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÄÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÄÚÏÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦
ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ
ÑÇÏÓÏÇÖËÔÚÇÓËØÂÝ¦ÚßÖÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎËÌÄÙÕÔÈÁÈÇÏÇßÖ¦ØÞËÏ
ÁÊÇÌÕÝÏÇÚÎÔÛÂÔÇÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔËÃÔÇÏËßØÆÚËØÕÑÇÛ×ÝÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏ
ÑÇÏÕÚÄÖÕÝÄÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÓÏÇÖØ×ÚÎËÑÚÕß
ÙÆÔËÍÍßÝËÖÇÌÂÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÙÚÕÔÑØÔÚÕÍ¦Ô

Οι γαλλικές
φρεγάτες
Τις αμέσως ÉÌÐÉÉØiÐÓ¨ÉØÑÑÐÓ³Ñ{ÉÂÉÜËÂÉ{Ø
³ÇÊ³iÐÑ³iØ¨ÐÊÚÉ{ÑØ³oÑÜÜ{~×¨ÉoÑ³
_vG¦¦> Ñ¨T{~ÊÈÐ×ËÑÑÒÐÉÑÉåÚÊÑ
~Ñ{(Ñ¨Ë{ÉËÑ{i¨ÐÊÚÉ{ÑÙÖ×¨ÉoÑ³ÑÌ³{Ø
É³ÒÈÚÑÑÈioiÚÖ
³ÑÉÌÐÉÑT¨Ì{Ñ³i
ÑÜÜËÑ³iÙÉÖ³É¨i~Ñ{³i
³Ó³Ñ¨³iÊÓÐ³iVÐÉÓÑ
ÉÈÓÜ{~³¨Ìo¨ÑÐÐÑT¨iÐÑ³ÙÌ³iiØ{¥ÑÈ³Ê³i
¨ÐÊÚÉ{ÑÚÑÑÑ{³iÚÖ
¸Ù{ÉÈ¨o{Ñ³ÑÙÖ
ÜËÑ~Ñ{Ü{~ÒÈ³ÊÐÑ³Ò³ÈØVÉiåÚÊÑÙÉÐÉÖÉ³Ñ{Ì³{ÚÑ¨ÐiÚÉÈ³ÉË~Ñ{³{ØÉÌÐÉÉØÙÖ
×¨ÉoÒ³ÉØ³È(ÜÉÐ{~Ö
ÑÈ³{~ÖÑÌ³iÑÜÜËÑ
ÑÑÌ³ÑÙÖ~ÜÑiÐÉËÑ
ÉËÑ{³ÉËÙØÑ³{ÑÉ¨¨{~ÊØ¨³ÑËÑØÈÑ¨ÓTÉ³Ñ{ÑÌÑÈ³Ò³ÑÜËÑ
ÑÙÉÖ³É¨Ñ×¨Ò³i
Ñ¨Ò~ÑÐi³ ÜÜi{~ ÑÈioÉËV³ÑËÑ
Ñ¨ÑÐÓÈÓÑØo¨Ë×Ø
Èi~ÈKÓ¨ii~ÑÜÉË³Ñ{ÑÜÖÉ{0{ØÑÐÓØ
ÉÌÐÉÉØiÐÓ¨ÉØÐ{Ñ~{Ê
É{³¨ÊVÑ³ÉÜÖÐÉi
ÑÌ³ÉÜÓTi³ÈÈÈ¨oÉËÈ Ú{~ÊØåÐÈÑØVÑÜÜÒ
~Ñ{ÈÌ³iÉËKÜÉi³È
ÉoÒ¨ÈÑÂËÐÈVÚÑÂÉ~{ÊÉ{³{ØÉÑ×ÓØÐÉ³ÈØ
ÒÜÜÈØV¨~É{ÐÓÈÑ
Ü~Üi¨ÚÉËi³ÉT{~ÊÓ~ÚÉiÈÚÑÉ¨{ÓTÉ{³{
Ñ~¨{KØÉ{Çi³ÉËiåÚÊÑ
ÑÌ³{ØÓÉØ×¨ÉoÒ³ÉØVi
¨³iÑÌ³{ØËÉØÙÉ
ÑÑÐÓÉ³Ñ{ÑÓTÉ{Ñ¨ÑÙÚÉË³( ¨{ÑÌ³
¸Æ¸lw¸Æ¸®

Δεν αρκούν τα λόγια, χρειάζονται μέτρα κατά της Αγκυρας
Ο ύπατος πρόεδρος της μεγαλύτερης ελληνοαμερικανικής οργάνωσης, της AHEPA, Γιώργος Χωριάτης, μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΛΛΙΣ

Το 2021 ÎªÛÇÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÄÞÏÙÚÏÝÚÕ
ËÚÂÙÏÕÙßÔÁÊØÏÄÚÎÝÙÚÕÕÖÕÃÕÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÞÏÒÏ¦ÊËÝÓÁÒÎÚÎÝÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÙßÓÈÕÒÏÑÂÝÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÝÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÝÖØÕÈÕÒÂÝÚÕßÛËÚÏÑÕÆÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝÍÏÇÚÎÞ×ØÇÓËÚ¦ÚÎÊËÑÇËÚÂÑØÃÙÎßÚÄÚÕÔÃàËÏÙÚÎÔ ®Õ
ÆÖÇÚÕÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝ
ËÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ
Ï×ØÍÕÝ²ÜØÏ¦ÚÎÝÕÕÖÕÃÕÝÖØÏÔ
ÇÖÄÓÏÑØÄÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÈØÁÛÎÑËÙÚÎÔÛÂÔÇÔÇÌÁØËÚÇÏËÖÃÙÎÝ
ÙÚÏÝÊØ¦ÙËÏÝÚÎÝªÚÄÙÕÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÄÙÕÑÇÏÙÚÏÝËÔ×ËÑÌØ¦àËÏÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÍÏÇÚÎÔÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÚÏÑÂ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏ
ÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖÑÇÏ
¦ÒÒÕßÝÛËÙÓÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÁÔÛËØÓÎ
ÙÚÂØÏÐÎÙÚÎÔÚØÏÓËØÂÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÒÒ¦ÊÇÝ ÆÖØÕßÙØÇÂÒ

– Ποιος ήταν ο σκοπός της πρόσφατης επίσκεψής σας στην Ελλάδα;
¶§ÇÙßÍÞÇØ×ÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÑÇÏÚÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÓË ÚV ÙÞÁÊÏÕ ÍÏÇ ÚÕÔ
ËÕØÚÇÙÓÄÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÁÍÑØÏÙÎÍÏÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÙÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇßÖËØÙÆÍÞØÕÔÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝÛËØÇÖËÃÇÝËÍÑÇßÓÇÚÏ×ÔÙÚÎÔ
ÖÚÁØßÍÇÖÕßËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝ
ÁÞËÏÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÎªÙÚÕÔ
ßÇÍÍËÒÏÙÓÄ®
– Πώς μπορεί να συμβάλει η
AHEPA στον εορτασμό των 200
ετών ανεξαρτησίας της Ελλάδας;
¶©ËÕØÚÇÙÓÄÝÚÜÔËÚ×Ô
ÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÛÇËÃÔÇÏ

ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÕØÄÙÎÓÕÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÓÏÇÇÃÙÛÎÙÎÚËØ¦ÙÚÏÇÝßÖËØÎÌ¦ÔËÏÇÝÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÒÒÎÔËÝÑÇÏÚÕßÝÌÏÒÁÒÒÎÔËÝ
ªÖØÕÙÈÒÁÖËÏÙÚÎÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÚÎÝÓËÚÎÊÏËÐÇÍÜÍÂÚÕßËÚÂÙÏÕßÇÔ×ÚÇÚÕßÙßÔËÊØÃÕßÚÎÝÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÚÕÔßÖÕÓÕÔÕÆÓËÔÇ
ÌÁØÕßÓËÒÒÎÔËÝÑÇÏÌÏÒÁÒÒÎÔËÝ
ÇÖÄÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔËÕØÚÇÙÓ×Ô
ØÁÖËÏÔÇÊÏËØËßÔÂÙÕßÓËÑÇÏÚÏ
ÊØ¦ÙËÏÝÑÇÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÑÇÏÙÚÏÝ

– Ποιες είναι οι σημαντικότερες
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει
η AHEPA;

Η AHEPA είναι πολύ
υπερήφανη
που πρωτοστάτησε
στη συνεργασία
μεταξύ Ελλάδος,
Κύπρου και Ισραήλ.

«Ο εορτασμός ³Ù{Ñ~ËÉ³ÑÉÂÑ¨³iËÑØÚÑÉËÑ{ÓÑ¨ÑoÐÑ³{~Ì
¨ÌiÐ³i{³¨ËÑ³iØ ÜÜÒÙÑØuVÜÓÉ{{¨oØ¨{Ò³iØ

¶±Ö¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝÇÐËÑÏÔÂÙÜÓËÓÏÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÖÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÙÇÓËÓËßÖËØÎÌ¦ÔËÏÇÑÇÏ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙÇÓËÙÚÕÔØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕ
ÒÖÏÊÄÌÕØÕÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÌËÚÏÔÕÆÙßÔËÊØÃÕßÓÇÝÚÕÔÕÆÒÏÕ
ªËÑÖÒÂØÜÙËÚÎÊÁÙÓËßÙÂ
ÚÎÝÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇÚÎÔÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÚÎÝ
ÕØÛÄÊÕÐÎÝËÑÑÒÎÙÃÇÝÚÕßÍÃÕß
§ÏÑÕÒ¦ÕßÑÇÏÚÕßËÛÔÏÑÕÆÔÇÕÆ
ÙÚÕÇÍÑÄÙÓÏÕ ÁÔÚØÕÓÖÕØÃÕß
¬ÕÁÑÇÔÇÔÚÇÓÁÒÎÑÇÏÕÏÚÕÖÏÑÁÝ
ÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÓÇÝÖÕßËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÖÕÒÆÙÑÒÎØ¦ÑÇÏÇÖÁÊËÏÐÇÔÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÚÎÝ(/,7(
ÖÃÙÎÝÙßÔËÞÃàÕßÓËÔÇÙßÓÈ¦ÒÕßÓËÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑØÃ-

ÙÎÝÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÎÕÖÕÃÇËÖÏÊËÏÔ×ÛÎÑËÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÏÇÞØÄÔÏÇÙßÔËØÍÇÙÚÂÑÇÓËÓËÚÎÔ06**
ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÑÕÔÚÁÏÔËØ
ÏÇÚØÏÑ×ÔËÏÊ×ÔÖÕßÖÇØÇÊÃÊÕÔÚÇÏ
ÙË ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÙË
ÄÒÎÚÎÔÒÒ¦ÊÇ ¦ÛËÑÕÔÚÁÏÔËØ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÏÇÚØÏÑÁÝÖØÕÓÂÛËÏËÝ
ÇÐÃÇÝÊÕÒÇØÃÜÔ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔÖÇØÕÞÂßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝÙßÍÑËÔÚØ×ÙÇÓË
ÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇÚÎÙÃÚÏÙÎÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßËÃÞÇÔÇÔ¦ÍÑÎÖÃÙÎÝÎÇÔÇàÂÚÎÙÎÛËØÇÖËÃÇÝÍÏÇÚÎ
ÇÒÇÙÙÇÏÓÃÇÔÇÏÓÃÇÚÕß*VVSL`
ÓÏÇÇÙÛÁÔËÏÇÚÕßÇÃÓÇÚÕÝÖÕßËÖÎØË¦àËÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÓËÙÕÍËÏÇ-

ÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝËÃÔÇÏÓÏÇÙÚÇÛËØÂ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔ(/,7(
ÁØßÙÏÚÕÊØßÓÇÔÇÏÓÃÇÝÚÕß
*VVSL`ÚÎÝ(/,7(Ê×ØÏÙË
ÊÕÒ¦ØÏÇÙËËØËßÔÎÚÁÝÙÚÕÖËØÃÌÎÓÕ§ÕÙÕÑÕÓËÃÕØËßÔÇÝÇÏÊÏ×Ô
ÚÕß:[1\KLÙÚÕÕÖÕÃÕÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔËÐËÆØËÙÎÛËØÇÖËÃÇÝÖÏÖÒÁÕÔÙßÍÑËÔÚØ×ÙÇÓË
ÞØÂÓÇÚÇÓËÚ¦ÚÏÝÖßØÑÇÍÏÁÝÚÕß
ÍÏÇÚÎÓÕÔ¦ÊÇËÍÑÇßÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÕÔßÇÍÍËÒÏÙÓÄ®ÄÖÕßÓÄÒÏÝ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÙÇÓËÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÏÇÚØÏÑÂÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝ

– Εχετε ανάλογες δράσεις και
στην Αμερική.
¶¢ßÙÏÑ¦ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÇ

ÓÁÒÎÓÇÝÁÞÕßÔÕØÍÇÔ×ÙËÏÁÐÏ
ÌÕØÚÃÇÍ¦ÒÇÑÚÕÝÍÏÇÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÕß¢ÒÏÔÚÙÚÕ¡ÃÙÏÍÑÇÔÄÚÇÔ
ËÔÚÕÖÃÙÛÎÑËÓÄÒßÔÙÎÓÕÒÆÈÊÕß
ÙÚÕÔËØÄÕÎÛÂÙÇÓËÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ ßÔËÞÃàÕßÓË ÔÇ ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÓËÚÕßÝÈËÚËØ¦ÔÕßÝÖÕß
ßÖÕÌÁØÕßÔÇÖÄÙÆÔÊØÕÓÕÓËÚÇÚØÇßÓÇÚÏÑÕÆÙÚØËÝØÕÙÌÁØÕßÓË
ßÖÕÚØÕÌÃËÝÙËÌÕÏÚÎÚÁÝÇÖÄÄÒÕ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÈÕÎÛ¦ÓË
ÔÇßÒÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÇÇÑÇÊÎÓÇáÑ¦
ÚÕßÝÄÔËÏØÇ

– Πώς μπορεί η διασπορά να συμβάλει στην ανάπτυξη της Ελλάδας;
¶¡ËÚÎÔËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏ
ÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÖØÜÚÕÈÕßÒÏ×Ô
ÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÐËÖËØÔ¦ÚÎÔÑØÃÙÎ¬ÕÑ¦ÔÇÓËÖØÏÔÇÖÄ
ÁÔÇÞØÄÔÕÓËÚÎÞÕØÎÍÃÇÚÎÝ
ÄÖÕßÕÏÂÚÇÔÎÚÏÓ×ÓËÔÎÞ×ØÇ±ÖÕÙÚÎØÃàÕßÓËËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÖÕßËÔÛÇØØÆÔÕßÔËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÖØÄÙÌÇÚÎ¦ØÙÎÚÜÔÑËÌÇÒÇÏÇÑ×ÔËÒÁÍÞÜÔÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕÈÂÓÇÖØÕÝÚÇËÓÖØÄÝÖÕß
ÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕßÇÔ×ÚÇÚÕßÙßÔËÊØÃÕßÓÇÝ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÚÕÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏ
ÚÎÊÁÙÓËßÙÂÓÇÝÔÇÌÁØÕßÓËÚÕßØÏÙÓÄÄÖÜÝÑÇÏÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÕÌÁÒÎÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏ
ÓËÚÎÔÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÓÏÇÝÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÝËÑÊÂÒÜÙÎÝ ÇÏÇÔÇàÎÚÕÆÓË
ËßÑÇÏØÃËÝÖÕßÔÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ

– Ανησυχείτε για τις ενέργειες
της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου;
¶§ÇÏ¬ÕÁÞÕßÓËÊÎÒ×ÙËÏÙË
ËÖÏÙÚÕÒÂÓÇÝÖØÕÝÚÕÔÖØÄËÊØÕ
;ØÇÓÖÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÌÁØÕßÓË
ÐËÑ¦ÛÇØÇÄÚÏÎ(/,7(ÛÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÑÕÏÔÂÙÚ¦ÙÎ
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÏÙÞßØ×Ô

ÓÁÚØÜÔÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔ
ÑßØ×ÙËÜÔÑÇÚ¦ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÍÏÇ
ÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛÕÆÔÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÎÝÓËØÏÑÂÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ®

– Πώς βλέπετε γενικότερα την
κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο;
¶ÃÔÇÏÚËÚÇÓÁÔÎÖÏÑØÕÚÕÆÓË
ÄÒËÝÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝÇÔÎÙßÞÃÇÝÇÖÄ
ÊÏ¦ÌÕØËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÒÒ¦Ñ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÖØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÐÕßÔ
ÖÏÕÇÖÚÁÝËÔÁØÍËÏËÝÍÏÇÔÇÙÚËÃÒÕßÓËÁÔÇÏÙÞßØÄÓÂÔßÓÇÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÄÖÜÝÑÇÏÙËÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕÖÇÃÑÚÎÓËÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÚÏÑÁÝÖØÕÛÁÙËÏÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÖÇÏÔÕÆÓËÚÕßÝÚØÄÖÕßÝÓËÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÁÞÕßÔÞËÏØÏÙÛËÃÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÎ ÆÖØÕÝÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇ

– Πώς αξιολογείτε τη στενή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και
Ισραήλ;
¶(/,7(ËÃÔÇÏÖÕÒÆßÖËØÂÌÇÔÎÖÕßÖØÜÚÕÙÚ¦ÚÎÙËÙÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÇßÚ×ÔÚÜÔÚØÏ×ÔÞÜØ×Ô
ÓÁÙÜÚÜÔÖØËÙÈËßÚ×ÔÚÕßÝÙÚÏÝ
ÙËÁÔÇÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÄÙßÔÁÊØÏÕÖÕßÁÍÏÔËÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÚÕ
ÌÛÏÔÄÖÜØÕÚÕßÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕ
ÁÛËÙËÚÏÝÈ¦ÙËÏÝÍÏÇÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔ
ËÖÇÌÁÝÑÇÏÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÖØËÙÈËÏ×ÔÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÃÓÇÙÚËËÐÃÙÕßßÖËØÂÌÇÔÕÏÍÏÇÚÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÇÝÓËÚÕÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÒÒÎÔÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎ)UHP)YP[O0U[LYUH[PVUHSÑÇÏÚÎ
Ï¦ÙÑËÉÎÚÜÔØÕÁÊØÜÔ¡ËÍ¦ÒÜÔÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÈØÇáÑ×Ô©ØÍÇÔ×ÙËÜÔÖÕßÚÕËÍÑÇÏÔÃÇÙÇÔÑÕÏÔÁÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝÚÜÔÎÍËÙÏ×Ô
ÚÕßÝÙÚÏÝÚØËÏÝÞ×ØËÝÑÊÃÊÕßÓË
ÑÕÏÔÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔ
ÚÎÔÖØÄÕÊÕÖÕßÁÞËÏËÖÏÚËßÞÛËÃ
ÙÚÎÔÚØÏÓËØÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÚÇ
ÕÌÁÒÎÖÕßÇßÚÂÖÇØ¦ÍËÏÍÏÇÄÒÇ
ÚÇËÓÖÒËÑÄÓËÔÇÓÁØÎ
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Συμφωνία
με τους πολίτες
για δημιουργία
και πρόοδο

Παρατηρητήριο
Γραφειοκρατίας

Αν η «συμφωνία αλήθειας»ÂÚÇÔÚÕ
ÖØÄÚÇÍÓÇÓËÚÕÕÖÕÃÕÕ ßØÏ¦ÑÕÝ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖÕØËÆÛÎÑËÜÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ÙÚÕÔÊØÄÓÕÖØÕÝÚÎÔ
ÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÎÙßÓÌÜÔÃÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝÑÇÏ
ÖØÕÄÊÕß®ÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÓËÔÄÚÇÔ
ÔÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏÙÚÕËÒÒÃÊËÏÕËÃÔÇÏ
ÎÓËÚËÐÁÒÏÐÂÚÎÝÙÚÕÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ
ÈÃÕÖÕÚßÖ×ÔËÏÚÕÔÔÁÕÚØÄÖÕÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÕÎÍËÚÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕ
ÖÕßÕÃÊÏÕÝÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÇØÞÂÝ
ÍËÔÕÓÁÔÎÝÇÖÄÚÎÎÕÖÕÃÇÛÁÒËÏÔÇËÃÔÇÏÄÞÏÈÂÓÇßÖÕÙÞÁÙËÜÔ
ÇÒÒ¦ÊËÙÓËÆÙËÜÔÑÇÏÒÕÍÕÊÕÙÃÇÝ®
ÎÒÇÊÂÁÔÇÌÄØÕßÓÖÕßÛÇ
ÑØÃÔËÏÇÔÕÏÊËÙÓËÆÙËÏÝÚÎØÂÛÎÑÇÔÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÙßÔÁÖËÏÇ
ËÔÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÜÚÎÔÖËÖÇÚÎÓÁÔÎÚÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÜÔÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔÓÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÇÑÇÚÇÛÁÙÜÁÔÇ
ÙÞÁÊÏÕÚÕÕÖÕÃÕÛÇÑØÏÛËÃÙÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÁÑÛËÙÎ¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇ
ÇÖÄÌÁÚÕÝÑÇÏÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÚÕÈÂÓÇÚÎÝÏËÛÔÕÆÝÑÛËÙÎÝ
ÍÃÔËÚÇÏÈÂÓÇÊÜÊËÑ¦ÓÎÔÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÕÆÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÜÔ
ÑÇÚËßÛÆÔÙËÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÝÒÕÍÕÊÕÙÃÇÝ®ÇÔÇÓËÔÄÚÇÔ
ÔÇÙÎÓËÏ×ÙËÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÈ¦àËÏÜÝÙÚÕÃÞÎÓÇÚÎÝ
ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕßÚÎÙßÔÁÖËÏÇ
ÑÇÏÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ

ËÖÏÒÕÍÂÔÇËÙÚÏ¦ÙËÏÙÚÎÞÛËÙÏÔÕÈØÇÊÏÔÂÚÕßÕÓÏÒÃÇÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎËÃÔÇÏÙßÔËÏÊÎÚÂÑÇÛ×ÝÊËÔÛÁÒËÏÔÇÛÕÒ×ÙËÏ®
ÚÕÓÂÔßÓÇÙÚÇÇÓÏÍ×ÝÖÕÒÏÚÏÑ¦
àÎÚÂÓÇÚÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃËÑÚËÚÇÓÁÔÇÙÚÎÙÎÓËØÏÔÂÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏ
ÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÍÏÇÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ËÃÔÇÏÚÇÑÒËÏÊÏ¦ÖÕßÛÇÐËÑÒËÏÊ×ÙÕßÔÚÕËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÇÏÄÖÜÝÚÕÛÁÚËÏÕÃÊÏÕÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÊÏÇÑØÏÚÂÚÎÔÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÊÏÇÌÕØ¦
ÑÇÏÚÎÔÇÔÚÃÙÚÏÐÎÓËÚÕÔ±ª
ÑÇÏÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÄØÕÝÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÚÎÔ
ËßÎÓËØÃÇÚÜÔÒÒÂÔÜÔÇÒÒ¦ÑËÔÚØÏÑÂÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÓÇÝÊÏÇÌÕØ¦ÓË
ÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÓÇÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝ®
¥ÝÖØÕÝÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕÓÄÚÕÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆËÃÔÇÏÊËÔÐËÞÔ¦ÓËÇÒÒ¦ÖØÕÞÜØ¦ÓË®
ÑÇÛ×ÝËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃ
ÚÕÛËÚÏÑÄÓÕÓÁÔÚÕßÓÚÎÝÎÝÕßÒÃÕß
ÑÇÏÊËÔÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÇÔÇÒÜÛËÃÙË
ËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÖËØÃÑÇÓÁÔÎÝÍÎÝ®
©ÙÇÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÔÇÖËÏÊÃÔÕßÔÚÕ
ÙÚÃÍÓÇÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÏÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕÖÕß
ÛÇÖÕØËßÛËÃÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÇßÚ¦ÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÊËÙÓËÆÛÎÑËÃÙÜÝ
ÑÇÏÔÜØÃÚËØÇÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝ
¦ÓËÙÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÕß§¢ËÃÔÇÏ
ËÔÊËÏÑÚÏÑÄÑÇÏÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÎÄÞÏ
ÓÄÔÕÓËÚÇÓËÍ¦ÒÇÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÇ
ÓÏÑØ¦ÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝ

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Το μήνυμα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ
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Επίδωξη ³È~i³³Ò~iÉËÑ{ÑÌ×Ó³Ø~Ñ{o{Ñ³ÑÉÌÐÉÑT¨Ì{ÑiÑ¨ÈËÑ³È³iÛ{ÉÚÊ ~ÚÉi1ÉÑÜË~iØÑ
iÐÑ³Ù³ÉËÙÙÉ~ÒÐi¨o¨ÑÐÐÑ³{ÐÌÐÉ¨ÌÚÉÐ~Ñ³ÉÈÚÖÉVÑÜÜÒ~Ñ{ÙiÐ~¨Ñ³{~ÊØÜoÙËÑØ

Τέσσερα είναι τα πεδία
που ορίζει ο πρωθυπουργός για να κερδηθεί
το στοίχημα της ανάπτυξης: φορολογική πολιτική, επενδύσεις, οι σχέσεις
με τον κόσμο της εργασίας και το παραγωγικό
ψηφιακό κράτος.
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊËÔÂÚÇÔÙÇÌÁÝÓÁÞØÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂË¦Ô
ÛÇÊËÙÓËßÄÚÇÔÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßÚÁÒÕßÝËÖÏÚÎÊËÆÓÇÚÕÝ
ÙÚÕßÝËÒËÆÛËØÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÑÇÏÚÎÝËÏÙÌÕØ¦ÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ
ßÈËØÔÎÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÁÒËÍË
ÄÚÏÙÞËÚÏÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÚÕßÝ
ÛËÙÓÕÆÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÖØÕÞÜØÎÓÁÔÕÙÚ¦ÊÏÕÚÕÛÁÓÇÙßàÎÚÂÛÎÑË
ÑÇÏÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙßÔËÊØÃÇÙÎ
ÚÕß,\YV^VYRPUN.YV\WÑÇÏÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÄÒÇÔÇÁÞÕßÔÐËÑÇÛÇ-

ØÃÙËÏÓÁÞØÏÚÎÔÖØ×ÚÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÄÚÇÔÑÇÏÛÇÑÇÚÇÚËÛËÃÚÕÖØÕÙÞÁÊÏÕÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ËÖÏÊÃÜÐÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÃÔÇÏÎ
ÑÇÚ¦ØÍÎÙÂÚÕßÝËÔÚÄÝÚÕß
ÊÁÙÓËßÙÂÚÕßÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÙßÔËÚÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ®ÑÇÏÑ¦ÛËÓÁÚØÕ
ÛÇËÃÔÇÏÖÒÂØÜÝÑÕÙÚÕÒÕÍÎÓÁÔÕ
ÇÖËßÛÆÔËÚÇÏËÐ¦ÒÒÕßÙËËßØÜÖÇáÑÄÇÑØÕÇÚÂØÏÕ

Ανάκτηση της αξιοπιστίας
¡ÂÔßÓÇËÑÚÄÝÙßÔÄØÜÔÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÔÇÇÖËßÛÆÔËÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÔÇËÖÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎ
ÊÁÙÓËßÙÂÚÕßÄÚÏÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙËÚÕÒÓÎØÄÑÆÓÇÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔ
ÓËÚÕÕÖÕÃÕÛÇÑËØÊÃÙËÏÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ
ÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙÚÎÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÙßÍÑßØÃÇ®ÛÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÖÏÕ
ØËÇÒÏÙÚÏÑ¦ÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÖÕßÛÇÚÕßËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÞ×ØÕÍÏÇÔÁËÝÌÕØÕËÒÇÌØÆÔÙËÏÝ ÇÏÙËÇßÚÄÚÕÓÁÚÜÖÕÖ¦ÔÚÜÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÚØÇÈÂÐËÏÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÇÖÄÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ

ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏËÃÔÇÏ
ÑÇÒÆÚËØÕÔÇÙßàÎÚ¦ÝÖÇØ¦ÔÇ
àÎÚ¦Ý®ÑÇÏÔÇÓÎÔÇÔÇÒ×ÔËÙÇÏÙË
ÓÕÔÕÒÄÍÕßÝÞÜØÃÝÇÔÚÃÑØÏÙÓÇ®
¬ÁÙÙËØÇËÃÔÇÏÚÇÖËÊÃÇÖÕßÕØÃàËÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÍÏÇÔÇÑËØÊÎÛËÃÚÕÙÚÕÃÞÎÓÇÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ!
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÕÏÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÚÕÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÉÎÌÏÇÑÄ
ÑØ¦ÚÕÝ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÇÔÇÓËÔÄÚÇÔ
ÔÇËÐÇÍÍËÃÒËÏÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÕß
ÇÌÕØÕÒÕÍÂÚÕßÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ÙßÔÚËÒËÙÚÂÍÏÇÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÓÁÞØÏËßØ×ÙÚÕ ÇÖÄ 
ÖÕßËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÌÄØÕÙÚÇÔÁÇ
ÇÍØÕÚÏÑ¦ÕÞÂÓÇÚÇ ÓËÃÜÙÎ
ÚÕßÌÄØÕßËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖÄÚÕ
 ÙÚÕ ÑÇÛ×ÝÑÇÏÇÔÇÙÚÕÒÂÚÕß¢ÙÚÏÝÔÁËÝÕÏÑÕÊÕÓÁÝ
ÍÏÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇ¬ÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄ
ÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÙÚÕÕÖÕÃÕÇÔÇÓËÔÄÚÇÔ
ÔÇÑ¦ÔËÏËÏÊÏÑÂÇÔÇÌÕØ¦ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÛÏËØ×ÔËÏËßÔÕáÑÄÚËØÕßÝ
ÄØÕßÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÙÚØÇÚÎÍÏÑ×ÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÇÖÒÕÖÕÏËÃ
ÚÏÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÁÝÇÊËÏÕÊÕÚÂÙËÏÝ
ÑÇÏÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖ¦ØÑÜÔ

Και ÑÌ³ÉÜÜËÙÉ{¨ÚÈÈ¨oÌØÑÑÐÉÌ³ÑÑ
iÐÑ³Ù³ÊÉ{³i¨³É¨Ñ{Ì³i³ÑÈÙËÉ{³
i×{Ñ~ÌÐÉ³ÑTiÐÑ³{ÐÌ
³iØT¨ÑØV³ËÉ¨{o¨Ò×É{ØÉÙË³Ë
ÚÑ~¨{ÚÉË~Ñ{³ÌTØ³iØ
ÑÒ³ÈÂiØ0³ËTiÐÑÉËÑ{ÓÑti×{Ñ~Ì~¨Ò³ØuV
{o¨Êo¨~Ñ{Ñ³ÉÜÉÐÑ³{~Ìo{Ñ³ÜË³iVÑÜÜÒ
~Ñ{o{Ñ³É{TÉ{¨iÐÑ³ËÑÊ
³ÉÉÙÈ³Ê.³ÑÑ³ÈÂ{Ñ~ÌÐTÓÙ{wt~ÖÑu
ÈÑÑÐÓÉ³Ñ{Ñ³ÉÚÉËÉ
Ù{ÑKÖÜÉÈi³iÉ¨TÌÐÉiÉKÙÐÒÙÑV¨KÜÓÉ³Ñ{V
ÐÉ³ÑÂÖÒÜÜV {ÑËØ)i×{Ñ~ÌØÒ¨³iØVÈÚÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{³{Ø~ÑÚ¨{ÐÓÉØ
T¨ÊÉ{ØV³ÈØÈ³ÉÜÉ³ÓØ
ÙÌÐiiØ~Ñ{³{Ø{Ù{~³iËÉØ$~i³³Ò~iØÚÓ³É{
Ø³ÌTÉ³ÌØ³iØ³É³¨ÑÉ³ËÑØiT¨ÑÑK¨ÉÚÉËÑÌ
È¨ÑoÌØ³ÈØi×{Ñ~ÖØ
ÙÉË~³ÉØ³iØ  ÉËÑ{¸®i
ÑÒÐÉÑ³ÈØ¸d³
ÐÓÉÈ¨ÑÍ~ÌÌ¨Ñ{
ÑÑÐÉÌ³ÑÑ¨ÑÑooÉËÜÉ{³iÚÉÐÚÓ³ii(Ñ¨Ñ³i¨i³i¨ËÈ¨Ñ×É{~¨Ñ³ËÑØV³ËÑ³ÈÉ{³Ñ
Ù{{~i³{~ÒKÒ¨iÈ¨~Ö³ÈÑÌÌÐÈØÊÑÌ
Ñ×ÒÉ{Ø³iØÙ{Ë~iiØ
o{ÑÉ{TÉ{¨ÊÉ{ØVÜË³ÉØ~Ñ{
ÈÑÜÜÊÜÈØV~ÑÚØ~Ñ{³i
¨~Ê¨ÈÂi³ÈÙ{Ño{ÐÖ
o{Ñ³{ØÓÉØ³ÑÈ³Ì³i³ÉØ¨{
ÑÌ³³ÓÜØ³ÈT¨ÌÈ
.iÐÉ{É³Ñ{Ì³{ÑÈ³ÓØÚÑÉÐÑ³ÈÐ{ÑÉÂÉÜ{oÐÓi
ÈÙÐÊVÐÉi×{Ñ~ÓØÈo¨Ñ×ÓØViËÑÚÑÉ{³¨ÓÉ{³iÑ~ÑÜÖÐÉitÑÐÑ~¨ÈÐÓi³ÑÈ³ËiiuV
³ÉÜË³iØÑÓTÉ{¨ÌKÑi³{ØÙiÐÌ{ÉØÈi¨ÉËÉØÑÌ³T¨³È

ΑΠΟΨΗ

Η κρίσιμη δεκαετία 2020-2030
Του ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ*

Τη δεκαετία   ÖÇÃÞÚÎÑËÚÕ
ÁØÍÕÚÎÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝÚÜÔÙÚËØËÕÚÆÖÜÔÓËÚÇÕÖÕÃÇÖÕØËÆÚÎÑËÎ
Þ×ØÇÖØÏÔÑÇÏÓÁÙÇÙÚÎÔÑØÃÙÎ
¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇÄÙÕßÝÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÙÑËÌÚÕÆÔÂÓËØÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚË
ÙËÙßÔÛÂÑËÝÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÇÖÄÚÇÑ¦ÚÜ®ÖØÕÝÚÎÔËÓÖÁÊÜÙÎÓÏÇÝÔÁÇÝ
ÑÇÒÆÚËØÎÝÇÌËÚÎØÃÇÝ©ÓÜÝÎÞ×ØÇÑÇÏÕÏÒÒÎÔËÝÊËÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙËÑ¦ÖÕÏÇàÎÒËßÚÂÛÁÙÎÞ×ØÇ
ÐÁÌßÍËÇÖÄÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÞØËÕÑÕÖÃÇÙÚØÇÖÇÚÙÇØÃÙÚÎÑËÖÕÒÒÇÖÒ¦
ÑÇÏ¦ÙÞÎÓÇÊËÔÁÞËÏÚÕßÝÈÇÛÓÕÆÝ
ËÒËßÛËØÃÇÝÖÕßËÃÞËÙÚÎÔÖØÕÑØÃÙÎÝËÖÕÞÂÍÏÇÔÇÇÙÑÂÙËÏÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÖÕÒÒÁÝÓÕØÌÁÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÊËÔËÃÔÇÏ
ËÖÏÒÁÐÏÓËÝÍÏÇÚÃÇÔÂÑÇÔÙÚÕßÝÍËÔËÙÏÕßØÍÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÚÕÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÚÎÝÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÇÖÄÚÕ  ÙÚÕ 
ÚÕßÓÁÙÕßÄØÕßÚÎÝÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÓÄÔÕÚÎÕßÒÍÇØÃÇÚÎ
ªÕßÓÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔ ØÕÇÚÃÇ
Εχει Ö¦ÔÚÇ ÙÎÓÇÙÃÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓË
ÚÕÖ×ÝÐËÖÁÙÇÓËÚÄÙÇÙÑÇÒÕÖ¦ÚÏÇ
ÇÒÒ¦ÖÒÁÕÔÙÂÓËØÇÁÞËÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓË
ÖÄÙÇÙÑÇÒÕÖ¦ÚÏÇÁÞÕßÓËÔÇÇÔÁÈÕßÓËÍÏÇÔÇËÖÇÔËÔÚÇÞÛÕÆÓËÕÓÇÒ¦ÙË
ÁÔÇÔÁÕÚÕÖÃÕÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÙÚÎÔßØ×ÖÎÙÚÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÖËØÏÕÞÂÓÇÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÄÙÕËÓËÃÝÖÇÒËÆÇÓËÓË
ÚÕßÝÊÇÃÓÕÔÁÝÓÇÝ©ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝ
ÙÚÄÞÕÝÊËÔËÃÔÇÏÔÇÐÇÔÇÑËØÊÃÙÕßÓËÇÖÒ×ÝÚÕÞÇÓÁÔÕÁÊÇÌÕÝÇÒÒ¦
ÔÇÕÏÑÕÊÕÓÕÆÓËÚÕßÝÄØÕßÝÖÕßÛÇ
ÓÇÝËÖÏÚØÁÉÕßÔÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÓËËÖÏÚßÞÃÇÚÕÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÕ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÓÇÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃ¶ÙßÓÈÇÚÏÑ¦ÓË¶ÊËÔËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÎÓËÚÎÙßÔÂÛÎÁÔÔÕÏÇÚÕßÄØÕß
ÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÎÍÏÇÚÃÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÎÝÍÆØÜÙÚÕÛÇÁØÛÕßÓË
ÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓËÖØÜÚÄÍÔÜØËÝÑÇÏ
ÖÕÒÆÇØÔÎÚÏÑÁÝÂÖ¦ÔÚÜÝÖÏËÙÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÖÕÒÆÊßÙÑÕÒÄÚËØËÝ
ÇÖ»ÄÙËÝÍÔÜØÃàÕßÓËÔÙßÔËÖ×Ý
ÓËÚÏÝÒÏÍÄÚËØÕÊÆÙÑÕÒËÝÙßÔÛÂÑËÝ

Ο στόχος δεν είναι
να ξανακερδίσουμε
απλώς το χαμένο έδαφος,
αλλά να οικοδομούμε
τους όρους που θα μας
επιτρέψουν να παρακολουθούμε με επιτυχία
το μεταβαλλόμενο
περιβάλλον μας.
ÚÜÔËÚ×ÔÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÓÁÞØÏ
ÚÄÚËÊËÔÖËÚÆÞÕßÓËÔÇÓËÏ×ÙÕßÓË
ÁÔÇÓÁØÕÝÚÕßÞ¦ÙÓÇÚÕÝÖÕßÁÞÕßÓËÑÇÏÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÓËÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦Ö×ÝÛÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇ
ÚÇÖËÚÆÞÕßÓËÄÚÇÔÚÇËÓÖÄÊÏÇÍÃÔÕßÔÖÕÒÆÊßÙÑÕÒÄÚËØÇ"
Οι πιεστικές ÇÒÒÇÍÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÇÌÁØÕÓÇÏÇÌÕØÕÆÔÖÁÔÚËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÑØÃÙÏÓÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕß
Ñ¦ÔÕßÔÇÔÇÍÑÇÃÇÚÎÙÚØÕÌÂÚÎÝ
ÖØÕÙÕÞÂÝÓÇÝÖØÕÝÚÕÓÁÒÒÕÔÄÞÏ
ÐËÞÔ×ÔÚÇÝÚÕÖÇØËÒÛÄÔÇÒÒ¦ßÖËØÈÇÃÔÕÔÚ¦ÝÚÕÑÇÏÁÞÕÔÚÇÝÇÌÕÓÕÏ×ÙËÏÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÓÇÝ!
ÎÓËÃÜÙÎÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÍÂØÇÔÙÎÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕ
ËÔËØÍËÏÇÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÎÑßØÏÇØÞÃÇ
ØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑ×ÔÔÁÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×Ô
ÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎËÔÄÝÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÕÆ
ÁÙÚÜÑÇÏÊÆÙÑÕÒÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÚÜÔ
ÔÁÜÔÓÇÝÙÚÕÔËÛÔÏÑÄÞ×ØÕÑÇÏÚÕ
ÑÕÒÕÙÙÏÇÃÕÛÁÓÇÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔ
ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ©ØÏÙÓÁÔËÝ
ÇÖÄÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÇßÚÁÝËÃÔÇÏÂÊÎÖÕÒÆ
ÕØÇÚÁÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÔÚÏÝÈÒÁÖÕßÓË
ÇÖÕÙÖÇÙÓÇÚÏÑ¦ÊËÏÔÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÖÇØÇÍÜÍÂÝËÔÁØÍËÏÇÝ
ÙÚÕÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÄÎÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ
ÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÑÇÏÙÚÎÈÇÛÓÏÇÃÇ
ßÒÕÖÕÃÎÙÎÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÎÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂ
ÇÊßÔÇÓÃÇÙËÄØÕßÝËÖËÔÊÆÙËÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔÏÑÇÔÕÚÂÚÜÔÑÇÏËÔÃÙÞßÙÎÝÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝËÃÔÇÏ
ÕØÇÚ¦ÊËÃÍÓÇÚÇÓÏÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕßÛÇÍÃÔËÚÇÏÄÒÕÑÇÏÊßÙÑÕÒÄÚËØÕÔÇÇÔÇÚØÇÖËÃÇÔÊËÔÇÒÒ¦-

ÐËÏÙËÍØÂÍÕØÕÞØÄÔÕÚÕßÖÄÊËÏÍÓÇ
ÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÓÇÝÙËÖÕÒÒ¦ÖËÊÃÇ
©ÏÔÁËÝÍÔ×ÙËÏÝÑÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ
ÖÁØÇÇÖÄÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÞ×ØÕÇÌÕØÕÆÔÏÊÏÇÃÚËØÇÑÇÏÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÑÇÏ
ÊËÔÁÞÕßÔÓÄÔÕËÑÚËÚÇÓÁÔËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÏÝÇÔÏÙÄÚÎÚËÝ
ÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÚÏÝÇÓÕÏÈÁÝÑÇÏÚÕ
ÈÏÕÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏ
ÚÎÓËÍÁÛßÔÙÎÁÚÕßÔÑßØÃÜÝÖÕÒÆ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÙËÑ¦ÛËËÖÃÖËÊÕÕÏÕÖÕÃËÝÍÏÇÔÇÙßÔÚØÁÐÕßÔ
ÖØÕâÖÕÛÁÚÕßÔÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÇÏ
ÖÏÕÖÕÒÆÖÒÕÑÎÑÇÏËÖ×ÊßÔÎÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÖÕßÁÞÕßÓËËÌÇØÓÄÙËÏÙÚÎ
ÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÖËØÃÕÊÕÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÙËÞØÄÔÕÍØÂÍÕØÕ
ÊßÔÇÓÃÇÔÇÑÏÔÎÛÕÆÓËÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ÙÚÎÔÑØÃÙÏÓÎÊËÑÇËÚÃÇ®ÙÎÓÇÃÔËÏÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÊßÔÇÓÃÇ
ÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÖÕÒÆÙÕÈÇØ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÊÏÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÊÎËÃÓÇÙÚËÛËÇÚÁÝÑÇÏÊÁÑÚËÝ
ÙËÁÔÇÖÇÍÑÄÙÓÏÕÑßÔÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄ
ÄÖÕßÕÏËÖ¦ÔÜ®ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÎ
ÊÆÔÇÓÂÚÕßÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÚÇÑÚÂÙÕßÔÑÇÒÆÚËØËÝÛÁÙËÏÝÇÊÏÇÌÕØ×ÔÚÇÝÍÏÇÇØÞÁÝÇÐÃËÝÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
Η κρίση ÖÕßÕÊÎÍÎÛÂÑÇÓËÙËÑ¦ÖÕÏÕ
ÈÇÛÓÄÊËÃÞÔËÏÙËÓÏÑØÕÍØÇÌÃÇÚÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÖÕßÑÏÔÊßÔËÆÕßÓËÔÇÈÏ×ÙÕßÓË¢Ú¦ÙÇÓËÙÚÕ ÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÙßÔÛÂÓÇÚÇ
ÖØÇÑÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÐËÖËØÇÙÓÁÔÜÔ
ËÖÕÞ×ÔÞÜØÃÝÑÇÔÁÔÇÝÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÚÇÏÍÏÇÚÕÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÞØÄÔÕÝ
ÖÕßÑßÒ¦ËÏÍÏÇÚÇØÃÙÑÇÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÇÓËÍÏÇÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÑÇÏÚÇÓËÏÕÔËÑÚÂÓÇÚ¦ÓÇÝÑÇÏÞÜØÃÝ
ÔÇÁÞÕßÓËÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÄÚÏÚÄÙÕÚÇËÙÜÚËØÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÄÙÕÑÇÏÕÑÄÙÓÕÝ
ÍÆØÜÓÇÝÓËÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÔÙßÔËÞ×Ý
ÑÇÏÄÚÏÙßÔËÖ×ÝÁÖØËÖËÑÇÏËÓËÃÝ
ÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÖÕÒÒ¦ÑÄÓÇÑÇÏÓÁÙÇ
ÙÚÎÔÑØÃÙÎÛËÜØÎÚÏÑ¦ÂÚÇÔËÌÏÑÚÄ
ÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÓËÚÎÔÁÔÚÇÙÎÑÇÏÚÏÝ
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÇÒÒ¦Ö¦ÒÏÍÏÇÞØÄÔÏÇ
ÞÇÛÂÑÇÓËÙÚÏÝÊÕÐÇÙÃËÝÓÇÝËÓËÙÕÏÙÚÕØÏÑÂÛË×ØÎÙÎÎÞ×ØÇÁÞËÏ
ÕÖÏÙÛÕÊØÕÓÂÙËÏÄÞÏÓÄÔÕÙËÄØÕßÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÙËÄØÕßÝ

ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÚÕÖÕÆ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÍÏÇÚÃÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÙÎÓËÃÕ
ÖÕßÁÌÚÇÙËÑÇÏÖÕÏËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÑÇÏ
ËÔÁØÍËÏÇÖØÁÖËÏÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔ
ÙßÓÖßÑÔÜÓÁÔÇÍÏÇÔÇÓÎÌÚ¦ÙÕßÓË
ÇÊÆÔÇÓÕÏÑÇÏÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚÕÏÙËÁÔÇ
¦ÒÒÕÙÎÓËÃÕÑØÃÙÎÝÙÚÕÕÖÕÃÕÖ¦ÒÏ
ÊËÔÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÚÏÓÇÝÙßÔÁÈÎ
Κάποια Ò¦ÛÎ ÙÚÎÔÙÚÕØÃÇËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÊËÔÙÌØÇÍÃàÕßÔÓÄÔÕÚÎÊÏÑÂÓÇÝÑÕÏÔÜÔÃÇ!
ÄÙËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝ
ÂËÑÚÏÓÂÙËÏÝÑÇÏÇÔÍÃÔÕßÔÁÍÑÇÏØÇ
ÇÖÄÖØÄÙÜÖÇÚÇÕÖÕÃÇÖÁØÇÇÖÄÚÕ
ÙÂÓËØÇÈÒÁÖÕßÔÑÇÏÚÕÇÆØÏÕÙÖÇÔÏÄÚÇÚÇÛÇÇÔÇÚØÁÉÕßÔÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÇÊØ¦ÔËÏÇÝÂÚÕßÝÙßÙÞËÚÏÙÓÕÆÝÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÖÕßÑØÇÚÕÆÔ
ÑÕÒÒÎÓÁÔÎÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÙÚÕÞÛËÝ
©ÚÇÔÓËÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÎ
ÈÇÙÃÒÏÙÙÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝÈØÁÛÎÑËÙË
ÁÔÇÙßÔÁÊØÏÕÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÙÚÎÔ
©ÐÌÄØÊÎÑÇÏÁÛËÙËÚÕËØ×ÚÎÓÇÓÇ
Ö×ÝÚÄÙÕÏËÐÇÃØËÚÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏ
ÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÊËÔÖØÕÈÒÁÉÇÚËÚÕÔÑÃÔÊßÔÕ"®Ñ¦ÖÕÏÕÝÁÖØËÖËËßÍËÔÏÑ¦ÔÇ
ÚÎÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÄÚÏÖÕÒÒÕÃÚÕÔËÃÞÇÔ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÓÎÊÇÓÏÔÂÙÎÓÇÙÃÇÖÕßÚÕßÝÁÊÜÙÇÔÊËÔÛßÓÕÆÔÚÇÔÑÇÔÄÚÏßÖÂØÐÇÔÚÁÚÕÏËÝÌÜÔÁÝ
Οι νέες ÙßÔÛÂÑËÝÖØÕÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÕÊËÆÕßÓËÂÓ¦ÒÒÕÔÇßÚÁÝÁØÞÕÔÚÇÏÖØÕÝ
ËÓ¦ÝËÐÕØÏÙÓÕÆÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔ
ËÙÜÚËØÏÑÁÝÑÇÏÊÏËÛÔËÃÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÔÚ¦ÙËÏÝÁØÕßÓËÇÖÄ
ÖØ×ÚÕÞÁØÏÚÏÙÎÓÇÃÔÕßÔËÔÚ¦ÙËÏÝ
ÓÃÙÕÝÊÏÞÇÙÓÕÃÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÓÇÝàÜÂËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÛËÓÏ¦ÇÖÄÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÇßÚÁÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÛÇÇÖÇÏÚÂÙËÏÇÔÇÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÖØÕÚËØÇÏÕÚÂÚÜÔ
ÑÇÏÊÁÙÓËßÙÎÖÕÒÆÙÕÈÇØ×ÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑÇÏÚØËÞÕßÙ×ÔÊÇÖÇÔ×ÔÇÖÄ
ÚÕÑØ¦ÚÕÝÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÚÕßÝ
ÏÊÏ×ÚËÝÖÄÖÕÆÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔÕÏ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÇßÚÁÝÇÔÎÞ×ØÇÊËÔ
ÁÞËÏÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÈÇÙÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÑÇÏÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÕÆÝÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÓÁÙÇÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇ"
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÓÏÇÝÒÒ¦ÊÇÝÖÕßÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÓÏÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝÛÇÚÇÒÇÔÚËÆËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄØßÛÓÕÆÝÓËÍÁÛßÔÙÎÝ

Οταν το 2001 συζητούνταν το ασφαλιστικό,
πολλοί τόνιζαν ότι είναι
παράλογο να ασχοληθούμε με ένα πρόβλημα
που θα ξεσπάσει
10-15 χρόνια αργότερα.
Τα αποτελέσματα
τα γνωρίζουν όλοι.
 ÓË Â ÍÏÇÚÃÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÓÕØÌÁÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÕß
ÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔ¦ÒÒÕÏËÃÔÇÏÖØÄÈÒÎÓÇ
Η επιτυχία ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ØÕâÖÕÛÁÚËÏÇÒÒÇÍÁÝÙËÇÔÚÏÒÂÉËÏÝ
ÙßÔËÞÂÇÔÇàÂÚÎÙÎÇÖÇÔÚÂÙËÜÔÙË
ÖØÜÚÄÍÔÜØÇÑÇÏÖÕÒÆÖÒÕÑÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÇÖÕÙÚÕÒÂÙÚÇ¦ÞØÎÙÚÇÖÕÒÒ×Ô
ËÓÖËÊÜÓÁÔÜÔÖÇØÇÊÕÞ×ÔÖÕßÊËÔ
ÇÌÕØÕÆÔÓÄÔÕÚÕÑØ¦ÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÎ
ÙßÒÒÕÍÏÑÂÓÇÝÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÎÔÇÚÕÓÏÑÂÓÇÝÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ØÕÌÇÔ×ÝÚÇÃÊÏÇÂÇÔ¦ÒÕÍÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÄÒËÝÕÏÞ×ØËÝ©ØÏÙÓÁÔËÝÁÞÕßÔÊËÃÐËÏÄÚÏËÃÔÇÏ
ÙËÛÁÙÎÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÚÕÆÔÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝ×ÙÚËËÃÚËÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÏÝ
ÊßÙÓËÔËÃÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝËÃÚËÑÇÏÔÇ
ÜÌËÒÎÛÕÆÔÛËÚÏÑ¦¦ÒÒËÝÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÂ
ÛÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÎÔÁÇÊÏËÛÔÂÝÏËØÇØÞÃÇ
ÓËÚÇÐÆÞÜØ×ÔÙÚÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÇÖÄÚÕ
ÑÇÏÓËÚ¦ÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑØÃÙÏÓÇÙÎÓËÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÝËÃÔÇÏÎÙÞÁÙÎ
ÚÎÝÓËÚÎÔßØ×ÖÎÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÚÇ
ÒÕÏÖ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇÑÇÏÚÏÝÇÔËØÞÄÓËÔËÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝ ËÔÚØÏÑÂÖØÄÑÒÎÙÎËÃÔÇÏÎ
ÒÒ¦ÊÇÔÇÇÖÕÚËÒËÃÖ¦ÔÚÇÚÓÂÓÇÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÞÜØÃÝÇÙÚËØÃÙÑÕßÝ
Μια διαδικασία ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÚÁÚÕÏÕßÓËÍÁÛÕßÝÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑÇÏ
ÙÕÈÇØ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÛÇÑ¦ÔÕßÔÇÔÇÍÑÇÃËÝÒËÖÚÁÝ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÁÝÑÇÏÙÕÈÇØÁÝÓÕØ-

ÌÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÙÚÂØÏÐÎÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÂÚÕßÝÓËÚÏÝÙßÓÈÇÚÏÑÁÝ
ÐËÖËØÇÙÓÁÔËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÕßÁÞÕßÓË
ÙßÔÎÛÃÙËÏÛÇÙÎÓÇÃÔËÏÓÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÔÕßÙÃÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔ
ÖÕÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇßÚÄËÃÔÇÏÖØÜÚÄÍÔÜØÕÍÏÇÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÓÇÝÑÕßÒÚÕÆØÇ¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏ
ÄÚÏÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÂËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇÌÇÔËÃÄÚÏÑ¦ÖÕÏËÝÇÔÇÍÑÇÃËÝ
ËÖÏÒÕÍÁÝÛÇÕÊÎÍÕÆÔÓÄÔÕÙËËÖ×ÊßÔËÝÒÆÙËÏÝÆÙËÏÝÄÓÜÝÖÕßÇÔ
ÊËÔÇÑÕÒÕßÛÎÛÕÆÔÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÛÇËÃÔÇÏÖÏÕËÖ×ÊßÔËÝËÑÕÏÔÜÔÃËÝÖÕßÍÏÇÊËÑÇËÚÃËÝÁÞÕßÔËÐËÒÏÞÛËÃÓËÚÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÄÚÏÚÕÇÆØÏÕ
ÛÇËÃÔÇÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÑÇÒÆÚËØÕÇÖÄ
ÚÕÙÂÓËØÇÖ×ÝÛÇÍÃÔËÏÇÖÕÊËÑÚÄ
ÄÚÏÚÁÚÕÏËÝËÖÏÒÕÍÁÝËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃËÝÍÏÇÚÃÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÎËÖÏÒÕÍÂÚÎÝ
ÇÊØ¦ÔËÏÇÝ®ÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÑÄÓÇ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÄÙÚÕÝ©ÚÇÔÚÕ
ÙßàÎÚÕÆÔÚÇÔÚÕÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÄÖÕÒÒ¦ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÇÏÓÎÖÕÒÏÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÚÄÔÏàÇÔÄÚÏËÃÔÇÏÖÇØ¦ÒÕÍÕÑÇÏ
ËÃÞËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÄÙÚÕÝÍÏÇÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÔÇÇÙÞÕÒÎÛÕÆÓËÓËÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßÛÇ
ÐËÙÖ¦ÙËÏÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇ¬Ç
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇßÚÂÝÚÎÝËÖÏÒÕÍÂÝ
ÚÇÍÔÜØÃàÕßÔÄÒÕÏ
Η Ελλάδα ÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏÙËÓÏÇÔÁÇÌ¦ÙÎÄÞÏÍÏÇÚÃÇÔÁÈÎÑËÚÇÙÑÇÒÕÖ¦ÚÏÇ
ÖÕßÑÇÚØÇÑÆÒÎÙËÓÁÙÇÙÚÎÔÑØÃÙÎ
ÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃÖÒÁÕÔÇØÞÃàËÏÔÇÑÕÏÚ¦àËÏ
Ö×ÝÛÇÞËÏØÏÙÚËÃÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝ¬Õ
ÓÁÒÒÕÔÇßÚÄÁÞËÏÑØÃÙÏÓËÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÖÕßÙÚÎÙÎÓËØÏÔÂËÖÕÞÂÐËÖËØÔÕÆÔ
ÚÕÔÚËÚØÇËÚÂËÑÒÕÍÏÑÄÑÆÑÒÕ¬ÕÔÇ
ÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÓÏÇÖÏÕÓÇÑØÕÙÑÕÖÏÑÂ
ÛË×ØÎÙÎÚÎÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÝÓÇÝÖÕØËÃÇÝÑÇÏÔÇÇÙÑÂÙÕßÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÃÊØÇÙÎÙÚÕÓÁÒÒÕÔÓÇÝÛÇËÃÔÇÏÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÚÕÓÂÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÓÇÝÑÄÓÇÑÇÏÕÏÇØÞÇÃÕÏÖØÄÍÕÔÕÃ
ÓÇÝÍÔ×ØÏàÇÔÄÚÏÑÇÏÎÓÕÃØÇËÃÔÇÏ
ÑßØÃÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÖÏÒÕÍ×ÔÑÇÏ
ÊËßÚËØËßÄÔÚÜÝÚÎÝÚÆÞÎÝÂÚÎÝËÆÔÕÏÇÝÚÜÔÛË×Ô

* Ο κ. Τάσος Γιαννίτσης είναι ομότιμος
καθηγητής, πρώην υπουργός.
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Ισχυρές ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÙÚÎ
Þ×ØÇÙËÚÕÓËÃÝÄÖÜÝÕÏÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÎËÔÁØÍËÏÇÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÎ¦ÓßÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÙßÓÓËÚÕÞÁÝÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÑÇÒÒÏÁØÍÎÙË
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÓÖÕØÃÕß
©ßÃÒÓÖÕßØªÕÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝËÖÃÙÎÓÎÝËÖÃÙÑËÉÂÝÚÕßÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÇØ¦ÒÒÎÒÇ¦ÌÎÙËÇÔÕÏÑÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ËÒÇÏÄÒÇÊÕÔÇÓÎÙßÓÖËØÏÒÎÌÛËÃ
ÙÚÎÙÞËÊÏÇàÄÓËÔÎËÖÏÈÕÒÂËÓÖÕØÏÑ×ÔÊÇÙÓ×ÔÇÖÄÚÏÝÙÚÏÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛÕÆÔËÒÒÎÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÇÏÚÎÛËÃËÐÇÃØËÙÎÇÖÄÊÇÙÓÕÆÝÕÏÕÖÕÃÕÏÁÞÕßÔËÖÏÈÒÎÛËÃÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝ
Þ¦ÒßÈÇÑÇÏÇÒÕßÓÏÔÃÕßÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÐÁÌØÇÙËËÖÃÙÎÝ
ÚÎÔÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÚÕßÖÜÝÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÙÚÄÞÜÔÍÏÇÚÇÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÙÆÔÚÕÓÇÛÇÚÆÞËÏÛËÚÏÑÂÝÍÔ×ÓÎÝÇÖÄÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ËÚÇÃØÕßÝ
ßÚÂÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÍÔÜØÃàËÏÇÑØÏÈ×ÝÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÔ×ÁÞËÏÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÕßËÖËÃÍÕÔÚÕÝÖÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ®
ÇÔÁÌËØËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÓÏÒ×ÔÚÇÝ
ÙËÑÒËÏÙÚÄÑÆÑÒÕÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕ
ÚÜÔËÖÇÌ×ÔÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÙÚÎÔÛÂÔÇ
©ÔÚÇÝ ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÝ
ËÖËÔÊßÚÂÝÕÃÊÏÕÝÑÇÏÍÔÜÙÚÄÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÏÝÖØÕËÐÇËÚÃÇÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÕßÙËËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÑÇÏÑßÖØÏÇÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÕÏËÖÏÙÎÓ¦ÔÙËÏÝÚÕßÌÁØÕßÔÓÏÇÖØÄÙÛËÚÎ
ÈÇØÆÚÎÚÇÏÊÏÑ¦ÑÇÛ×ÝÊÂÒÜÙË
ËÔÚßÖÜÙÏÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÏÝËÖÇÌÁÝ
ÚÕßÚÄÙÕÓËÚÇÓÁÒÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙË
ÄÙÕÈÁÈÇÏÇÑÇÏÑßØÃÜÝÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ

Θετικές προοπτικές
©ÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÓÖÕØÃÕß©ßÃÒÓÖÕßØªÕÝËÑÚÃÓÎÙËÄÚÏ
ÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝËÔÃÙÞßÙÎÝÚÜÔÊÏÓËØ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÑÇÏ
ÚÎÝÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ËÖËÔÊÆÙËÜÔËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÛËÚÏÑÁÝÑÇÏËÐÁÌØÇÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÜÝÙÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÕÖÄÚËÑÇÏÛÇÖÇØÇÛÁÙËÏÊËÃÖÔÕ
ÙÚÕÔÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÄÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝËÖÃÙÑËÉÂÝÚÕß
ÙÚÏÝÓËÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÊËÑ¦ÊÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×Ô
ÑÇÏËÖËÔÊßÚ×ÔÛÇÚÕÔÜÛËÃÑÇÚÇ-

ÒßÚÏÑ¦ÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÖËÔÊßÚÏÑÄ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÞ×ØÇ
ÞÜÊËÏÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑÇÏËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂ®ÙÎÓËÃÜÙËÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÕÏËÖÏÚßÞËÃÝ
ÕÓÕÒÕÍÏÇÑÁÝËÑÊÄÙËÏÝÚÄÙÕÚÕß
ÎÓÕÙÃÕßÄÙÕÑÇÏÚÎÝËÏØÇÏ×Ý
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÙßÓÌÜÔÃËÝÄÖÜÝÇßÚÂÚÎÝ7PTJVÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÊËÔÁÞÕßÔ
ÇÑÄÓÇËÓÖËÊÜÛËÃÜÝÖØÕÝÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÝÙÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎÚÜÔ
ÓËØÏÑÇÔ×ÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÑÇÏ
ÄÚÇÔÇßÚÄÍÃÔËÏÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÛÇÑÒÏÓÇÑÜÛËÃ
ÖÏÖÒÁÕÔËÐÂÍÎÙËÄÚÏÕÏÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÖÕßËÚÕÏÓ¦àËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÚÕÔÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÔÄÓÕÑÇÏÎ
ËßØÆÚËØÎÊÏËßÑÄÒßÔÙÎÚÜÔÇÊËÏÕÊÕÚÂÙËÜÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÁÞÕßÔÖÕÒÆ
ÛËÚÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÕÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÑÇÏËÖËÔÊßÚÏÑÄ
ÑÄÙÓÕÑÇÛ×ÝËÑÚÄÝÇßÚÂÝÑÇÛËÇßÚÂÔÚÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝÚÕßÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÁÞÕßÔÂÊÎÔÕÓÕÛËÚÎÛËÃÂ
ËÖÃÑËÏÚÇÏÎßÒÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÝËÔÚÄÝ
ÚÕßÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÕßÊÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ±ÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËËÖÃÙÎÝËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÄÚÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇÖØÕÞÜØËÃÙËÓËÏ×ÙËÏÝÌÄØÜÔ
ÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÔÛÇØØßÔÚÏÑÄÙÎÓ¦ÊÏ
ÏÇÚÕÔ©ßÃÒÓÖÕßØªÕÝÏÊÏÇÃÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÁÞËÏÄÖÜÝÇÔÁÌËØËÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÇØÏÛÓÕÆÚËÞÔÕÑØÇÚ×Ô
ÇÖÄÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÛ×ÝËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÇßÚÄ
ÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÄÚÏÛÇßÖ¦ØÞÕßÔØËÇÒÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÙÆÔÚÕÓÇÞØÕÔÕÊÏÇÍØ¦ÓÓÇÚÇßÒÕÖÕÃÎÙÎÝßÚÕÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÞÕßÔÙßÔÎÛÃÙËÏÔÇÊÕßÒËÆÕßÔ
ÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÙÚÄÞÕßÝÑÇÏÙË
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÞØÄÔÕßÝÑÇÏÇßÚÄ
ÌÁØÔËÏÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ®ÙÞÕÒÃÇÙË
ÙÞËÚÏÑ¦¡ÕßÁÑÇÔËËÐÇÏØËÚÏÑÂ
ËÔÚÆÖÜÙÎ®ÙßÔÁÞÏÙËÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÔÏÜÙËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÇÖÕÒÕÍÎÛËÃÍÏÇÓÏÇÇÔÇÈÕÒÂ
ÓÄÒÏÝÖÁÔÚËÎÓËØ×ÔÙÚÕÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÍÏÇÚÎÔ¦ÊËÏÇÚÕßÑÇàÃÔÕÙÚÕ
ÒÒÎÔÏÑÄÄÚÇÔÕÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÁÊÏÔÇÔÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÓËÍ¦ÒËÝÖÇØÇÚ¦ÙËÏÝ®
ÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙËËØ×ÚÎÙÎÚÎÝ
 ®ÍÏÇÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎÒÒ¦ÊÇ
ÓÖÕØËÃÔÇËÐÇÏØËÛËÃÇÖÄÊÇÙÓÕÆÝ
ÑÇÏÚÁÒÎÖÕßÕÏÛÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔ
ÂÁÞÕßÔËÖÏÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙËÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÛËÚÏÑ¦ÏÊÏÑÄÚËØÇÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ
ËÒÇÏÕÒ¦ÊÕßËÐÂÍÎÙËÄÚÏÇßÚÄÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÖØÕáÄÔÓÖÕØËÃÔÇËÐÇÏØËÛËÃÇÖÄÚÎÙÞËÚÏÑÂÒÃÙÚÇÄÚÇÔÛÇ

INTIME NEWS

Οσα είπε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός ÈÈ¨oÌØ Ð¨ËÈ$ÈËÜÐÈ¨,ØÒ×iÉÑ{~³Ì³ÉÙÉTÌÐÉ³ÉÜÜi{~ÌÉÜÑ{ÌÜÑÙÑÐiÈÐÉ¨{Üi×ÚÉË³iTÉÙ{ÑÇÌÐÉiÉ{KÜÊ
ÉÐ¨{~ÙÑÐÑÌ³{Ø (å³{ØÉÈ¨ÑÍ~ÓØÉÂÑooÓØ¨ÍÌ³³i×³o¨Ñ×ËÑÐÉ³¨ÚÈÈ¨oÌÈ¨{Ò~i³³Ò~i

«Αυτή η ελληνική
κυβέρνηση γνωρίζει
ακριβώς τι χρειάζεται
η οικονομία,
ενώ έχει την αίσθηση
του επείγοντος
που απαιτείται»,
ανέφερε ο Ουίλμπουρ
Ρος.
ÁØÛËÏÎ×ØÇÍÏÇÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔ
ÕÏÖ×ÝÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÕ
àÂÚÎÓÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔËßØÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ
ÓÖÕØÃÕßÍÏÇÚÎÔßÖÄÛËÙÎ)VLPUN
]Z(PYI\ZÚÕÑ¦ÚÜÑ¦ÚÜÎÒÒ¦ÊÇÊËÔÁÞËÏÑÇÓÃÇÙÞÁÙÎÓËÚÎÔ
(PYI\Z®ËÃÖËÖÃÙÎÝËØÜÚÎÛËÃÝ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÞ¦ÒßÈÇÑÇÏÇÒÕßÓÏÔÃÕßÖÕß
ËÖËÈÒÂÛÎÙÇÔÇÖÄÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÚËÃÎËÍÞ×ØÏÇÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÜÔÇÔÁÌËØËÄÚÏ
ÇÑÄÓÇËÐËÚ¦àÕÔÚÇÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÇÏÚÂÙËÏÝËÐÇÃØËÙÎÝËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÖÕÒÒÁÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÍÑØÏÛÕÆÔÑÇÏÖÏÛÇÔÄÔÔÇ
ËÐÇÏØËÛÕÆÔÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÏÊÏÑ¦ÄÚÇÔÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÕßÝÊËÔÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÏÑÇÔ
ÇÖÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ®
ÊÏËßÑØÃÔÏÙË

Τα πρωτογενή πλεονάσματα
©ÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÓÖÕØÃÕßËÐÂÍÎÙËÇÑÄÓÇÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇ
ËÃÔÇÏËÒÑßÙÚÏÑÂÍÏÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÞÇÓÎÒ×ÔÇÖÕÚÏÓÂÙËÜÔÒÄÍÜÚÕßÏÙÞßØÕÆÊÕÒÇØÃÕßÁÔÇÔÚÏÚÕßËßØ× ßØÃÜÝÄÓÜÝÍÏÇÚÃÇÖÁÊËÏÐËÄÚÏÓÖÕØËÃ
ÔÇÈÍËÏÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÓËÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÑÇÏÚ×ØÇÊÆÔÇÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ

ÄÖÜÝÎÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÇÍÕØ×ÔÑÇÏ
ÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝ©ÚÇÔ
ÎÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÄÚÏÇßÚÂ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¸TLHUZI\ZPULZZ¹
ÙÙ!ËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÊÕßÒËÏÁÝËÑÚÏÓ×ÄÚÏÛÇÊËÞÛËÃÔÇÓËÏ×ÙËÏÑÇÏÚÕßÝËÖÏÛËÚÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝ
ÍÏÇÚÇÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ®
ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÓËÔÄÎÓÇ
ÊÏÇÃÚËØÎÇÔÇÌÕØ¦ÁÑÇÔËËÖÃÙÎÝÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÜÝËÔËØÍËÏÇÑÄÝ
ÑÄÓÈÕÝÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ
ÒÁÍÕÔÚÇÝÐËÑ¦ÛÇØÇÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ
ÏÙÞßØÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÍÏÇËÐÇÍÜÍÁÝßÍØÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß35.ÖØÕÝÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÑÇÏÊÏ¦ÇßÚÂÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎÑÚÃÓÎÙËËÖÃÙÎÝÄÚÏ
ÓÄÒÏÝßÖ¦ØÐËÏÓËÍ¦ÒÕÙßÓÈÄÒÇÏÕ
ÖØÕÓÂÛËÏÇÝ35.ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÕÑÄÓÈÕÝËÖÇÔÇËØÏÕÖÕÃÎÙÎÝ35.
ÙÚÎÔÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÛÇËÔËØÍÕÖÕÏÎÛËÃ¦ÓËÙÇÑÇÏÓËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÔÁÌËØËÊËÄÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÜÝÖØÄÙÛËÚÕÑÇÚÇÒÆÚÎÍÏÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÜÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇßÚÂÔÚÜÔ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇÇÓÁÙÜÝ
ÓËÚ¦ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÚÃÕÏËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÖÜÝÎ
ÍÑßØÇÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÍÑßØÕÈÕÒÎÓÁÔÎÙÚÎÆÙÎ®ËÔ×ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔÚÄÔÜÙÎÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô¬ÕßØÑÃÇÝÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕßÝÚÕÓËÃÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÍÏÇÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÛËÜØËÃÖÏÛÇÔÄÔÔÇËÑÊÎÒÜÛËÃÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÔÁÌËØËÚÏÝ
ÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝËÔÍÁÔËÏÑÇÏÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÆÒËÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝ
¦ÓßÔÇÝ

«Πολλά πράγματα
με εντυπωσίασαν»
«Μεταξύ ÚÎÝÞÛËÙÏÔÂÝÊËÐÃÜÙÎÝ
ÚÕßÊËÃÖÔÕßÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇØÑËÚ×ÔÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔÙÂÓËØÇËÃÊÇ
ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕßßÖÕßØÍÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÑÇÏÍÏÇÖËØÃÖÕß
ÓÃÇ×ØÇÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄßÚÁÝ
ÂÚÇÔÖÕÒÆÑÇÒÁÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÖÕÒÆ
ÇÔÕÏÑÚÁÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝ ÇÏÖÕÒÒ¦
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËËÔÚßÖÜÙÃÇÙÇÔ®ÊÂÒÜÙËÕßÖÕßØÍÄÝÓÖÕØÃÕßÚÜÔ
©ßÃÒÓÖÕßØªÕÝÙÚÕÔÇÖÄÎÞÕ
ÚÎÝËÖÃÙÑËÉÂÝÚÕßÙÚÇÓÁÙÇÚÎÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÐÂÍÎÙËÖÜÝÁÔÇËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÐËÑ¦ÛÇØÕÄÚÏÇßÚÂÎÊÏÕÃÑÎÙÎ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÎÒÒ¦ÊÇßÚÄÖÕßËÔÔÕ×ËÃÔÇÏÄÚÏÂÊÎ
ÑÏÔÕÆÔÚÇÏÖØÕÝÚÕßÝÞÇÓÎÒÄÚËØÕßÝ
ÌÄØÕßÝÑÇÏÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÜÔ
ÇÍÕØ×Ô ÇÏÁÞÜÇÏÙÛÇÔÛËÃËÊ×ÑÇÏ
ÇØÑËÚÄÑÇÏØÄÄÚÏÇßÚÄÝÂÚÇÔÁÔÇÝ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÙßÔÊßÇÙÓÄÝÍÏÇ
ÚÎÞ×ØÇÖÃÙÎÝÑÏÔÕÆÔÚÇÏÍÏÇÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓËÚÎÔÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏ
ÔÕÓÃàÜÄÚÏËÖÃÙÎÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÇÒÄ®

«Ισχυρό σύνολο εργαλείων»
ÕÏÖÄÔË¦ÔËÖÏÚÇÞÆÔËÚËÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝ ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ®
ÙßÔÁÞÏÙËËÖÏÚÇÞÆÔËÚËÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÏÝÑËÌÇÒÇÏÕßÞÏÑÁÝ
ÊÇÖ¦ÔËÝÙÇÝËÖÏÚÇÞÆÔËÚËÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇÖØÕÙÒÂÉËÏÝËÖÏÚÇÞÆÔËÚÇÏÕÒÄÑÒÎØÎÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ ÇÏÄÚÇÔÚÕÙßÔÊß¦àËÚË
ÓËÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÓËÏ×ÙËÏÝ×ÙÚËÕÏ
ÚÇÓËÏÇÑÁÝØÕÁÝÔÇËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØËÝÇßÚÄËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÇÒÄÖØ¦ÍÓÇ
ÖÕÒÆÏÙÞßØÄÙÆÔÕÒÕËØÍÇÒËÃÜÔ®
ÙÎÓËÃÜÙËÕÑªÕÝ
§ÜØÃÚËØÇÖØÏÔÇÖÄÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝÇßÚÁÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÙËÑÒËÏÙÚÄ

ÑÆÑÒÕÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÚÎÔÁÓÖÚÎËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓË
ÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄßÖÕßØÍÄÓÖÕØÃÕßÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝ
ÈØÁÛÎÑÇÔÕÏÓËÍ¦ÒËÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝ
ËßÑÇÏØÃËÝÙÚÎÞ×ØÇÑÇÏÎÙÚËÔÄÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÒÒ¦ÊÇÝ
ÙÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÚÕÓÁÇÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÎÍÁÝÚÕß¡ÇÐÃÓÕßÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖÇØÕßÙÃÇÙËÙÚÕÔÑªÕÝ
ÚÕÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÄÚÕßÖØÄÍØÇÓÓÇÑÇÏÚÕßËÐÂÍÎÙËÚÎÔÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÖÕßÊÃÊËÚÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÑÚÎÙÎÚÎÝÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÙÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÚÕÓÁÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÇÖÒÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÍÏÇ
ÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ®¡¦ÒÏÙÚÇÕÑªÕÝ
ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÊÏÇÈÇÙÓÁÔÕÝ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÕÃÊÏÕÝÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄ
ÚÇÖØ×ÚÇÊËÃÍÓÇÚÇÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙË
ÄÒÕÚÕÖÒÁÍÓÇÚÜÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ×Ô
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÖÇÒÇÏ×ÔÑÇÏÔÁÜÔ
ÖÕßÁÞÕßÔÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÂÊØÕÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏ¦ÓËÙÇ©ÓÜÝÁÛËÙË
ÑÇÏÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝËÐÇÃØËÙÎÝÇÖÄ
ÚÕßÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÝÊÇÙÓÕÆÝÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆËÒÇÏÕÒ¦ÊÕßÑÇÚ¦ÚÎÔ
ËÐÇÍÜÍÂÚÕßÙÚÏÝßàÎÚÂÛÎÑÇÔËÖÃÙÎÝÕÏÙÞÁÙËÏÝßØ×ÖÎÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏàÎÚÂÓÇÚÇÊÏËÛÔÕÆÝ
ËÓÖÕØÃÕß¬ÕØÇÔÚËÈÕÆÇÔÇÔË×ÛÎÑËÍÏÇÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÄÚÇÔÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝßÔÄÊÕßÚÕß©ÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏÛÇËÃÔÇÏÖØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÕÝÚÕßÑªÕÝÙËÍËÆÓÇÓË
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÖÕß
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ

ΑΠΟΨΗ

Πρωτογενή πλεονάσματα και προσεγγίσεις διαπραγμάτευσης
Του ΛΟΥΚΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗ*

Η επιβολή ÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÕßÝÊÇÔËÏÙÚÁÝ
ÚÎÝÍÃÔËÚÇÏÑÇÏÖ¦ÒÏÖÕÒÏÚÏÑÄÛÁÓÇ©
ÔÁÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛÁÒËÏÖØÕÌÇÔ×Ý
ÔÇÖËÚÆÞËÏÓËÃÜÙÎÚÜÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÍÏÇÔÇÑËØÊÃÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ÈÇÛÓÕÆÝËÒËßÛËØÃÇÝÙÚÎÔ¦ÙÑÎÙÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÔÇ
ÓÖÕØÁÙËÏÁÚÙÏÔÇÊ×ÙËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎ
×ÛÎÙÎÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¢ÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÏÚÕÁÊÇÌÕÝÙÚÏÝÖØ×ÚËÝ
ÚÕßËÖÃÙÎÓËÝËÖÇÌÁÝÓËßØÜÖÇÃÕßÝ
ÎÍÁÚËÝÇÒÒ¦ÓËÚÇÛÁÚËÏÚÕÔÙÚÄÞÕ
ÚÎÝËÖÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÍÏÇÇØÍÄÚËØÇÄÚÇÔÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇ
ÁÞËÏÂÊÎÊ×ÙËÏÙÎÓ¦ÊÏÇÍØÇÌÂÝÓË
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ¬Ç
ÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÄÓÜÝ
ÚÕÔÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÄÚÏÊËÔÚÕÒÓ¦ËÏÔÇ
ÛÁÙËÏÚÕÛÁÓÇ¦ÓËÙÇÖØÕÝÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÖÇØÄÒÕÖÕßËÃÔÇÏËÖËÃÍÕÔ
ËÔ×ÎÖØ×ÎÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß§¬
ÑÇÏÖÕÒÆÙÆÔÚÕÓÇÔÁÇÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ
ØÇÍÑ¦ØÔÚÊÎÒ×ÔËÏËÖÏÙÂÓÜÝ

ÄÚÏÕÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÃÙÚÄÞÕÏËÃÔÇÏ
ßÖËØÈÕÒÏÑÕÃÑÇÏÙßÔÏÙÚ¦ÔÇËÖÇÔËÐËÚÇÙÚÕÆÔ

Στη διάρκεια ÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÑØÃÙÎÝÑ¦ÔÇÓËÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÑÇÏÓËÕÊßÔÎØÁÝ
ÙßÔÁÖËÏËÝÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÇÖÄÚÇÓËÍ¦ÒÇËÒÒËÃÓÓÇÚÇ
ÙÚÇÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ¡ÇÝÚÎÔËÖÁÈÇÒÇÔÕÏÊÇÔËÏÙÚÁÝÜÝÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇ
ÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÓËÚÎÔ¦ÚÇÑÚÎÞØËÕÑÕÖÃÇÑÇÏÚÎÔÁÐÕÊÕÇÖÄÚÕËßØ×ÒÒ¦
ÍÏÇÓÏÇÞ×ØÇÖÕßÁÞÇÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕ ÚÕßËÚÂÙÏÕßËÛÔÏÑÕÆ
ÖØÕáÄÔÚÕÝÙËÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÎËÖÏÈÕÒÂ
ÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ 
ÚÕßËÚÎÙÃÜÝÓÁÞØÏÚÕÐËÖËØÔ¦ËÏÑ¦ÛËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÒÕÍÏÑÂÃÍÕßØÇÎÞ×ØÇÓÇÝÌÁØËÏÚËØ¦ÙÚÏÇ
ËßÛÆÔÎÍÏÇÚÎÔÚØÇÍÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÈØÁÛÎÑË©ÆÚËÄÓÜÝÑÇÏ
ÕÏÊÇÔËÏÙÚÁÝËÃÔÇÏ¦ÓÕÏØÕÏËßÛßÔ×Ô
ËÖÏÓÁÔÕÔÚÇÝÙÚÇÃÊÏÇÒ¦ÛÎÃÔÇÏÙÇÔ
ÔÇÌÕØ¦ÝÓËÚÕàÄØÏÚÕÔàÕßØÒÕÓÇÔÊÆÇÙËÑ¦ÖÕÏÕÔÖÕßÁÖÇÉËËÊ×ÑÇÏ
ÑÇÏØÄÔÇÊËÃÞÔËÏÙÎÓ¦ÊÏÇÚØËÒÕÆ
ÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÇßÚÕÆÝÖÕßÖÏÙÚËÆ-

Η ζωή δεν είναι μια
καθημερινή μάχη
στις Θερμοπύλες. Στις
πιο πολλές περιπτώσεις,
τα διλήμματα απαιτούν
περισσότερο καθαρή
σκέψη και λιγότερο
ηρωισμό.
ÕßÔÙÚÎÞØÂÙÎÚÕßàÕßØÒÕÓÇÔÊÆÇ
ÇßÚÄÊËÔÈÍ¦àËÏÑÇÔÁÔÇÔÄÎÓÇ

Εχουμε ÙÕÈÇØ¦ ËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÍÏÇÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÓËÚÎÔ¦ÖÕÉÎßÖÁØ
ÓÏÇÝÞÇÒÇØÄÚËØÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÁÙÚÜßÖÄÙÚËÔÂËÖÏÚÂØÎÙÎÇËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÑÇÒÄÚÕÊÏÑÄÓÇÝ
ÑÇÏÚÜÔÊÇÔËÏÙÚ×ÔÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇ
Ö¦ØÕßÔÖÃÙÜÚÇÒËÌÚ¦ÖÕßÓÇÝÊ¦ÔËÏÙÇÔÇÁÞÕßÓËÏÙÞßØÕÆÝÙßÔÎÍÄØÕßÝÙËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÇÈÕÎÛÂÙËÏÖÏÛÇÔÄÔÑÇÏÎÊÏËÛÔÂÝ

ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙßÍÑßØÃÇÖÕßÍÃÔËÚÇÏ
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔÎÒÒ¦
ÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÄÖÜÝÑÇÏÙÚÎàÜÂ
ÍËÔÏÑÄÚËØÇÊËÔÇØÑËÃÔÇÁÞËÏÝÊÃÑÏÕ
ØÁÖËÏÑÇÏÔÇÓÖÕØËÃÝÔÇÚÕÑËØÊÃÙËÏÝÒÒ¦ÊÇÁÖËÙËÖÕÒÆÞÇÓÎÒ¦
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÑØÃÙÎÝ
ÄÞÏÓÄÔÕÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¡ËÚ¦ÚÕ
ÌÏ¦ÙÑÕÚÕß¦ØÞÏÙËÙÏÍ¦ÙÏÍ¦
ÑÇÏÓËÓËÍ¦ÒÕÑÄÙÚÕÝÔÇÇÔÇÑÚ¦
ÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝÝÚÕÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓËÇßÚÄÙÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÚ¦ÚÇÚØÇÍÏÑ¦Ò¦ÛÎÑÇÏ
ÚÏÝÇßÚÇÖ¦ÚËÝÚÜÔÖØ×ÚÜÔÓÎÔ×Ô

Η νέα ÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏÚ×ØÇÔÇ
ÇÖÕÊËÃÐËÏÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓÁÚØÇ
ÄÚÏÁÞËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÈÕÆÒÎÙÎÔÇ
ÇÒÒ¦ÐËÏÖÕÒÒ¦ÙÚÎÞ×ØÇÙÖ¦àÕÔÚÇÝ
ÇßÍ¦ÏÙÚËÆÜÄÚÏÛÇÂÚÇÔÚËØ¦ÙÚÏÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÒ¦ÛÕÝÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÚÎÛÎÚËÃÇÚÎÝàÎÚ×ÔÚÇÝÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÁÔÇÝ
ÈÇÙÏÑÄÝÇÔÑÇÏÖÇØ¦ÒÕÍÕÝÄØÕÝ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÕßÝÊÇÔËÏÙÚÁÝ
¬ÕÁÞÜßÖÕÙÚÎØÃÐËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÇ
ÖÕÒÆÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝØÁÖËÏ
ÔÇÞÚÃÙËÏÝÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÙÕßÖØÏÔ

ÓÖËÏÝÙËÓÏÇÊÆÙÑÕÒÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎËÑÚÄÝÑÏÇÔÕÙßÙÞËÚÏÙÓÄÝ
ÊßÔ¦ÓËÜÔËÃÔÇÏÓËÚÕÓÁØÕÝÙÕß
ÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔÏÙÞÆËÏÙÚÎÊÏÑÂÓÇÝ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÙÂÓËØÇÑÇÏÃÙÞßËÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØÕÚÕÄÚÇÔÕÑÇØÕßÌ¦ÑÎÝÓËÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÕßÚÄÚË
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÐËÑÃÔÎÙËÚÕÔÎØÜÏÑÄ®ÇÍ×ÔÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÊÇÔËÏÙÚ×Ô

ΣυμφωνώÓËÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÕÚÄÚËßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÑÇÏÔßÔÈÕßÒËßÚÂÝßÓÌÜÔ×ËÖÃÙÎÝ
ÓËÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÖÕßÁÑÇÔËÚÇÖØ×ÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÂÚÇÔÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÓÏÇ
ÞØËÕÑÕÖÎÓÁÔÎÞ×ØÇÖÕßÞØËÏÇàÄÚÇÔÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÕßÞØÁÕßÝ¦ÓËÙÇÓÇàÃÓËÁÔÇØËÇÒÏÙÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝÑÇÏÄÞÏÔÁÇÊ¦ÔËÏÇ
ÍÏÇÔÇÐËÖÒÎØ×ÔËÏÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇ
¬ÕÓËÍ¦ÒÕÒ¦ÛÕÝÚÕßÂÚÇÔÄÚÏÊËÔ
ÑÇÚ¦ÒÇÈËÚÕÔÙßÙÞËÚÏÙÓÄÊßÔ¦ÓËÜÔÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ßÖËØÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÚÎÊÏÑÂÚÕßÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎ©ÆÚËÈËÈÇÃÜÝ

ÁÊËÏÐËÔÇÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂËßÌßãÇÍÏÇÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÙÜÙÚ¦ÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓËÕÓÕÒÄÍÕßÝÖÕßËÃÞÇÔÂÊÎÐËÖËØ¦ÙËÏÚÇ
ÄØÏÇÇÔÕÞÂÝÚÕßÝÑÇÏÊËÔÞØËÏ¦àÕÔÚÇÔÊÏÇÒÁÐËÏÝÇÖÄÑÇÔÁÔÇÔÒÒÎÔÇ
ßÖÕßØÍÄÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÓËÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÆÌÕÝÖÕßÚÕÔÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ

Μερικοί στη Þ×ØÇÓÇÝÇÍÇÖÕÆÔÚÕßÝ
ÂØÜËÝÖÕßÊÃÔÕßÔÞÇÓÁÔËÝÓ¦ÞËÝ
àÜÂÄÓÜÝÊËÔËÃÔÇÏÓÏÇÑÇÛÎÓËØÏÔÂ
Ó¦ÞÎÙÚÏÝËØÓÕÖÆÒËÝÂÙÚÕØÑ¦ÊÏÚÏÝÖÏÕÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÚÇ
ÊÏÒÂÓÓÇÚÇÇÖÇÏÚÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÑÇÛÇØÂÙÑÁÉÎÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÎØÜÏÙÓÄÍ×ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÖØÕÚÏÓ×
ÇßÚÕÆÝÖÕßÌÁØÔÕßÔÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÞÜØÃÝÓËÍ¦ÒÇÒÄÍÏÇÏÙÚËÆÜÄÚÏÛÇ
ÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÑÇÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÙßÓÖÇÚØÏ×ÚËÝÓÇÝÇØÑËÃÖØ×ÚÇÔÇ
ÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÖËØÃÚÃÔÕÝÖØÄÑËÏÚÇÏ

* Ο κ. Λουκάς Τσούκαλης είναι
πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητής
στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων στη
Sciences Po, στο Παρίσι.
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Ενας όμηρος στην Ντάουνινγκ Στριτ
Στις πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολεμικής ιστορίας της οδεύει η Βρετανία μετά τις απανωτές ήττες του Τζόνσον στη Βουλή των Κοινοτήτων
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ολα σε μια ζαριά
Η στρατηγική ³È0ÇÌ
~Ñ{³ÈÙÑ{ÐÌ{ÈÜ{³{~Ö³ÈÈÐKÖÜÈ ³ÌÐ{{~ÒÐ{o~ØÉËÑ{ÑÜÊU
ÑÈÉ{¨ÈÌÜ³
³¨Ñ³ÌÉÙ³ÈÉÈ¨~É³{~{ÐÖVÑÙÉ{ÒÇ³ÑØ³
ÌÐÐÑ¦_Áx²³È Ò{³ÇÉÜ
'Ò¨Ñ³ÇV~Ñ{ÑÉ~ÐÉ³ÑÜÜÉÈ³Ö³iÙ{ÒÑi³
ÉÈ¨ÑÍ³ÑÒÐÉÑÉ
¨oÑ³{~ÖØV'{ÜÉÜÉÖÚÉ¨ÈØ~Ñ{.~³ÓÇÈØÉÚ{~{³ÓØiÚÖ³Ø³È
ÜÉ{i×{~ÖÉ~Üo{~Ö
ÌÐÈVÙÉÑ~ÜÉËÉ³Ñ{~Ñ{
Ñ³É³ÖTÈ4ÌÑÈ³Ì
³¨ËÐÑV0ÇÌÈ{ÚÓ³iÉ~Üi¨Ì³Ñ³io¨ÑÐÐÊÓÑ³{³¨ÈÂÉÜÜ
$È{Ñ³{~ÒÙÉÚÓÜiÉÑ
Ù{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÈ³ÉË³Ë³ÑV
ÓT³ÑØKÒÜÉ{Ü¨io{Ñ
³Ò³Ñ~³¦_Áx²$'Ò¨Ñ³Ç
³É~³ËÐiÉVÙiÜ³ÑØ
Ì³{Ð¨ÉËÑÐi~Ñ³ÓKÉ{
³{ØÉ~ÜoÓØVÑ~Ñ{¨ÌÚÉÉÌ³{ÚÑÙÉ{~Üi¨ÊÐÒTiÉ~ÒÚÉÉ~Üo{~Ì
³ÐÊÐÑÑ0ÇÌ³ÑoÈ¨ËÉ{~Ñ{Çi³ÊÉ{Ñ¨Ò³ÑiÑÌ³{Ø¨ÈÂÓÜÜÉØ.³
ËÙ{ÜÑË{É³Ò³Ñ{
~Ñ{{¨³×ÑÉËØVo{Ñ³Ñ
Ü{³{~ÒÊÚi³0Ì¨{ØVÉ~~ÑÚÑ¨ËÉ{Ø³Ù{Ñ×Ö³$'ËÜ{ÒÐ³³
~Ñ³ioÌ¨iÉÌ³{ÐÉ³Ñ³¨ÓÉ{tÐ{ÑÐÉoÒÜi ~~ÜiËÑÉ³ÉÊÓT³Ñu ËÑ{
ÑÜÊÚÉ{ÑÌ³{i³¨Ñ³io{~Ê³Èo{ÑÐÉ³Ñ³¨Ê³
0Ì¨{Ø³ÐÉoÒÜtÌÐÐÑ
³È¦_Áx²uÉËÑ{³ËTiÐÑÈiÜÖ¨Ë~È(ÜÜË
ÐÉ³¨{ÑÚÉËØ.È³i¨i³{~Ë
ÚÑi×ËÈ'{ÜÉÜÉÖÚÉ¨ÈØVÉÙÉÉËÑ{~ÑÚÌÜÈKÓKÑ{Ì³{{ÉÈ¨~É³{~{³ÓØ³{Øo¨ÑÐÐÓØ
³ ¨oÑ³{~ÚÑÒÉ
³ÈØ0Ì¨{Ø.Ö³ÐÑÚÑ
ÂÓ¨ÈÐÉÑ0ÇÌÚÑ
~É¨ÙËÉ{³iÇÑ¨{ÒÊÑÚÑ
oËÉ{ÜÓK¨ÑTÖK{Ø
¨ÚÈÈ¨oÌØ³iØ¨É³ÑËÑØVÑ×Ê³ÑØË³È
Ð{ÑÙ{TÑÐÓiT¨Ñ~Ñ{
ÓÑ~Ñ³É³¨ÑÐÐÓ~ÌÐÐÑ

EPA / DARREN STAPLES

Μία από ÚÏÝÖÏÕÖÇØ¦ÐËÔËÝÚËÒËÚÕßØÍÃËÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝàÜÂÝ
ËÃÔÇÏÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑ×ÔÊÎÒ×ÙËÜÔÑ¦ÛËÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÕßÍÃÔËÚÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÇÖÄÚÕÔÓÕÔ¦ØÞÎØÕÚÕÆ
ÇÔÇÞÜØÂÙËÏÍÏÇÚÕ©ßËÙÚÓÃÔÙÚËØ
ÎÈÇÙÏÒÏÑÂ¦ÓÇÐÇÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙÚÕ
ÇÔ¦ÑÚÕØÕÚÕß¡Ö¦ÑÏÍÞÇÓÁÔÇÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕßÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏËÑËÃÜÝÄÓÎØÕÝ®ÓÁÞØÏÝÄÚÕßËÖÏÙÚØÁÉËÏÇÙÌÇÒÂÝÙÚÕ
ÖÇÒ¦ÚÏÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÂÕÈÇÙÏÒÏ¦Ý
¬ÕÍÑØÕÚÁÙÑÕÚËÒËÚÕßØÍÏÑÄÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÎÓÕÏØÇÃÇÂÇÔÕßÇØÃÕß
ÚÕß ÄÚÇÔÕÈÇÙÏÒÏ¦Ý ¦ØÕÒÕÝ
qÇÖÕÑËÌÇÒÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝÚÕß©ÒÏÈËØ ØÄÓÈËÒÙÚÎÔ
ÑÕØÆÌÜÙÎÚÕßËÓÌßÒÃÕßÖÕÒÁÓÕß
ÖÕßÖØÕÑÒÂÛÎÑËÇÖÄÚÎØÂÐÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÑÇÏÙÚÎÓÕÔÇØÞÃÇ
Ê×ÑÇÏÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÎÓÎÚÁØÇ
ÄÒÜÔÚÜÔÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÜÔÁÞËÏËÐËÍËØÛËÃËÔÇÔÚÃÕÔËÔÄÝ¦ÒÒÕßËÑÖØÕÙ×ÖÕßÚÎÝËÑÚËÒËÙÚÏÑÂÝËÐÕßÙÃÇÝÖÕßÚÕÔÈÒÁÖËÏÜÝÙÌËÚËØÏÙÚÂ!
ÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔ¢ßÙÏÑ¦Î
ËÐÁÍËØÙÎËÃÔÇÏÇÔÇÃÓÇÑÚÎÑÇÏÕÏ
ÇÔÚ¦ØÚËÝÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÖÕß
ÙßÔÇÙÖÃÙÚÎÑÇÔÓËÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÚÕßÝÊËÔÇÖÕÖÔÁÕßÔÚÃÖÕÚÇ
ÚÕËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÄÔÛØÜÖÕÏÙÇÔ
ÚÕÔÓÁÞØÏÞÛËÝßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¢ÃÒÏÖ²¦ÓÕÔÚÂÚÕÔËÍÍÕÔÄÚÕß©ßÃÔÙÚÕÔ¬Ù×ØÚÙÏÒÙËØ
§ÃÑÕÒÇÝÄÕßÓÝËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕß
ÒÁÓËÖÏÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÖËÛÇÃÔËÏÝ®
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÊÏ¦ÞßÚÎËÃÔÇÏÎÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕ
ÈÏ×ÔËÏÓÏÇÏÙÚÕØÏÑ×ÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÑØÃÙÎÑÇÛ×ÝÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ÎÓÁØËÝÑÇÏËÈÊÕÓ¦ÊËÝÛÇÑØÏÛËÃ
ÎÚÇßÚÄÚÎÚÇÃÙÜÝÑÇÏÎÆÖÇØÐÂ
ÚÕß ÇÏÓÇàÃÓËÇßÚ¦ÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÕÒÄÑÒÎØÎÝ
ÌÕØÓÂÍÏÇÚÎÓËÚÜÖÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÙÚ¦ÛÎÑËÎËÖÏÒÕÍÂÚÕß
¬àÄÔÙÕÔÔÇÇÔÇÙÚËÃÒËÏÍÏÇÁÔÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÕßÒÂÝ
ÍÏÇÔÇÁÞËÏÒßÓÁÔÇÚÇÞÁØÏÇÚÕß
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÒÒ¦Î
ÇÏÚÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑÂÇÖÄØØÏÉÎÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÕßËÔÊËÞÄÓËÔÕßËÔÄÝ)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕßÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÊËÔÛÁÒËÏ
ÚÎÔÁÐÕÊÕßÖÄÕÖÕÏËÙÊÂÖÕÚËÙßÔÛÂÑËÝÇÒÒ¦ÚÇÖØÕÙÞÂÓÇÚÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÎØÎÛÕÆÔÓÏÇÑÇÏßÖ¦ØÞËÏÑÇÏ

Eπίδειξη ÑÜÌo³iØÑ³ÈÐËÑØÑ¨Ñ~ÜÖÚiÉ³iÉKÙÐÒÙÑÈÐÑØÓ¨ÑÉ¨É³ÑÌØ¨ÚÈÈ¨oÌØÌ¨{Ø0ÇÌ ÙÉTÐÓØVÑ~ÑKÑÜÒ¨i
ÈÚÑÙioÊÉ{³i¨É³ÑËÑÉ~³ÌØ  KÜÓÉ{~Ñ{ËÙ{Ø³ÉÑÈ³Ì³È.Ö³ÐÑÚÑ×ÑÉËÉÒÚÑÈÉTËÉ{ÊÚÑÑ×{ÉÖÉ{

Οι επόμενες ημέρες και
εβδομάδες θα κρίνουν
την τύχη του Brexit,
την υπόσταση
του Ηνωμένου
Βασιλείου και το μέλλον
της Ευρώπης, με όλα
τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
ÁÔÇÑÇÚÇØÇÓÁÔÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
ÇÛ×ÝÎ×ØÇÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝÖÒÎÙÃÇàËÎØÂÐÎÂÚÇÔÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎ
ËÖØ×ÚÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÜÔÊØÇÓÇÚÏÑ×ÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÕ¬àÄÔÙÕÔÖÂÍËÍÏÇÓÇÒÒÃÑÇÏÈÍÂÑËÑÕßØËÓÁÔÕÝ
¡ËÚÎÈÕÂÛËÏÇßÔÚÎØÎÚÏÑ×Ô
ÇÔÚÇØÚ×ÔÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÖÁØÇÙËÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÚÕßÇÖÇÍÕØËÆËÏÔÇÈÍ¦ÒËÏÚÎÞ×ØÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÔÊËÔÑÇÚÇÒÂÐËÏÙËÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÊËÆÚËØÎ
ÂÚÚÇÂØÛËÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÄÚÇÔÎ
ÕßÒÂÇÖÁØØÏÉËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇ

ÚÎÔ×ØÇÚÕÇÃÚÎÓ¦ÚÕßÍÏÇÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
ÊÎÒÇÊÂÊÆÕÎÓÁØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÑØÃÙÏÓÎÙÆÔÕÊÕÑÕØßÌÂÝÚÎÝ
ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÇÔÊËÔÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÑÇÏÇÔÊËÔßÖ¦ØÐËÏÖÕßÊËÔÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÓÁÞØÏÚÄÚËÕ¬àÄÔÙÕÔÛÇ
ÕÌËÃÒËÏÔÇÚÕßÝàÎÚÂÙËÏÑÇÏÚØÃÚÎ
ÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÕß)YL_P[ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
ÛÇÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÙËÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇßÚÕÑÚÕÔÃÇÚÕßÚÕËÔÊÏ¦ÓËÙÕÛÇ
ËÃÔÇÏÄÓÎØÕÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÇÊÆÔÇÓÕÝÔÇÑßÈËØÔÂÙËÏÑÇÛ×Ý
ÁÞËÏÂÊÎÞ¦ÙËÏÚÎÔÕØÏÇÑÂÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÖÕßÊÏÁÛËÚËÓÁÞØÏÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ¬ØÃÚÎÝ
ÚÏÝÚÄÙËÝÙÑÕÚÕÆØËÝÚÕßÂØÛË
ÔÇÖØÕÙÚËÛËÃÑÇÏÎÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÕß
ÇÊËÒÌÕÆÚÕß¬àÕ¬àÄÔÙÕÔÇÖÄÚÇ
ÇÐÏ×ÓÇÚÇÚÕßßÌßÖÕßØÍÕÆÑÇÏÚÕß
ÈÕßÒËßÚÂÍÏÇÚÃÄÖÜÝËÃÖËÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÖÏÙÚÄÝÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏÙÚÕËÛÔÏÑÄÙßÓÌÁØÕÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
¥ÙÚÄÙÕÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÔÊÏÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏØÄÊÏÔÇÕÆÚËÍÏÇÚÎÔ

ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ¡ËÚÎÔÖÇØÕÆÙÇ
ÙÆÔÛËÙÂÚÕßÚÕÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÌÇÙÃàËÏÚÏÊËÔÛÁÒËÏÇÒÒ¦ÚÕßËÃÔÇÏÚÜÔÇÊßÔ¦ÚÜÔÇÊÆÔÇÚÕÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÙÚÕÚÏÛÁÒËÏ¬Õ
ÙÞÁÊÏÕÚÎÝ¡ÁÏÍÏÇÙßÓÌÜÔÎÓÁÔÕ
)YL_P["¬ÕÑÇÚÇÉÂÌÏÙËÚØËÏÝÌÕØÁÝËÆÚËØÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ" ÏÇßÚÄÇÖÕØØÃÌÛÎÑËÐÕÊÕÖ¦ÙÎÛßÙÃÇÄÖÜÝÒÁËÏÕ¬àÄÔÙÕÔ"©ÞÏÑÇÏ
Ö¦ÒÏÄÞÏÖËÏÚÇÇÖÄÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÎ
ØËÚÇÔÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÑßÈËØÔÎÙÃÇÝÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔ
ÖÇØÇÚÇÛËÃÛÇÚÎÞØËÜÛËÃÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÕßÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß!ÊÁÔËÚË
ÚÇÞÁØÏÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÇÒÒ¦ÊËÔËÖÏÚØÁÖËÚËÑÇÏËÑÒÕÍÁÝ¬Ï
ÛÁÒËÚËÚËÒÏÑ¦"

Ενα υποθετικό σενάριο
©ÙÕÍÏÇÚÕßÖÕÛËÚÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕ
ÉÂÌÕßÊßÙÖÏÙÚÃÇÝÙÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔ
ÑÇÏÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÇÖÄÇßÚÂÚÎÕßÒÂÓÕÏ¦àËÏ¦ÑØÜÝ
ÇÖÃÛÇÔÕÌËÔÄÝÓËÔÍÏÇÚÃÎØËÚÇÔÃÇÊËÔÁÞËÏÚÁÚÕÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÄÖÜÝÁÞËÏÇÝÖÕÆÓËÎÚÇÒÃÇÕÖÄÚË

ÓÏÇÖÇØÄÓÕÏÇËÐÁÒÏÐÎÛÇÁÓÕÏÇàË
ÓËÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÄÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇ
ÌËÚÁØÕßÊËÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÔÇÊËÞÛÕÆÔÕÏ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕÏ
ÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÁÙÚÜÓËÚÇÈÇÚÏÑÄÚÕÔÇØÏÙÚËØÄÎÍÁÚÎÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔ
ÖÕÓÁÔÜÝÚÕËØ×ÚÎÓÇÓËÚÏÝ
ÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÊËÔËÃÔÇÏÚÕÇÔ
ÇÒÒ¦ÚÕÖÄÚËÏÛÇÔÄÚÇÚÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇØÍÂÙÕßÔ ÏËÊ×ÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÛÇËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚÄ©ÓÁÙÕÝ
ÄØÜÔÚÜÔÖØÄÙÌÇÚÜÔÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔÊÃÔËÏÙÚÕßÝßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝ ÙÚÕßÝØÍÇÚÏÑÕÆÝ 
ÑÇÏÙÚÕßÝ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕßÝ ÓË
ÚÕßÝ¬ÄØÏÝÔÇÑËØÊÃàÕßÔÚÎÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÖÏÖÒÁÕÔÕ¬àÄÔÙÕÔ
ÖØÕÎÍËÃÚÇÏÓËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕß ÄØÓÖÏÔÙËÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÁÈÇÏÇÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇÊËÔÒÁÔËÖ¦ÔÚÇÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÄÖÜÝÁÓÇÛÇÔÓË
ÕÊßÔÎØÄÚØÄÖÕÕ§ÚÁÏÈÏÔÚ ¦ÓËØÕÔÙÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕß
ÑÇÏÎ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÙÚÏÝÖØÄÜØËÝ
ËÑÒÕÍÁÝÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÕÔËÖÄÓËÔÕÞØÄÔÕ

Την Αθήνα του 2015 θυμίζει το Λονδίνο του 2019
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Οι τελευταίες ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÔÜÓÁÔÕ
ÇÙÃÒËÏÕÌÁØÔÕßÔÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ÓÔÂÓËÝÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÚÕß
ÄÚÇÔÎÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕ
ËßØ×ÑØËÓÄÚÇÔÇÖÄÓÃÇÑÒÜÙÚÂ
©ÖÜÝÚÄÚËÊËÔÍÔ×ØÏàÇÔÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÁÚÙÏÑÇÏÚ×ØÇÕÏßØÜÖÇÃÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÇÑÄÓÎÊËÔËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÏ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÕÔÁÕÝØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓÖÒÕÌ¦ØËÏÂÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÛÁÒËÏÓÃÇÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
ÇÏËÔ×ÓÇÝÞÜØÃàÕßÔÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÊÆÕÓÂÔËÝÇÖÄÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÒÂÐÎÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ
ÍÏÇÚÎÔÁÐÕÊÕÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÞ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÕßÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕßÒÂËÑÚÃÔÇÐËÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇ
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÙÚÕÑÄÑÑÏÔÕ®ÑÇÛ×ÝÖÒÁÕÔÚÕÙËÔ¦ØÏÕÍÏÇ¦ÚÇÑÚÕ
YL_P[ÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÁØÞËÚÇÏ
ÄÒÕÑÇÏÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÖÇØÄÒÕÖÕßÕ
ØËÚÇÔÄÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÂÝ§ÚÁÏÈÏÔÚ¢ØÕÙÚÖÎÍÇÏÔÕÁØÞËÚÇÏÙÚÎ
ÈËÒÍÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÑÇÏÕÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ
ËÃÔÇÏÙßÔËÞËÃÝÇßÚÁÝÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÇÖÄßØÜÖÇÃÕßÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÓ¦ÒÒÕÔÜÝÞ¦ÙÏÓÕÞØÄÔÕß®
¬ÎÔ¦ÖÕÉÎÇßÚÂÊËÔÙßÓÓËØÃàËÚÇÏ
Õ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÑÇÛ×ÝËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏÕÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÎÔÔÜÙÎ
ÍÏÇÓÃÇÇÔÇÛËÜØÎÓÁÔÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÁÞÕßÔÙÎÓËÏ×ÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖØÄ-

ÕÊÕ®©ËÐÜØÇáÙÓÄÝÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÛÆÓÏÙËÙËÖÕÒÒÕÆÝÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß
ÖÕßÊÂÒÜÔËÄÚÏÈØÏÙÑÄÚÇÔÑÕÔÚ¦
ÙËÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ËÚÇÃØÕßÝËÔ×ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÖËÃÞËÖÇØÇÙ¦ÍÍÇÝ
ÖØÕÙÍËÃÜÙÎÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÓÜÝÍÃÔËÚÇÏÙÞËÊÄÔÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÑÇÛ×ÝÎËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ËÔÎÓËØ×ÔËÏÚÕßÝÊÏÇÖÏÙÚËßÓÁÔÕßÝ

ÙËÚÇÏÙÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇÑÇÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇØÕÑÇÔÃÙËÏÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏ
ÔÇÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÚÁÒÕÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
ÖÕßËÃÔÇÏÎÖØÕÛËÙÓÃÇÎÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏÚËÛËÃÇÖÄÚÎÔÔÜÙÎÍÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÂÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÛÁÒËÏÔÇ
ÈØËÛËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÝßÚÄÖÕßËÑÚÏÓÕÆÔÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ËÃÔÇÏÄÚÏÕÆÚËÙÚÕËÖÏÚËÒËÃÕÚÕß
ØËÚÇÔÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕ

Το ιρλανδικό σύνορο

Οι Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι
παραμένουν στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων,
στο οποίο οι Βρετανοί
πηγαινοέρχονται χωρίς
νέες προτάσεις.

«Είμαστε Ù{Ñ³ÉÚÉ{ÐÓ{ÑÙÈÜÓÈÐÉÉ{~ÙÐi³{~ÒÐÉ³Ì¨{Ø
0ÇÌ~Ñ{ÑÉÂÉ³ÒÈÐÉÌ{Ñ¨Ì³Ñi~Ñ{Ñ×Ó¨É{VÑ¨~ÉËÑÉËÑ{ÈÐKÑ³ÊÐÉ³iÈÐ×ËÑÑT¨iiØuVÉÑÑÜÑÐKÒÉ{³ÑÚÉ¨ÒiÉ~¨ÌØ
³iØ È¨ÑÍ~ÊØ {³¨ÊØVËÑå³¨ÓÉKÑ

ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÇÖÄÚÕÕÔÊÃÔÕ®ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎËÃÔÇÏ
ÁÚÕÏÓÎÍÏÇÔÇßÖ¦ØÐËÏÙßÓÌÜÔÃÇ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÒÒ¦ÙßÍÞØÄÔÜÝÙßÔËÞÃàËÏ
ÚÏÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃËÝÍÏÇÓÃÇ¦ÚÇÑÚÎ
ÁÐÕÊÕÞÜØÃÝÔÇÁÞËÏÓËÙÕÒÇÈÂÙËÏ
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÙßÓÌÜÔÃÇ!ÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÓÂÔßÓÇÖÕßÙÚÇÛËØ¦ÙÚÁÒÔËÏÎ ÕÓÏÙÏÄÔ
±Ö¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÕÔÊÃÔÕÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÇÒÒ¦ÎÛÁÙÎÓÇÝËÃÔÇÏ
ÙÚÇÛËØÂÃÓÇÙÚËÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÏ
ÔÇÊÕßÒÁÉÕßÓËËÖÕÏÑÕÊÕÓÎÚÏÑ¦
ÓËÚÕÔ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÑÇÏÔÇËÐË-

Ú¦ÙÕßÓËÄÖÕÏÇÖØÄÚÇÙÎÑÇÏÇÔ
ÌÁØËÏÇØÑËÃÔÇËÃÔÇÏÙßÓÈÇÚÂÓË
ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝ®ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎ¡ÃÔÇÔÚØÁËÈÇËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÏÇÚÎÔÖÏÚØÕÖÂÎÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÂÚÇÑÚÏÑÂÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃ
ËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂÑÇÏÁÞËÏÊÕÑÏÓÇÙÚËÃ
ÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÚÕßÓËÚÎÔÚÄÚËËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ©ÚÏÑÇÏ
ÔÇÍÃÔËÏÕÏßØÜÖÇÃÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÊËÔÛÇÌÆÍÕßÔÇÖÄÚÕÚØÇÖÁàÏ
ÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÄÖÜÝÊËÔ
ËÃÞÇÔÌÆÍËÏÑÇÏÓËÚÕßÝÒÒÎÔËÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÄÚÇÔÑÇÏËÑËÃÔÕÏ
ÖÎÍÇÏÔÕÁØÞÕÔÚÇÔËÖÃÓÂÔËÝÞÜ-

EU

Της ανταποκρίτριάς μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ,

ØÃÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝ ÇÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÎ
ÚÇÑÚÏÑÂÂÚÇÔÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏÄÚÏ
ÎßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÊËÔÌËÆÍËÏ
ÖÕÚÁÇÖÄÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
ÓËÁÔÇÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÇÔÇßÚÁÝÙÚÎÔÕßÙÃÇÊËÔÍÃÔÕÔÚÇÏ
ËÔÖØÁÖËÏËÖ»ÕßÊËÔÃÔÇÌÇÔËÃÄÚÏ
ÎßØ×ÖÎÂÚÇÔÇßÚÂÖÕßÍÆØÏÙË
ÚÎÔÖÒ¦ÚÎÚÎÝÙËÓÃÇÞ×ØÇÑÇÏ
ÚØ¦ÈÎÐËÚÎÔÖØÃàÇ
ÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÄÓÜÝÕÏßØÜÖÇÃÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏ
ÊËÔÁÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÔÇÑ¦ÔÕßÔÖÁØÇÔ
ÚÕßÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÔßÖÕÓÕÔËÚÏÑ¦
Ñ¦ÖÕÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÇÖÄ
ÚÕÕÔÊÃÔÕÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÇÚÇØÇÞÂÖÕßËÐËÒÃÙ-

¬ÕÈÇÙÏÑÄËÓÖÄÊÏÕÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÚÕÙÆÔÕØÕÓËÚÎÔØÒÇÔÊÃÇÑÇÛ×Ý
ÎÈØËÚÇÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝ
ÊËÔÁÞËÏÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÑÇÓÃÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÓÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÙÑÒÎØÄÙÆÔÕØÕ®
ÓËÚÇÐÆ¡ËÍ¦ÒÎÝØËÚÇÔÃÇÝÑÇÏ
ØÒÇÔÊÃÇÝÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÁÈÇàËÙË
ÑÃÔÊßÔÕÚÎÔËÏØÎÔËßÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÏØÒÇÔÊÏÑÄàÂÚÎÓÇßÍÞØÄÔÜÝÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÂÚÇÔ
ÐËÑ¦ÛÇØÕÝ¡ÄÔÕÇÔÑÇÚÇØÍÎÛËÃ
ÚÕÙÑÒÎØÄÙÆÔÕØÕ®ÛÇßÖ¦ØÐËÏ
ÙßÓÌÜÔÃÇ©ÏØßÐÁÒÒËÝÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞÕßÔÓÇÒÇÑ×ÙËÏ
ÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÝÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏËÃÔÇÏ
ÇÔÕÏÞÚÁÝÙÚÕÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔ
ÚÕIHJRZ[VW¶ÖÕßÛÇÑØÇÚÕÆÙËÚÕ
ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕËßÛßÍØÇÓÓÏÙÓÁÔÕÓËÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÚËÒÜÔËÃÇ
ÑÇÏËÓÖÕØÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝ¶ÓËÑ¦ÚÏ
¦ÒÒÕ¬ÕÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÄÓÜÝÊËÔÁÞËÏ
ÇÑÄÓÇÈØËÛËÃ©ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
ßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ÕßÙÑÚÄÔÏàËÄÚÏÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÏÊÁËÝ
ÖÕßËÃÔÇÏÒËÏÚÕßØÍÏÑÁÝØËÇÒÏÙÚÏ-

ÑÁÝÑÇÏÇÖÕÊËÑÚÁÝÙËÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝ
ÚÎÝØÒÇÔÊÃÇÝ®¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇ
ÈØËÃÚËÇßÚÄÖÕßÍÏÇÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ÊËÔÁÞËÚËÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇËÖÏÔÕÂÙËÚËÑÇÏÚÄÚËÛÇÚÕÙßàÎÚÂÙÕßÓË
ÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÔÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÎ
ËÑÊÕÞÂÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÄÓÜÝÚÕ
ÈÁÈÇÏÕËÃÔÇÏÄÚÏÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔ
ÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÈÍ¦ÒËÏÚÎÞ×ØÇÚÕßÇÖÄÚÎÔÁÞÕÔÚÇÝÖËÚÆÞËÏÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ÓÁÞØÏÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÏÇÚÃÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÇÔÓËÚÇ
ÙÎÓËØÏÔ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÚ¦ÌËØÔËÔÇ
ÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÙßÓÌÜÔÃÇÙÚÎÙÆÔÕÊÕ
ÑÕØßÌÂÝÚÎÝÎÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝËÖÏÑÆØÜÙÎÝÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÖÄÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÑÇÏÚÕËßØÜÖÇáÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÇÖÇÏÚËÃÞØÄÔÕ©ÒÇÇßÚ¦ÈÁÈÇÏÇ
ËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝßÖÕÛËÚÏÑ¦ÙËÔ¦ØÏÇ
ÍÏÇÚÎÔ×ØÇÓÏÇÑÇÏÕßÊËÃÝÍÔÜØÃàËÏÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÇÔÕ¬àÄÔÙÕÔ
ÛÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÄÞÏ
ÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÇÛ×ÝÕÃÊÏÕÝ
ÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÖØÕÚÏÓ¦ÔÇÚÕÔÈØÕßÔ
ÖËÛÇÓÁÔÕÙËÁÔÇÞÇÔÚ¦ÑÏ®ÖÇØ¦
ÔÇàÎÚÂÙËÏÑÇÏÚØÃÚÎÖÇØ¦ÚÇÙÎ
ÚÕß)YL_P[ÄÖÜÝÚÕÔßÖÕÞØË×ÔËÏ
ÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÕßÒÂÝÑÇÏÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÊËÔ
ÚÕßÑ¦ÔËÏÚÕÞÇÚÃØÏÔÇÙßÔÇÏÔÁÙËÏ
ÙËÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÎÒÆÙÎÚÎÝ
ÖÇØÇÃÚÎÙÎÝÊÏÇÍØ¦ÌËÚÇÏÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖÏÛÇÔÂ¡ÁÞØÏ
ÔÇÒßÛËÃÓËÚÕÔÁÔÇÂÚÕÔ¦ÒÒÕ
ÚØÄÖÕÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÇÃÔÏÍÓÇÕÏØßÐÁÒÒËÝÁÞÕßÔÖÕÒÒ¦
ÖËØÏÛ×ØÏÇÍÏÇÙÕÈÇØÁÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
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Το δύσκολο έργο
της νέας ιταλικής
κυβέρνησης

Πληθαίνουν οι φωνές για νέους τρόπους αντιμετώπισης της Ακροδεξιάς στη Γερμανία

Ο Ματέο Σαλβίνι καραδοκεί

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Τα χειρότερα ÇÖÕÌËÆÞÛÎÑÇÔÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂÙÚÏÝÑØÃÙÏÓËÝËÑÒÕÍÁÝÙËÊÆÕÑØÇÚÃÊÏÇÚÎÝ
ÖØ×ÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝ¬Ç
ÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÑÄÓÓÇÚÇ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ*+<ÑÇÏÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ:7+ÇÔÇÊËÃÞÛÎÑÇÔ
ÖØ×ÚÇÙÚÎÇÐÕÔÃÇÑÇÏÙÚÕØÇÊËÓÈÕÆØÍÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÓÎÔÚÃÛËÚÇÏ¦ÓËÙÇàÂÚÎÓÇÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝÚÕßÓËÍ¦ÒÕß
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÙÚÕËØÕÒÃÔÕÕÆÚË
ÖØÄÜØÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕßÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÎÝ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÓËÈ¦ÙÎ
ÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÕßÖØ×ÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆÑÇÔÇÒÏÕÆ(9+ÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÚÎÔÁÓÖÚÎÚÕ 
ÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝ
ËÖÏÛßÓËÃÔÇËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÎÔÚËÚØÇËÚÃÇÎÚØÁÞÕßÙÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
ßÖÄÚÎ¡ÁØÑËÒ ÇÏÑ¦ÖÕßËÊ×
ËÐÇÔÚÒÕÆÔÚÇÏÕÏÑÇÒÁÝËÏÊÂÙËÏÝ
ÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÍÏÇÚÎËØÓÇÔÃÇ
(M+ÓËÙÆÔÛÎÓÇÖÇÔÁÔÜÙÎ
®ÂÝÕÒÕÑÒÎØ×ÙÕßÓËÚÎÔ
ËÖÇÔÁÔÜÙÎ®ËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÚÕÁÔÇ
ÚÁÚÇØÚÕÚÜÔÉÂÌÜÔÑÇÏËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÖÇØÇÊÄÐÜÝÔÇÑËØÊÃàËÏÉÂÌÕßÝÑßØÃÜÝÙÚÕßÝÔÁÕßÝÄÙÕßÝ

Λουτσιάνα Λαμορτζέζε, ËÚ×Ô
ÖØ×ÎÔÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞÎÝÚÕß¡ÏÒ¦ÔÕßßÖÁØÓÇÞÕÝÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÕßÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆÞÜØÃÝÑÕÓÓÇÚÏÑÂ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÞÜØÃÝÖÇØÕßÙÃÇÙÚÇ
ÙÄÙÏÇÒÓÃÔÚÏÇÔÁÇßÖÕßØÍÄÝ
ÙÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝÚÇÒÃÇÝËÃÔÇÏÎ
ÇÔÚÏÇÒÈÃÔÏÙËÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÇÑØÏÈ×ÝÜÝ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
ÁÍÑÇÝ±ÖÄÚÎÊËÆÚËØÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÖÕß
ÕØÑÃÙÚÎÑËÚÎÔÁÓÖÚÎÙßÙÖËÏØ×ÔÕÔÚÇÝÚÕ ÃÔÎÓÇÙÚÁØÜÔ
ÑÇÏÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÑÇÏ
ËÐÕØÃàÕÔÚÇÝÚÎÁÍÑÇÙÚÇÁÊØÇÔÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÎÚÇÒÃÇÇÌÂÔËÏÖÃÙÜÚÎÝÚÏÝÁÐÇÒÒËÝ
ÑØÇßÍÁÝ¶ÇÒÒ¦ÄÞÏÑÇÏÚÏÝÇÏÚÃËÝ
ÖÕßÚÏÝÚØÕÌÕÊÄÚÎÙÇÔÑÇÏÛÇ
ÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇÚÏÝÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔ
ÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔËÃÔÇÏ
ÖÇØ¦ÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇÖÕß
ÇÌÕØ¦ÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÔÕÏØßÐÁÒÒËÝËÌÎÙßÞ¦ÙÕßÔÇÔÕÃÐÕßÔÙÇÓÖ¦ÔÏËÝ®
ÄÖÜÝÁÍØÇÉËÕÇÒÈÃÔÏËÖËÏÊÂÕ
ÔÁÕÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔªÕÓÖÁØÚÕÑÕßÇÒÚÏÁØÏËÃÔÇÏÁÓÖÏÙÚÕÝÚÕßÏËØ¡ÕÙÑÕÈÏÙÃÑÇÏ
ÚÕß¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÎÏÚÇÒÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÊËÔÛÇÇØÍÂÙËÏÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÕÞËÃÒÕÝÚÎÝÇÈÆÙÙÕß
©ÑÕßÇÒÚÏÁØÏÖÕÒÏÚÏÑÄÝÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÖÕßÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇ
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÑÇÏ×ÝÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÂÚÇÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝÚÕß
ßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÊËÔÛËÜØËÃÚÇÏÕÖÇÊÄÝÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÕØÛÕÊÕÐÃÇÝ

ÊÎÒÇÊÂÊËÔÁÞÕßÔàÂÙËÏÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÇÖÄÚÕÔßÖÇØÑÚÄÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÄÙÕßÝÊËÔËÃÞÇÔ
ÉÎÌÃÙËÏÙËÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÖÄÚÎÔÃÊÏÇÊËÐÇÓËÔÂÖØÕÂÒÛÇÔÑÇÏÕÏÑÇÒÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝÚÜÔ
Ø¦ÙÏÔÜÔÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏ
ÙËÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÖÇÃÑÚÎÍÏÇÚÕÔ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÇÊÆÕ
ÑØÇÚÃÊÏÇÔÚÃÛËÚÇÚÇÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÑÄÓÓÇÚÇ¦ÔÚÒÎÙÇÔÚÏÝÖØÜÚÏÁÝ
ÚÕßÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝ
ÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝ©ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÈÏ×ÙÏÓÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÙÚÇÊÆÕÑØÇÚÃÊÏÇÛÇËÃÔÇÏÜÙÚÄÙÕÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÊÆÙÑÕÒÕÝÑÇÛ×ÝÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔ
ÚØÏÑÕÓÓÇÚÏÑÕÃÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÃÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÎØÎÛËÃÎßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂà×ÔÎÍÆØÜÇÖÄÚÎÔ(M+
ÚÙÏÙÚÎÇÐÕÔÃÇÎÓÄÔÎËÌÏÑÚÂ
ÒÆÙÎËÃÔÇÏÓÏÇÙßÓÓÇÞÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÚÇÞØ×ÓÇÚÇÚÎÝ ÁÔßÇÝ
²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÑÇÏØ¦ÙÏÔÕÏÓÏÇ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÔÚÏÊÎÓÕÌÏÒÂÝÑÇÏ
ÞØÕÔÕÈÄØÕÝÖØÕÕÖÚÏÑÂÑÇÏÙÚÕ
ØÇÊËÓÈÕÆØÍÕËÃÚËËÖÇÔ¦ÒÎÉÎ
ÚÕßÃÊÏÕßÓÕÔÚÁÒÕßÚÎÝ ÁÔßÇÝ®ËÃÚËÓÏÇÑÕÑÑÏÔÕÖØ¦ÙÏÔÎ®
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ
ÄÓÓÇÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÑÇÏØ¦ÙÏÔÕÏ¦ÔÚÜÝÖÕÒÒÕÃÛËÜØÕÆÔ
ÖÒÁÕÔÖÇØÜÞÎÓÁÔÎÑÇÏÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎ
ÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÎÝÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÏÊÏÑ¦ÓËÚ¦ÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝ
ËÑÒÕÍÏÑÁÝËÖÏÚßÞÃËÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÜÔÒËÆÛËØÜÔ

Οπαδοί ³iØ ÑÜÜÑ~³{~ÊØo{Ñ³iÉ¨ÐÑËÑV~ÌÐÐÑ³ØÈ~Ñ¨É³Ñ{ÐÉoÒÜÐÓ¨Ø³Ê×Ù{ÑÐÑ¨³È¨ËÑØVÉÈo~Ó³¨i³iÌÜiÌ³ÐÈØ³iØÑÑ³Ü{~ÊØÉ¨ÐÑËÑØtÛiÐ~¨Ò³ÉØ³iØÝkV³É³ÜÑÌÐÑØjuÜÓÉ{³ÑÌ

«Εχει ευθύνες και η Αριστερά»
Προβληματισμένη εμφανίζεται ÎØÏÙÚËØ¦ÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇ
ÖÕßÈÒÁÖËÏÚÎÔÉÂÌÕÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÔÇÌËÆÍËÏÇÖÄÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÎÝ
ÑÇÏÔÇÑÇÚËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÎÔ(M+ßÔÕÒÏÑ¦ÕÏÇÖ×ÒËÏÁÝÚÎÝÑÇÏÙÚÇ
ÊÆÕÑØÇÚÃÊÏÇÁÌÚÇÙÇÔÚÕ ²ÇØÂÑÇÓËÚÄÙÕÖÕßËÔÏÙÞßÛÂÑÇÓË
ÙÚÎÆÙÎÄÖÜÝÙÚÎØÁÓÎÄÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÓËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÙËÊßÚÏÑÕÍËØÓÇÔÏÑÄÑØÇÚÃÊÏÕ×ÙÚËÖÇØÇÓËÒÂÙÇÓËÚÇÇÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ®ÖÇØÇÊÁÞÛÎÑËÕÑØÁÍÑÕØ
ÑÃàÏÏÙÚÕØÏÑÄÝÎÍÁÚÎÝÚÕß+PL3PURL6ÙÕÏÒÕÏÖÄÔÛÁÒÕßÔÔÇÚÏÓÜØÂÙÕßÔÚÇÑßØÃÇØÞÇÑÄÓÓÇÚÇËÖËÏÊÂÊËÔËÃÔÇÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏ
ÉÎÌÃàÕßÔÖÒÁÕÔ(M+®ßÔßÖËÆÛßÔÎËÃÔÇÏÎØÏÙÚËØ¦ÙÚÎÔ¦ÔÕÊÕ
ÚÎÝÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÙÆÓÌÜÔÇÑÇÏÓËÚÎ¦ØÇ¦ÍÑËÔÑÔËÞÚÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÕß+PL3PURLÔÇßÚÕÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÕÑÄÓÓÇÓÇÝ
ÙÇÔÁÔÇÔÖØ¦ÙÏÔÕÌÏÒËÒËÆÛËØÕÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÇÔÚÃÔÇÓÇÝÛËÜØÕÆÔ
ÚÎÌÜÔÂÚÕßÝÇÔÁÞÕßÔÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÖÜÝÚÕßÝÖËØÏÌØÕÔÕÆÓËËÃÔÇÏÌßÙÏÑÄÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔÕÔÚÇÏÇÖÄËÓ¦Ý®ÁÍØÇÉËÙÚÕ-HJLIVVR

ÎÓÕÑØÇÚ×Ô-+7ÄÒÌÍÑÇÔÍÑ
ÕßÓÖÃÚÙÑÏÑ¦ÒËÙËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÑÄÙÓÕÙËÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝÖÕßËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏÚÎÔ(M+ËÔÇØÑËÃÖÏÇ
ÎÖËØÏÞÇØ¦ÑÜÙÎÑÇÏÎÇÖÕÑÂØßÐÂÚÕßÝ®ËÃÖËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÖÏÕ
ÇÔÕÏÞÚ¦ÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ¦ÚÕßÝ
ÚÏÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÎÝ(M+§ÇÓÎ
ÙÚÏÍÓÇÚÃàÕßÓËÇßÚÄÓÇÚÇÜÝÇÑØÕÊËÐÏÄÕÚÏÊÂÖÕÚËÊËÔÓÇÝÇØÁÙËÏ®
ÇÚ¦ÚÕÔ ÕßÓÖÃÚÙÑÏßÖ¦ØÞËÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇÑÇÏËÖÕÏÑÕÊÕÓÎÚÏÑÄÚËØÎÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ

Προειδοποίηση
ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕß ËÔÚØÏÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÚÜÔ
¡ÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÙÚÎËØÓÇÔÃÇáÓ¦Ô¡ÇàÏÁÑÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÊËÔ
ÖØÁÖËÏÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÚÎÝ(M+ÔÇ
ÇÖÕÑÇÒÕÆÔÚÇÏÇÔÂÙßÞÕÏÖÕÒÃÚËÝ®
ËÔËÃÔÇÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÖÕßÊÏÇÓÇØÚÆØÕÔÚÇÏËÃÖËÙËÚÕÖÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÏÙÚËÆÜÄÚÏÍÔÜØÃàÕßÔÖÜÝ
ÓËÚÎÔÉÂÌÕÚÕßÝÈÕÎÛÕÆÔÇÑØÕ-

ÊËÐÏÁÝÌÜÔÁÝÔÇËÑÒËÍÕÆÔÙÚÇÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÇ®ÖØÄÙÛËÙË
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÏÊÃÜÝÙÚÇ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑØÇÚÃÊÏÇÚÎÝÖØ×ÎÔ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝÚÇÙÚËÒÁÞÎ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÁÞÕßÔÇÖÄÇÑØÕÊËÐÏÁÝÁÜÝÑÇÏÔËÕÔÇàÏÙÚÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝ
ÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄËÑÚËÚÇÓÁÔËÝ
ÁØËßÔËÝÚÜÔØÞ×ÔÑÇÏØËÖÕØÚ¦à
ÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×Ô¡¡ÏÊÏÑÄÚËØÇÕÏÕØÍÑ©ßØÓÖ¦ÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ(M+ÙÚÎÇÐÕÔÃÇÇÔÂÑËÏ
ÙÚÎÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÂËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂ
ÖÚÁØßÍÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÄÖÜÝÑÇÏ
ÕÔÚØÁÇÝ ¦ÒÓÖÏÚÝÚÕßØÇÊËÓÈÕÆØÍÕßËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÎ
ÖØÕÇÔÇÌËØÛËÃÙÇËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂ
ÖÚÁØßÍÇÛËÜØËÃÚÇÏÆÖÕÖÚÎÑÇÏ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÓÏÑØÕÙÑÄÖÏÕÚÎÝ
ØÞÂÝØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝÇÌÕÆßÖ¦ØÞÕßÔËÔÊËÃÐËÏÝ
ßÖÕÔÄÓËßÙÎÝÚÕßÖÕÒÏÚËÆÓÇÚÕÝ
ÚÄÞÕÝÚÜÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÙÚËÒËÞ×ÔËÃÔÇÏÁÔÇÝËÛÔÏÑ¦ÕÓÕÏÕÍËÔÂÝÒÇÄÝÖÕßÊËÔÛÇËÑÚÃÛËÚÇÏ
ÙËËÖÏÓËÏÐÃËÝ®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÎÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝ¡ËÚÇÐÆÚÜÔÇÔÇÚØË-

ÖÚÏÑ×ÔÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÜÔÚÕß©ßØÓÖ¦ÔÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏËÖÃÓÇÞËÝ
ÇÔÇØÚÂÙËÏÝÙÚÇÙÄÙÏÇÒÓÃÔÚÏÇ
ÄÖÜÝÑÇÏÚÕÙÎÓËØÏÔÄÑÇÛËÙÚ×Ý
ÛÇÕÊÎÍÎÛËÃÙÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ
ÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÜÔÙßÔËÚ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔ®ßÚÂÎËÖÏÊÃÜÐÎÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÕÔÞØÕÔÕÚÕ
ËÔ×ÔÜØÃÚËØÇËÃÞËËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÄÚÏ
ÁÔÇÝÒÇÄÝÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÌßÒ¦ÐËÏ
ÚÎÙßÔÕÞÂÑÇÏÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÕß
ÓÄÔÕÄÚÇÔÊÏÇÛÁÚËÏÕÓÕÏÕÍÁÔËÏÇ®
ÑÄÓÎÖÏÕÇÔÕÏÞÚ¦ÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÇ
ÇÑØÕÊËÐÏÄÝËÃÔÇÏÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÂÚÇÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÙÚÕØÇÊËÓÈÕÆØÍÕ
ÔÚØÁÇÝ ¦ÒÓÖÏÚÝ
¬ÕÔÕÆÒÏÕÚÕß ËÃÞËÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙËÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÂÑÇÚÇÙÑÂÔÜÙÎ ÚÎÝ ÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ +PL
/LPTH[[YL\L1\NLUKÖÏÙÚÂ
ÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÔËÕÒÇÃÇ®ÙÚÎÕßØÏÍÍÃÇÎÕÖÕÃÇÚÁÛÎÑËËÑÚÄÝÔÄÓÕßÇÖÄÚÕßÖÕßØÍËÃÕÙÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇ
ÇØÍÄÚËØÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÝ
ÚÎÝÙßÍÍÁÔËÏÇÝÓËÚÕÔËÛÔÏÑÕÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄÔÚÜÓËÚÇÐÆÊËÔÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÔËÇÔÏÑ¦
ÇÓÇØÚÂÓÇÚÇÇÌÕÆÑÇÏÚÕÕ
¦ÒÓÖÏÚÝËÃÞËÓËÚÇÈËÃÙÚÎÔÛÂÔÇÓÇàÃÓËÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
ÔËÕÔÇàÏÙÚÏÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝ§7+ÑÇÏ
ÊËÑÇÚØËÃÝ¦ÒÒÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÞÇÔ
ÑØËÓ¦ÙËÏÇÖÄÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏÐËÔÕÊÕÞËÃÕßÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÇÍÑßÒÜÚÄÙÚÇßØÄ©ÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÁÊÜÙËÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ
:WPLNLSÎÍËØÓÇÔÏÑÂÖØËÙÈËÃÇ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÎÕÓ¦ÊÇÁÒÇÈËÓÁØÕÝÙËÊÏÇÊÂÒÜÙÎÚÎÝ
ÇÚØÏÜÚÏÑÂÝßÓÓÇÞÃÇÝ®ÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÖËØÏÒÇÓÈÇÔÄÚÇÔÚÄÚËÑÇÏÎ
²ØßÙÂßÍÂÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÓËÚËÃÞËÑÇÏÕ©ÆÔÚÕÄÏÍÑÚËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß57+ÊÏ¦ÊÕÞÕßÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÚÕßËÛÔÏÑÕÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆ
ÑÄÓÓÇÚÕÝÚÕßÊÄÒÌÕß²ÃÚÒËØ

«Πράσινο New Deal»
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
3PURPLZ[HÚÕÈÇÙÏÑÄÚÕßÖØÄÚÇÍÓÇËÃÔÇÏÔÇËÐÇÏØËÛÕÆÔÇÖÄ
ÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÕßËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÊÎÓÄÙÏÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔ×ÙÚËÔÇÐËÌÆÍËÏÎ
ÏÚÇÒÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÄÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÇÙÌßÐÃÇÖÏÊÏ×ÑËÏ
ÖÞÁÔÇÖØ¦ÙÏÔÕ5L^+LHS®
ÓÁÙÇÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÛÇÑÇÚÇØÍÎÛÕÆÔÕÏËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÖÕßÞÕØÎÍÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔ

ËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔÑÇÏÛÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃÎ
ÓÇàÏÑÂÝÑÒÃÓÇÑÇÝËÔËØÍËÏÇÑÂ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔÏÚÇÒÏÑ×ÔÑÚÏØÃÜÔÇÔÇàÜÕÍÕÔ×ÔÚÇÝÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
ÚÜÔÑÇÚÇÙÑËß×ÔÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÓÇØÇÙÓÄ©ÑÕßÇÒÚÏÁØÏ
ÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÓËÚÎÔÑÇÒÂ®
ÔÇËÖÏÚÆÞËÏÇßÚ¦ÖÕßàÎÚÕÆÙË
ÕÇÒÈÃÔÏÓËÚÎÔÇÔ¦ÖÕÊÎ®
ÊÎÒÇÊÂÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÞ×ØÕÍÏÇÚÎÔÚÇÒÃÇ
×ÙÚËÔÇÓÎÔËÌÇØÓÕÙÚËÃÎÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÚÎÔÎÇÔÕßÇØÃÕßÇÆÐÎÙÎÚÕß¢ÑÇÏÔÇ

Ο νέος υπουργός Οικονομικών Ρομπέρτο
Γκουαλτιέρι θα επιδιώξει να εξαιρεθούν
από τους κανόνες του
ελλείμματος μεγάλες
κατηγορίες δημόσιων
επενδύσεων.
ÓÎÞØËÏÇÙÚÕÆÔÔÁËÝÖËØÏÑÕÖÁÝ
ÊÇÖÇÔ×Ô¬ÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÖÇÔÎÍßØÃàËÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÊÏÄØÏÙËßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÚÕÔÑÕßÇÒÚÏÁØÏÑÇÏÄÚÏÙÚÁÒÔËÏÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÜÝËÖÃÚØÕÖÕÚÕÔÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
¦ÕÒÕ¬àËÔÚÏÒÄÔÏÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÙÚÕÏÙÞßØÄÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô±ÖÕÛÁÙËÜÔÇÒÒ¦ÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÂ
ÖØÄÕÊÕÝÛÇËÃÔÇÏÇÔÚÕÑÄÓÓÇ
ÊÏÊÇÞÛËÃÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝÚÎÝ
ÈÇØÏ¦ÝÂÚÚÇÝÚÕßÙÚÏÝÈÕßÒËßÚÏÑÁÝÚÕß¡ÇØÚÃÕßÚÇÒÃÇÖÇØÇÓÁÔËÏÙËÓÏÇÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÁÔÜÙÎÖÕßÑÇÛÎÒ×ÔËÏÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÙËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÓÄÔÏÓÕßÓÇØÇÙÓÕÆÑÇÏÎÇÔ¦ÍÑÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÊËÔËÐÁÒÏÖËËÖËÏÊÂÕÖÏÕÞßÊÇÃÕÝËÑÌØÇÙÚÂÝÚÎÝÖÁØÇÙË
ÙÚÇÁÊØÇÔÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÔÚÏÛÁÚÜÝÕÏÈÇÛÏÁÝÇÒÒÇÍÁÝËÖËÃÍÕßÔÑÇÛ×ÝÕÇÒÈÃÔÏ
ÂÊÎßÖÕÙÞÁÛÎÑËÔÇÑ¦ÔËÏÊÆÙÑÕÒÎÚÎàÜÂÚÎÝÔÁÇÝÙßÍÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÏÝÖÒÇÚËÃËÝÑÇÏ
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ®

EPA / MASSIMO PERCOSSI

Δύσκολος ο σχηματισμός
κυβέρνησης σε Σαξονία
και Βραδεμβούργο
μετά τις εκλογές της
περασμένης Κυριακής.

DPA VIA A.P. / JOERG CARSTENSEN

Αναζητούν εναλλακτικές
για την Εναλλακτική

Η νέα υπουργός ³É¨{~³iØ³ÑÜËÑØVÈ³{ÒÑÑÐ¨³ÇÓÇÉVÉËÑ{iÑ³{w.ÑÜKË{ÉÐ{Ñ~ÈKÓ¨iiÈÙiÐ{È¨oÊÚi~ÉÑ~¨{KØØ
ÑÒ³ii³É{~É×ÑÜÊØ³iØÓo~ÑØ

Διάλογο για το Χονγκ Κονγκ πρότεινε η Μέρκελ

Ο {ÓÇØ¨ÚÈÈ¨oÌØ{É³{Òo~ÈÙÓTÚi~É³iåo~ÉÜÑÓ¨~ÉÜ
³ÓoÑ¨³ÈÑÖV³(É~ËV~Ñ{ÈÇÊ³iÑo{ÑÉ{TÉ{¨iÐÑ³{~ÓØ
ÈÉ¨oÑËÉØ

ΠΕΚΙΝΟ. Τα ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÏÝËÒËßÛËØÃËÝÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÕß²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÎ
ÃÔÇËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÝÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÜÝ
ÓÁÛÕÊÕÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝËÃÖËÞÛËÝÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒ
ÎÕÖÕÃÇËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÚÕËÑÃÔÕ
Ñ¡ÁØÑËÒËÃÞËÞÛËÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓËÚÕÔ ÏÔÁàÕÖØÄËÊØÕÏ
¬àÏÔÖÃÔÍÑÑÇÏÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÏ
ËÚÙÏ¦ÔÍÑ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙËÑÕÏÔÂÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÕÏßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙË
ÄÚÏÕÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÃÔÇÏËßÖØÄÙÊËÑÚËÝÙÚÎÔ ÃÔÇÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏËØÕÒÃÔÕÑÇÏËÑÃÔÕ
ÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÝÙËÛÁÓÇÚÇÚËÞÔÎÚÂÝ

Κατά την επίσημη επίσκεψή της στην Κίνα,
η καγκελάριος ζήτησε
από την ασιατική χώρα να προστατεύσει τις
ελευθερίες των κατοίκων
της πόλης.
ÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÇßÚÄÔÕÓÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ
ÑÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÜÔÊÏÇÚßÖ×ÙËÜÔ
ÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝËÞÛËÙÏÔÄÚÕßÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕÑÏÔËàÏÑÄÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ
ËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ§ÁÇ
ÃÔÇ®ÇÔÁÌËØËÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝÏ

ÓÃÒÎÙËÍÏÇÚÇÑÕÏÔ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
ßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÑÇÏ ÃÔÇÝÖÕß
ÇÖÕØØÁÕßÔÇÖÄÚÎÔÖØÕ¦ÙÖÏÙÎÚÕß
ËÒËÆÛËØÕßËÓÖÕØÃÕß©ÏÙÚËÔÁÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÇÐÆËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏ
ÃÔÇÝÊËÔËÖÏÚØÁÖÕßÔÙÚÎËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÔÇßÏÕÛËÚÂÙËÏÙÑÒÎØÂÍØÇÓÓÂÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕËÑÃÔÕ
ÄÖÜÝÚÎÝËÃÞËÙßÙÚÂÙËÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØËÙÈËßÚÂÝÙÚÕËØÕÒÃÔÕªÃÚÙÇØÔÚÑØËÔÁÒÙÑÄÖÏÓÎÇÊÏÇÌÕØÃÇÚÎÝ ÃÔÇÝÍÏÇÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝ
ÚÎÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÑÇÏÕÏ
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÁÝÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÏÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇÏÔÚàÏ¦ÔÍÑÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÚÕ
ÑßÈËØÔ×Ô ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄ ÄÓÓÇ
ÇÔÚÏÚÃÛËÚÇÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÖÕßÖØËÙÈËÆ-

ËÏÎËØÓÇÔÃÇÒÖÃàÕßÓËÄÚÏÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ¡ÁØÑËÒÛÇÚÏÓÂÙËÏÚÏÝÇØÞÁÝ
ÇßÚÁÝ!ÇÔÛØ×ÖÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÑØ¦ÚÕÝÊÏÑÇÃÕß®ÇÔÁÌËØËÕÑÑØËÔÁÒ©ÑÏËÃÖËÞÛËÝ
ÄÚÏÎ ÃÔÇÙÚÎØÃàËÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
ÔÇÖÇÚ¦ÐËÏÚÎÈÃÇÑÇÏÚÎÔÇÔÇÚÇØÇÞÂÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÓËÚÇÈËÃÙÂÓËØÇÙÚÎÔÖÄÒÎÕßÞ¦Ô
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝËÖÇØÞÃÇÝ²ÕßÓÖÁÏ
ÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂ ÃÔÇÄÖÕßÛÇËÍÑÇÏÔÏ¦ÙËÏÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎËØÍÕÙÚÇÙÃÕß
ÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ>LIHZ[VÖØÕÚÕÆ
ÓÏÒÂÙËÏËÔ×ÖÏÕÔÌÕÏÚÎÚ×ÔÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕßÕßÞ¦Ô
ASSOCIATED PRESS
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Η πιο ανθεκτική θεωρία συνωμοσίας
Οι θιασώτες της άποψης ότι στην έρημο της Νεβάδας η αμερικανική κυβέρνηση κρύβει εξωγήινα μυστικά, συνεχίζουν ακάθεκτοι
Σε μουσικό ÌËÙÚÏÈ¦ÒÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÕÍÏÇÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÑÇÚÁÒÎÐËÚÕÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄÑÇÒÇÓÖÕÆØÏÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÚÕÔÕÆÔÏÕ
ÓËÑËÔÚØÏÑÄÙÆÔÛÎÓÇ×ÔÎ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÓÇÝÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔ
ÄÒÕßÝ®ÑÇÏÙÚÄÞÕÚÎÔËÏØÎÔÏÑÂËÏÙÈÕÒÂÙÚÕ¦ÊßÚÕÚÜÔÇÊÆÚÜÔ®ÚÎÝ
5(:(ÑÇÏÚÎÝÖÕÒËÓÏÑÂÝÇËØÕÖÕØÃÇÝÄÖÕßÌÁØËÚÇÏÔÇÙÚËÍ¦àÕÔÚÇÏÕÏ
ÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚËÝÇÖÕÊËÃÐËÏÝÚÎÝ
ÆÖÇØÐÎÝËÐÜÍÂÏÔÜÔ
×ÔÎËÐ¦ÖÚËÏÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇ
Ñ¦ÛËØÁÑÚÎÚÎÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÑÇÛ×ÝÙÚÎÔËØÎÓÏÑÂÚÕÖÕÛËÙÃÇÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÚÎÝ§ËÈ¦ÊÇÝ
ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÌÁØËÚÇÏ
ÔÇÁÞËÏÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÏÖÚ¦ÓËÔÜÔÊÃÙÑÜÔÇÑÄÓÎÑÇÏÙÕØÕÆÝËÐÜÍÂÏÔÜÔÄÔÚÜÔÖÕßÈØÂÑÇÔ
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÇÖÄÚÎÙßÔÚØÏÈÂÚÜÔ
ÊÏÇÙÚÎÓÕÖÒÕÃÜÔÚÕßÝÙÚÎÎ¬Õ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÔ¦ÑØÜÝÇÖÄØØÎÚÎÚÕÖÕÛËÙÃÇÇÔÇÈÃÜÙËÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÎËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÝÙËÏØ¦Ý?-PSLZ®ÎÕÖÕÃÇ
ÇÔÚÒÕÆÙËÚÎÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÎÝÇÖÄ
ÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÑÇÏÚÏÝÊÎÓÕÌÏÒËÃÝÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕß
¬ÕÁÔÚÕÔÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÍÏÇÚÎÔÑÜÓÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÕÓÇÊÏÑÂËÏÙÈÕÒÂÙÚÏÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝ×ÔÎÝ
ÁÖËÏÙËÚÕßÝËÓÖÔËßÙÚÁÝÚÎÝÔÇ
ËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔ¦ÊËÏÇÚÁÒËÙÎÝÙßÔÇßÒÃÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÔÇÃÚÎÙÂÚÕßÝÖØÕÝÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÇØÞÁÝÕÏÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÚÕßÓÕßÙÏÑÕÆ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÓËÚÃÚÒÕ(SPLUZ[VJR®
ÙßÔÊßÇÙÓÄÝÚÕßËÐÜÍÂÏÔÕßÓË
ÚÎÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÂÙßÔÇßÒÃÇÙÚÕ
ÕÆÔÚÙÚÕÑÚÕß  ËßËÒÖÏÙÚÕÆÔ
ÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ÇÖÄÛËÇÚÁÝ
ÙÆÍÞØÕÔÎËÓÓÕÔÂÓËÚÎÔ
ÆÖÇØÐÎËÐÜÍÂÏÔÎÝàÜÂÝÑÇÏÚÏÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔ
ÔÇÇÖÕÑØÆÉÕßÔÚÕÍËÍÕÔÄÝÁÞËÏ
ÚÏÝØÃàËÝÚÎÝÙÚÎÓËÚÇØÕÓÇÔÚÏÑÂ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏÙË
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÄÖÜÝÕÕÆÒÏÕÝËØÔ
ÑÇÏÕ²¬à©ßÁÒÝ

«Ο πόλεμος των κόσμων»
ÚÇÍËÓ¦ÚÇÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÑÇÏÖÃÙÚÎ
ÙÚÏÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÚÕßËØÔÇÖÇÔÚ¦ÓË
ÚÕÔÚØÄÖÕÚÕßÕ©ßÁÒÝÓËÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕß©ÖÄÒËÓÕÝÚÜÔÑÄÙÓÜÔ®ÚÕß
 ËÇßÚÄÕØËÚÇÔÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÓÌÇÔÃàËÏÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦
ÇÂÚÚÎÚÇËÐÜÍÂÏÔÇÄÔÚÇÓËÏÓÖËØÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÑÇÏßÖËØ¦ÔÛØÜÖËÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÑÇÚÇÑÚÎÚÏÑÂ
ÓÇÔÃÇÚÜÔËÐÜÍÂÏÔÜÔÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÄÓÜÝÇÔÃÙÞßØÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎ

ÌÆÙÎÑÇÏÙÚÎÔÏÙÞÆÚÜÔÓÏÑØÕÈÃÜÔÖÕßÙÑÕÚ×ÔÕßÔÚÕßÝËÔÚÁÒËÏ
ÇÔÃÙÞßØÕßÝËÐÜÍÂÏÔÕßÝ
©qÇÍÑÄÙÓÏÕÝÄÒËÓÕÝÑÇÏ
Õ¤ßÞØÄÝÄÒËÓÕÝÈÕÎÛÕÆÔÚÕ
ÑÕÏÔÄÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÎÝ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÉÆÞÜÙÎÙÚÎ
ÆÙÎ¶ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÂÔÇÚÕÒÂ¶ÍÏÇËÖÏÑËÃÓËÔÎÖßØÎÔÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂËÇßÚÁÝÚÏÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÕÐßÓÁÔÕßÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
¦ÍÞÕßÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÕÏÖØ×ÚËÝ
ËÓÌÇÔÃÙËÏÝ®ÏÖÚ¦ÓËÔÜÔÊÃÙÑÜÔ
¡ËÚÇÐÆ ÑÇÏ ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÕÒËÓÏÑÂÇËØÕÖÕØÃÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÚÁÚÕÏËÝÓÇØÚßØÃËÝ
ÇßÚÕÖÚ×ÔÓÇØÚÆØÜÔÖÕßÑ¦ÔÕßÔ
ÒÄÍÕÍÏÇËÐÜÍÂÏÔÇÏÖÚ¦ÓËÔÇÙÑ¦ÌÎÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÑÕÆØÙÇÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔßÖËØÊßÔ¦ÓËÜÔÚØÕÌÕÊÕÚËÃÑÇÏ
ÇßÚÂÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÎÝÚÏÝÛËÜØÃËÝ
ÙßÔÜÓÕÙÃÇÝËÔ×ÎËÖÏÚßÞÃÇÈÏÈÒÃÜÔÄÖÜÝÚÕ ®ÚÕß©ØÍÕßËÒ
ÑÇÏÚÕÍ×ÚÕØÕÓÖÄÚ®ÚÕßÙÇ¦Ñ
ÙÃÓÕÌÊÏÇÒÆËÏÚÎÔÉËßÊÇÃÙÛÎ-

Η τηλεοπτική σειρά
«X-Files»... συναντά
το Γούντστοκ στο τριήμερο φεστιβάλ με
τον εύγλωττο τίτλο
«Alienstock», που διοργανώνεται στην περίφημη Ζώνη 51.
ÙÎËÔÄÝÒÇÓÖØÕÆÑÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦
ÖØÕÎÍÓÁÔÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ
¬ÕÖËØÏÕÊÏÑÄ;04,ÇÖÕÖËÏØ¦ÚÇÏÙË¦ØÛØÕÚÕßÔÇËØÓÎÔËÆÙËÏÚÎ
ÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÛËÜØÏ×ÔÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÍÆØÜÇÖÄÚÎ×ÔÎ©Ï
ÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÕÃÚÜÔÛËÜØÏ×ÔÇßÚ×ÔÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏËÐÜÍÂÏÔÇÄÔÚÇ
ÓÁØÕÝËÓÖØÕÙÛÕÌßÒÇÑÂÝÖØÕÎÍÓÁÔÜÔÄÔÚÜÔÇÖÄ¦ÒÒÕÍÇÒÇÐÃÇÂ
¦ÒÒÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÖØÕÙÍËÏ×ÛÎÑÇÔ
ÙÚÕªÄàÍÕßËÒÚÕß§ÁÕß¡ËÐÏÑÕÆ
ÓËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇ
ÖØÕÙÖÇÛËÃÁÑÚÕÚËÔÇÙßÍÑÇÒÆÉËÏ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝ©ÏÛËÜØÃËÝÍÏÇÚÎ×ÔÎ
ÖÇØÄÚÏÏÊÏÇÃÚËØÇÇÔÛËÑÚÏÑÁÝ
ÊËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÇÖÄ¦ÒÒËÝÛËÜØÃËÝ
ÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÏÑÇÔÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚØËÏÝ
ÈÇÙÏÑÁÝÇØÞÁÝ!ÖØÕÙÌÁØÕßÔÇÖÚÂ
ËÐÂÍÎÙÎÑÇÏÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÇÃÙÛÎÙÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÙËÄÙÕßÝ
ÚÏÝÖÏÙÚËÆÕßÔÑÇÏËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÔ
ÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÚÜÔÕÖÇÊ×ÔÚÕßÝ
ÖÕßÔÏ×ÛÕßÔÄÚÏÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÑÇÒ¦
ÑØßÓÓÁÔÕÓßÙÚÏÑÄ
REUTERS

Η διαχρονική
διπλωματία
των... κατοικιδίων
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÙÆÓÓÇÞÕÚÕßËÒÏÍØÇÊÃÕßÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇ
ÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÚÎÔ©ÇÙ¦ÝÛÇ
ÁÞËÏÑÇÒÂÖÇØÁÇÙÚÕ ØËÓÒÃÔÕ¬Õ
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß¬ÕßØÑÓËÔÏÙÚ¦ÔÑÕßØÓÖÇÔÍÑÕÆÒÏ¡ÖËØÔÚÏÓÕßÞÇÓÁÔÚÕÌÞ¦ØÏÙËÙÚÕÔ
ª×ÙÕÎÍÁÚÎÁÔÇÔÖÕÏÓËÔÏÑÄÚÎÝ
ÑËÔÚØÏÑÂÝÙÃÇÝÚÕÔÁØÔÏÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÙÚÕÄÚÙÏÍÏÇÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß¬ÕÕª×ÙÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ßÖÕÊÁÞÛÎÑËÚÕÔÏÕÆÓËÄÔËÏØÕ
ÙÚÇÏÇÖÜÔÏÑ¦ÁÔÇÓÏÑØÄÇÑÃÚÇ
ÇÖÄÚÕÔÑßÈËØÔÂÚÎÚÎÝÕÓ×ÔßÓÎÝÖËØÏÌÁØËÏÇÝÜÝËßÞÇØÏÙÚÃÇ
ÍÏÇÚÎØÜÙÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÓËÚ¦ÚÕ
ÚÙÕßÔ¦ÓÏÔÇÞØÄÔÕÔÜØÃÚËØÇÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÕßÒÍÇØÃÇÝ
¡ÖÄÏÑÕ¡ÖÕØÃÙÕÌÞ¦ØÏÙËÙÚÕÔ
ÕÆÚÏÔÁÔÇÔÈÕßÒÍÇØÏÑÄÖÕÏÓËÔÏÑÄÑÇØÇÑÇÚÙ¦ÔÚÕÔ¡Ö¦ÌÏ
ÍÏÇÔÇËÕØÚ¦ÙËÏÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂ
ÙßÓÌÜÔÏ×ÔËÔÁØÍËÏÇÝÕÒÆÙßÞÔ¦Õª×ÙÕÝÖØÄËÊØÕÝÌÜÚÕÍØÇÌÃàËÚÇÏÔÇÇÍÑÇÒÏ¦àËÏÚÇÙÑßÒÏ¦
ÚÕßËÔ×ÚÕÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂ
ÚÕßÓËÚÎËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕ

EPA / ANDREW TAYLOR

Ο πρώτος ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÙË
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄËÑÇÚÄÞØÄÔÏÇ
ÖÕßÊËÔÁÞËÏÙÑÆÒÕÜÝÑÇÚÕÏÑÃÊÏÕ
ÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕËÃÔÇÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÑÇÛ×ÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÕÒÒÕÆÝÌÕÈ¦ÚÇÏÄÚÏÁÔÇÑÕßÚ¦ÈÏÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÖÏÕÁÐßÖÔÕÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕ¡ÂÖÜÝÄÓÜÝ
Þ¦ÔËÏÓÏÇËßÑÇÏØÃÇ"ØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔ
ÁÌËØËÙÚÕÔÕÆÓËØÕÚÎÝ§Ú¦ÕßÔÏÔÍÑÚØÏÚÁÔÇÞÇØÏÚÜÓÁÔÕÑÕßÚ¦ÈÏËÔËÃÔÇÏÈËÈÇÃÜÝÕÖØ×ÚÕÝ
ÂÕÓÄÔÕÝÖÕßÖØÕÈÇÃÔËÏÙËÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇÑÃÔÎÙÎ
©ÖØÄËÊØÕÝÕÆÚÏÔÒÇÚØËÆËÏÚÇ
ÙÑßÒÏ¦ÚÕßØÑËÃÁÔÇÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÔÇÞÇØÃÙËÏÁÔÇÑÕßÚ¦ÈÏÙÚÕÔª×ÙÕÖØÄËÊØÕÑÇÏÇÓÁÙÜÝÛÇÑËØÊÃÙËÏÚÎÔËÆÔÕÏ¦ÚÕß¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÁØÈÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ÒËÐ¦ÔÚÇØÕÆÚÙÏÚÝÞ¦ØÏÙËÙÚÕÔ
ÕÆÚÏÔÁÔÇÍÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÏÑÄÖÕÏÓËÔÏÑÄÑÕßÚ¦ÈÏÙÇØÖÒÇÔÃÔÇÚÝ
ÚÕÔÇÙ¦¬ÕÊ×ØÕÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕßÕÆÚÙÏÚÝ
ÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÑÕÔÚ¦ÙÚÎªÜÙÃÇ

EPA / ALEXEY DRUZHINYN / RIA NOVOSTI

Τα ζώα στις διεθνείς σχέσεις

Στη διάσκεψη ³È¸Æ³¸ÆmV³¨ËÐÉÍVåÈ³¨ÑÜÌØ¨ÚÈÈ¨oÌØ0Ì{åÐ³~Ñ{åÐÉ¨{~ÑÌØ¨ÌÉÙ¨ØÑ¨Ò~$ÐÒÐÑTÑÐoÉÜÖÐÉ
ÙÖ~ÒÜÑ³iÑo~ÑÜ{Ò³ÈØ

Εχουν χρησιμοποιηθεί,
σε όλο τον κόσμο,
προκειμένου να σταλούν
μηνύματα φιλίας
ή να αποκλιμακωθούν
εντάσεις.
¡ÁØÑËÒÖÇØÃÙÚÇÚÕÑÇÏÚÕÛÎÒßÑÄÓÇÆØÕÒÇÓÖØÇÔÚÄØÎ ÄÔÏ
ÖÕßÖÁÛÇÔËÚÕÁÈÇÏÇÎ
¡ÁØÑËÒÚØÁÓËÏÚÇÙÑßÒÏ¦ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝËÖÃÛËÙÎÝÖÕßÊÁÞÛÎÑËÚÕ
 ÇÒÒ¦ÖÇØÁÓËÏÔËÇÚ¦ØÇÞÎ
©Ï ÏÔÁàÕÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔËÖÃ

ÞØÄÔÏÇÚÇÞÇØÏÚÜÓÁÔÇÇØÑÕßÊ¦ÑÏÇÖ¦ÔÚÇÍÏÇÔÇÇÖÕÑÒÏÓÇÑ×ÙÕßÔ
ÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝËÔÚ¦ÙËÏÝ¡ËÚ¦ÚÎÔ
ËÖÃÙÑËÉÎÙÚÎÔ ÃÔÇÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßªÃÚÙÇØÔÚ§ÃÐÕÔ
ÚÕ ÍÏÇÔÇËÍÑÇÛÏÊØÆÙËÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕËÑÃÔÕ
ËÙÚ¦ÒÎÙÇÔÙÚÏÝÚÇÖ¦ÔÚÇ
ÏÔÍÑÏÔÍÑÑÇÏ²ÙÏÔÍÑ²ÙÏÔÍÑ
ÖÕßÁàÎÙÇÔÙÚÕÔÛÔÏÑÄÜÕÒÕÍÏÑÄ ÂÖÕÓÏÛÙÄÔÏÇÔËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÖÄÚÕ ÕÏ ÏÔÁàÕÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇÓÎÞÇØÃàÕßÔÖ¦ÔÚÇ
ÇÒÒ¦ÔÇÚÇËÑÓÏÙÛ×ÔÕßÔ®ÍÏÇ
ÊËÑÇËÚÂÌÏÒÕÐËÔÃÇ¬ÇÞØÂÓÇÚÇ
ÖÕßËÏÙÖØ¦ÚÚÕßÔÊÏÕÞËÚËÆÕÔÚÇÏ
ÙËÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÜÔ
ÞÇØÏÚÜÓÁÔÜÔà×ÜÔ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ×³o¨Ñ×ËÇÉ³Ñ{ÐÉÙÖÑÌ³Ñ~ÈÜ{Ò³ÈU³{ÖÐÉV
ÓÑ{Ñ{~ÌÑ~Ë³ÑV~Ñ{³Ò×{VÓÑKÈÜoÑ¨{~Ì{ÐÉ{~ÌÑ{³ÑÙÖV
Ù¨ÑÂÓioÉ³
ÇÚ¦ÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÚÕÔÜÓÁÔÕ
ÇÙÃÒËÏÕÞÕØÂÍÎÙËÙÚÎ/\KZVU»Z
)H`*VTWHU`ÚÕß ÇÔÇÊ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÚÜÔÖÄØÜÔ
ÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ ÄÒÖÕ¬ÕÇÔÚÃÚÏÓÕÚÎÝ¦ÊËÏÇÝÂÚÇÔÊÆÕÊÁØÓÇÚÇ
ÚÇØ¦ÔÊÕßÑÇÏÊÆÕÍÕÆÔËÝÓÇÆØÕß
Ñ¦ÙÚÕØÇÚÇÕÖÕÃÇÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÔ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝ
ÓÁÒÕßÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ¬Õ
 Î/\KZVU»Z)H`*VTWHU`
ÊÕÑÃÓÇÙËÑ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÑÇÏ
Þ¦ØÏÙËÙÚÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÒÏÙ¦ÈËÚ
ÊÆÕàÜÔÚÇÔÕÆÝÑ¦ÙÚÕØËÝÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝËÖÃÙÑËÉÂÝÚÎÝÙÚÎ
Þ×ØÇ¬Çà×Ç¦ØÞÏÙÇÔÔÇËØÜ-

ÚÕÚØÕÖÕÆÔ®ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÚËÒËÚÂÝÑÇÏÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇØ×ÚÎÙËÚÏ
Ñ¦ÔÕßÔ©ÑßÈËØÔÂÚÎÝÚÕß ÄÒÖÕß²¦ÔÚÙÕÔßÖÕÑÄÓÎÝÓÕØÏ
ÚÎÝÇÖ¦ÔÚÎÙËÖÜÝÊËÔÂÐËØËÍÏÇÚÃ
ÕÃÊÏÕÝÂÚÇÔËØÍÁÔÎÝ
¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÎÖÏÕÁÐßÖÔÎÑÃÔÎÙÎÚÕßßÙÚØÇÒÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
¬ÄÔÏÓÖÕÚÂÚÇÔÎÖÇØÕßÙÃÇÙÎ
ÚÜÔÖÏÕÞÇØÏÚÜÓÁÔÜÔÄÖÒÜÔÚÜÔ
ÑÕ¦ÒÇÙÚÎÊÏ¦ÙÑËÉÎÚÕß.ÚÕ
©ÏÖÇÍÑÄÙÓÏÕÏÎÍÁÚËÝÇÖÄ
ÚÕÔ©ÓÖ¦ÓÇÓÁÞØÏÚÎ¡ÁØÑËÒÑÇÏ
ÇÖÄÚÕÔÏÕÆÔÑËØÓÁÞØÏÚÕÔÕÆÚÏÔÖËØÃÓËÔÇÔÙÚÎÔÕßØ¦ÍÏÇÔÇ
ÌÜÚÕÍØÇÌÎÛÕÆÔÓËÚÇÞÇØÏÚÜÓÁÔÇÓÇØÙÏÖÕÌÄØÇ
REUTERS, A.P.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 8 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι ΟΥ 2 0 1 9

ΣΩΦΡOΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤH:

Τολμηρός, μάγκας και δουλευταράς

Πέτυχε πολλά στους 32 μήνες στην τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα, μπορούσε και περισσότερα!
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και πιο συγκεκριμένα από το μεσημέρι της Παρασκευής (30/08), οι δρόμοι του Απόλλωνα Λεμεσού και του Σωφρόνη Αυγουστή χώρισαν μετά από
32 μήνες συνεργασίας, διάστημα στο
οποίο η ομάδα της Λεμεσού έπαιξε ίσως
το καλύτερο ποδόσφαιρο στην ιστορία
της! Στους 32 μήνες που ο Λεμεσιανός
τεχνικός ήταν στο πηδάλιο της τεχνικής
ηγεσίας, οδήγησε τον Απόλλωνα στην
κατάκτηση ενός κυπέλλου (2017) και
ενός Σούπερ Καπ (2017), συμμετείχε
στον τελικό κυπέλλου το (2018), ενώ
πέτυχε ακόμα δύο διαδοχικές προκρίσεις
στους ομίλους του Γιουρόπα Λίγκ (2017,
2018). Στα προκριματικά, αλλά και στην
φάση των ομίλων, με την καθοδήγηση
του Κύπριου τεχνικού οι «κυανόλευκοι»
πραγματοποίησαν σπουδαίες εμφανίσεις, εντός και εκτός Κύπρου, κερδίζοντας τον θαυμασμό και τα πλέον κολακευτικά σχόλια των αντιπάλων τους.
Καθοδήγησε με μαεστρία τον Απόλλωνα και κατάφερε να αξιωθεί και να
συμπεριληφθεί σ’ έναν από τους κορυφαίους προπονητές της Κύπρου, ενώ
πρόσφατα συγκαταλέγηκε στους 150
καλυτέρους προπονητές του κόσμου!
Ήταν προπονητής του Απόλλωνα σε
144 επίσημους αγώνες. Στην τριετία
της συνεργασίας τους οι «μπλε» της
Λεμεσού έφτασαν τρεις φορές, πολύ
κοντά στην κατάκτηση ενός τουλάχιστον πρωταθλήματος.
Στο μεγαλύτερο από αυτό το διάστημα, ακόμα και οι αντίπαλοι του
Απόλλωνα παραδέχτηκαν ότι η Λεμεσιανή ομάδα έπαιζε το καλύτερο και
πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Αρκετοί
μάλιστα από τους πιο παλιούς φίλους
του Απόλλωνα υποστηρίζουν ότι στους
32 μήνες με προπονητή τον Σωφρόνη
Αυγουστή, η ομάδα τους έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην ιστορία της!
Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας
ο «κάττος», όπως οι οπαδοί του Απόλλωνα τον αποκαλούν, ξεχώρισε με την
μαγκιά και το πάθος του. Άνθρωπος
τολμηρός, ειλικρινής και εξωστρεφής,
δεν φοβήθηκε ν’ αναλάβει στα δύσκολα
και ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα στις
μεγάλες απαιτήσεις της διοίκησης (και
του κόσμου), δείχνοντας άγνοια κινδύνου. Ποτέ του δεν το έκρυψε ότι ήταν
και παραμένει ένας αγνός Απολλωνίστας. Γι’ αυτό και τα ξεσπάσματά του
στις μεγάλες επιτυχίες ή στις λίγες
άσχημες στιγμές. Δεν φοβήθηκε ποτέ
του την ευθύνη και αντίθετα στα λίγα

Στους 32 μήνες που ο Λεμεσιανός τεχνικός ήταν στο πηδάλιο της τεχνικής ηγεσίας, οδήγησε τον Απόλλωνα στην κατάκτηση ενός

κυπέλλου (2017) και ενός Σούπερ Καπ (2017), συμμετείχε στον τελικό κυπέλλου το (2018), ενώ πέτυχε ακόμα δύο διαδοχικές προκρίσεις στους ομίλους του Γιουρόπα Λίγκ (2017, 2018).

κακά αποτελέσματα δεχόταν όλο το
βάρος και την πίεση πάνω του για να
προστατέψει την ομάδα , τους παίκτες
και την διοίκηση. Ποτέ του δεν προστάτευσε τον εαυτό του, ούτε προσπάθησε με δικαιολογίες να αποσείσει την
ευθύνη από τους ώμους του. Το φιλότιμό
του δεν του το επέτρεπε.

Ασφαλώς και έκανε λάθη στους 32
μήνες που ήταν στο προπονητικό κέντρο του Απόλλωνα στο Κολόσσι. Όμως
όσοι ήταν κοντά του και οι παίκτες που
συνεργάστηκαν μαζί του, μόνο καλά
λόγια έχουν να πουν. Δούλευε από το
πρωί μέχρι το βράδυ για την ομάδα του
και έδινε την ψυχή του καθημερινά για

Φανταστικό ποδόσφαιρο αλλά χωρίς τίτλο
Την επόμενη χρονιά, 2017 – 2018,

μπήκε ομίλους του Europa League, η
ομάδα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, κάτι που παραδέχτηκε όλος
ο φίλαθλος κόσμος, αλλά στο τέλος
δεν πήρε το πρωτάθλημα, παρά το ότι
είχε ελάχιστες απώλειες. Ο τίτλος χάθηκε στις λεπτομέρειες από τον έμπειρο ΑΠΟΕΛ, αλλά ο Απόλλωνας και
ο Σωφρόνης Αυγουστή, πήραν τα εύσημα. Σε κάποιους αγώνες ο Απόλλωνας έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο
για τα κυπριακά δεδομένα.
Την περσινή περίοδο, 2018 – 2019, ο

Απόλλωνας με την καθοδήγηση του
Κύπριου τεχνικού ξεκίνησε αποφασισμένος να ανέβει στην κορυφή.
Έφτασε να κυνηγά τον τίτλο μέχρι το
τέλος, παρόλο που από τον Δεκέμβριο και μετά η ομάδα αποδεκατίστηκε από τραυματισμούς και κάποιες
απρόσμενες αποχωρήσεις (μετεγγραφές). Μέχρι τον Δεκέμβριο έπαιζε σε δύο διοργανώσεις με αποτέλεσμα την φυσιολογική κόπωση των
παικτών που ήταν βασικοί και δεν
υπήρχαν στον πάγκο αξιόλογες λύσεις για να τους αποφόρτιζαν.

να την ανεβάσει στην κορυφή. Σίγουρα,
κάτω ίσως από καλύτερες συνθήκες, ο
Απόλλωνας και ο Σωφρόνης Αυγουστή
θα μπορούσαν να κέρδιζαν πολύ περισσότερα στα τρία σχεδόν χρόνια της
συνεργασίας τους. Μπορεί να μην κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή, κέρδισε
όμως την εκτίμηση και τον σεβασμό
των ανθρώπων που ασχολούνται με το
κυπριακό ποδόσφαιρο. Ψηφίστηκε ως
κορυφαίος προπονητής από τους συναδέλφους του, αλλά πιστεύουμε η μεγαλύτερη διάκρισή του είναι η εκτίμηση
που του δείχνει το σύνολο σχεδόν του
ποδοσφαιρικού, φίλαθλου κοινού.

Ο απολογισμός του

Ο Κύπριος τεχνικός, ανέλαβε την
τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα τον Δεκέμβριο του 2016 και κατάφερε με μαεστρία να την βγάλει από την δύσκολη
θέση. Εκεί που όλοι στην ομάδα και οι
αντίπαλοί της πίστευαν ότι δεν είχε
ελπίδες για κάτι καλό, κατάφερε με συνεχόμενες νίκες να την βάλει ξανά στην
διεκδίκηση του πρωταθλήματος και
να κατακτήσει αργότερα το κύπελλο.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ανόρθωση vs Αν. Παντελή

Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά,

αυτή τη στιγμή, αν η υπόθεση και η διαφορά που έχει προκύψει μεταξύ της διοίκησης της Ανόρθωσης και του πρώην
προέδρου Ανδρέα Παντελή θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Και κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος, σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πως θα αποδειχθεί κακοδιαχείριση και ενοχή για τον πρώην πρόεδρο. Ανεξαρτήτως, ωστόσο, της όποιας κατάληξης στο συγκεκριμένο θέμα,
η διοίκηση Χρίστου Πουλλαΐδη πιστώνεται για την αποφασιστικότητά της να
βρει άκρη, να ξεδιαλύνει την υπόθεση
και κυρίως τους λόγους για τους οποίους ο σύλλογος έφθασε στο χείλος της
οικονομικής του καταστροφής. Και βέβαια πρόσημο θετικό, στη διοίκηση, για
τη θέληση που επιδεικνύει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του συλλόγου,
ανεξαρτήτως… κόστους.

* * * * *

Περί αλλαγής της ιστορίας

Μέχρι την τελευταία μέρα των μετεγ-

γραφών στην Πάφο έκαναν μετεγγραφές. (Είναι όντως πολλά τα λεφτά, που
λέει και η ρήση. Κάποιοι δε από τους
μετεγγραφέντες είναι ονόματα… βαριά
για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Μπακαρί
Σακό, Τζέισον Πάτσιον, Ντάνι Ουίλιαμς
είναι... τρία από αυτά τα «μεγάλα» ονόματα. Ο εκ των ιδιοκτητών της Πάφος

FC Ρομάν Ντουμπόβ μίλησε πριν από λίγες μέρες στην Cablenet και μεταξύ άλλων είπε: «Εδώ είμαστε για να αλλάξουμε την ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου, όχι μόνο της Πάφου. Να βελτιώσουμε όλους τους τομείς εντός κι
εκτός γηπέδου. Αν γίνει αυτό, θα τα καταφέρουμε». Λόγια μεγάλα. Αν θα γίνουν πραγματικότητα, δεν το ξέρουμε.
Μακάρι, για να αποκτήσει η Πάφος μια
ομάδα δυνατή. Μόνο καλό θα κάνει στο
ποδόσφαιρό μας. Η αλήθεια πάντως είναι ότι από τον καιρό που ήμουν πιτσιρικάς η Πάφος, είτε επί καιρώ ΑΠΟΠ και
Ευαγόρα, είτε μετέπειτα, ήταν ομάδα
ασανσέρ.

ναι να δημιουργήσει με μοντέλο την
Ομόνοια μόνο πράσινο θα σκεφτεί.

* * * * *

Δεν μένει ο Κωστή

Δεν έγινε η μετεγγραφή του Ιωάννη

Τσακωνόντουσαν διάφοροι δημοσιογραφικοί όμιλοι για το μισθό που προσέφερε η Πάφος στο Σακό. Κάποιοι μας είπαν
50 μηνιαίως, κάποιοι άλλοι 40 άλλοι 45…
ούτε και ο Φόρος Εισοδήματος τέτοιο ενδιαφέρον μάλλον δεν θα επέδειξε.

Κωστή από τη Νέα Σαλαμίνα στον Ολυμπιακό. Είναι αλήθεια ότι λίγοι περίμεναν
αυτήν την εξέλιξη αφού όταν έγινε
γνωστό ότι έγινε προφορική συμφωνία
- όντως αυτό έγινε - όλοι ανέμεναν την
ανακοίνωση. Με βάση την πληροφόρηση το θέμα «κόλλησε» στο ποσοστό που
θα έπαιρνε η Νέα Σαλαμίνα από τις συμμετοχές του νεαρού στον Ολυμπιακό.
Η μετακίνηση δεν έγινε τώρα, αλλά οι
πληροφορίες μας λένε ότι δεν θα αργήσουν οι επόμενες προτάσεις. Από το
εξωτερικό εννοείται. Και μάλλον δεν
θα… κολλήσει το πράγμα αυτήν τη φορά. Είναι… νόμος. Ένα σπουδαίο ταλέντο – ο μικρός έχει μεγάλες προοπτικές
- που αγωνίζεται σε μικρομεσαία ομάδα της Κύπρου είναι απλώς θέμα χρόνου να «κουνήσει μαντήλι».

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Ούτε και ο φόρος

Καλλιτεχνικές ανησυχίες

Δεν ήθελε

στην Ομόνοια τείνει να γίνει και πάλι
πράσινο. Μαύρο και άραχνο, γκρίζο και
χλωμό κράτησε χρόνια το σκοτάδι και η
μουντάδα, πλέον ο καλλιτέχνης άμα εί-

Βαλεντίν Ρομπέρζ! Από το Μάη ακόμα και
τι δεν κυκλοφόρησε ως σενάριο για το
μέλλον του Γάλλου. Ομόνοια, Πάφος,
Κλουζ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και δεν ξέρει

Πάει καιρός, χρόνια τώρα… το τοπίο

Τι καλοκαίρι και τούτο με την υπόθεση

κανείς και ποια άλλη ομάδα μπήκε στη
διαδικασία να κάνει βολιδοσκόπηση. Πού
κολλούσε το θέμα; Στη στάση του παίκτη
που είχε πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις
για να πάει κάπου και ήταν πολύ δύσκολος. Ουσιαστικά εκεί που πήγαινε το
πράγμα, στον Απόλλωνα έμειναν με δυο
επιλογές: να τον πληρώνουν και να κάθεται ή να τον επαναφέρουν. Η κοινή λογική
έλεγε το δεύτερο και αυτό τελικά έγινε.
Με νέο προπονητή βέβαια αλλά με τον
ίδιο παρτενέρ εκεί στην άμυνα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το δίδυμο με Γιούστε
με διαχείριση άλλου κόουτς.

* * * * *

Έμεινε όπως ήταν

Το έψαξαν να βρουν τρόπους να κά-

νουν κι άλλη κίνηση στην Ανόρθωση αλλά δεν το κατάφεραν. Από τη στιγμή που
η υπόθεση Κατσαράβα επηρέαζε τα
πάντα, έπρεπε να βρουν τρόπους να την
ξεκολλήσουν προκειμένου να κινηθούν
κι αυτό δεν έγινε ποτέ. Υποσχέσεις πως
θα έρθει πρόταση υπήρξαν, έμειναν τέτοιες. Πλέον ο Τιμούρ μένει με τρεις
πρωτοκλασάτους παίκτες στην επίθεση,
με Ντούρις και Σαντίκ, ενώ ξεκινά τους
αγώνες με έναν. Γρίφος για να λύσει με
την χρησιμοποίηση του ενός στα άκρα
να είναι το επικρατέστερο σενάριο. Τα
ίδια έκανε κι ο Στρέπελ, στην αρχή έδειχνε να του βγαίνει αλλά στην πορεία χάλασε η συνταγή.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα λεφτά (δεν)
κάνουν ομάδα...
Η γιαγιά το λέει καλύτερα, άμα κιόλας
έβλεπε κανέναν νεόπλουτο να επιδεικνύει τα λούσα του: «Σε κάνουν
άνθρωπο τα χρήματα ρε αθεόφοβε;».
Μας τα έλεγε τότε… κάποιοι το υιοθέτησαν, κάποιοι άλλοι πήγαν σε
άλλη κατεύθυνση, αυτή του «αθεόφοβου». Θεωρούν ότι δηλαδή ότι
Του
διαθέτοντας χρήμα είσαι και καλά
ΧΡΙΣΤΟΥ
άνθρωπος… και με κεφαλαία κιόλας.
ΖΑΒΟΥ
Ανεξαρτήτως πως ο καθένας μας
αξιολογεί την ανθρωπιά, στο ποδόσφαιρο έχω την εντύπωση ότι το χρήμα ναι μεν
παίζει σημαντικό ρόλο, δεν σου εξασφαλίζει όμως
τίποτα απολύτως. Το είδαμε και σε υψηλότερο επίπεδο,
το είδαμε και στην Κύπρο επίσης.
Ας πάρουμε την Πάφο για παράδειγμα. Ξηλώθηκαν,
δεν ξηλώθηκαν, οι Ρώσοι δαπάνησαν ένα σωρό χρήματα προκειμένου λέει να δελεάσουν παίκτες να
έρθουν στο νησί για να βγάλουν το… «παντεσπάνι»
τους. Και όντως μισθοί των δεκάδων χιλιάδων μηνιαίως
δεν είναι και πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στο
εγχώριο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Από κει και
πέρα όμως είναι κανείς που θεωρεί ότι τα πολλά ευρώ
σώνει και καλά σε κάνουν πρωταθλητή ή ακόμη και
διεκδικητή; Άμα δηλαδή, οι ακριβοπληρωμένοι παικταράδες αντιμετωπίσουν μια μη επαγγελματική κατάσταση στην ομάδα, πόση σταθερότητα θα έχουν
στην απόδοσή τους; Άμα στην ομάδα, δεν υπάρχει
αυτό που λέμε μεράκι και προσήλωση από άτομα που
όντως την αγαπάνε, πόσο πολύ να τους νοιάξει;
Άμα οι αρμόδιοι δεν επιβάλλουν μια συγκεκριμένη
φιλοσοφία, την οποία θα πρέπει να ενστερνιστούν
άπαντες, ανεξαρτήτως απολαβών, πόσο εφικτό είναι
να πειθαρχήσουν; Καμία τάση να υποτιμηθεί ο οποιοσδήποτε ακόμη περισσότερο η πρόθεση των Ρώσων
να επενδύσουν. Θα πρέπει όμως να γίνουν και άλλες
αλλαγές προκειμένου η ομάδα ν’ ανέβει.
Λίγο από το περσινό παράδειγμά τους να παραδειγματιστούν και θα τους ωφελήσει. Και πέρσι ακριβοπληρωμένοι ήταν οι περισσότεροι, φλέρταραν
όμως με τη διαβάθμιση.
Στην Κύπρο, ίσως και στο παγκόσμιο, το χρήμα
είναι όντως η κινητήρια δύναμη. Δεν είναι όμως ούτε
το Α ούτε και το Ω. Και δεν παίρνεις πρωτάθλημα
επειδή το έχεις… ούτε και γίνεσαι άνθρωπος.

Τι είχες Γιάννη;
Τα ίδια και φέτος...
Έγραφα πριν από τρεις εβδομάδες
και με την ευκαιρία της έναρξης του
φετινού πρωταθλήματος, για το κουράγιο και τη δύναμη που πρέπει και
φέτος να βρούμε, προκειμένου να
αντέξουμε, να… βγάλουμε τη χρονιά,
γιατί κόντρα στα ευχολόγια για καλή
Του
ποδοσφαιρική περίοδο, στην ουσία
ΓΙΩΡΓΟΥ
τίποτα δεν έδειχνε να αλλάζει προς
ΛΟΓΙΔΗ
το καλύτερο την κατάσταση, με όλα
όσα ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια το κυπριακό ποδόσφαιρο.
Ένα από τα διαχρονικά θέματα – προβλήματα του
χώρου, η διαιτησία. Πάντα με γνώμονα πως τα λάθη
είναι μέρος του παιγνιδιού. Τα επαναλαμβανόμενα
και κυρίως τα σοβαρά είναι το πρόβλημα, όπως και
οι συχνές προβληματικές διαιτησίες από τους ίδιους
διαιτητές. Όλα αυτά τα βρίσκεις (δυστυχώς) σε αφθονία
στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Και πολλά απ’ αυτά, καταγράψαμε ήδη στις πρώτες δύο και «κουτσουρεμένες»
αγωνιστικές του νέου πρωταθλήματος.
Ισχύει, ως ένα βαθμό και για τους διαιτητές, πως
χρειάζονται παιγνίδια για να βρουν το ρυθμό τους,
στο ξεκίνημα μιας νέας περιόδου. Το θέμα, ωστόσο,
έχει να κάνει με λάθη τα οποία πολλές φορές καταγράψαμε και στην περσινή περίοδο, όχι μόνο στο ξεκίνημά της. Αυτούς έχουμε, μπορεί να υποστηρίξει
κάποιος.
Δεκτή και η άποψη πως έχουμε ανάλογης με την
ποιότητα του ποδοσφαίρου μας διαιτητές. Αλλού
είναι όμως το θέμα. Δοκιμάσαμε να αλλάξουμε κάτι;
Διαφοροποιήθηκε κάτι, ως προς την αξιολόγηση και
κατ’ επέκταση επιλογή των διαιτητών; Επωφελήθηκαν
οι αρμόδιοι το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού
προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι για τη βελτίωση
της κατάστασης; Αλήθεια σε ποιο σημείο βρίσκονται,
η δημιουργία Ακαδημίας Διαιτητών και ο ημι - επαγγελματισμός στο χώρο, με βάση τις εξαγγελίες του
προέδρου της ΚΟΠ Γιώργου Κούμα, κατά την ανάληψη
της προεδρίας το Μάιο του 2018;
Μακάρι, στη συνέχεια, η εικόνα και απόδοση των
διαιτητών να διαφοροποιηθεί προς το καλύτερο. Κάτι
χειροπιαστό που να δικαιολογεί, ωστόσο, μια τέτοια
ελπίδα, δεν υπάρχει… Και αν χωρίς πολύ «θόρυβο»
πέρασαν τα πρώτα σοβαρά λάθη, απλά υπολογίστε
πως μπαίνουν πλέον στο πρωτάθλημα όλες οι ομάδες
και έρχονται σημαντικά ντέρμπι, σε μια χρονιά κατά
την οποία ο ανταγωνισμός προβλέπεται ιδιαίτερα
έντονος…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-2,75%

X.A.
0,15%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,62%

1,94%

2,31%

2,43%

1,21%

ΔΙΕΘΝΗ
Η Μόσχα
ενισχύει
τη θέση της
στη διεθνή
αγορά LNG.
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

-0,76%

0,57%

Στο τραπέζι βοήθεια για καλοπληρωτές

Θα εξετασθούν τρόποι παροχής ωφελημάτων στους συνεπείς δανειολήπτες που δεν έχουν ΜΕΔ
Ανοίγει αύριο το κεφάλαιο για
την παροχή ωφελημάτων και
στους συνεπείς δανειολήπτες ως
αντιστάθμισμα της βοηθείας που
θα απολαύσουν οι πολίτες που
θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο
ΕΣΤΙΑ. Ο υπουργός Οικονομικών

αναμένεται να ενημερώσει την
Επιτροπή Οικονομικών για το
ΕΣΤΙΑ, αλλά και για τις προθέσεις
και τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για την εκπόνηση σχεδίου για τα πρόσωπα που δεν δύναται να ενταχθούν στο ΕΣΤΙΑ,

καθώς και για τους συνεπείς δανειολήπτες. Ενα τέτοιο σχέδιο
δεν πρέπει να έχει άμεση σχέση
με τα τραπεζικά δρώμενα καθώς
θα αντιβαίνει κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Υπάρχουν όμως διάφορες σκέψεις

και τρόποι που συνδέονται με
την καταβολή του φόρου εισοδήματος. Ένας άλλος τρόπος που
μπορεί το κράτος να επιβραβεύσει
τους συνεπείς καλοπληρωτές είναι να μπει σε ένα ομόλογο όλο
το ποσό των δόσεων που έχει

Μειώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας

καταβάλει αυτή η μερίδα των πολιτών και εν συνεχεία το κράτος
να ορίσει ένα ποσοστό που θα
επιστρέφει ετησίως. Οι δικαιούχοι
του ομολόγου, δηλαδή οι συνεπείς, θα λαμβάνουν το ποσοστό
που τους αντιστοιχεί. Σελ. 4

Ομαδοποιεί
ακίνητα αξίας
50-80 εκατ.
η Τρ. Κύπρου
Πιθανός αγοραστής η Invel
Δεύτερο επενδυτικό ταμείο ακινήτων (Cyreit 2), ετοιμάζει η
Τράπεζα Κύπρου. Το νέο επενδυτικό ταμείο ακινήτων θα περιλαμβάνει 10 εμπορικά ακίνητα,
η αξία των οποίων θα κυμαίνεται
στα 50 – 80 εκατ. Αγοραστής
ενδεχομένως να είναι η Invel
Real Estate Management Ltd,
διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο κύπριος Χριστόφορος
Παπαχριστοφόρου. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Φθηνή η «χρυσή βίζα»
για ξένους στην Ελλάδα
Ενα από τα πλέον ελκυστικά προγράμματα

που απευθύνεται σε ξένους επενδυτές μέσω της απόκτησης ακινήτου διαθέτει η Ελλάδα. Το ελληνικό πρόγραμμα χορήγησης πενταετούς άδειας παραμονής («χρυσή βίζα»)
είναι το δεύτερο φθηνότερο στην Ευρωπαϊκή Ενωση και πέμπτο παγκοσμίως. Σελ. 8

Οι Τροϊκανοί
ξανάρχονται
για νέο έλεγχο

ΕΛΛΑΔΑ

Φθάνουν στις 16 Σεπτεμβρίου

Αλμα στις τιμές κατοικιών
λόγω ζήτησης από ξένους

Κλιμάκιο της Τρόικας θα βρίσκεται στην Κύπρο για τον έβδομο
κατά σειρά μεταμνημονιακό έλεγχο. Πρόκειται για πρακτική που
ακολουθούν για όλα τα κράτη
στα οποία δάνεισαν χρήματα.
Κατά την επίσκεψή τους αναμένεται να προβούν και πάλι σε
κάποιες συστάσεις, χωρίς ωστόσο
να παραγνωρίζουν την ανάπτυξη
που έχει επιτευχθεί. Σελ. 5

Εποχές που φάνταζαν δύσκολο να επανα-

ληφθούν θυμίζει η αγορά κατοικίας στην
Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία, κατά το
δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι τιμές πώλησης κατοικιών στην περιοχή της Αττικής
εκτινάχθηκαν κατά 11,1%, λόγω της ζήτησης, κυρίως από ξένους αγοραστές. Σελ. 12

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας θα υποχωρήσει σημαντικά χαμηλότερα από το 6% το 2020, εξαιτίας του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ,

προβλέπουν Oxford Economics, Bank of America, Bloomberg Intelligence και UBS. Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, τότε θα απειληθεί
σοβαρά ο στόχος του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για διπλασιασμό του κινεζικού ΑΕΠ μεταξύ 2010 και 2021, οπότε συμπληρώνονται 100 χρόνια
από την ίδρυση του Κομουνιστικού Κόμματος Κίνας. Ακόμη χειρότερα για το Πεκίνο, η επιβράδυνση της οικονομίας καθιστά πιο δύσκολη τη
διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας. Σελ.11

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση
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Γερμανία
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0,94%
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Ισπανία
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0,08%
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1,55%
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Η επόμενη οικονομική κρίση της Τουρκίας
Στον ολισθηρό κατήφορο αγνόησης
των δυνάμεων της αγοράς έχει παγιδευτεί η τουρκική οικονομία και
τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν
να κατακλύσουν την καθημερινότητα, πλήττοντας κυρίως τους
αθώους, απλούς πολίτες. Ηδη ο δείκτης εμπιστοσύνης που εκδίδει η
στατιστική υπηρεσία της χώρας
ήταν πτωτικός και στα τέλη Ιουλίου,
καθώς η οικονομική κρίση που έχει
ξεσπάσει στα μέσα του προηγούμενου έτους γίνεται προσπάθεια
να ξεπεραστεί... πολιτικά. Η κυβέρνηση Ερντογάν, αφού απαλλάχθηκε
από τον προηγούμενο διοικητή της
κεντρικής τράπεζας, που δίσταζε
να υπακούσει παρότι είχε διοριστεί
από την ίδια, άρχισε επιθετική μείωση των επιτοκίων. Προφανής στόχος, η ενίσχυση της οικονομικής
δραστηριότητας και κυρίως η σωτηρία των εταιρειών που είχαν υπερ-

δανειστεί την περίοδο της δυναμικής
ανάπτυξης.
Πριν εκπληρωθούν οι αισιόδοξες
εκτιμήσεις για περιορισμό του πληθωρισμού, που δεν υποκύπτει αλλά
παραμένει στο 13%, έγινε προσπάθεια να τονωθεί η ζήτηση με χαμηλότοκη χρηματοδότηση της οικονομίας. Ωστόσο, η ζήτηση συνέχισε
να μειώνεται, και κυρίως σε διαρκή
αγαθά, όπως αυτοκίνητα, λευκές
ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, τους
ισχυρούς πυλώνες της τουρκικής
βιομηχανίας, για να μην αναφερθούμε στον δυναμικό κατασκευαστικό τομέα, όπου επικρατούν τα
νέα τζάκια. Οπως ήταν φυσικό, ως
τραπεζικό πρόβλημα αναδείχθηκε
η διόγκωση κόκκινων δανείων, με
συνέπεια τον περιορισμό χορήγησης
νέων δανείων. Τα τραπεζικά δάνεια
περιορίστηκαν τον Ιούνιο σε 67%
του ΑΕΠ, από 75% που ήταν πέρυσι.

Η απάντηση της κυβέρνησης δόθηκε με εντολή στις τρεις μεγάλες
κρατικές τράπεζες να αυξήσουν τις
χορηγήσεις. Το αναπόφευκτο πρόβλημα ήταν ότι η αύξηση χορηγήσεων, και μάλιστα με χαμηλό επιτόκιο, δημιουργούσε ζημίες που
απειλούσαν με κατάρρευση το τραπεζικό σύστημα. Η λύση που εφευρέθηκε ήταν πάλι «πολιτική». Μειώθηκαν τα αποθεματικά στις τράπεζες που έχουν υψηλές χορηγήσεις!
Το φυσιολογικό είναι οι τράπεζες
που έχουν χορηγήσει πολλά δάνεια
να έχουν και αυξημένες υποχρεώσεις
κεφαλαιακής επάρκειας, δηλαδή
να διατηρούν υψηλά αποθεματικά,
ώστε να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των καταθετών και των
αγορών. Οι νέες ρυθμίσεις, όμως,
όχι μόνο περιόρισαν τις απαιτήσεις
αποθεματικών κεφαλαίων στις τράπεζες που χορήγησαν περισσότερα

Expertise Solutions Value
www.pwc.com.cy

δάνεια, αλλά και τις «επιβράβευσαν»,
καθώς τα κεφάλαιά τους εισπράττουν υψηλότερο επιτόκιο από την
κεντρική τράπεζα. Στην πραγματικότητα, οι τράπεζες που χορηγούσαν
περισσότερα δάνεια επιδοτούνται.
Ενθαρρύνονται να αυξήσουν τις
χορηγήσεις, ανεξάρτητα από το ρίσκο που αναλαμβάνουν, και επιβραβεύονται από το κράτος. Ωστόσο,
η επιλογή αυτή, αντί να λύσει το
ορατό πρόβλημα ύφεσης της οικονομίας, πρόσθεσε ένα αφανές. Οι
ξένες τράπεζες, που είχαν συμπεριφερθεί φυσιολογικά μειώνοντας
τις χορηγήσεις τους, πλήττονται
και επανεξετάζουν την παρουσία
τους στη χώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ενωσης Τραπεζών, σε ξένους ανήκει το 52% των
κεφαλαίων στις τράπεζες που λειτουργούν στην Τουρκία. Ξένα κεφάλαια έχουν την πλειοψηφία στις

21 από τις 34 εμπορικές τράπεζες
και αυτές καλύπτουν σχεδόν το ένα
τρίτο (27%) των καταστημάτων τραπεζών, στα οποία εργάζεται το 29%
των τραπεζοϋπαλλήλων. Οι κυβερνητικές επιλογές στην οικονομία
αγνοούν έως τώρα τους κανόνες
όχι μόνο της επικρατούσας οικονομικής θεωρίας, αλλά και της κοινής
λογικής. Θα δυσκολευτεί όμως να
αγνοήσει την απρόσωπη ισχύ του
διεθνούς κεφαλαίου, που είχε επενδύσει στη χώρα για να επωφεληθεί
από την ισχυρή ανάπτυξη που εμφάνιζε την προηγούμενη δεκαετία.
Το σκηνικό της επερχόμενης κρίσης
είναι έτοιμο. Την προηγούμενη
εβδομάδα, οι ξένοι επενδυτές ήταν
καθαροί πωλητές στις αγορές. Πούλησαν μετοχές αξίας 230,7 εκατ.
δολ., κρατικά ομόλογα 131,7 εκατ.
δολ. και εταιρικά ομόλογα 20 εκατ.
δολαρίων.
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Κλιματική αλλαγή
και εθνική ασφάλεια
Η κλιματική αλλαγή είναι η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στον 21ο
αιώνα. Οι καύσωνες στη Βόρεια
Ευρώπη, οι πλημμύρες στην Ασία
και οι πυρκαγιές στη Σιβηρία επιβεβαιώνουν, με δραματικό τρόπο,
τις επιστημονικές προβλέψεις που
πολλοί αφελώς αγνόησαν. Οι συνέπειες του φαινομένου δεν είναι,
όμως, αποκλειστικά περιβαλλοντικές. Η αλλαγή του κλίματος ανατρέπει γεωπολιτικές σταθερές σε
παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο.
Η άνοδος της θερμοκρασίας
και η τήξη των παγετώνων στην
Αρκτική θα διαταράξουν την υφιστάμενη ισορροπία ισχύος στο
διεθνές σύστημα. Ο Βόρειος Παγωμένος Ωκεανός θα είναι πλεύσιμος για εμπορικά πλοία σε δύο
δεκαετίες. Η πρόταση του προέδρου Τραμπ για αγορά της Γροιλανδίας, που ανήκει στη Δανία,
αντανακλά αυτή τη βεβαιότητα.
Η Ρωσία και οι ευρωπαϊκές εξαγωγικές χώρες (π.χ. Γερμανία) θα
αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στις μεγάλες οικονομίες της
Απω Ανατολής η Ευρασία αρχίζει
να ενοποιείται οικονομικά. Οι ΗΠΑ
εξακολουθούν να ελέγχουν τις
θερμές θάλασσες και ωκεανούς,
αλλά η ναυτική τους ισχύ δεν είναι
πλέον καθοριστική. Το άνοιγμα
της Αρκτικής θα μειώσει τη γεωπολιτική αξία των Στενών του Βοσπόρου, αφού η Ρωσία και οι ΗΠΑ
σταδιακά θα χάσουν το ενδιαφέρον τους για τη Μεσόγειο. Μόνο
περιφερειακές δυνάμεις, όπως η
Γαλλία και η Τουρκία, θα κάνουν
συστηματικά προβολή ισχύος στην
περιοχή. Η ελληνική υψηλή στρατηγική θα πρέπει να προσαρμοστεί
στα νέα γεωπολιτικά και κλιματολογικά δεδομένα. Την ίδια στιγμή, η κλιματική αλλαγή είναι πολύ
πιθανόν να προκαλέσει νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Το ζήτημα της διαχείρισης των ποταμών
Νείλου, Τίγρη και Ευφράτη έχει
ήδη «ασφαλειοποιηθεί» (securitization) από πολλές κυβερνήσεις,
με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται
για την περιφερειακή σταθερότητα. Η έλλειψη εμπιστοσύνης
που παρατηρείται στις σχέσεις
μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων οφείλεται, εν μέρει, στον αυξανόμενο ανταγωνισμό για τον
έλεγχο των υδάτινων πόρων. Από
την άλλη –όσο ειρωνικό και να
ακούγεται– οι ισλαμιστικές οργανώσεις Χαμάς και Χεζμπολάχ υλοποιούν μεγάλα προγράμματα δενδροφύτευσης για στρατιωτικούς
σκοπούς. Η Μέση Ανατολή είναι
πολύ εγγύτερα από όσο πιστεύουν
οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Για
την ακρίβεια, η Ιστορία και το μεταβαλλόμενο κλίμα καθιστούν τη
χώρα μας κομμάτι της ευρύτερης
περιοχής. Παράλληλα, η κλιματική
απορρύθμιση προκαλεί αλυσιδω-

τές αντιδράσεις στη Βόρεια και
στην Υποσαχάρια Αφρική. Τα γεγονότα της Αραβικής Ανοιξης, ειδικότερα οι πρώτες διαδηλώσεις
στην Αίγυπτο, συνδέονται άρρηκτα με τη ραγδαία αύξηση της τιμής των τροφίμων λόγω ανεπάρκειας. Το πρόβλημα της ερημοποίησης στο Σουδάν και στο Μάλι
προκαλεί τοπικές διαμάχες που
συχνά εξελίσσονται σε εμφύλιους
πολέμους. Η άνοδος της στάθμης
της θάλασσας και η συνεπακόλουθη διάβρωση των ακτών δημιουργούν επισιτιστικές κρίσεις
στο Κέρας της Αφρικής. Τις επόμενες δεκαετίες, οι οικολογικές
κρίσεις της Αφρικής θα αναγκάσουν μεγάλες πληθυσμιακές μάζες
να μετακινηθούν προς την Ευρώπη σε αναζήτηση μιας καλύτερης
ζωής. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η
Ελλάδα θα είναι μία από τις πύλες
εισόδου, όπως συνέβη κατά τη
διάρκεια της μεταναστευτικής/
προσφυγικής κρίση του 2015. Η
κλιματική αλλαγή μεταμορφώνει
τη Μεσόγειο από γέφυρα σε σύνορο ανάμεσα σε διαφορετικούς
κόσμους.
Σε κάθε περίπτωση, το φαινόμενο θα οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό της έννοιας της εθνικής
ασφάλειας. Η αντίληψη και η εκτίμηση απειλών εναντίον της χώρας
μας δεν μπορεί να ορίζoνται, σχεδόν αποκλειστικά, από τη σχέση
που έχουμε με την Τουρκία. Η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει τεράστιες αλλαγές στην καθημερινή
ζωή, στη δημόσια υγεία και στην
ασφάλεια των Ελλήνων. Κατ’ αρχάς, η έλλειψη των βροχοπτώσεων
θα συντελέσει στη μείωση της
αγροτικής παραγωγής. Η ξηρασία
και η λειψυδρία θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Η αποψίλωση των δασών θα φέρει περισσότερες πλημμύρες τον χειμώνα.
Η εμφάνιση ακραίων καιρικών
φαινομένων, όπως ήταν η «υπερκυτταρική» καταιγίδα στη Χαλκιδική, θα απειλήσουν ανθρώπινες
ζωές και περιουσίες. Τέλος, η υπερθέμανση του πλανήτη θα διευκολύνει την εξάπλωση λοιμωδών νόσων και επιδημιών στη Μεσόγειο.
Η ανάδυση αυτών των νέων απειλών, σε συνδυασμό με τις τεκτονικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στο διεθνές σύστημα, σημαίνει ότι ο κόσμος που ξέρουμε
δεν θα υπάρχει πλέον σε λίγες δεκαετίες. Οσο πιο γρήγορα το αποδεχθούμε, τόσο πιο αποτελεσματικά θα διαχειριστούμε τα ζητήματα ασφάλειας που θα προκύψουν
στη χώρα και στην περιοχή.

* Ο κ. Μάνος Καραγιάννης είναι
αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα
Αμυντικών Σπουδών του King’s
College London και αναπληρωτής
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας.

Επιτέλους μια -ηλεκτρονική έστω- λογοδοσία για την πορεία ολοκλήρωσης των δημοσίων έργων.

Τα νούμερα
Οι εγγραφές των δικαιούχων στο ΓεΣΥ έχουν ξε-

περάσει τις 705.000. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται κύπριοι και ευρωπαίοι πολίτες καθώς
και πολίτες τρίτων χωρών που ζουν στην Κύπρο.
Από αυτούς, 667.000 δικαιούχοι έχουν εγγραφεί
σε κατάλογο προσωπικού ιατρού ή παιδιάτρου.
Αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερος εάν θα μπορούσαν να εγγραφούν
εξαρχής οι πολίτες που δουλεύουν στην Κύπρο
και είναι από Ελλάδα. Το σύστημα δεν τους επέτρεπε να εγγραφούν παρά το ότι οι εισφορές γίνονταν κανονικά από τα δεδουλευμένα τους.

απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Βασίλης Σταματάρης. Για να καταστεί η
Κύπρος αειφόρος “premium” ολόχρονος προορισμός όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη
συνέχιση “των all inclusive” πακέτων και με τα
μπαρ τα οποία λειτουργούν με την προσέγγιση
“five shots five euros”. Είναι απλό το θέμα. Κόβεις τα δύο παραπάνω και ο τουρίστας που επιλέγει την Κύπρο γι’ αυτά τα δύο στοιχεία δεν
την ξαναεπισκέπτεται. “So simple. Job done”.
Έτσι γίνεσαι “premium” εν μία νυκτί και μετά
αναβαθμίζεις κλίνες και ξενοδοχεία.

••••

••••
Βελτίωση της
επικοινωνιακής προσέγγισης
Το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δη-

μόσιες διαβουλεύσεις κατά την κατάρτιση και
αξιολόγηση της νομοθεσίας και των πολιτικών
της ΕΕ είναι υψηλού επιπέδου, σύμφωνα με νέα
έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι επιδόσεις των επιλεγμένων πρόσφατων δημόσιων διαβουλεύσεων που διοργάνωσε η Επιτροπή ήταν, στο σύνολό τους, ικανοποιητικές, δηλώνουν επίσης. Εντούτοις, συνιστούν στην Επιτροπή
να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει
τους πολίτες, ούτως ώστε να προωθήσει την
ακόμη ευρύτερη συμμετοχή. Επιπροσθέτως, κατά την άποψή τους, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί καλύτερα τις απαντήσεις των πολιτών ώστε να αποφεύγεται τυχόν
παραποίηση των αποτελεσμάτων.

••••
Ποιότητα με 5 shot 5 euros;
Δημόσια έκκληση προς όλα τα Υπουργεία για

να στηρίξουν με πρωτοβουλίες τον τουρισμό,

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Κυκλική Ανεργία
Η κυκλική ανεργία αναφέ-

ρεται στο είδος ανεργίας το
οποίο οφείλεται στη μειωμένη συνολική ζήτηση
αγαθών και υπηρεσιών σε
μια οικονομία. Η ανεπαρκής αυτή ζήτηση είναι αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, οικονομικής ύφεσης που συνεπάγεται επιβράδυνση του
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας.
Η αδυναμία απορρόφησης του εργατικού
δυναμικού λόγω ανεπαρκούς ζήτησης
αγαθών και υπηρεσιών οδηγεί στη δημιουργία κυκλικής ανεργίας.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Αμείλικτη η Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Τετάρ-

τη λεπτομερή κατάλογο ελέγχου προκειμένου
να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που έχουν
συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο να
προβούν στις τελικές προετοιμασίες ενόψει
αποχώρησής του. Την ίδια ώρα, η Βουλή
των Κοινοτήτων όμως απέρριψε το αίτημα
του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για πρόωρες εκλογές, εγκρίνοντας το νομοσχέδιο
που θα αποτρέψει την κυβέρνηση από ένα
Brexit χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου (nodeal). Η Ευρώπη έχει πλέον σίγουρα το πάνω
χέρι.

••••
Χαμπάρι για ΕΣΤΙΑ
Ενάμιση χρόνο τα μέσα λένε για ΕΣΤΙΑ, έχει γί-

νει μεγάλος ντόρος για το αν θα έπρεπε να
εφαρμοστεί και για ποιους, αλλά την προηγούμενη Δευτέρα που ήταν η επίσημη πρώτη του
Σχεδίου για να δηλώσουν συμμετοχή οι πολίτες, ήταν πενιχρή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να δηλώσουν συμμετοχή, δεν είναι και λίγο να
σου πληρώνει κάποιος άλλος το 1/3 της δόσης
σου και να σου κουρέψουν και το δανεισμό
σου επίσης έως και 1/3. Τί άλλο να γίνει, πρέπει να παρακαλέσουμε τους προβληματικούς
δανειολήπτες;

••••
Μέρισμα μετά από 11 χρόνια
Λόγο για μέρισμα έκανε η Τράπεζα Κύπρου εάν

καταφέρει να ρίξει τα ΜΕΔ της σε μονοψήφιο
ποσοστό και της το επιτρέψει η ΕΚΤ. Οι μέτοχοι
πρέπει να έτριβαν τα χεράκια τους με αυτές τις
δηλώσεις, αφού έχουν να δουν αυτή τη λέξη
γραμμένη από το 2011.

Κυνήγι δελφινιών στην Ιαπωνία

Ξεκίνησε ο σφαγιασμός των θηλαστικών, ενώ συνεχίζεται η φαλαινοθηρία
Η Ιαπωνία ξεκίνησε την Κυριακή,
πάλι, το άκρως αμφιλεγόμενο ετήσιο
κυνήγι δελφινιών στην παράκτια
πόλη Ταϊτζί, της επαρχίας Γιακαγιάμα. Σύμφωνα με τις παραδοσιακές τεχνικές, τα δελφίνια οδηγούνται
σε έναν ορμίσκο, όπου σφαγιάζονται
με μαχαίρια στα αβαθή. Στόχος των
αλιέων είναι το κρέας τους. Αλλα
δελφίνια αιχμαλωτίζονται και πωλούνται σε ενυδρεία και θαλάσσια
πάρκα.
Το κυνήγι του Ταϊτζί πραγματοποιείται επί δεκαετίες, αλλά προσείλκυσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον
όταν αποτέλεσε το αντικείμενο του
ντοκιμαντέρ «Ο όρμος», το 2009,
κερδίζοντας βραβείο Οσκαρ. Φέτος,
εξάλλου, η Ιαπωνία ξανάρχισε τις
εμπορικές φαλαινοθηρικές δραστηριότητές της προκαλώντας διεθνή
κατακραυγή.
Παρότι το κυνήγι δελφινιών ξεκίνησε την Κυριακή, τα ιαπωνικά
μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα καΐκια επέστρεψαν χωρίς
δελφίνια, κάτι που είναι μάλλον








Αποτελεί παράδοση
για τους ψαράδες
του Ταϊτζί να οδηγούν
τα δελφίνια σε έναν όρμο και να τα σκοτώνουν
με μαχαίρια στα αβαθή.
αναληθές. Σύμφωνα με την περιβαλλοντολογική ομάδα «The Dolphin Project», τουλάχιστον πέντε
σταχτοδέλφινα (Grampus griseus)
θανατώθηκαν. Συνολικά αυτή την
περίοδο επιτρέπεται να θανατωθούν
ή να αιχμαλωτιστούν 1.700 πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά. Οι οικολόγοι επιμένουν ότι το κυνήγι
των δελφινιών είναι κτηνώδης πρακτική, καθώς συνήθως τα ζώα κάνουν μισή ώρα να πεθάνουν από
ασφυξία ή πνιγμό. Οι ψαράδες του
Ταϊτζί αντιπαραθέτουν ότι αυτός
είναι ο τρόπος βιοπορισμού τους.

Η περίοδος θήρας των όμορφων
ζώων αναμένεται να διαρκέσει έξι
μήνες.
Τα τελευταία χρόνια η καταναλωτική ζήτηση για κρέας φάλαινας
και δελφινιού μειώνεται διαρκώς,
ενώ σύμφωνα με αναλύσεις και τα
δύο είδη έχουν υπερβολικά υψηλά
επίπεδα υδραργύρου.
Τα ζώα που αιχμαλωτίζονται ζωντανά και πωλούνται σε θαλάσσια
πάρκα φέρνουν στους ψαράδες σημαντικά υψηλότερο κέρδος από το
κρέας, παρότι ασκούνται ισχυρές
πιέσεις προς τις διευθύνσεις τέτοιων
κέντρων να μην αγοράζουν τα δελφίνια της Ταϊτζί.
Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά
που η Ιαπωνία αποπειράται να σοκάρει τη διεθνή κοινή γνώμη.Το
ίδιο έκανε με την επανέναρξη των
φαλαινοθηρικών δραστηριοτήτων
της, αφού εγκατέλειψε τη Διεθνή
Επιτροπή Φαλαινοθηρίας.
Τα ιαπωνικά φαλαινοθηρικά σαλπάραν φέτος την 1η Ιουλίου και
ήδη πολλές φάλαινες έχουν θανα-

τωθεί και πωληθεί. H Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας είχε επιβάλει
μορατόριουμ στη φαλαινοθηρία
από το 1986, αφήνοντας, ωστόσο,
ανοικτά κάποια παράθυρα στην
απαγόρευση, η οποία δεν ίσχυε για
κοινότητες αυτοχθόνων που κυνηγούσαν φάλαινες για να επιβιώσουν
αλλά και για «ερευνητικούς σκοπούς».
Το Τόκιο έκανε ακριβώς χρήση
αυτού του «παραθύρου», υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιεί «επιστημονικές και ερευνητικές αποστολές» σκοτώνοντας κάθε χρόνο
εκατοντάδες κήτη. Ωστόσο, το κρέας των φαλαινών που θανατώνονταν στην «επιστημονική έρευνα»
κατέληγε στις ψαραγορές.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι
φάλαινες βρέθηκαν στο κατώφλι
του αφανισμού εξαιτίας της φαλαινοθηρίας τον 19ο αιώνα και στις
αρχές του 20ού και ήδη από το 1960
ήταν σαφές ότι η πρακτική έπρεπε
να ρυθμιστεί προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν τα ζώα.

Ειδυλλιακός φαίνεται ο όρμος του Ταϊτζί. Εκεί, όμως, οδηγούνται εκατοντάδες δελφίνια και θανατώνονται ή πωλούνται σε θαλάσσια πάρκα.
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Ανοίγει ξανά το κεφάλαιο «καλοπληρωτές»
Μετά την επίσημη πρώτη της ΕΣΤΙΑ θα εξεταστούν τρόποι παροχής βοήθειας στους συνεπείς δανειολήπτες
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ήρθε η ώρα συζήτησης για την παροχή ωφελημάτων και στους καλοπληρωτές. Αφού η επίσημη πρώτη του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ έγινε την
προηγούμενη Δευτέρα, μία εβδομάδα αργότερα αρχίζει η συζήτηση
και για παροχή βοηθείας στους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ως αντιστάθμισμα της βοηθείας που θα απολαύσουν οι πολίτες που θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο. Τη Δευτέρα
λοιπόν και βάσει του προγράμματος
εργασιών της Βουλής των Αντιπροσώπων αναμένεται να υπάρξει
ενημέρωση της επιτροπής οικονομικών από τον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη για το

να φέρουν καλύτερες ιδέες από τις
παραπάνω.
Εξάλλου,τα 100 εκατ. ευρώ που
συζητείτο πριν περίπου από ένα
χρόνο και τα οποία θα αντλούνται
ετησίως από τα πλεονάσματα του
κράτους δεν εξαντλήθηκαν για το
2019. Τα 45 εκατ. ευρώ δόθηκαν
για τη μείωση της τιμής της βενζίνης, ενώ τα 25 εκατ. ευρώ περίπου
έχουν δρομολογηθεί να αυξήσουν
τη σύνταξη σε συνταξιούχους με
μικρές απολαβές. Υπολείπεται δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 30
εκατ. ευρώ, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό το σκοπό.
Υπενθυμίζεται πως το κονδύλι που
έχει αποδεσμευθεί από το κράτος
για την εφαρμογή του ΕΣΤΙΑ στους
ευάλωτους δανειολήπτες φτάνει















Το να τροποποιηθεί η
δόση ενός δανειολήπτη
στην τράπεζα και εκεί
που πλήρωνε ανελλιπώς δόση ενός χ ποσού
να πληρώνει μετά την
εφαρμογή του Σχεδίου
ένα ποσό χ πλην 1%, δεν
είναι υλοποιήσιμο.
Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, αλλά επίσης τις προθέσεις και τον προγραμματισμό
της κυβέρνησης για την εκπόνηση
σχετικού σχεδίου για τα πρόσωπα
που δεν δύναται να ενταχθούν στο
Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, καθώς και για τους
συνεπείς δανειολήπτες. Ένα τέτοιο
Σχέδιο ωστόσο δεν πρόκειται να
έχει άμεση σύνδεση με τα τραπεζικά δρώμενα. Οι αρχικές σκέψεις
-όταν είχε διαρρεύσει- για μείωση
της δόσης των δανείων των δανειοληπτών που είναι συνεπείς και
πληρώνουν το στεγαστικό τους
δάνειο δεν θα είναι σενάριο εφικτό
όπως είναι ευκόλως αντιληπτό. Αντιβαίνει οποιονδήποτε κανονισμό
έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα για τα κεφάλαια
των τραπεζών, τα Μη Εξυπηρετούμενα και τα υπογραφέντα μεταξύ
τραπεζών και δανειοληπτών όταν

Τη Δευτέρα, βάσει του προγράμματος εργασιών της Βουλής, αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση της επιτροπής οικονομικών από τον υπουργό Οικονομικών
για το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ.
συνήψαν το δάνειό τους. Εκείνο
που μπορεί να ξεκαθαριστεί από
τώρα δηλαδή, είναι ότι δεν θα εμπλέκονται τράπεζες και ευρωπαϊκοί
θεσμοί με εγκρίσεις και όλα τα συναφή, όπως άλλωστε έγινε με το
Σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Αξίζει να σημειωθεί
πως από την πρώτη φορά που διέρρευσαν οι σκέψεις για δημιουργία
Σχεδίου που θα βοηθά τους καλοπληρωτές, η Κυβέρνηση προχώρησε σε μέτρο που βοήθησε όλους
τους πολίτες. Η μείωση της τιμής
της βενζίνης και του πετρελαίου
κατά 6 σεντ του ευρώ, μέτρο για
το οποίο δίνει το κράτος 45 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μπορεί
να υπήρξαν αντιδράσεις μετέπειτα
για ιδιωτικές πρακτικές που «έπνιξαν» αυτή την πρωτοβουλία μείωσης της τιμής των καυσίμων, εντούτοις η μείωση δεν σταμάτησε

να υφίσταται πάνω στο τέλος των
καυσίμων.

Οι τρόποι επιβράβευσης
Το να τροποποιηθεί η δόση ενός
δανειολήπτη στην τράπεζα και εκεί
που πλήρωνε ανελλιπώς δόση ενός
χ ποσού να πληρώνει μετά την
εφαρμογή του Σχεδίου ένα ποσό
χ πλην 1%, όπως προαναφέρθηκε,
δεν είναι υλοποιήσιμο. Ωστόσο,
υπάρχει τρόπος επιβράβευσης ενός
συνετού δανειολήπτη ο οποίος δεν
σταμάτησε ποτέ να καταβάλλει τη
δόση του στεγαστικού δανείου που
έδινε για την πρώτη του κατοικία.
Το ποσοστό τόκου που συμπληρώνεται για τις δόσεις ενός χρόνου
η τράπεζα το γνωρίζει και το γνωρίζει διότι είναι στην ουσία το κέρδος της. Την ίδια ώρα, ο κάθε πολίτης καλείται στο τέλος του χρόνου

ΑΡΘΡΟ

να καταβάλει το φόρο εισοδήματός
του, άρα, βάσει αυτών των δεδομένων, θα μπορεί να συμψηφίζονται τα δύο ποσά και να μην καταβάλλει ο δανειολήπτης το φόρο
του. Ή απλώς να καταβάλλει τη
διαφορά, εάν και εφόσον προκύπτει. Μηχανισμοί πάντως υπάρχουν
για την εφαρμογή αυτού του πλάνου και γι’ αυτό θεωρείται και ως
το επικρατέστερο.
Ένας άλλος τρόπος που μπορεί
το κράτος να επιβραβεύσει τους
συνεπείς καλοπληρωτές είναι να
μπει σε ένα ομόλογο όλο το ποσό
των δόσεων που έχει καταβάλει
αυτή η μερίδα των πολιτών και εν
συνεχεία το κράτος να ορίσει ένα
ποσοστό που θα επιστρέφει ετησίως. Οι δικαιούχοι του ομολόγου,
δηλαδή οι συνεπείς, θα λαμβάνουν
το ποσοστό που τους αντιστοιχεί.

Τέλος, ένα ακόμα εφαρμόσιμο
πλάνο παροχής βοηθείας στους
συνεπείς δανειολήπτες από το κράτος είναι να λειτουργήσει σε ένα
πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας που ήδη εφαρμόζεται. Έτσι,
η δόση που επιχορηγείται από το
Υπουργείο Εργασίας σε συγκεκριμένη μερίδα πολιτών και που υπάρχει ήδη στα αρχεία του κράτους
είναι ένα από τα πλάνα που εξετάζονται.

Μπορεί και άλλα
Τη Δευτέρα στη συζήτηση της
επιτροπής οικονομικών δεν αποκλείεται να ακουστούν και καινούργια πλάνα. Οι βουλευτές που
επαναφέρουν τη συζήτηση για την
επιβράβευση των καλοπληρωτών
κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους
και ενδεχομένως οι εμπλεκόμενοι

Παρά το ότι λογιστικά
το κράτος παρουσίασε
έλλειμμα για το 2018
ένεκα της πώλησης
του Συνεργατισμού,
έχει την οικονομική
δυνατότητα για επιτυχή
εφαρμογή ενός τέτοιου
Σχεδίου.
τα 33 εκατ. ευρώ, ποσό ίσο με το
οποίο εικάζεται ότι θα χρησιμοποιηθεί και για τη βοήθεια των καλοπληρωτών.

Υπάρχει η δυνατότητα
Παρά το ότι λογιστικά το κράτος
παρουσίασε έλλειμμα για το 2018
ένεκα της πώλησης του Συνεργατισμού, τα δεδομένα του 2019 παρουσιάζουν ότι το κράτος έχει την
οικονομική δυνατότητα για επιτυχή
εφαρμογή ενός τέτοιου Σχεδίου.
Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά
αποτελέσματα της Στατιστικής
Υπηρεσίας για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019 καταδεικνύουν
πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €695,8 εκ. (3,2%
στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €488,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 (2,4% στο ΑΕΠ).

/ Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΌΦΩΛΟΥ

Η Γαλλία μπροστά από τη Γερμανία
Υστερα από δέκα χρόνια βαθιάς
κρίσης στην ελληνική οικονομία,
το μέγα ζητούμενο είναι να ξαναμπεί η Ελλάδα στον χάρτη του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος,
με δεδομένο ότι σήμερα είναι παντελώς απούσα. Χωρίς την προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδύσεων
και την ενεργοποίηση εν συνεχεία
εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων,
αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η ελληνική οικονομία θα είναι σχεδόν
αδύνατον να ανακάμψει ουσιαστικά, να γίνει ανταγωνιστικότερη
και να περάσει σε νέο κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης για την αύξηση
των εισοδημάτων και των θέσεων
απασχόλησης. Αυτό είναι το μεγάλο
στοίχημα για το μέλλον, και η πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Υπό το πρίσμα αυτό, τα ταξίδια
του πρωθυπουργού στο Παρίσι και
στο Βερολίνο ήταν εκ των πραγ-

μάτων οι πρώτες επιβεβλημένες
κινήσεις για να μπορέσει η Ελλάδα
να επουλώσει σταδιακά τα τραύματα αξιοπιστίας και να αλλάξει
το αφήγημα για την οικονομική
προοπτική του τόπου, μπαίνοντας
πάλι στον χάρτη των επενδυτικών
ευκαιριών.
Στη βάση των συναντήσεων που
είχε με τον Εμανουέλ Μακρόν και
την Αγκελα Μέρκελ, έγινε φανερό
ότι το κύριο πολιτικό μέλημα του
Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των ισχυρότερων εταίρων της Ευρώπης
προς τη χώρα μας. Ηταν, κατά κάποιο τρόπο, μια άτυπη εθνική επαναδιαπραγμάτευση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει, αλλά και
των δυνατοτήτων που μπορεί να
ξεδιπλώσει η Ελλάδα, ακολουθώντας με συνεπεία πλέον την πολιτική
των μεταρρυθμίσεων, της εξυγίανσης και της αναδιάρθρωσης της








Η εμπιστοσύνη, οι επενδύσεις και τα ταξίδια
Μητσοτάκη σε μια ξεχωριστή ευρωπαϊκή συγκυρία, όπου αλλάζουν οι
ρόλοι μεταξύ Γερμανίας
και Γαλλίας.
οικονομίας, πλήρως εναρμονισμένη
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ανεξαρτήτως των σημαντικών θεμάτων
που περιελάμβανε η ατζέντα των
συζητήσεων, είτε μιλάμε για την
ενεργειακή πολιτική και την κλιματική αλλαγή είτε για το μεταναστευτικό και την αναπροσαρμογή
των στόχων του δημοσιονομικού
μας προγράμματος, το μείζον κατά
βάση ζήτημα ήταν η δημιουργία

ενός σταθερού κλίματος εμπιστοσύνης που είχε εντελώς χαθεί, και
αυτό το ζητούμενο ήταν αναμφισβήτητα η στρατηγική επιδίωξη
του Ελληνα πρωθυπουργού στην
Ευρώπη. Η εμπιστοσύνη στο πολιτικό περιβάλλον και στις προοπτικές μιας οικονομίας αποτελεί
τη βασικότερη προϋπόθεση για
την πραγματοποίηση των επενδύσεων.
Παράλληλα όμως, η μετάβαση
του πρωθυπουργού σε Παρίσι και
Βερολίνο στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή συγκυρία, προσεγγίζοντας
από μια άλλη γωνία τα πράγματα,
αποκτά επιπλέον ξεχωριστή σημασία για το μέλλον. Αυτή της γόνιμης παρουσίας στα κέντρα αποφάσεων, την ώρα που επαναδιατυπώνονται φρέσκα σχέδια στην
Ευρώπη και αλλάζουν, σε σημαντικό βαθμό, οι εσωτερικές ισορροπίες διακυβέρνησης. Την ώρα συγ-

κεκριμένα που, από τη μια πλευρά,
ο Μακρόν και η Γαλλία επιζητούν
έναν δυναμικό ρόλο με αυξημένη
επιρροή στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών υποθέσεων και, από την
άλλη, η Γερμανία ανησυχεί και προβληματίζεται για το πώς θα διατηρήσει τα σκήπτρα της Ευρώπης,
κατά τη νέα περίοδο, η οποία διανοίγεται χωρίς την πολυνίκη καγκελάριο Μέρκελ και με μια οικονομία που διαπερνά το κατώφλι
της ύφεσης.
Η πρώτη ανάγνωση δείχνει ότι
η Γαλλία έχει αρχίσει να παίρνει
πράγματι κεφάλι, μετατοπίζοντας
το βάρος μεταξύ των ισχυρότερων
εταίρων στον περίφημο γαλλο-γερμανικό άξονα. Η νέα πρόεδρος της
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
με τις ενισχυμένες ευρωπαϊκές αντιλήψεις, δεν είναι τυχαίο ότι ήταν
εντέλει πρόταση του Εμανουέλ
Μακρόν. Οπως επίσης δεν είναι

τυχαίο ότι στον Γάλλο πρόεδρο πιστώνεται και η επιλογή του Βέλγου
Σαρλ Μισέλ για την προεδρία του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Γαλλίδα
Κριστίν Λαγκάρντ εξάλλου, η οποία
θα αναλάβει πρόεδρος της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας και θα
διαδραματίσει κατά γενική εκτίμηση καθοριστικό ρόλο στην προοπτική της ενοποίησης, συμπληρωματικά στα σχέδια του Εμανουέλ
Μακρόν λειτουργεί.
Η Γαλλία ξανά στο προσκήνιο!
Διεκδικώντας ρόλο σημαντικού
παίκτη στη υπερεθνική σκακιέρα.
Αυτό δείχνουν άλλωστε και οι σκληρές αντιπαραθέσεις του Μακρόν
με τον Τράμπ για τον εμπορικό πόλεμο και την κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ θετικό συνεπώς ότι ο Μητσοτάκης ξαναβάζει στο παιχνίδι
τη χώρα, τη στιγμή που ανακατεύεται ξανά στην Ευρώπη η τράπουλα.
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Η τρόικα ξανάρχεται στην Κύπρο
Στις 16 Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει στον έβδομο μεταμνημονιακό έλεγχο το κλιμάκιο
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Τρόικα θα
επισκεφθεί ξανά την Κύπρο, για τον
έβδομο κατά σειρά μεταμνημονιακό
έλεγχο. Τρία και πλέον χρόνια μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση του μνημονίου τον Μάρτη του 2016, οι διεθνείς
δανειστές συνεχίζουν να επισκέπτονται την Κύπρο, πρακτική που εφαρμόζουν σε όλα τα κράτη στα οποία
δάνεισαν χρήματα με σκοπό την αξιολόγηση της οικονομικής πορείας της
κάθε χώρας. Στο πλαίσιο του μεταμνημονιακού ελέγχου, το κλιμάκιο,
που αποτελείται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM),
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα εξετάσει τους οικονομικούς και δημοσιονομικούς δείκτες της χώρας. Στην
έβδομη επίσκεψη οι διεθνείς δανειστές
θα αντιληφθούν για ακόμα μία φορά
πως παρά την πρόοδο που έχει επιδείξει
η χώρα στο θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, παραμένει ακόμα
ένας τομέας που χρήζει δραστικών
ενεργειών από τις τράπεζες. Ταυτόχρονα, στην έκθεση που οι «τροικανοί»
προχώρησαν μετά την επίσκεψη την
άνοιξη του 2019 είχαν ανησυχίες για
τις επαναφορές των αυξήσεων των
μισθών στο δημόσιο τομέα, αλλά και
για την εισαγωγή των εισφορών του
Γενικού Συστήματος Υγείας. Η εξάρτηση της οικονομίας από τις πωλήσεις
των διαβατηρίων ενδεχομένως να προστεθεί και αυτή ως μία ανησυχία. Εντούτοις, η Τρόικα θα δει πως στην Κύπρο υπάρχει πλεόνασμα 695 εκατ.
ευρώ στο πρώτο επτάμηνο του έτους,
ενώ παράλληλα η ανεργία έχει πέσει
στο 6,5%, δείκτες ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί για την πορεία της χώρας. Ωστόσο, παρά τις θετικές προοπτικές και
εκτιμήσεις για την πορεία της κυπριακής οικονομίας και των δημοσιονομι-

Η ανάπτυξη, κατά τους τροϊκανούς, οφείλεται στην εγχώρια ζήτηση και στις εξαγωγές υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα του τουρι-

σμού, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.







Παρά τις θετικές προοπτικές και εκτιμήσεις για την
πορεία της κυπριακής οικονομίας και των δημοσιονομικών, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις.
κών, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις
και κίνδυνοι που εύκολα θα μπορούσαν
να ανατρέψουν την πορεία αυτή. Ταυτόχρονα, η Κύπρος παραμένει μια μικρή και ανοικτή οικονομία και είναι
σημαντικά εξαρτώμενη στην εξωτερική ζήτηση.
Σχετικά με τα του ΓεΣΥ, η επίσημη
θέση του κλιμακίου ήταν πως η εφαρμογή του εθνικού συστήματος υγείας,

ναι μεν βελτιώνει την πρόσβαση σε
προσιτές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης με τη μείωση των υψηλών
άμεσων ιδιωτικών δαπανών, αλλά εξίσου σημαντικό θα είναι να συγκρατηθούν οι σχετικοί δημοσιονομικοί
κίνδυνοι. Όσον αφορά στην παραχώρηση των αυξήσεων και στις διαπραγματεύσεις με μεμονωμένα σύνολα,
στην έκτη έκθεση των τροϊκανών
αναφερόταν πως ίσως αυτή η απόφαση
θα εκτροχιάσει δημοσιονομικά τη χώρα. Αυτό δε, κατά τους τροϊκανούς,
θα άφηνε ανοιχτό παράθυρο σε περισσότερες ομάδες να διεκδικήσουν
αυξήσεις σε αρκετούς τομείς και τη
χώρα εκτεθειμένη στα «θέλω τους».
Τέλος, μία βασική ανησυχία των
«τροϊκανών» είναι μία ενδεχόμενη
μεταρρυθμιστική κόπωση που μπορεί
να έχει η χώρα και να μην προχωρήσουν καίριες αλλαγές που πρέπει να

επιτευχθούν για την ορθή και βιώσιμη
λειτουργία της.

Στον αντίποδα
Η Τρόικα είχε σημειώσει μετά την
έκτη επίσκεψή τους πως «η κυπριακή
οικονομία εξακολούθησε να σημειώνει
ισχυρή ανάπτυξη το 2018 και παρά
την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, η ισχυρή ανάπτυξη συνεχίστηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,
φθάνοντας το 3,9 % το 2018. Η ανάπτυξη», κατά τους τροϊκανούς, «οφείλεται στην εγχώρια ζήτηση και στις
εξαγωγές υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα
του τουρισμού, ενώ ο πληθωρισμός
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η εγχώρια ζήτηση βάσει της έκθεσης των
τροϊκανών θα συνέχιζε να καταγράφει
ισχυρές επιδόσεις το 2019, χάρη στην
ταχεία μείωση της ανεργίας και την
ελαφριά αύξηση στους μισθούς.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Ο «Εξάντας» θα ενημερώνει
τους πολίτες για την πορεία
των αναπτυξιακών έργων
Πρόγραμμα το οποίο κωδικοποιεί και παρουσιάζει δημοσίως το σύνολο τόσο των αναπτυξιακών έργων όσο
και των μεταρρυθμίσεων, πολιτικών αποφάσεων και
δράσεων ή εθνικών στρατηγικών που υλοποιούνται
και/ή έχουν δρομολογηθεί προς υλοποίηση από την Κυβέρνηση παρουσιάστηκε την Παρασκευή, με το όνομα
«Εξάντας».
Ο «Εξάντας» θα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε
πολίτη, όχι μόνο να ενημερώνονται για την πορεία υλοποίησης του όλου κυβερνητικού προγράμματος, αλλά
και να ελέγχει την ίδια στιγμή την Κυβέρνηση για τη
συνέπεια λόγων, πράξεων και έργων για σκοπούς ελέγχου,
διαφάνειας, λογοδοσίας και ενίσχυσης της συμμετοχικής
διακυβέρνησης.
Σε δηλώσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τόνιζε πως θα υπάρχει συστηματική ροή πληροφόρησης και δεδομένων στο πρόγραμμα, καθώς κάθε
Υπουργείο θα ενημερώνει το όλο σύστημα για την πρόοδο
υλοποίησης των εξαγγελθέντων έργων και/ή μεταρρυθμίσεων, πολιτικών και στρατηγικών και/ή των όποιων
άλλων αποφάσεων θα ληφθούν από την Κυβέρνηση.
«Μέσω του ψηφιακού προγράμματος, ενισχύεται επιπλέον και ο οριζόντιος συντονισμός όλων των υπηρεσιών
του κράτους που εμπλέκονται στην υλοποίηση των
έργων ή των πολιτικών αποφάσεων, δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές ελέγχου και ανταπόκρισης σε τυχόν
νέα δεδομένα που ενδεχομένως να επηρεάζουν την
πορεία υλοποίησης τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Το πρόγραμμα «Εξάντας», όπως είπε, έχει δύο θεματικές,
με την πρώτη να αφορά τα έργα αναπτυξιακής υφής σε
κάθε μία των επαρχιών που είτε ολοκληρώθηκαν, είτε
βρίσκονται υπό κατασκευή, όπως και όσα δρομολογούνται
ή ευρίσκονται σε στασιμότητα λόγω τεχνικών, νομικών
ή άλλων λόγων. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης εξήγησε
πως πρόκειται κατά κύριο λόγο για τα έργα που είχαν
εξαγγελθεί το 2015 και το 2017 κατά τη διάρκεια σχετικών
συναντήσεων μου με τους τοπικούς φορείς των Επαρχιών
και είναι έργα που λόγω της συνετής μακροοικονομικής
διαχείρισης κατέστη εφικτό όχι μόνο να εξαγγείλει η
Κυβέρνηση και να υλοποιήσει, αλλά και να αυξήσουμε
σε αριθμό, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών.
Η δεύτερη θεματική του προγράμματος, επικεντρώνεται
στις αποφάσεις που έλαβε η Κυβέρνηση, στη βάση και
του προεκλογικού της προγράμματος, οι οποίες αφορούν
μεταρρυθμίσεις, πολιτικές αποφάσεις και δράσεις αλλά
και Εθνικές Στρατηγικές που είτε ολοκληρώθηκαν ή
υλοποιούνται είτε βρίσκονται ενώπιον της Νομικής
Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο και/ή ενώπιον της
Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Ομαδοποιεί και άλλα ακίνητα η Τρ. Κύπρου

Είναι αξίας 50 - 80 εκατ. ευρώ - Αγοραστής και πάλι ενδεχομένως να είναι η Invel , όπως άλλωστε έγινε με το Cyreit
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μετά την επιτυχία της πρώτης ομαδοποίησης 21 εμπορικών ακινήτων
της Τράπεζας Κύπρου, γνωστή και
ως Cyreit Variable Capital Investment
CompanyPLC (Cyreit), η Τράπεζα
Κύπρου ετοιμάζει και δεύτερη. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η
Τράπεζα αναμένεται να δημιουργήσει
δεύτερο επενδυτικό ταμείο ακινήτων
δύο χρόνια μετά την ίδρυση του
πρώτου, δηλαδή το Νοέμβριο του
2017. Το νέο επενδυτικό ταμείο ακινήτων δεν προβλέπεται να περιλαμβάνει 21 εμπορικά ακίνητα, αλλά θα







Αν ισχύσει και γι’ αυτά
τα ακίνητα ό,τι ίσχυε και
για τα πρότερα 21 που
περιλαμβάνονταν στο
επενδυτικό ταμείο ακινήτων, το 80% των εσόδων από ενοίκια θα μεταφέρεται στους επενδυτές, ως μέρισμα.
έχει περίπου τα μισά, δηλαδή 10. Το
προφίλ αυτών των ακινήτων θα είναι
όπως και του πρώτου Cyreit, εμπορικά, με σταθερές μακροχρόνιες μισθώσεις, τα οποία βρίσκονται ως επί
το πλείστον στην Κύπρο, δίχως όμως
να αποκλείεται να περιλαμβάνεται
και εμπορικό ακίνητο σε άλλη χώρα.
Έτσι εξάλλου είχε λειτουργήσει το
πρώτο Cyreit, αφού περιελάμβανε
και δύο ακίνητα στην Αθήνα. Βάσει
των οικονομικών αποτελεσμάτων
της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η Remu διαχειριζόταν ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους 1,54 δισ. ευρώ (αποτελούμενα
από ακίνητα αξίας 1,43 δισ. ευρώ τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «Αποθέματα» και 118 εκατ. ευρώ ως «Επενδύσεις
σε Ακίνητα»).
εξάμηνο του 2019, η Τράπεζα Κύπρου
έχει 44 εμπορικά ακίνητα σε Ελλάδα
και 7 σε Ρουμανία. Η αξία των ακινήτων που πρόκειται να ομαδοποιήσει η Τράπεζα θα κυμαίνεται στα
50 – 80 εκατ. ευρώ, ενώ αν ισχύσει
και γι’ αυτά τα ακίνητα ό,τι ίσχυε
και για τα πρότερα 21, το 80% των
εσόδων από ενοίκιά τους θα μεταφέρεται στους επενδυτές, ως μέρισμα.
Ταυτόχρονα, η ομαδοποίηση των
ακινήτων σε ένα επενδυτικό fund
ακινήτων με σκοπό την πώλησή

τους, θα έχουν ενδεχομένως τον
ίδιο αγοραστή. Ο αγοραστής του
πρώτου «πακέτου» ήταν η Εθνική
Πανγαία, της οποίας κύριος μέτοχος
είναι ο κύπριος διευθύνων σύμβουλος της Invel Real Estate Management Ltd Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου. Η Invel πλέον έχει μετατραπεί σ΄ έναν από τους καλύτερους πελάτες της Τράπεζας Κύπρου,
ενώ ως εταιρεία φλερτάρει ως ο μεγαλύτερος «Real Estate παίχτης»
μετά την Εκκλησία και την ίδια την

Τράπεζα Κύπρου. Οι συζητήσεις για
μεταξύ τους συνεργασία και σε αυτό
το επίπεδο είναι προχωρημένες.
Tον Νοέμβριο 2018, η Τράπεζα
υπέγραψε συμφωνία για τη διάθεση
ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής της στις επενδυτικές μετοχές
του Cyreit. Κατά το δεύτερο τρίμηνο
2019, η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε
την πώληση του Cyreit, το οποίο
αποτελείτο από 21 ακίνητα, αναγνωρίζοντας ζημιά από την πώληση
ύψους περίπου 1 εκατ. Οι συνολικές

Περιορίστηκαν τα κόκκινα δάνεια κατά
15,3 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο στην Ελλάδα
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες τα μείωσαν στα 78,8 δισ. στα τέλη Ιουνίου έναντι 94,1 δισ.

εισπράξεις από την πώληση του Cyreit ανήλθαν σε 160 εκατ. ευρώ.
Μαζί με την Invel, αναμένεται
να επωφεληθεί και η Remu. Στο
πρώτο εξάμηνο του έτους, η Remu
διαχειριζόταν ακίνητα λογιστικής
αξίας ύψους 1,54 δισ. ευρώ (αποτελούμενα από ακίνητα αξίας 1,43 δισ.
ευρώ τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν
ως «Αποθέματα» και 118 εκατ. ευρώ
ως «Επενδύσεις σε Ακίνητα»), σε
σύγκριση με 1,53 δισ. ευρώ στο τέλος
του 2018 (αποτελούμενα από ακίνητα
αξίας 1,42 δισ. ευρώ τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «Αποθέματα»
και 103 εκατ. ευρώ ως «Επενδύσεις
σε Ακίνητα»). Επιπρόσθετα από τα
ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται η
ΔΔΑ, ακίνητα τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «Επενδύσεις σε Ακίνητα» και με λογιστική αξία ύψους
24 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου
2019 και στο τέλος του 2018) αφορούν ακίνητα που κατείχε το Συγκρότημα πριν από τη σύσταση της
Remu τον Ιανουάριο του 2016.
Η ομαδοποίηση και η πώληση
του πακέτου των ακινήτων θα δώσει
«μικρή ανάσα» στην ήδη «γεμάτη»
Remu, αφού το όριο των ακινήτων
που μπορεί να έχει στη διάθεσή της
είναι τα 1,6 δισ. ευρώ.

Τα της Remu
Βάσει των αποτελεσμάτων της
Τράπεζας Κύπρου για το πρώτους
έξι μήνες του έτους η Διεύθυνση
Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) ανέλαβε
ακίνητα ύψους 126 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 42% σε ετήσια βάση),
μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους
με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων. Η ΔΔΑ επικεντρώνει την
προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακί-

Μικρό καλάθι κρατούν
οι αναλυτές για την πορεία
της ελληνικής οικονομίας
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Περιορισμό των κόκκινων δανείων
κατά 15,3 δισ. ευρώ πέτυχαν τον τελευταίο χρόνο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, μειώνοντας στο
τέλος του α΄ εξαμήνου το απόθεμα
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που έχουν στους ισολογισμούς τους στα 78,8 δισ. ευρώ στα
τέλη Ιουνίου έναντι 94,1 δισ. ευρώ
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Η μείωση ήταν αποτέλεσμα τόσο
των αναδιαρθρώσεων και των ρυθμίσεων στις οποίες προχώρησαν οι
τράπεζες όσο και των γενικευμένων
πωλήσεων χαρτοφυλακίων. Οπως
προκύπτει από τα αποτελέσματα
του α΄ εξαμήνου που ανακοίνωσαν
οι τράπεζες την προηγούμενη εβδομάδα:
• Η Alpha Bank μείωσε το στοκ
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 28,8 δισ. ευρώ στα 24,7
δισ. ευρώ και το ποσοστό των NPEs
στο 48,1% από 51,9% το α΄ 6μηνο
του 2018.
• Η Eurobank μείωσε το στοκ
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 18,9 δισ. ευρώ στα 14,3
δισ. ευρώ και το ποσοστό των NPEs
στο 32,8% από 40,7% το α΄ 6μηνο
του 2018.
• Η Εθνική Τράπεζα μείωσε το
στοκ των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων από τα 17 δισ. ευρώ
στα 13,7 δισ. ευρώ και το ποσοστό
των NPEs στο 36,5% από 42,4% το
α΄ 6μηνο του 2018.
• Η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε το
στοκ των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων από τα 29,4 δισ. ευρώ
στα 26,1 δισ. ευρώ και το ποσοστό
των NPEs στο 51,4% από 54,7% το
α΄ 6μηνο του 2018.
Οπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις των τραπεζών, η Alpha Bank
πέτυχε το β΄ τρίμηνο 2019 τη μείωση
των NPEs στην Ελλάδα κατά 400
εκατ. ευρώ μέσα από οργανικές ενέργειες. Η τράπεζα έχει θέσει στόχο
την πτώση των NPEs κατά 5,5 δισ.

ευρώ το 2019, με την επίτευξη ταχύτερου ρυθμού οργανικής μείωσης,
καθώς και την πώληση δύο χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων (χαρτοφυλάκιο Neptune και χαρτοφυλάκιο Orion), συνολικής λογιστικής
αξίας ύψους περίπου 3,7 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις
της Eurobank, ο σχηματισμός των
νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητικός κατά 321
εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019.
Μέρος της μείωσης των NPEs στην
Ελλάδα είναι αποτέλεσμα και της
τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου
στεγαστικών δανείων (χαρτοφυλάκιο
Pillar), ύψους 1,7 δισ. ευρώ, ενώ σε
εξέλιξη είναι και η τιτλοποίηση του
χαρτοφυλακίου Cairo, ύψους 7,5
δισ. ευρώ. Στόχος είναι ο δείκτης
των NPEs να υποχωρήσει κάτω από

16% στο τέλος του τρέχοντος έτους
και σε μονοψήφιο ποσοστό στο
τέλος του 2021.
Στην περίπτωση της Εθνικής, η
τράπεζα πέτυχε τον περιορισμό των
NPEs στην Ελλάδα κατά 2,5 δισ.
ευρώ από την αρχή του έτους μέσω
της πώλησης χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων με εξασφαλίσεις προς
μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις
και επαγγελματίες (Project Symbol),
καθώς και κόκκινων δανείων χωρίς
εξασφαλίσεις (Project Mirror).
Η υπολειπόμενη μείωση NPEs
έναντι του ετήσιου στόχου ύψους
4,3 δισ. ευρώ για το 2019 διαμορφώνεται σε 1,8 δισ. ευρώ και θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της πώλησης
χαρτοφυλακίου δανείων προς μικρές
και μεγάλες επιχειρήσεις και χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών δανείων

στην Ελλάδα, της πώλησης δανείων
σε Κύπρο και Ρουμανία, καθώς και
μέσω επιπλέον αναδιαρθρώσεων
δανείων και ρευστοποιήσεων εξασφαλίσεων.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει
στόχο την πτώση των NPEs κατά
3,5 δισ. ευρώ το 2019 και το α΄ εξάμηνο πέτυχε την οργανική μείωση
κατά 1,2 δισ. ευρώ, ενώ ολοκληρώνει
παράλληλα την πώληση χαρτοφυλακίου 700 εκατ. ευρώ. Εντός του
Σεπτεμβρίου η τράπεζα αναμένεται
να oλοκληρώσει τη συμφωνία με το
σουηδικό όμιλο Intrum για την ανάθεση της διαχείρισης του συνόλου
του χαρτοφυλακίου των NPEs, ύψους
26 δισ. ευρώ, ενώ έως και το 2020
έχει θέσει στόχο την πώληση χαρτοφυλακίων συνολικού ύψους 4,5
δισ. ευρώ.

νητα. Η Τρ. Κύπρου ολοκλήρωσε
την οργανική πώληση ακινήτων
ύψους 92 εκατ. το α’ εξάμηνο 2019
(σε σύγκριση με 126 εκατ. το α’ εξάμηνο 2018) με αποτέλεσμα κέρδη
από την πώληση ακινήτων ύψους
17 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο 2019.
Κατά τoυς έξι μήνες που έληξαν στις
30 Ιουνίου 2019, το Συγκρότημα
προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με συνολική
τιμή συμβολαίου ύψους 110 εκατ.
(258 ακίνητα), εξαιρουμένης της
πώλησης του Cyreit. Επιπρόσθετα,
όπως τονίζεται στα αποτελέσματα,
το Συγκρότημα υπέγραψε αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις
ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους
89 εκατ. ευρώ.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2019 η Τράπεζα Κύπρου υπέγραψε
δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της έκθεσης στη Σερβία, αποτελούμενη από δάνεια και ακίνητα,
ύψους 8 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο του
2019, η έκθεση αυτή κατηγοριοποιήθηκε ως περιουσιακό στοιχείο που
κατέχεται προς πώληση. Επιπρόσθετα των πιο πάνω, τον Ιούνιο
υπήρχε έκθεση στην Ελλάδα, ύψους
311 εκατ. ευρώ, που αφορά δάνεια
και ακίνητα (σε σύγκριση με έκθεση
ύψους 157 εκατ. ευρώ το Μάρτιο και
144 εκατ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου,
η οποία δεν αναγνωρίστηκε ως μη
κύρια δραστηριότητα, καθώς θεωρείται από τη Διεύθυνση ότι αποτελεί
έκθεση στα πλαίσια των συνήθων
εργασιών της Τρ. Κύπρου. «Η τριμηνιαία αύξηση οφείλεται κυρίως
σε νέο δανεισμό σε ελληνικές οντότητες που επενδύουν στην Κύπρο,
o οποίος χορηγήθηκε από την Τράπεζα ως μέρος των συνήθων εργασιών της», καταλήγει η οικονομική
έκθεση της Τρ. Κύπρου.

Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι
αναλυτές για τις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας το επόμενο
διάστημα, μετά και την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τα μεγέθη
του β΄ τριμήνου, τη στιγμή που
μένει να φανούν τα αποτελέσματα των κινήσεων της ελληνικής
κυβέρνησης στο μέτωπο των
επενδύσεων και των φορολογικών περικοπών.
Οπως επισημαίνει η Citigroup,
η ανάπτυξη στην Ελλάδα υπερέβη τις εκτιμήσεις της στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς η ίδια ανέμενε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5%
σε τριμηνιαία βάση, έναντι του
0,8% που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Ωστόσο, όπως αναφέρει, η ελληνική ανάπτυξη παραμένει σε
μεγάλο βαθμό αποσυνδεδεμένη
από την υπόλοιπη Ευρωζώνη και
επηρεάζεται κυρίως από αλλαγές
στη δημοσιονομική πολιτική και
τις εισροές ξένων επενδύσεων,
οι οποίες αφορούν κυρίως ευρωπαϊκά κονδύλια.
Πάντως, όπως παρατηρεί, οι
εξαγωγικές επιδόσεις συνεχίζουν
να βελτιώνονται λόγω και του
τουρισμού. Αυτό αποτελεί εγγύηση ότι η ανάπτυξη στη χώρα
θα παραμείνει στα επίπεδα του
1,5%-2% τα επόμενα χρόνια, τονίζει η Citi.
Από την πλευρά της, η Capital
Economics εκτιμά επίσης πως η
ανάπτυξη το 2019 θα κινηθεί στα
επίπεδα του 1,5%, ενώ το διάστημα 2020-2023 κατά μέσον
όρο στο 1,2%.
Οπως αναφέρει, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
δηλώσει ότι στόχος είναι η ενίσχυση των επενδύσεων, ώστε
το ΑΕΠ της Ελλάδας να αναπτυχθεί με ρυθμό τουλάχιστον 4%
από το 2020. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το
ΑΕΠ αναπτύχθηκε κατά 0,8% σε
επίπεδο τριμήνου αλλά, παρότι
αυτό αποτελεί ένα βήμα προς τη

σωστή κατεύθυνση, ακόμα και
αν η οικονομία διατηρήσει αυτούς τους ρυθμούς, η ανάπτυξη
του 2019 θα είναι πολύ μακριά
από το 4%. Οπως σημειώνει, την
τελευταία φορά που η ανάπτυξη
της Ελλάδας έτρεξε με ρυθμούς
4% σε μέσο όρο (1997-2007), η
παγκόσμια οικονομία βρισκόταν
σε περίοδο έντονης οικονομικής
άνθησης και ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας της Ελλάδας αυξανόταν.







Citigroup και Capital
Economics εκτιμούν
πως η ανάπτυξη θα
κινηθεί φέτος γύρω
στο 1,5%.
Σύμφωνα με την Capital Economics, η πλήρης άρση των capital controls είναι θετική, ωστόσο, με την ευρωπαϊκή οικονομία
να παραμένει αδύναμη και με τη
δημοσιονομική πολιτική στην
Ελλάδα λιγότερο επεκτατική σε
σχέση με φέτος, η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιβραδυνθεί από το 2020. Αυτό, όπως
επισημαίνει, εγείρει ερωτηματικά
ως προς την πορεία που θα ακολουθήσει το ελληνικό χρέος.

Το μεγάλο «αγκάθι»
Οπως αναφέρει η Capital Economics, ο δείκτης χρέους ως
προς το ΑΕΠ θα υποχωρήσει
σταδιακά κάτω από το 170% του
ΑΕΠ. Ωστόσο, καθώς το δημόσιο
χρέος αποτελεί κλειδί για την
πιστοληπτική αξιολόγηση, αυτό
δείχνει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει εκτός επενδυτικής βαθμίδας τα επόμενα χρόνια, ενώ
τα ελληνικά ομόλογα δεν αναμένεται να συμπεριληφθούν σε
έναν νέο γύρο QE από την ΕΚΤ,
ακόμα και εάν διαρκέσει για δύο
χρόνια.
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ßÚÂÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÍÔÜØÃàËÏÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ËÔ×ÁÞËÏÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÕßËÖËÃÍÕÔÚÕÝÖÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÚËÞÔÕÑØÇÚ×ÔÇÖÄÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÙËÇßÚÂÔÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÖÜÝÛÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔØËÇÒÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÙÆÔÚÕÓÇ
ÞØÕÔÕÊÏÇÍØ¦ÓÓÇÚÇßÒÕÖÕÃÎÙÎÝ
¡ÕßÁÑÇÔËËÐÇÏØËÚÏÑÂËÔÚÆÖÜÙÎÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÇÖÕÒÕÍÎÛËÃ
ÍÏÇÓÏÇÇÔÇÈÕÒÂÓÄÒÏÝÖÁÔÚËÎÓËØ×ÔÙÚÕÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÍÏÇÚÎÔ¦ÊËÏÇ
ÚÕßÑÇàÃÔÕÙÚÕÒÒÎÔÏÑÄÄÚÇÔÕÏ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÁÊÏÊÇÔÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÓËÍ¦ÒËÝÖÇØÇÚ¦ÙËÏÝ®ÊÂÒÜÙËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙËËØ×ÚÎÙÎÚÎÝ ®
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎÒÒ¦ÊÇÓÖÕØËÃÔÇ
ËÐÇÏØËÛËÃÇÖÄÊÇÙÓÕÆÝÑÇÏÚÁÒÎ
ÖÕßÕÏÛÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔÂÁÞÕßÔ
ËÖÏÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙËÑÇÚÇØÞÂÔÛËÚÏÑ¦ÏÊÏÑÄÚËØÇÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝËÒÇÏÕÒ¦ÊÕß
ËÃÖËÄÚÏÇßÚÄÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÖØÕáÄÔ
ÓÖÕØËÃÔÇËÐÇÏØËÛËÃÇÖÄÚÎÙÞËÚÏÑÂ
ÒÃÙÚÇÖÃÙÎÝËØÜÚÎÛËÃÝÙÞËÚÏÑ¦
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Τριπλασιάστηκαν
οι εξαγωγές του κλάδου
αλουμινίου σε μία 10ετία

«Βλέπει» ο Αμερικανός υπ. Εμπορίου –
Στο επίκεντρο ιδιωτικοποιήσεις, ενέργεια
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

«Αυτή iÉÜÜi{~Ê~ÈKÓ¨iio¨ËÇÉ{³{T¨É{ÒÇÉ³Ñ{i{~ÐËÑVÉ
ÓTÉ{³iÑËÚii³ÈÉÉËo³ØÈÑÑ{³ÉË³Ñ{uVÑÓ×É¨ÉåÐÉ¨{~ÑÌØ
ÈÈ¨oÌØ Ð¨ËÈ$ÈËÜÐ¨,Ø
ÓËÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÞ¦ÒßÈÇÑÇÏÇÒÕßÓÏÔÃÕßÇÔÁÌËØËÄÚÏ
ÇÑÄÓÇËÐËÚ¦àÕÔÚÇÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÇÏÚÂÙËÏÝËÐÇÃØËÙÎÝËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÕÏÕÖÕÃËÝÖÏÛÇÔÄÔÛÇÖËØÏÒ¦ÈÕßÔ
ËÒÒÎÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
©ÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÓÖÕØÃÕßËÑÚÃÓÎÙËÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏ
ËÒÑßÙÚÏÑÂÍÏÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÄÙÕÒÄÍÜÚÜÔÞÇÓÎÒ×Ô
ÇÖÕÚÏÓÂÙËÜÔÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÃÇÖÁÊËÏÐËÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÈÍËÏÇÖÄÚÎÔ
ÑØÃÙÎ©ÚÇÔÎÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ
ÄÚÏÇßÚÂÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¸TLHUZ
I\ZPULZZ¹ËÑÚÏÓ×ÄÚÏÛÇÊËÞÛËÃ
ÔÇÓËÏ×ÙËÏÑÇÏÚÕßÝËÖÏÛËÚÏÑÕÆÝ
ÙÚÄÞÕßÝÍÏÇÚÇÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ®ÙßÓÖÒÂØÜÙË
ÊÏÇÃÚËØÎÇÔÇÌÕØ¦ÁÑÇÔËËÖÃÙÎÝÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÎÞ×ØÇËÔËØÍËÏÇÑÄÝÑÄÓÈÕÝ
ÒÁÍÕÔÚÇÝÐËÑ¦ÛÇØÇÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ

ÏÙÞßØÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÍÏÇËÐÇÍÜÍÁÝßÍØÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß35.ÖØÕÝÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÑÇÏÊÏ¦ÇßÚÂÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎÑÚÃÓÎÙËËÖÃÙÎÝÄÚÏ
ÓÄÒÏÝßÖ¦ØÐËÏÓËÍ¦ÒÕÙßÓÈÄÒÇÏÕ
ÖØÕÓÂÛËÏÇÝ35.ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÕÑÄÓÈÕÝËÖÇÔÇËØÏÕÖÕÃÎÙÎÝ35.
ÙÚÎÔÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÛÇËÔËØÍÕÖÕÏÎÛËÃ¦ÓËÙÇÑÇÏÓËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÔÁÌËØËÊËÜÝËÖÏÖÒÁÕÔÑÇÚÇÒÆÚÎÍÏÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÕÔÕÓÇÚÃàÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÇßÚÂÚÜÔ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇÇÓÁÙÜÝ
ÓËÚ¦ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÚÃÕÏËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÖÜÝÎ
ÍÑßØÇÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÍÑßØÕÈÕÒÎÓÁÔÎÙÚÎÆÙÎ®

Σταθερή ÇÆÐÎÙÎÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÕÏ
ËÐÇÍÜÍÁÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÇÒÕßÓÏÔÃÕß
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝØÞÂÝ
ÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕ ÔÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔÙßÔÕÒÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÚÙÏÕÑÒ¦ÊÕÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÕßÈÜÐÃÚÎÑÇÏÚÎÝÇÒÕßÓÃÔÇÝÖÕßËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÍÔÜÙÚÄÝ
ÑÇÏÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÝÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝ
ÇÍÕØÁÝÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝ ÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÝÙßÔÊßÇÙÓÁÔÎÝÕÔÕÓÇÚÕÒÕÍÃÇÝÜÝ!
|©ÊËÆÚËØÕÝÖÏÕËÐÇÍÜÍÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝÓË ËÑÇÚËßØ×
ÇÐÃÇËÐÇÍÜÍ×ÔÓËÚ¦ÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÜÔ
ÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃÕÊÕÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝÑÇÏÊËÆÚËØÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕ 
ÁÌÛÇÙÇÔÚÇËÑÇÚËßØ×
|©ÖØ×ÚÕÝÓËÚÕÑÇÒÆÚËØÕËÓÖÕØÏÑÄÏÙÕàÆÍÏÕËÑÇÚËßØ×ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÇÆÐÎÙÎ
 ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ
ÖËØÃÕÊÕßÚÄÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ
ÚÎÔßÉÎÒÂÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÇÐÃÇÚÕß
ÑÒ¦ÊÕßÇÖÄÚÇÖÕÒÒÇÖÒ¦ÙÚ¦ÊÏÇ
ÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÖÕßÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÞ×ØÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÍÏÇÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝÊÏÁÒÇÙÎÝÚÇÖØÕÌÃÒÇÒÕßÓÏÔÃÕßÍÏÇ
ÚÏÝÕÏÑÕÊÕÓÏÑÁÝÑÇÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÁÝ
ÞØÂÙËÏÝÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕ ÙÎÓËÃÜÙÇÔ
ÇÆÐÎÙÎÖ¦ÔÜÇÖÄ ÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃÕÊÕ
ËÍÞ×ØÏÇÇÍÕØ¦ÇÖÕØØÄÌÎÙËÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ ÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÖÄ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃÕÊÕËÔ×ÕÏËÐÇÍÜÍÁÝ
ÇÖÕØØÄÌÎÙÇÔÙÞËÊÄÔÚÕ ÚÜÔ

Oι πωλήσεις¨ÍÌ³³Ñ¶ÉÂÒÐiÑÈÂÊÚi~ÑÒÑÌmÉ
Öo~¨{iÐÉ³iÑ³Ë³{TiÉ¨ËÙ
³È¸Æd

Αποτελούν περίπου
το 5,7% των συνολικών
εξαγωγών της χώρας.
ÖÜÒÂÙËÜÔÇßÐÇÔÄÓËÔËÝÑÇÏÇßÚÁÝ
ÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß 
ÑÆØÏÇÇÍÕØ¦ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÚÇÖØÕáÄÔÚÇÊÏÁÒÇÙÎÝËÃÔÇÏÎÕÏÑÕÊÕÓÂÚÄÙÕÙÚÎÔËÍÞ×ØÏÇ
ÇÍÕØ¦ ÄÙÕÑÇÏÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ
 ÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÇÊÏËÛÔ×ÝÖÏÙÚÕÖÕÏÎÓÁÔÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÇÒÕßÓÏÔÃÕßÍÏÇÖÄØÚËÝÖÇØ¦ÛßØÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÚÎÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÇÒÕßÓÏÔÃÕßÇÖÄ
ËÑÇÚËßØ×ÚÕ ÚØÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕ ÊÏÙÚÕ
ÓËÙÚÇÛËØÂÇÆÐÎÙÎÑ¦ÛËÞØÄÔÕ
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Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019

Φθηνή η «χρυσή βίζα»
για τους ξένους επενδυτές
Το ελάχιστο ποσό για την αγορά κατοικίας είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ε.Ε.
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ενα από ÚÇÖÒÁÕÔËÒÑßÙÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕßÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙËÐÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÓÁÙÜÚÎÝÇÖÄÑÚÎÙÎÝÇÑÏÔÂÚÕßÊÏÇÛÁÚËÏÊÏËÛÔ×Ý
ÎÒÒ¦ÊÇ©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄ
ÙÞËÚÏÑÂÙßÍÑØÏÚÏÑÂÓËÒÁÚÎÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÎÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÂ
ËÚÇÏØËÃÇÖÇØÕÞÂÝßÖÎØËÙÏ×ÔÇÑÏÔÂÚÜÔ0TV]PY[\HSÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÞÕØÂÍÎÙÎÝÖËÔÚÇËÚÕÆÝ¦ÊËÏÇÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÞØßÙÂ
ÈÃàÇ®ËÃÔÇÏÚÕÊËÆÚËØÕÌÛÎÔÄÚËØÕÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÑÇÏÖÁÓÖÚÕÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÚÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÆÉÕÝËÖÁÔÊßÙÎÝ
ÍÏÇÚÎÒÂÉÎÚÎÝÙÞËÚÏÑÂÝ¦ÊËÏÇÝ
ËÃÔÇÏËßØ×
ÖÏÖÒÁÕÔ ÕÏ ÙßÔÛÂÑËÝ ÖÕß
ÁÞÕßÔÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÑÇÚÕÏÑÃÇÝËÖÏÚØÁÖËÏ
ÙÚÕßÝËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÑÇÏÇØÑËÚ¦
ÑÇÒ¦ÇÑÃÔÎÚÇÓËÚÇÞØÂÓÇÚÇÇßÚ¦ÊÎÒÇÊÂÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÑÇÏÇØÑËÚÂÇÐÃÇÙÚÎÔËÖÁÔÊßÙÂÚÕßÝ
ÞÜØÃÝÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÚÇÖÏÛÇÔ¦ÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ÑÁØÊÎ
ÇÖÄÚÎÓËÚÇÖ×ÒÎÙÎÚÕßÇÑÏÔÂÚÕß
ÖÕßÛÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÊËÊÕÓÁÔÕß
ÄÚÏÂÊÎÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔÑÇÚÕÏÑÏ×Ô
ÑÏÔÕÆÔÚÇÏÁÔÚÕÔÇÇÔÕÊÏÑ¦ÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁØËßÔÇ
ÚÎÝ0TV]PY[\HSËßØ×ÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÇÍÕØ¦àÕßÔÇÑÃÔÎÚÇÖËØÃÖÕßÚÓÓÁÍËÛÕÝÖÕßÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÜÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÇÖÕÙ¦ËÖÁÔÊßÙÎÝÙË
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎÔ©ßÍÍÇØÃÇÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÖÕÙÄËÖÁÔÊßÙÎÝÚÜÔËßØ×
ÇÍÕØ¦àËÏÑÇÔËÃÝÇÑÃÔÎÚÕÚÓ
ËÔ×ÙÚÎÈÄØËÏÇ¡¦ÒÚÇÄÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏËßØ×ÇÖÕÑÚ¦ÑÇÔËÃÝÊÏÇÓÁØÏÙÓÇËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝ ÚÓ
ÚÙÏËØÓÎÔËÆËÚÇÏÚÕÑÆÓÇ®ÐÁÔÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÇÖÄÞ×ØËÝËÑÚÄÝ
ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÑÇÚÕÏÑÃÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÏÇÛÁÙÏÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß¡ËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÓËÚÎÔ
ÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÕßËÃÞÇÔËÑÊÕÛËÃÙßÔÕÒÏÑ¦ ¦ÊËÏËÝÁÔÇÔÚÏ
 ÚÕ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß 

Η χειρότερη É¨ËÙØ³iØ~¨ËiØT¨ÓÈØÓTÉ{É¨ÒÉ{~Ñ{iÑiÈTËÑo{Ñ
³i³ÖTi³iØåÚÊÑØÓTÉ{~Ñ³ÑÜÑo{ÒÉ{VÑÑ×Ó¨É{iÉ×iÐÉ¨ËÙÑ

Die Welt: Η Ελλάδα έχει
γίνει η κρυφή αδυναμία
των ξένων επενδυτών

Από τις αρχές του
2019 μέχρι και τις
4 Ιουνίου έχουν
χορηγηθεί 645 άδειες
παραμονής.
ÓÁÞØÏÑÇÏÚÏÝÕßÔÃÕßÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÁÞÕßÔÞÕØÎÍÎÛËÃÔÁËÝ¦ÊËÏËÝÖÇØÇÓÕÔÂÝ
ÙËËÖËÔÊßÚÁÝËÑÚÄÝ
¡ËÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄØßÛÓÄËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÁÚÕßÝ
ÛÇÁÞÕßÔËÑÊÕÛËÃÖËØÃÖÕß
ÔÁËÝ¦ÊËÏËÝÇØÏÛÓÄÝËÒÇÌØ×ÝÇßÐÎÓÁÔÕÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ ÇÚ¦ÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÁÚÕÝËÑÊÄÛÎÑÇÔ ¦ÊËÏËÝÇßÐÎÓÁÔËÝÑÇÚ¦
 ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝ ¦ÊËÏËÝ
ÚÕßßÔÕÒÏÑ¦ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÕÙßÔÕÒÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝÇÊËÏ×Ô
ÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÏÝÐÇßÚ×Ô
ÚÕ ÇÌÕØ¦ÇÑÃÔÎÚÇÖÕßÇÖÕ-

ÑÚÂÛÎÑÇÔËÔÚÄÝÚÕßËÑÇÔÕÖËÊÃÕßÚÎÝÚÚÏÑÂÝËÔ×ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÑÇÏÎ ØÂÚÎÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÕÏ ÏÔÁàÕÏÁÞÕßÔ
ÇÔÇÊËÏÞÛËÃÙËÑßØÃÇØÞÎÕÓ¦ÊÇ
ÇÍÕØÇÙÚ×ÔÁÞÕÔÚÇÝÒ¦ÈËÏÚÕ 
ÚÜÔÇÊËÏ×Ô¶¦ÊËÏËÝÇÌÕØÕÆÔ ÏÔÁàÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÕÏÕÖÕÃÕÏËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÕÏ
ÖÒÁÕÔÑÏÔÎÚÏÑÕÃ
¡¦ÒÏÙÚÇÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ¦ÊËÏÇÝÊÏÇÓÕÔÂÝÙßàÆÍÕßÑÇÏÖÇÏÊÏ×ÔÑ¦ÚÜÚÜÔ
ËÚ×ÔÌÁØÔÕÔÚÇÝÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝ
ÚÕßÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇ
ÕÏª×ÙÕÏÑÇÏ¬ÕÆØÑÕÏËÖËÔÊßÚÁÝ
ÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔÙËÓÏÑØÄÚËØÕÈÇÛÓÄ
ÚÎÙÞËÚÏÑÂÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÒÒÎÓÃÇ
Ú¦ÙÎÖÕßÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËÃÔÇÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÍÏÇÚÎÞØßÙÂÈÃàÇ®ÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÓÕÔÜÓÁÔÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÖÄÚÕØ¦Ñ
ÑÇÏÚÕØ¦Ô
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÇÖÄ

ÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÁÞËÏ¦ÓËÙÎÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎÖÒÁÕÔÑÇÏÙÚÏÝÚÏÓÁÝÖ×ÒÎÙÎÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙËËÔÚÄÝÚÎÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÑÇÚ¦ÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÁÚÕßÝÕÏÚÏÓÁÝÖ×ÒÎÙÎÝÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝÚÚÏÑÂÝ
ËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑÇÔ ÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕß
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÔÚÇÞÆÚËØÕ
ØßÛÓÄÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔÚÏÓ×ÔÇÖÄÚÇ
ÓÁÙÇÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ÚÏÓ×ÔÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙË ÙË¦ÒÒËÝÓËÍ¦ÒËÝ
ÖÄÒËÏÝÚÎÝÞ×ØÇÝÙË ËÔ×
ÙÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÖËØÏÕÞÁÝÑßØÃÜÝ
ÖÇØÇÛËØÏÙÚÏÑÁÝÎ¦ÔÕÊÕÝÂÚÇÔ
ÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ËÖÇÔËÒÒÇÊÏÑÄËÖÃÖËÊÕÎÇÆÐÎÙÎ¦ÍÍÏÐË
ÚÕ ÁÔÇÔÚÏËÚÂÙÏÇÝÓËÚÇÈÕÒÂÝÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÑÇÚ¦ÚÕ
ÇqÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÔÕÒÃÍÕÏÝ
ÕØßÛÓÄÝÇÔÄÊÕßÚÜÔÚÏÓ×ÔËÖÏÚÇÞÆÔÛÎÑËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦

«Η Ελλάδα ÇÔÇÊÆËÚÇÏÄÖÜÝÕÌÕÃÔÏÑÇÝÇÖÄÚÎÙÚ¦ÞÚÎ®ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎ>LS[ÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÇÍØÂÍÕØÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÚÎÝÔÁÇÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÎÔÇßÐÇÔÄÓËÔÎ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô
ÈËÒÚÏÜÓÁÔÎÊÏËÛÔ×ÝËÏÑÄÔÇÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÜÝÞ×ØÕßËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÚÕßÝÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÃÔÇÏËÓÌÇÔÂÝÑÇÚ¦
ÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ+PL>LS[ÎÕÖÕÃÇ
ÒÇÓÈ¦ÔËÏÜÝÇÌÕØÓÂÍÏÇÚÕ¦ØÛØÕ
ÚÎÝÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎËÖÃÙÑËÉÎÚÕß
ÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÕËØÕÒÃÔÕÖÃÞØÄÔÏÇÓÏÇÚÁÚÕÏÇ
ËÖÃÙÑËÉÎÛÇÂÚÇÔÖØ×ÚÕÛÁÓÇ
ÄÓÜÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÊËÔ¦ÐÏàËÕÆÚËÁÔÇÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÕÞËÏØÄÚËØÎ
ÖËØÃÕÊÕÝÚÎÝÑØÃÙÎÝÞØÁÕßÝÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÑÇÏÎÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÎÔ
ÚÆÞÎÚÎÝÛÂÔÇÝÁÞËÏÑÇÚÇÒÇÍÏ¦ÙËÏ ÇÏÄÞÏÓÄÔÕÇßÚÄÎÒÒ¦ÊÇ
ÁÞËÏÙÚÕÓËÚÇÐÆÍÃÔËÏÎÑØßÌÂÇÊßÔÇÓÃÇÚÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô®ÇÔÇÌÁØËÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
©ÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝÇÔÇÌÁØËÏÜÝ
ÑØÃÙÏÓÎ ÇÌËÚÎØÃÇ ÇÔ¦ÑÚÎÙÎÝ
ÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÜÔJHWP[HSJVU[YVSZÇÖÄÎÝ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÖÕßËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔ
ÄÚÇÔÙÚÕÇÖÄÍËÏÕÚÎÝÑØÃÙÎÝÖÇÔÏÑÕÈÒÎÓÁÔÕÏÒÒÎÔËÝÁÈÍÇàÇÔ
ÚÇÞØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÍÏÇÔÇÚÇÙ×ÙÕßÔÇÖÄÚÎÞØËÕÑÕÖÃÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÖÄÚÄÚËÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÑÒÜÛÕÍÆØÏàÇÔÙÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕßÝË¦ÔÙßÔÁÌËØËÔÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚ×ØÇÄÓÜÝÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÖÇØËÒÛÄÔ®ÒÒ¦Ö×ÝÁÍÏÔËËÌÏÑÚÄ"¡ËÚÎÔÇßÐÇÔÄÓËÔÎ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ

ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÄÖÜÝÌ¦ÔÎÑË
ÇÖÄÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÕßÖËÔÚÇËÚÕÆÝÕÓÕÒÄÍÕß®©ÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝ
ÙÎÓËÏ×ÔËÏËÖÃÙÎÝÑÇÏÚÕÇÖÄÛËÓÇ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÜÔÇÍÕØ×ÔÙÚÕÓËÍ¦ÒÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÍÃÔËÏÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÇÍØÂÍÕØÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÚÕß
ÄÚÇÔÁÍÏÔËÍÏÇÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ

Στους λίγους μήνες
διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η χώρα βελτίωσε
σημαντικά την εικόνα
της στο εξωτερικό.
ÓËÚÎÔÉÂÌÏÙÎÙËÏØ¦ÝÔÕÓÕÛËÚÎÓ¦ÚÜÔÄÖÜÝÕÏÊÄÙËÏÝÑÇÏÎ
ÓËÃÜÙÎÚÕß§¢©¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÁÒËÏÔÇËÖÏÚÆÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÖÄÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÁÔÇÝÚÕÓÁÇÝÖÕßÎ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¦ÌÎÙË
ÇÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÚÕ®

Τα «βαρίδια»
ÚÕ¦ØÛØÕÕËØÓÇÔÄÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÇÔÇÌÁØËÏÑÇÏÈÇØÃÊÏÇ®
ÄÖÜÝÎÞÇÓÎÒÂÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÙËÚÓÂÓÇÚÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÎ
ßÉÎÒÂÇÔËØÍÃÇÑÇÏÎÁÐÕÊÕÝÇÖÄ
ÚÎÞ×ØÇËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÜÔËØÍÇÚ×Ô
¬ÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ"©ÌÕÃÔÏÑÇÝÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÇÔÇÊÆÛÎÑËÓËØÏÑ×ÝÇÖÄ
ÚÏÝÙÚ¦ÞÚËÝÇÒÒ¦ÛÇÊÏÇÔÆÙËÏÇØÑËÚÄÞØÄÔÕÓÁÞØÏÝÄÚÕßÖËÚ¦ÐËÏÑÇÔÕÔÏÑ¦®ÑÇÚÇÒÂÍËÏÎËÌÎÓËØÃÊÇ

Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων το 2015 «βύθισε» τα νοικοκυριά
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

ÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕ Ö¦ÔÚÇ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÙÚÕÊËÆÚËØÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÓËÚ¦ÚÕÚÁÚÇØÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÚÕßÄÚÇÔËÃÞËÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÕ ¡Ë¦ÒÒÇ
ÒÄÍÏÇÚÕÃÊÏÕÓÕÚÃÈÕÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÑÇÏËÊ×!ÚÕÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ÈËÒÚÃÜÙÎÖÕßÞ¦ÔËÚÇÏÚÕ
ÑÚÕÚËÕÏÊËÃÑÚËÝÈËÒÚÏ×ÔÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÙÂÓËØÇÚÕÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ
ËÃÔÇÏÙÚÕ 
©©©ÊÃÔËÏÙÎÓÇÙÃÇÑÇÏÙÚÕ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÕÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔËÏÙÄÊÎÓÇÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇËÐÇÍ¦ÍËÏÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÍÏÇ
ÚÎÔËßÎÓËØÃÇÚÕßÝ©ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÊËÃÑÚÎÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÚÏÝ
ÓËÚÇÈÏÈ¦ÙËÏÝËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔËÖÏÊÕÓ¦ÚÜÔÑÒÖÇÖÄÚÕÑØ¦ÚÕÝÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÁÖËÙËÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÄ
ÚÕßËÖÃÖËÊÕÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ÍÏÇÔÇÇÔËÈËÃÙÚÕ ÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕßÑÇÏÔÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÐÇÔ¦
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕß ÚÕ
ÂÓËØÇÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ 

ΔενήτανÓÄÔÕÔÎËÑØÕÂÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÑÇÏÕÏÕßØÁÝÙÚÇ¬¡ÖÕß
ÇÖÕÚÆÖÜÙÇÔÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÑÇÏÚÎ
ÊßÙÞËØÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÙÚÕßÝÑØÃÙÏÓÕßÝ
ÓÂÔËÝÚÜÔÇÊÏÁÐÕÊÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ±ª
ÓËÚÕßÝÊÇÔËÏÙÚÁÝÚÕÓËÑÇÚ¦ÒÎÐÎÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÚÜÔJHWP[HS
JVU[YVSZÙÚÏÝÕßÔÃÕß
ÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙËÖØÄÙÌÇÚÇÕ©©ÑÇÏÇÌÕØÕÆÔÚÎ
ÊÏÇÞØÕÔÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÚÜÔÊËÏÑÚ×Ô
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËßÎÓËØÃÇÝÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÄÚÏÎÖËØÃÕÊÕÝËÑËÃÔÎÂÚÇÔÇÖÄÚÏÝÞËÏØÄÚËØËÝÍÏÇÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦
¡ÇàÃÓËÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÓËÍÁÛÎÚÎÝ

Την περίοδο του
δημοψηφίσματος
η κατανάλωση έπεσε στο χαμηλότερο
επίπεδο της περιόδου
της κρίσης.
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÕÏÊËÃÑÚËÝÚÎÝËßÎÓËØÃÇÝÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÖÂØÇÔÚÕ
ÇØÔÎÚÏÑÂÚØÕÖÂÓËÚ¦ÚÎÔ
ÖØÄÙÑÇÏØÎÇÔ¦ÙÇÚÕß
ÙÜÝÚÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚËØÕ
ÇÒÒ¦ÄÞÏÚÕÓÄÔÕÓÁÍËÛÕÝËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÚÎÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÖÕßÓËÏ×ÛÎÑË¶ÙËÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎ¶ÑÇ-

Η αποταμίευση
Ú¦ ÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÊÎÒÇÊÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕÕßÒÃÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÄÚÇÔÁÍÏÔËÚÕ
ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÎßÖÕÍØÇÌÂÚÕßÔÁÕßÓÔÎÓÕÔÃÕß
ÑÇÏÕÏËÑÒÕÍÁÝ¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ÚØÃÓÎÔÕÎÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÁÖËÙËÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕ

ËÖÃÖËÊÕÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÊÎÒÇÊÂÙÚÕ ÚÕßËÖÏÖÁÊÕß
ÄÖÕßÈØÏÙÑÄÚÇÔÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÚÕÕÖÕÃÕÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß©©ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÜÝ
È¦ÙÎÑÚÕÚËÙÚÕÔÊËÃÑÚÎÇßÚÄ
ßÖ¦ØÞËÏÙÞËÚÏÑ¦ÙÚÇÛËØÂÇÔÕÊÏÑÂÖÕØËÃÇÑÇÏÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ

ÚÕß ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ 
©ÊËÃÑÚÎÝÚÕßÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ
ËÃÔÇÏÌßÙÏÑ¦ËÖÃÙÎÝÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑÄÝÚÜÔÇÖÜÒËÏ×ÔÖÕß
ßÖÁÙÚÎÙÇÔÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕ ÚÎÝ ÑØÃÙÎÝ ÑÇÏ ÇÑÄÓÎ ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ ÍÏÇ ÚÕ 
¬ÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÊÏÇ-

¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÇÖÕÚÇÓÃËßÙÎÝÑÏÔËÃÚÇÏÙÚÇÛËØ¦ÓËÇØÔÎÚÏÑ¦ÖØÄÙÎÓÇÇÖÄÚÕÑÇÏÌÚ¦ÔËÏÙË
ÁÔÇÇÖÄÚÇßÉÎÒÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦
ÚÕßÙËÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎ  
ÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
±ÉÎÒ¦ÇØÔÎÚÏÑ¦ÖÕÙÕÙÚ¦ÇÖÕÚÇÓÃËßÙÎÝÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÖ¦ÔÚÜÝ
ÑÇÏÚÕÑÇÏÚÕ
ÚÏÝÕßÒÃÕßÚÕßÕÏ

ÚØ¦ÖËàËÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÐÇÔ¦ÔÕÏÐÇÔ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÇØÍÃÇÚØÏ×ÔËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÙÚÏÝÕßÒÃÕßÎÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÄÚÕßÝÎÍÁÚËÝÚÎÝÍÏÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÎ
ßÖÕÍØÇÌÂËÔÄÝÚØÃÚÕßÓÔÎÓÕÔÃÕß
Ñ¦ÚÏÖÕßÁÍÏÔËÇÖÄÚÕ,\YVNYV\W
ÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕßÔÚÜÓËÚÇÐÆ
ÕßØÜÖÇáÑÄÝ¡ÎÞÇÔÏÙÓÄÝÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ,:4ËÃÞËÞÕØÎÍÂÙËÏ
ÁÔÇÖØ×ÚÕÊ¦ÔËÏÕÍÁÌßØÇÊÏÙ
ËßØ×ÙÚÏÝÕßÒÃÕß

Η υστέρηση παραμένει
ÂÓËØÇÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦
Î¦ØÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔJHWP[HS
JVU[YVSZÞÇÏØËÚÃàËÚÇÏÇÖÄÊÇÔËÏÙÚÁÝÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÏÑÕÆÝÌÕØËÃÝ
ÖÕßÚÕÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔÈÂÓÇËÖÏÙÚØÕÌÂÝ ÙÚÎÔ ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝÊËÃÞÔÕßÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß©©¶ÑÇÏËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
ÓËÔÄÎÓÇÑÇÏÕÏÌÕØËÃÝ¶ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÕÏÊËÃÑÚËÝËßÎÓËØÃÇÝÚÜÔ
ÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇ
ßÙÚËØÕÆÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏßÖ¦ØÞËÏÇÖÄÙÚÇÙÎÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÑÇÒßÌÛËÃ
²ÇÏØËÚÃàÕßÓËÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÄÚÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÇØÛÕÆÔÄÒÕÏÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÁÒËÍÞÕÏÑËÌÇÒÇÃÕßÇÖÄÚÎÔ
ÎËÖÚËÓÈØÃÕß®ÊÂÒÜÙËÞÛËÝ
ÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔ¡ÃÔÇÔÚØÁËÈÇ
ßÚÄËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÕØÄÙÎÓÕÑÇÏÇÑÄÓÎÁÔÇÙÎÓ¦ÊÏÄÚÏÎ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙßÔËÞÃàËÏÔÇÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ®ÖØÕÙÁÛËÙË
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Σε 3.300 δολάρια
αυξήθηκε
το κατά κεφαλήν
χρέος στη Ρωσία
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ρωσίας,
έχει διπλασιαστεί την τελευταία πενταετία
Το να ÓÁÔËÏÝÙËÁÔÇ¦ÔËÚÕÊß¦ØÏÑÇÏ
ÔÇÚÕÓÕÏØ¦àËÙÇÏÓËÚÕÔÙÆÔÚØÕÌÄ
ÙÕßÙÚÎÙÎÓËØÏÔÂ¡ÄÙÞÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏ
ÖÕßÙËÑ¦ÔËÏÔÇßÖËØÎÌÇÔËÆËÙÇÏ
ËÏÊÏÑ¦Ë¦ÔÙÑËÌÛËÃÝÙËÚÏÙßÔÛÂÑËÝ
àÕßÔÖ¦ÓÖÕÒÒÕÏ¦ÒÒÕÏÙÚÎØÜÙÏÑÂ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇ¡ÖÕØËÃÔÇßÖËØÎÌÇÔËÆËÙÇÏÇÑÄÓÇÑÇÏÍÏÇÚÕÖ×ÝËÐÕÌÒËÃÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÑÇÏÔÕÃÑÏÇÊÎÒÇÊÂÓËÚÎÞØÂÙÎÚÎÝÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝ
Ñ¦ØÚÇÝË¦ÔÊËÔÁÞËÏÝ¦ÒÒÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ©ÏÓÏÙÛÕÃÓÇÝÊËÔÌÚ¦ÔÕßÔ

Τα νοικοκυριά
με χαμηλό εισόδημα
δίνουν το 8% αυτού
για κάλυψη δανειακών
υποχρεώσεων.
Ö¦ÔÚÇÍÏÇÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÓËËÔÕÃÑÏÕ
ÌÇÍÎÚÄÑÇÏ¦ÒÒÇÇÔÇÍÑÇÃÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ®ÒÁËÏÎÞØÕÔÎÏËÑÇÚËØÃÔÇ¡ÖÕßÒÍÑ¦ÑÕÈÇÎÕÖÕÃÇÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÇÚÕß¦àÍ¦àËÏÖËØÃÖÕß
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÔÓÂÔÇÑÇÏÇßÚÄÚÕ
ÖÕÙÄÔÛËÜØËÃÚÇÏÑÇÒÄÙËÙßÙÞËÚÏÙÓÄÓËÚÕÔËÇØÄÚÎÝÎÒÏÑÃÇÝÚÎÝ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙËØËÖÕØÚ¦àÚÎÝÎ
ËÌÎÓËØÃÊÇ;OL5L^@VYR;PTLZ
©ÙÆÔÚØÕÌÄÝÚÎÝÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏ

ÊÄÑÏÓÕÝÙÚÕ§ÇßÚÏÑÄÇÓËÃÈËÚÇÏÓË
ÊÕÒ¦ØÏÇÕÖÄÚËÙßÔÕÒÏÑ¦ÁÞÕßÔ
ÚÕÔÓÂÔÇÊÕÒ¦ØÏÇ¶ÕÓÁÙÕÝ
ÓÎÔÏÇÃÕÝÓÏÙÛÄÝÙÚÎÞ×ØÇÌÛ¦ÔËÏ
ÚÇÊÕÒ¦ØÏÇ
¬ÇÊÕÒ¦ØÏÇÍËÔÏÑ¦ÚÕßÝ
ËÖÇØÑÕÆÔÍÏÇÚÇÁÐÕÊ¦ÚÕßÝÇÒÒ¦
ÇÔ¦ÚÇÑÚ¦ÞØÕÔÏÑ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÎ
ÖËÒÇÚËÃÇÚÎÝÑ¡ÖÕßÒÍÑ¦ÑÕÈÇÖÁÌÚËÏÕÖÄÚËÑÇÚÇÌËÆÍËÏÙÚÎÔÖÏÙÚÜÚÏÑÂÚÎÝÑ¦ØÚÇ©ÖÜÝÒÁËÏÈÁÈÇÏÇ
ÎÃÊÏÇÙËÑÇÔÁÔÇÔÊËÔÇØÁÙËÏÔÇ
ÁÞËÏÞØÁÎÇÔÑÇÏÂÊÎËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÙßÓÖÇÚØÏÜÚ×ÔÚÎÝÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔ
ÙÚÎÔÃÊÏÇÒÆÙÎ¥ÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÎÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÖÃÙÚÎÇßÐ¦ÔËÚÇÏ
ÚÇÞÆÚÇÚÇÙËÓÏÇÞ×ØÇÎÕÖÕÃÇÊËÔ
ËÃÞËÚÁÚÕÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎ®ÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕßÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÑËÃÔÎÑÇÏÕÙÆÔÚØÕÌÄÝÚÎÝÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÊËÔÛÇ
Þ¦ÙÕßÔÚÕÔÁÒËÍÞÕËÔ×ÎÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑ¦ØÚÇÚÕßÝÁÞËÏËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ÁÔÇÇÐÏÕÖØËÖÁÝÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÑÇÏÓÃÇ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖÕÏÄÚÎÚÇàÜÂÝ¶Ñ¦ÚÏ
ÇÔÇÍÑÇÃÕÙËËÖÕÞÁÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝ
¡ÁÞØÏÚ×ØÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÚßÖÏÑÂÙÚÏÝ
ÊÄÙËÏÝÚÎÝ
ÁÈÇÏÇÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÁÞËÏÛÕØßÈÂÙËÏ
ÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝÑÇÛ×ÝÖÇØÇÚÎØÕÆÔÄÚÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ª×ÙÕÏÑÇÏªÜÙÃÊËÝÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔ
ÙÚÕÖÒÇÙÚÏÑÄÞØÂÓÇ®ÂÙËÊÏÇÌÄ-

Από τη μίαiÑÖÂii³iØ~Ñ³ÑÒÜiØÓTÉ{³É{³i{~ÐËÑVÑÌ³iÒÜÜi³o~ÖÐÉT¨ÓØ~Ñ³ÑÑÜ³~Ñ{{~~È¨{Ð¨ÉËÑ¨~ÑÜÓÉ{
Ö×Éi
ØÜÔËÏÊ×ÔËÔËÞßØÕÊÇÔËÏÙÚÂØÏÇÂ
ÙËÊÇÔËÏÙÓÄÎÓËØÂÙÏÕÓËßÉÎÒÄÚÇÚÕËÖÏÚÄÑÏÕ ÇÏÇßÚÄÍÏÇÔÇÚÇ
ÈÍ¦ÒÕßÔÖÁØÇÙËÓÏÇÊÆÙÑÕÒÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÚÎÝÆÙÎÝÑÇÏÚÎÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÝÚÎÝÚÏÓÂÝÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßËÔÄÝ
ÇÖÄÚÇÈÇÙÏÑ¦ËÐÇÍÜÍÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÇÔÇÌÁØÕßÔÕÏ;OL5L^
@VYR;PTLZÖÄÚÎÓÃÇÎÇÆÐÎÙÎ
ÚÎÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÁÞËÏÚÕÔ×ÙËÏÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕÕÍÑÕÆÓËÔÕÞØÁÕÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÑÇÏÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÆÌËÙÎÖÄÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂËÖÁÓÈÇÙÎ
ÚÎÝªÜÙÃÇÝÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÑÇÏÚÏÝ
ÑßØ×ÙËÏÝÑÇÏÓËÚ¦ÚÕÇÚÕÓÏÑÄÞØÁÕÝÙÞËÊÄÔÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑËÙÆÓÌÜ-

ÔÇÓËÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝªÜÙÃÇÝ¬Ç
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔËÏÙÖØÇÑÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÌÛ¦ÔËÏ
ÖËØÃÖÕßÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ
ÚÎÝªÜÙÃÇÝÒÈÃØÇ§ÇÓÖÏÕßÒÃÔÇ
ÁÞËÏÛÁÙËÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ×ÙÚËÔÇ
ËÖÏÈØÇÊÆÔËÏÚÎÔÇÆÐÎÙÎÙÚÇÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏ
§±¬ÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝËÙÌÇÒÓÁÔÎÎ
¦ÖÕÉÎÄÚÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÊÏÇÚØÁÞÕßÓËÑÃÔÊßÔÕËÃÚËÜÝÖØÕÝÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆ
ÓÇÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËÃÚËËÖËÏÊÂËÖÃÑËÏÚÇÏÓÃÇ¸ÌÕÆÙÑÇ¹®ËÖËÙÂÓÇÔËÙË
ÙßÔÁÊØÏÕÚÕÔÕÆÒÏÕÎÑ§ÇÓÖÏÕßÒÃÔÇÚØ¦ÖËàÇÍÏÇÔÇÇÖÕÛËØÓ¦ÔËÏÚÎÔÇÍÕØ¦ÁÛËÙËÖÏÕÇßÙÚÎØÁÝ

ÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÙÚÕÖÕÙÄÔÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÚÎØÕÆÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÁÔÇÔÚÏ
ÞØËÕÑÕÖÃÇÝÑÇÏËÖÁÈÇÒËÇÔ×ÚÇÚÕ
ÄØÏÕÙÚÕËÖÏÚÄÑÏÕÎÓËØÂÙÏÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆÙÚÕ ÇÔÑÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦
ÖÇØÇÓÁÔËÏËÖÇÞÛÁÝÙÚÕ ÚÕÔ
ÓÂÔÇ¬ÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÓËÞÇÓÎÒÄ
ËÏÙÄÊÎÓÇÊÃÔÕßÔÚÕ ÇÖÄÇßÚÄ
ÍÏÇÑ¦ÒßÉÎÞØË×ÔÑÇÚ¦ÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝªÜÙÃÇÝÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝ
ËÃÔÇÏËÚ×ÔÑÇÏÁÞÕßÔÊÇÔËÏÙÛËÃÇÖÄÚØËÏÝÖÎÍÁÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔ)*:.SVIHS¡HYRL[Z
©ØÏÙÓÁÔÕÏª×ÙÕÏËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏ
ÕÇÚÕÓÏÑÄÝÊÇÔËÏÙÓÄÝÓÕÏ¦àËÏÓË
ÚÕßÝÇßÚÕÙÞÁÊÏÕßÝÑÂÖÕßÝ®ÚÜÔ
ÍÕÔÏ×ÔÚÕßÝËËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕ

ÇÑØÏÈ×ÝÓËÚ¦ÚÎÊÏ¦ÒßÙÎÚÕßÙÕÈÏËÚÏÑÕÆÓÕÔÚÁÒÕßÑÇÏÚÎÌÕÈËØÂ
ÇÔÁÞËÏÇÖÕÒÒÁÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝËÒÒËÃÉËÏÞØÎÓ¦ÚÜÔËÃÞÇÔÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏÚÎÔÑÕßàÃÔÇÚÕßÝÙËÇÖÕÛÂÑÎ
ÓËÈ¦àÇÖÕßÖËØÏËÃÞÇÔÚÕßØÙÏ¦ÑÇÏ
ÇÖÕÐÎØÇÓÁÔÇÓÇÔÏÚ¦ØÏÇÂÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔÍÒ¦ÙÚØËÝÍÏÇÔÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙÕßÔÒÇÞÇÔÏÑ¦
ÇØ¦ÚÎÔËÐÇÛÒÃÜÙÎÕÏª×ÙÕÏ
ËÏÙÂÒÛÇÔÙÚÕÑÇÖÏÚÇÒÏÙÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÞÜØÃÝÞØÁÎÑÇÏÁÞÕÔÚÇÝÙÞËÊÄÔ
ÕÑÇÛÁÔÇÝÚÕÊÏÑÄÚÕßÏÊÏÄÑÚÎÚÕ
ÙÖÃÚÏ¥ÙÚÄÙÕÂÚÇÔËÔÚËÒ×ÝÇÔËÑÖÇÃÊËßÚÕÏÙËÛÁÓÇÚÇÖÃÙÚÜÙÎÝÂ
ÙÚÕÖ×ÝßÖÕÒÕÍÃàËÏÑÇÔËÃÝÚÎÊÄÙÎÚÕßÊÇÔËÃÕßÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚ¦ÚÕß

Οι επενδυτές έχουν μάθει να ζουν
με τους κεφαλαιακούς ελέγχους

Οι ρωσικές τράπεζες
δανείζουν αφειδώς ενόψει
αυστηρότερου πλαισίου

Περιορισμοί ισχύουν σε πολλές χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Νιγηρία

Οι ρωσικές ÚØ¦ÖËàËÝÞÕØÎÍÕÆÔÊ¦ÔËÏÇÙÚÕßÝª×ÙÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
ËÙÖËßÙÓÁÔÇÑÇÏÓËÖßØËÚ×ÊËÏÝ
ØßÛÓÕÆÝÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÕÏª×ÙÕÏËÃÔÇÏÂÊÎßÖËØÞØËÜÓÁÔÕÏÑÇÏÙßÞÔ¦ÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙÚÎ
ÞØËÕÑÕÖÃÇÚÄÞÕÝÚÕßÝËÃÔÇÏÔÇ
ÖØÕÒ¦ÈÕßÔÔÇÞÕØÎÍÂÙÕßÔÄÙÕ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÊ¦ÔËÏÇÓÖÕØÕÆÔ
ÖØÕÚÕÆÚËÛÕÆÔÙËÏÙÞÆÕÏÔÁÕÏÑÇÔÄÔËÝÖÕßÚÕßÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÇÖÄÎÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
©ÏÔÁÕÏÇßÚÕÃÑÇÔÄÔËÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÛÇÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÇÖØÄÙÏÚËÝ
ÚÏÝÖÏÙÚ×ÙËÏÝÍÏÇÄÙÕßÝª×ÙÕßÝ
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖÇØÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÄÙÕßÝËÃÔÇÏÂÊÎÞØËÜÓÁÔÕÏ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ)SVVTILYN
Õ¡ÏÞÇÂÒÒËÓÄÌÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝ
=;)*HWP[HSÚÄÔÏÙËÖÜÝÕÏÔÚÇÔÚ¦ÊËÝÊÏ¦ÌÕØÕÏÕÊÎÍÕÃÑÇÏÄÙÕÏ
ÖØÕÜÛÕÆÔÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÕßÝÓÁÙÜ
0UZ[HNYHTËÔÕÒÃÍÕÏÝ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÇÓËÃÈÕÔÚÇÏÓË¸ÓÇÆØÕ¹ÞØÂÓÇÑÇÚÕØÛ×ÔÕßÔÔÇÖ¦ØÕßÔÊ¦ÔËÏÕÇØÑËÃÔÇÁÞÕßÔÁÔÇÔÑÇÚÇÛËÚÏÑÄÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÙÚÎÔÚØ¦ÖËàÇ
ÆÓÌÜÔÇÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÚÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝÚÎÝ=;)ÚÕ ÚÕß
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÙÚÎªÜÙÃÇËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎÔÖÇØÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ©ÏÔÁÕÏ
ÑÇÔÄÔËÝÄÓÜÝËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÏÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÔÇÊÇÔËÃàÕßÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÜÝÑØÏÚÂØÏÕÓÄÔÕÔÚÏÝ
ËÖÃÙÎÓËÝÇÓÕÏÈÁÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÖÏÙÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔ¬ÏÝßÖÕÞØË×ÔÕßÔ¦ÒÒÜÙÚËÖØÕÚÕÆËÑÊ×ÙÕßÔÁÔÇÊ¦ÔËÏÕÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔ
ÑÇÏÔÇËÑÚÏÓÕÆÔÊËÄÔÚÜÝÚÕÞØÁÕÝÖÕßÁÞËÏÂÊÎËÖÜÓÏÙÛËÃÕËÑ¦ÙÚÕÚËßÖÕÉÂÌÏÕÝÊÇÔËÏÕÒÂÖÚÎÝ
ÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÜÔ-PUHUJPHS
;PTLZÇÔÇÌÁØËÏÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÕÏ
ØÜÙÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÛÇßÖÕÞØËÕÆÔÚÇÏËÌËÐÂÝËÃÚËÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔ
ÚÇÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇËÃÚËÔÇ
ÇÔÚÒÂÙÕßÔÔÁÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ©ÏÔÁÕÏ
ÑÇÔÄÔËÝÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÖÕßÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÙÚÏÝ
ØÜÙÏÑÁÝÇØÞÁÝÎËÑÚÃÔÇÐÎÑÇÚ¦
 ÖÕßÁÞËÏÙÎÓËÏ×ÙËÏÕÊÇÔËÏÙÓÄÝÖØÕÝª×ÙÕßÝÏÊÏ×ÚËÝÑÇÏØÜÙÏÑ¦ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÓÁÙÇÙÚÕßÝÚË-

Οι έλεγχοι ÑËÌÇÒÇÃÜÔÙßÓÈÇÃÔÕßÔ
ÑÇÏÇÒÒÕÆÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÙÚÇÑÇÛ»
ÎÓ¦ÝÑÇÏÙÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß
)SVVTILYNÄÙÕÑÏÇÔÎØÍËÔÚÏÔÂÚØÕÓÕÑØ¦ÚÎÙËÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÓËÚÎÔËÖÏÈÕÒÂËÒÁÍÞÜÔÙÚÏÝ
ÑÏÔÂÙËÏÝÚÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÊËÔ
ËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÎÓÄÔÎÖÄÚÎÔ
ÃÔÇÁÜÝÚÎÔÔÊÃÇÑÇÏÇÖÄÚÎ§ÏÍÎØÃÇÁÜÝÚÎ¡ÇÒÇÏÙÃÇÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÁÞÕßÔÖÒÁÕÔÓ¦ÛËÏÔÇàÕßÔ
ÓËÇßÚÕÆÝØÞÂÝÍËÔÕÓÁÔÎÝÇÖÄ
ÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂÛÇÊÕÆÓËÚÇËÐÂÝ!
¬ÎÔ ßØÏÇÑÂÖÕßÓÇÝÖÁØÇÙËÕ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝ¡ÇÕßØÃÙÏÕ
¡¦ÑØÏÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÕÏËÐÇÍÜÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÔÇËÖÇÔÇÖÇÚØÃÙÕßÔÚÇÞØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÙËÐÁÔÕÔÄÓÏÙÓÇËÔÚÄÝ
ÖËÔÛÎÓÁØÕßÑÇÏÄÚÏË¦ÔÛÁÒÕßÔ
ÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÊÕÒ¦ØÏÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊ×ÙËÏÁÍÑØÏÙÎÎÑËÔÚØÏÑÂ
ÚØ¦ÖËàÇ
ÖÏÖÒÁÕÔÕÏËÚÇÏØËÃËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇàÎÚÂÙÕßÔËÏÊÏÑÂ¦ÊËÏÇÍÏÇ
ÔÇÊÏÇÔËÃÓÕßÔËÑÚÄÝÙßÔÄØÜÔÚÕ
ÓÁØÏÙÓ¦ÚÕßÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÇßÚÂÚÕßØÍËÔÚÏÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÙÚÄÞÕÁÞËÏÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÊØÇÙÚÏÑÂ
ÖËØÏÙÚÕÒÂÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ×Ô
ÊÏÇÛËÙÃÓÜÔÚÎÊËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÚ×ØÇÇÐÃàËÏÔÇÇÔÇÌÁØÕßÓËÖÜÝÎÊËÆÚËØÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÑÄÙÓÕßÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÞÇÒ¦ØÜÔËÚÕßÝËÒÁÍÞÕßÝÙÚÎÔÑÃÔÎÙÎÑËÌÇÒÇÃÜÔÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÊËÑÇËÚÃËÝÑÇÏÊÏËßÑÄÒßÔËÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÙËÍÕß¦ÔÒÒ¦ËÖÇÔÂÒÛËÓËÇßÙÚÎØÄÚËØÕßÝËÒÁÍÞÕßÝ
ÖØÏÔÇÖÄÚØÃÇÞØÄÔÏÇÄÚÇÔÑÒÂÛÎÑËÔÇÇÔÇÞÇÏÚÃÙËÏÚÏÝÓÇàÏÑÁÝ
ËÑØÕÁÝÑÇÏÁÑÚÕÚËÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý
ÇßÚÄÊËÔÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏ
ÏÊÏÑÄÚËØÇË¦ÔÁÔÇÝ ÏÔÁàÕÝ
ÖÕÒÃÚÎÝÛÁÒËÏÔÇÖÕßÒÂÙËÏÍÕß¦ÔÑÇÏÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÐÁÔÕÔÄÓÏÙÓÇ
ÏÙÞÆËÏÚÕÄØÏÕÚÜÔÊÕÒÇØÃÜÔÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÔÇÌÕØÏÑ¦Ú×-

Στο o~o~{TÖÈÉ¨{¨{ÐËVÑÌ³{ØÉÂÑo¨ÓØÉ³Ñ{¨É{³ÉÂ³É¨{~ÌÓØ³ÑÑ×ÑÜ{³Ê¨{ÑÈÐKÌÜÑ{Ñ

Στην Αργεντινή
άλλαξαν οι κανόνες
για τις συναλλαγές των
εξαγωγικών εταιρειών.
ØÇÓËÚÕßÝÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÇßÚÕÃËÃÚËÑ¦ÔÕßÔËÖÁÔÊßÙÎ
ÙËÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ËÑÚÄÝÙßÔÄØÜÔËÃÚËÊÁÞÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝßÖÄÑËÏÔÚÇÏÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖÕÙÕÙÚ×ÙËÏÝÇÔÑÇÏÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÓËÚÕÞ×ÔÖÕßÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÕ
ÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
ÚÕßÝÊÃÔËÏËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÖÏÖÒÁÕÔ
ÏÙÞÆÕßÔÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÑÇÏÙËÄÒËÝ
ÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕ
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÇÖÄÚÏÝËÐÇÍÕØÁÝ

ËÚÇÏØËÏ×ÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÓÁÞØÏÚÇ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÂØÏÇÙßÓÈÄÒÇÏÇÚÎÔ
ÔÊÃÇÖ¦ÒÏÁÞÕßÔÇÓÈÒßÔÛËÃÕÏ
ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑÕÃÑÇÔÄÔËÝÑÇÏÕÏÐÁÔÕÏÓÖÕØÕÆÔÖÒÁÕÔÔÇÊÏËÐ¦ÍÕßÔ
ÇÍÕØÇÖÜÒÎÙÃËÝÓËÚÕÞ×Ô¦ÔËßÕØÃÕßÇÔÑÇÏÚÃÛËÚÇÏÖÕÙÄÙÚÜÙÎÙÚÕ
ÖÄÙÇÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÙË
ÕÓÄÒÕÍÇËÑÖËÌØÇÙÓÁÔÇÙËØÕßÖÃÇÚÎÍËÃÚÕÔÇ¬ÕßØÑÃÇÎÒÃØÇÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏÊÏÇÑÏÔËÃÚÇÏÙË
ÓÏÇÇÔÇÊßÄÓËÔÎÇÍÕØ¦ÓËÖÕÒÆ
ÓËÍ¦ÒÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÇÔÑÇÏÓÁÙÇ
ÙÚÕÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ¦ÒÒÇÐÇÔ
ÙËÁÔÇÈÇÛÓÄ
¬ÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÌÕÈÕÆÓËÔÇÍÏÇ
ÚÎÔÇÐÃÇÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÙÜØËÆÕßÔÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÚÄÚËÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
¦ØÞÏÙËÔÇÛÁÚËÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÙÚÕ
ÐÁÔÕÙßÔ¦ÒÒÇÍÓÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦

ÒÕÏÖÄÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏËÐÇÍÜÍËÃÝËÖÇÔÇÖ¦ÚØÏÙÇÔÓÁØÕÝÚÜÔËÙÄÊÜÔ
ÚÕßÝÙËÙÑÒÎØÄÔÄÓÏÙÓÇÑÇÏ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÑÒËÃÔÕßÔÊÕßÒËÏÁÝÓÄÔÕ
ÙËÒÃØÇÑÇÏÄÞÏÒÄÍÕßÞ¦ØÏÔÙË
ÊÕÒ¦ØÏÇÂËßØ×ÚÎÊË©ßÑØÇÔÃÇÕÏÑËÌÇÒÇÏÇÑÕÃÁÒËÍÞÕÏÚÁÛÎÑÇÔÙËÏÙÞÆÇÖÄÚÕÑÇÚÄÖÏÔ
ÕÊÎÍÃÇÝÚÕßÏËÛÔÕÆÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÕÆ¬ÇÓËÃÕßÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÎÝÎÓËØÂÙÏÇÝÊÏÇÑÕÖÂÝÄÒÜÔ
ÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÙËÔÕÓÃÙÓÇÚÇ
ÚÎÝßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÝÓËÚÇÚØÕÖÂÝ
ÚÜÔËÙÄÊÜÔÇÖÄÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÙË
ËÛÔÏÑÄÔÄÓÏÙÓÇÑÇÏÚÎÝËÖÏÈÕÒÂÝ
ÕØÃÕßÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÊÕÒÇØÃÜÔÇÖÄ
ÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÁÒËÍÞÕÏÁÞÕßÔ
ÙÂÓËØÇÇØÛËÃÚÎÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎ
¡ÇÒÇÏÙÃÇÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÁÒÇÈËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕ
ÔÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏÚÎÙÆÔÊËÙÎ
ÚÕßØÏÔÍÑÃÚÓËÚÕÊÕÒ¦ØÏÕÖÕßÊÏÇÓÄØÌÜÔËÙÚÇÛËØ¦ÚÎÔÏÙÕÚÏÓÃÇ
ÚÕßÑÇÏÁÑÚÕÚËÒÇÓÈ¦ÔËÏÖÕÏÑÃÒÇ
ÓÁÚØÇÔÇÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎ
ÚÜÔËÍÞ×ØÏÜÔÇÍÕØ×Ô±ÖÄÚÕÖØÃÙÓÇÇßÚÄÊÏËßÑÄÒßÔËÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÙËØÏÔÍÑÃÚÔÇÑ¦ÔÕßÔÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÎÑÏÔÊÆÔÕßÑÇÏÖÇØËÃÞË
ÖËØÏÙÙÄÚËØÎËßËÒÏÐÃÇÙÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÙËØÏÔÍÑÃÚÎÕÖÕÃÇÇÌÕØ¦
ÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇ
ËÑÚÄÝÙßÔÄØÜÔÚÎÊË§ÏÍÎØÃÇ
ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖËÚØËÒÇÏÕÖÇØÇÍÜÍÄÞ×ØÇÚÎÝÌØÏÑÂÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÁÔÇÑØ¦ÓÇØßÛÓÃÙËÜÔÇÖÕÙÑÕÖ×ÔÚÇÝÔÇÙÚÎØÏÞÛËÃ
ÚÕËÛÔÏÑÄÔÄÓÏÙÓÇÄÖÜÝÚÕÄÚÏÎ
ÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÑÇÚÂØÚÏÙËÑÇÚ¦ÒÕÍÕÖËØÃÖÕßËÏÙÇÍÄÓËÔÜÔ
ËÏÊ×ÔÇÖÄØÆàÏÓÁÞØÏßÌ¦ÙÓÇÚÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎÚÜÔÕÖÕÃÜÔÊËÔ
ËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÐÁÔÕÔÄÓÏÙÓÇ¬ÁÒÕÝÕÏ§ÏÍÎØÏÇÔÕÃÊËÔËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇËÖÁÔÊßÙÎÙË
ËßØÜÕÓÄÒÕÍÇ
BLOOMBERG

ÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝßÔÕÒÏÑ¦ÚÇ
Ê¦ÔËÏÇÖÕßÞÕØÎÍÂÛÎÑÇÔÖÁØßÙÏ
ÙËª×ÙÕßÝÏÊÏ×ÚËÝÁÌÚÇÙÇÔÙÚÇ
ÚØÏÙØÕÆÈÒÏÇÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔËÑÇÚËßØ×©ÖÜÝÚÕÔÃàÕßÔÕÏ-;ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖÕÙÄ
ÙÞËÊÄÔÊÏÖÒ¦ÙÏÕÚÕßÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕß
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÖØÕÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔ
ÖÕßËÖÁÈÇÒËÙÚÎªÜÙÃÇÎÆÙÎ
¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÕßÖÕßØÍÄÝÛÔÏÑÂÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
¡ÇÐÃÓ©ØÁÙÑÏÔÊÂÒÜÙËÙËØÜÙÏÑÄØÇÊÏÕÌÜÔÏÑÄÙÚÇÛÓÄÄÚÏÎØÜÙÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÏÔÊßÔËÆËÏÇÖÄ
ÆÌËÙÎÇÔÊËÔÚËÛËÃßÖÄÁÒËÍÞÕ
ÕÊÇÔËÏÙÓÄÝ¡ÃÒÎÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÍÏÇ
ÌÕÆÙÑÇ®ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃ-

Φόβοι για «φούσκα»,
καθώς πάμπολλα
ρωσικά νοικοκυριά
είναι ήδη
υπερχρεωμένα.
ÜÔÖÕßÛÇÙÑ¦ÙËÏÓÁÙÇÙÚÕ
ÕÒÒÕÃª×ÙÕÏÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇ
ÊÇÔËÏÙÚÕÆÔÍÏÇÔÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÔ
ÚÕÈÏÕÚÏÑÄÚÕßÝËÖÃÖËÊÕËÖËÏÊÂÕÏ
ÓÏÙÛÕÃÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÙÚ¦ÙÏÓÕÏÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇ
ÇÖÄÚÕÕÖÄÚËÊÏÕÒÃÙÛÎÙË
ÙËÆÌËÙÎÎØÜÙÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÇÊ¦ÔËÏ¦ÚÕßÝÖÇÃØÔÕßÔ
¦ÒÒÇÊ¦ÔËÏÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇ
ßÖËØÞØË×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÙßÞÔ¦ÔÇ
ÖÚÜÞËÆÕßÔÖÒÂØÜÝÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß)SVVTILYNÚÕ
ÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝÙÞËÊÄÔ
ÚÕ ÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÖØÕÕØÏàÄÚÇÔ
ÍÏÇÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝÖÕßÊÇÖÇÔÕÆÔ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÕ ÚÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÄÝÚÕßÝÇÖÕÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝ
ßÌÏÙÚ¦ÓËÔÇÞØÁÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ
ªÜÙÃÇÝÁÞËÏÓ¦ÒÏÙÚÇËÑÌØ¦ÙËÏ
ÁÔÚÕÔÎÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÎÔÖØÕÛßÓÃÇÚÜÔØÜÙÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÔÇÞÕØÎÍÂÙÕßÔÖËØÇÏÚÁØÜÖÏÙÚ×ÙËÏÝ
ÙË¦ÚÕÓÇßÖËØÞØËÜÓÁÔÇ
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Η Μόσχα ενισχύει τη θέση της
στην παγκόσμια αγορά LNG
Στόχος είναι να αυξήσει το μερίδιό της από 8% πέρυσι στο 20% το 2035
Ενα βήμα ÖÏÕÑÕÔÚ¦ÁØÞËÚÇÏÎªÜÙÃÇ
ÍÏÇÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙËÑßØÃÇØÞÕÖÇÃÑÚÎÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÕßßÍØÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß35.ÓËÚÕßÝ
ËÔËØÍËÏÇÑÕÆÝÑÕÒÕÙÙÕÆÝ9VZULM[
ÑÇÏ5V]H[LRÔÇËÖÏÙÖËÆÊÕßÔÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÓËÍ¦ÒÜÔßÖÕÊÕÓ×Ô
ÙÚÇÖÏÕÇÖÄÓÇÑØÇÙÎÓËÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÍÏÇÚÎÊÏËßÑÄÒßÔÙÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô9VZULM[71:*ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖËÚØËÒÇáÑÂËÚÇÏØËÃÇÚÎÝ
ªÜÙÃÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÖÜÝÓÇàÃ
ÓËÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÙßÔËÚÇÃØÕßÝ
ÚÎÝÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÝ:HROHSPUÛÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚËØÓÇÚÏÑÕÆÙÚÇÛÓÕÆÍÏÇÚÎÓËÚÇÌÕØ¦
ßÍØÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß
ÙÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄÒÏÓ¦ÔÏ§ÚË ¦ÙÚØÏ
ÇÖ»ÄÖÕßËÐ¦ÍËÏÖËÚØÁÒÇÏÕÙÚÎÔ ÃÔÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÎ5V]H[LR71:*
ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÚÇÏØËÃÇÖÇØÇÍÜÍÂÝ35.ÙÚÎªÜÙÃÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ËÖÃÙÎÓÇÚÎÔÇÖÕÖËØ¦ÚÜÙÎËÖËÔÊÆÙËÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÓÇàÃÓË
ÚÕßÝÙßÔËÚÇÃØÕßÝÚÎÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔËØÍÕÙÚÇÙÏÇÑ×ÔËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔ(YJ[PJ35.ÊÃÖÒÇÙÚÕÔ
ÑÄÒÖÕÚÕß©ÓÖ©ÏÑÏÔÂÙËÏÝÇßÚÁÝ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑÇÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕß
ÔÇÚÕÒÏÑÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ¢ÄØÕßÓ
ÙÚÕÒÇÊÏÈÕÙÚÄÑÄÖÕßÖÇØËßØÁÛÎÑËËÖÃÙÎÝÕßÖÕßØÍÄÝÔÁØÍËÏÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÒËÐ¦ÔÚËØ§ÄÈÇÑ
Ö×ÚËØÕÝÙÚÄÞÕÝÚÕßª×ÙÕß
ÖØÕÁÊØÕßÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔËÃÔÇÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÎÞ×ØÇÚÕß
ÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÑÇÏÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÕß
ßÍØÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÓËØÃÊÏÄÚÎÝÇÖÄ
ÚÕ ÖÁØßÙÏÙÚÕ ÚÕ
ªÜÙÃÇÂÊÎËÐ¦ÍËÏÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÄÍÑÕÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÓÁÙÜ
ÇÍÜÍ×ÔÑÇÏÑÇÚÁÞËÏÚÎÎÛÁÙÎ
ÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÇØÍÕÆÖËÚØËÒÇÃÕß
¬ÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇÚÜÔÑÕÏÔÕÖØÇÐÏ×ÔÚÎÝ9VZULM[ÑÇÏÚÎÝ
5V]H[LRËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÛÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ35.ÚÎÝ
ªÜÙÃÇÝÑÇÚ¦ËÑÇÚÚÄÔÕßÝÙË
ËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ¦ÔÕÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝ
ÇßÚÁÝËÖÇÒÎÛËßÛÕÆÔÚÄÚËÎªÜÙÃÇÛÇÁÞËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÚÎÔËÐÇÍÜÍÏÑÂÚÎÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÒÎÔÚÎÝ5V]H[LRÙÚÎÔ
ÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇ(YJ[PJ35.ÙßÓ-

Η Rosneft PJSC~ÉÖÉ{Ñ¨T¨ÊÉ{³i~Ñ³Ñ~ÉÈÊ³É¨ÐÑ³{~Ö³ÑÚÐÖo{Ñ³iÐÉ³Ñ×¨ÒÈo¨{iÐÓÈ×È{~ÖÑÉ¨ËÈ³ÑÑ³Ü{~ÌÜ{ÐÒ{ ³ÉwÒ³¨{

H Novatek PJSC,
η μεγαλύτερη
εταιρεία παραγωγής
LNG στη Ρωσία,
ανακοίνωσε επενδύσεις 21 δισ. δολ.
ÓËÚÁÞÕßÔÕÏ¬V[HS*UVVJ*57*
4P[Z\PÑÇÏ1VNTLJÚÎÔÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇ:HROHSPUÎ9VZULM[ÙßÔßÖ¦ØÞËÏÓËÚÎÔ,__VUÚÎÔÏÇÖÜÔÏÑÂ:6+,*6ÑÇÏÚÎÔÏÔÊÏÑÂ
65.*=PKLZO
©ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÍÕØ¦ËÔÁØÍËÏÇÝËÔÚËÃÔËÚÇÏ
ÑÇÛ×ÝÙßÔÚËÒÕÆÔÚÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÇÒÒÇÍÁÝÙÚÏÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÏÙÞßØÄÚËØÜÔ
ÖÇÏÑÚ×Ô©ÏÓËØÏÑÇÔÕÃÂÚÇÔÕÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÏÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÖËÚØËÒÇÃÕßÚÜÔ ÏÔÁàÜÔÇÒÒ¦ÇßÚÂÎ
ÙÞÁÙÎÁÞËÏÊÏÇÚÇØÇÞÛËÃÇÖÄÚÄÚË
ÖÕßÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÂØßÐËËÓÖÕØÏ-

ÑÄÖÄÒËÓÕÙÚÕËÑÃÔÕÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÕÏ ÏÔÁàÕÏÖØÕÞÜØÕÆÔÙÚÎ
ÌÕØÕÒÕÍÃÇÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÇØÍÕÆ
ÖËÚØËÒÇÃÕßÇÖÄÚÏÝÜÝÇÔÚÃÖÕÏÔÇÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÊÇÙÓ×Ô
ÙÞËÊÄÔÙËÄÒÇÚÇÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÇÖÄÚÏÝÇÍÕØ¦ÄÓÜÝ
ÚÕßÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÖØÕÙËÒÑÆËÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÛ×ÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÛÇËÃÔÇÏÎÚÇÞÆÚËØÇ
ÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÎÓÁÞØÏÚÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÊÏËÑÊÏÑËÃÚËÒËßÚÇÃÇÓËÍÇÒÆÚËØÕÓËØÃÊÏÕÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
9LMPUP[P]ÕÏËÐÇÍÜÍÁÝßÍØÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÇÖÄÚÏÝ
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÕ 
ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÇÍÕØ¦ÝÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÚÇËÑÇÚÚÄÔÕßÝÓÁÙÇÙÚÕ
ÖØ×ÚÕËÔÔË¦ÓÎÔÕÚÕß ÄÚÇÔ
ÂÚÇÔÇÓËÒÎÚÁÕÓÄÒÏÝÖØÕÚØÏËÚÃÇÝ
ªÜÙÃÇÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝ
ÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÔÁËÝÕÊÕÆÝÓËÚÇÌÕØ¦ÝËÔÁØÍËÏÇÝÖØÕÝÚÎÔÔÇÚÕÒÂÙÚØËÌÄÓËÔÎÙÚÏÝÚËØ¦ÙÚÏËÝ
ÇÍÕØÁÝÚÎÝ ÃÔÇÝÚÎÝÔÊÃÇÝÑÇÏ
ÚÜÔßÖÕÒÕÃÖÜÔÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÜÔ

ÞÜØ×ÔßÙÚØÇÒÃÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÞËÏËÐËÒÏÞÛËÃÙËÏÙÞßØÄÖÇÃÑÚÎ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZÚÕ ÇÚ¦ØËÃÞË
ËÖÃÙËÏØ¦ÔËÚ×ÔÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ËÐÇÍÜÍÁÝ35. ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÓÎÔ×ÔÄÓÜÝÚÕ
ÇÚ¦ØËÑÚÕÖÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÚÎÔÎÛÁÙÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏÑÇÏÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÎ
ªÜÙÃÇÑÇÏÎ¡ÇÒÇÏÙÃÇ
¡ËÚ¦ÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÚ×ÙÎÚÜÔ
ÚÏÓ×ÔÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÇÍÕØÁÝÚÕÑÇÏÚÎÔËÃÙÕÊÕÚÕßÇßÙÚØÇÒÏÇÔÕÆ35.ÕÏÓËÍ¦ÒÕÏÖÇÃÑÚËÝÙÚÕßÍØÕÖÕÏÎÓÁÔÕ
ÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÖ¦ÍÜÙÇÔ®ÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÕßÝ¶ÇÒÒ¦ÇßÚÄÇÒÒ¦àËÏ
ÙÂÓËØÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÍÕØ¦35.
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏËÒÒËÏÓÓÇÚÏÑÂ
ÓÁÞØÏÚÕÕÖÄÚËËÖÏÚÇÞÆÔËÚÇÏÎÇÖÕÖËØ¦ÚÜÙÎËÖËÔÊßÚÏÑ×Ô
ÙÞËÊÃÜÔÍÏÇÔÇÇÔÇÖÒÎØÜÛËÃÚÕ
ÑËÔÄÙÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦®ÙÞÕÒÃÇÙË
Õ¢ÇàÏ¦Þ¡ÇØÙÑÕÆÑÏÇÔÇÒßÚÂÝ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇËÔÁØÍËÏÇÝÚÕßÖØÇÑÚÕØËÃÕß)SVVTILYN

Σε χαμηλό 13 ετών τα έσοδα επενδυτικών τραπεζών
Τα έσοδα ÚÜÔÏÙÞßØÄÚËØÜÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÚÕßÑÄÙÓÕß
ÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÚ×ÙÎËÚÃÇÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÇqËÐÇÓÂÔÕßÚÕß ©ÖÜÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔÕÏ-PUHUJPHS;PTLZ
ÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔËÙÄÊÜÔÑÇÚ¦
 ÇÖÄÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃÕÊÕ
ÖÁØßÙÏÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÏÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÔÚ¦ÙËÏÝÙÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎ
ÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÙÚÇÞÇÓÎÒ¦
ËÖÏÚÄÑÏÇËÖÏÊËÏÔ×ÔÕÔÚÇÝÇÑÄÓÎ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÞÇÓÎÒÂÑËØÊÕÌÕØÃÇÖÕßËÖÏÙÑÏ¦àËÏÚÕÔÑÒ¦ÊÕÇÖÄ
ÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÕß
¬ÇÁÙÕÊÇÚÜÔÏÙÞßØÄÚËØÜÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÑÇÏÙÚÏÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÊÏÕÒÏÙÛÇÃÔÕÔÚÇÝÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÖÕßÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÇÖÄÚÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÔÇÒÆÙËÜÔ*VHSP[PVU
ÖÄÄÒËÝÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÄÚËØÎÖÚ×ÙÎËÓÌ¦ÔÏÙÇÔÚÇÁÙÕÊÇÇÖÄÚÎ
ÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÓËÚÕÞ×ÔÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕ ÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÂ
ÂÚÇÔËÖÃÙÎÝÎËÏÑÄÔÇÙÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÚÃÚÒÜÔÙÚÇÛËØÕÆ
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÑÇÏËÓÖÕØËßÓ¦ÚÜÔ
ÑËÃÓËÏ×ÛÎÑÇÔÚÇÁÙÕÊÇÑÇÚ¦
ÓÏÇÖÚ×ÙÎÖÕßÇÖÕÊÃÊËÚÇÏ
ÑßØÃÜÝÙÚÏÝßÖÕÚÕÔÏÑÁÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
±ÖÕÉÃËÝ ÍÏÇ ÓÏÇ ÙßÔÕÒÏÑÂ
ÖÚ×ÙÎÚÜÔËÙÄÊÜÔÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
ÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÑÇÏ
ÙÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆ
ËÃÞÇÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÇÖÄÚÇÓËÓÕÔÜÓÁÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÓËÍ¦ÒÕßÝÚØÇÖËàÏÑÕÆÝÕÓÃÒÕßÝÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝ
Þ¦ØÏÔÚÇÁÙÕÊÇÇÖÄÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÓËÚÕÞ×ÔÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ+L\[ZJOL)HURßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÑÇÚ¦ ÑÇÏÇÖÄÚÕÔÚÕÓÁÇ

Τα έσοδα ÑÌ³iÙ{Ñ¨ÑoÐÒ³ÉÈiÐÉ³T³iØ_º²©Rv_>}ÈT¨iÑ~Ñ³Ò´¸ÐÓÑ³K¶³¨ËÐi³È¸Æ

Μειώθηκαν κατά 11%
το α΄ εξάμηνο
του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα.
ÙÚÇÛËØÕÆËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ174VYNHUÑÇÚ¦ 
ËÔÚÄÝÚÕßÈqÚØÏÓÂÔÕßÚÕß 
ÑÚÄÝÊËÚÜÔÊØÇÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ
ÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÝÖÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÖØÄÙÌÇÚÇÎ+L\[ZJOL)HURÓË
ËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎ

ÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÙßÔÕÒÏÑÁÝÖËØÏÑÕÖÁÝÑÄÙÚÕßÝËÑÇÚËßØ×
ÑÇÏÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÖÕÒÆÙËÏÝÊØÕÓÕÒÕÍÕÆÔÕÏÍÇÒÒÏÑÁÝ)577HYPIHZÑÇÏ
:VJPL[L.LULYHSL
ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÍqÚØÏÓÂÔÕßÚÇÁÙÕÊÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖÕØËÃÇÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÔ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇËÖËÔÊÆÙËÜÔ©ÇÔÇÒßÚÂÝ ØÃÙÚÏÇÔ¡ÖÄÒÕßÊÎÒ×ÔËÏÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÖÜÝÕ
ÄÍÑÕÝÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÙÚÏÝÁÞËÏÙÎÓËÏ×ÙËÏ
¦ÔÕÊÕ ÇÒÒ¦ÙË¦ÒÒËÝÇÍÕØÁÝ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏÓË
ÊÏÉÂÌÏÇÖÕÙÕÙÚ¦
¡ËÍÇÒÆÚËØÎÖØÄÑÒÎÙÎÇÔÚÏ-

ÓËÚÜÖÃàÕßÔÕÏËÖËÔÊßÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÛ×ÝÕÏ
ÇÍÕØÁÝÑËÌÇÒÇÃÕßËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØËÝÑÇÏÊÏÇÙÖÇÙÓÁÔËÝÁÞÕÔÚÇÏ
ËÖÃÙÎÝÖÏÁÙËÏÝÇÖÄÚÇÏÙÚÕØÏÑ¦
ÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÚÎÔÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÚÇÇßÙÚÎØÄÚËØÇÑØÏÚÂØÏÇÍÏÇÚÎÔÑËÌÇÒÇÏÇÑÂ
ÚÕßÝËÖ¦ØÑËÏÇ
ÔÇÒßÚÁÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÕÔÃàÕßÔ
ÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÖÜÝÎÇÔÇÚÇØÇÞÂÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇËÖÏÑØÇÚËÃ
ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÒÄÍÜÚÎÝÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
 ÃÔÇÝÚÎÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÖÕß
ËÖÏÑØÇÚËÃÍÏÇÚÕ)YL_P[ÑÇÏÚÎÝ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÜÔÏÙÞßØÄÚËØÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÚÕßÑÄÙÓÕßÔÑÇÏ
ÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÏÝÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÏÙÞßØÂÑÏÔËÃÚÇÏÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÕßÝØßÛÓÕÆÝ¡ËÍÇÒÆÚËØÎÇÔÎÙßÞÃÇËÖÏÑØÇÚËÃÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ
ÑÇÏÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖØÄÙÌÇÚÕÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÜÔ5L^@VYR;PTLZ
ÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÁÞÕßÔØËßÙÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÙËÓËÚÕÞÁÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ÁÚÕßÝÓÁÞØÏÚÕÔÕÆÒÏÕÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃËÏÙØÕÁÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÊÏÄÚÏ
ÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÕßÝËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚËØËÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔßØ×ÖÎ
ÑÇÏÚÎÔÇÖÜÔÃÇÄÖÕßÙËÖÕÒÒÁÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÑÏÔÕÆÔÚÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÓËÇØÔÎÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÓËÍ¦ÒÎÇÖÕÙÚØÕÌÂÚÕßËÖËÔÊßÚÏÑÕÆ
ÑÏÔÊÆÔÕßÜÛËÃÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÔÇ
ÙßÓÈÏÈÇÙÚÕÆÔÓËÚÏÝßÖÕÚÕÔÏÑÁÝ
ÇÖÕÊÄÙËÏÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÖÇØ¦ÔÇßÖÕÙÚÕÆÔÓËÍ¦ÒËÝÇÖ×ÒËÏËÝÇÖÄÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕßÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÕßÏ»ÇßÚÄÎÚØÁÞÕßÙÇ
ÙßÍÑßØÃÇÊËÔËßÔÕËÃÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÚØÇÖËàÏÑÂ
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Στα σκαριά νέος
γίγαντας στον κλάδο
της καπνοβιομηχανίας
Ο κολοσσός ÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÑÇÖÔÕÆ
7OPSPW4VYYPZª¡ÖÕßÖÜÒËÃÚÙÏÍ¦ØÇÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕËÑÚÄÝÇÖÄ
ÚÏÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÙßÍÞÜÔËßÛËÃËÑÔÁÕßÓËÚÎÔ¦ÒÒÕÚËÓÎÚØÏÑÂÚÕßÚÕÔÄÓÏÒÕ(S[YPHÇÖÄÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÇÖÕÙÞÃÙÚÎÑËÚÕ©ÏÊÆÕ
ËÚÇÏØËÃËÝÙßÔÕÓÏÒÕÆÔËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔËÖÇÔÁÔÜÙÂÚÕßÝÙËÁÔÇÔÔÁÕ
ÑÕÒÕÙÙÄÓËÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÇÐÃÇ
¦ÔÜÚÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÁÚÙÏÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÜÔ
ÇÔÇÒßÚ×ÔÚÕßÑÒ¦ÊÕßÖÕßÛËÜØÕÆÙÇÔÖ¦ÔÚÇÖÏÛÇÔÂÓÏÇËÖÇÔÁÔÜÙÂ
ÚÕßÝ©ÖÜÝÈÁÈÇÏÇÚÕÔÃàËÏÙËÙÞËÚÏÑÂÚÎÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÎª¡ÊËÔ
ËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÙÃÍÕßØÕÄÚÏÛÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃÎÙßÍÞ×ÔËßÙÎ
7OPSPW4VYYPZ0U[LYUH[PVUHS
ÁÞËÏÏÙÞßØÂÖÇØÕßÙÃÇÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÇÖÇÙÚØ¦ÚÕÝ®ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÖÕßÛÇÁÞËÏÍÏÇÚÎÔÇÖÇÙÚØ¦ÚÕÝ®ÎÙßÍÞ×ÔËßÙÎÇÔÈÁÈÇÏÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÃÑÆÑÒÕÏ
ÓËÈÇÛÏ¦ÍÔ×ÙÎÚÕßÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÕß
ÑÇÏÚÕßËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÚÕÖÃÕßÊÂÒÜÔÇÔÄÚÏËÃÔÇÏÔÜØÃÝÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕ
ÙÞÄÒÏÕÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎ740ËÃÔÇÏ
ËÏÙÎÍÓÁÔÎËÚÇÏØËÃÇßÚÄÖÕßÓË
ÙÇÌÂÔËÏÇÚÄÔÏàÇÔËÃÔÇÏÄÚÏÎÇÖÇÙÚØ¦ÚÕÝ®ÁÞËÏÑ¦ÔËÏËÖÁÔÊßÙÎ
ËÑÇÚËßØ×ÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ÛËØÓÇÏÔÄÓËÔÜÔØ¦ÈÊÜÔÑÇÖÔÕÆ
086:ÑÇÏÊÏÇÛÁÚËÏÓËÍ¦ÒÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊßÔÇÓÏÑÄËÑÖÇÏÊËßÓÁÔÕÙÚÏÝ
ÔÁËÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÏ»ÇßÚÄÑÇÏÙÂÓËØÇËÐ¦ÍËÏÚÕ ÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÚÎÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÙËÞ×ØËÝÄÖÜÝ
ÎÙÖÇÔÃÇÑÇÏÎÇÖÜÔÃÇÑÇÏËÃÔÇÏ
ÁÚÕÏÓÎÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÑ¦ÛËÔÁÇËßÑÇÏØÃÇÑÇÏÖØÄÑÒÎÙÎÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÖØÄÙÌÇÚÎÁÍÑØÏÙÎÖÕß
ÁÊÜÙËÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇ
¬ØÕÌÃÓÜÔÑÇÏ¢ÇØÓ¦ÑÜÔ-+(ÍÏÇ
ÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÚÕß086:ÙÚÏÝ
ÏÇÚÎØËÃÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÁÔÚÕÔÕ
ÇÖÕÚÆÖÜÓÇÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
¬ÎÔÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÎÔÇÖÄÙÞÏÙÎÚÎÝ7OPSPW4VYYPZÁÒÇÈËÇÖÄÚÕ
ÎÃÊÏÇÎ(S[YPHËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÚÏ
ËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÇÖÕÈËÃÖØÕÝÄÌËÒÕÝÑÇÏÚÜÔÊÆÕÑÇÏÛÇÚÕßÝÁÊÏÔËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÇ
ÑÁØÊÎÚÕßÝÃÊÏÇËÖÏÑËÔÚØ×ÛÎÑËÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÄÖÕß
ÑÇÏÑßØÏÇØÞËÃÓËÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔ
ÚÙÏÍ¦ØÜÔ4HYSIVYVÚÕÓËÚÇÐÆ
ÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÔÚÏÑÇÖÔÏÙÚÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÙËÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÚÙÏÍ¦ØÜÔÚÙÏÎ
7OPPSPW4VYYPZÙÚÕÏÞÎÓ¦ÚÏÙËÙÚÏÝ

ÒËÍÄÓËÔËÝÛËØÓÇÏÔÄÓËÔËÝØ¦ÈÊÕßÝ
ÑÇÖÔÕÆÚÇÍÔÜÙÚ¦P86:ÖÕßÛËØÓÇÃÔÕßÔÚÕÔÑÇÖÔÄÇÔÚÃÔÇÚÕÔÑÇÃÔËÞËÏÂÊÎÖØÕÜÛÂÙËÏÚÇP86:
ÙËÇÍÕØÁÝÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÊÏÇÛÁÚËÏÂÊÎËÑÇÚÞØÂÙÚËÝÚÕßÝ
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÞËÊÏ¦àËÏ¦ÒÒÜÙÚË
ÔÇÚÇÖÕßÒ¦ËÏÑÇÏÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÓÁÙÇÙÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÓÂÔËÝÑÇÛ×ÝÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇ¬ØÕÌÃÓÜÔÑÇÏ¢ÇØÓ¦ÑÜÔ
ÁÞËÏÂÊÎÊ×ÙËÏÚÎÔÁÍÑØÏÙÂÚÎÝ
ÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔP86:ÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÓÖËÏÑÇÏÎ(S[YPHÖÕßÙÚÕ
ÓËÚÇÐÆÁÞËÏÊÇÖÇÔÂÙËÏÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÕß 

Η χρηματιστηριακή
αξία της νέας ενιαίας
εταιρείας εκτιμάται
ότι θα υπερβεί
τα 210 δισ. δολάρια.
ÚÎÝ1\\SÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÚÙÏÍ¦ØÜÔÙÚÏÝ
 ÏËÔ×ÎÙßÓÌÜÔÃÇÊËÔÁÞËÏ
ÇÑÄÓÎËÍÑØÏÛËÃÎ1\\SÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏËÖÏÑØÃÙËÏÝÑÇÏÖÏÁÙËÏÝÚÄÙÕ
ÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑÆÑÒÕßÝÄÙÕÑÇÏ
ÇÖÄÚÏÝØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝ©ÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔËÓÖËÏØÕÍÔ×ÓÕÔËÝ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÎ(S[YPHÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÎÔ1\\S
ÙÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÂÚÎÝÙÚÎÔËÍÞ×ØÏÇ
ÇÍÕØ¦ÚÜÔÇÒÒ¦Î1\\SÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÚÎÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎÊÏËÛÔÂËÖÁÑÚÇÙÂÚÎÝ¡ÏÇÙßÍÞ×ÔËßÙÎÓËÚÎÔª¡ÄÓÜÝÛÇÇÒÒ¦ÐËÏ
ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÓÃÇ
ÎÓÁØÇÖØÕÚÕÆÊÏÇØØËÆÙËÏÎËÃÊÎÙÎÄÚÏÕÏÊÆÕÑÇÖÔÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ
ËÐËÚ¦àÕßÔÚÎÔËÖÇÔÁÔÜÙÂÚÕßÝ
Î¡ÖÄÔÏ²ÁØÚàÕÍÑÇÔÇÒÆÚØÏÇÚÎÝ
>LSSZ-HYNVËÐÁÌØÇÙËÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÄÚÏÎ7OPSPW4VYYPZÛÇËÃÔÇÏÕ
ÏÊÇÔÏÑÄÝËÚÇÃØÕÝÚÎÝ1\\SÍÏÇÚÎ
ÊÏËÛÔÂËÖÁÑÚÇÙÂÚÎÝ
©ÏÊÆÕÑÕÒÕÙÙÕÃÚÎÝÑÇÖÔÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÇÔÚËÒÏÑ¦ÙßÙÖËÏØ×ÙÕßÔÑÇÏÖ¦ÒÏÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÝ
ÛÇËÒÁÍÞÕßÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÚÙÏÍ¦ØÜÔ
ÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÚÙÏÍ¦ØÜÔÙÚÏÝÑÇÏÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÊÏËÛÔ×ÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔP86:ÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÕÏÊÆÕËÚÇÏØËÃËÝÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÚÙÏÍ¦ØÜÔÓËÑ¦ÔÔÇÈÎ

Η Philip Morris InternationalÓTÉ{{TÈ¨ÊÑ¨ÈËÑ~Ñ{³i ÜÜÒÙÑÐÉ
³iÉ³Ñ{¨ÉËÑt(ÑÑ³¨Ò³Øu

Κερδίζει έδαφος η αγορά
μεταχειρισμένων στην Ελλάδα
Διπλασιασμό ÚÜÔ ÇÍÕØÇÖÜÒÎÙÏ×Ô
ÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇËÔÚÄÝÚÜÔÖØÕÙËÞ×ÔÖÁÔÚË
ËÚ×ÔÖØÕÈÒÁÖËÏÙÞËÚÏÑÂÁØËßÔÇ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÎËÚÇÏØËÃÇ
=LUKVYHÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÏÊÏÇÃÚËØÎÇÖÂÞÎÙÎÖÕßÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÖÒÁÕÔÑÇÏÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝ
ÇØÔÎÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÕÆÑÕÏÔÕÆÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ÇÒÒ¦àËÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÄÙÕÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÄÙÕÑÇÏÚÎÝ
ÊÏ¦ÊÕÙÎÝÚÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕßÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁØËßÔÇÚÎÝ
=LUKVYHÎÕÖÕÃÇÒËÏÚÕßØÍËÃÚÎÌËØ×ÔßÓÎÖÒÇÚÌÄØÓÇÓÏÑØ×ÔÇÍÍËÒÏ×ÔÍÏÇÇÍÕØ¦ÑÇÏÖ×ÒÎÙÎÓËÚÇÞËÏ-

ØÏÙÓÁÔÜÔËÏÊ×ÔÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ËÔËØÍÁÝÎÒÏÑÃËÝËÃÔÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓËÚÇÐÆÑÇÏËÚ×ÔÖÃÙÎÝÄÖÜÝ
ÖØÕÑÆÖÚËÏÕÏÍßÔÇÃÑËÝÖØÕÚÏÓÕÆÔ
ÔÇÇÍÕØ¦àÕßÔÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÇÁÖÏÖÒÇØÕÆÞÇÑÇÏÈØËÌÏÑ¦ËÃÊÎËÔ×
ÕÏ¦ÔÊØËÝÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÇÑÏÔÎÚ¦
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÙßÒÒËÑÚÏÑ¦ËÃÊÎÑÇÏ
ÈÏÔÚËÕÖÇÏÞÔÃÊÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇËÑÚÄÝ
ÇÖÄËÑËÃÔÕßÝÖÕßÇÍÕØ¦àÕßÔÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÇÒÄÍÜÚÎÝËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎÝÞØÎÓ¦ÚÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÕÙÕÙÚÄ
ÚÇÖØÕÚÏÓ¦ËÏÒÄÍÜÚÜÔÓÕÔÇÊÏÑ×Ô
ÑÕÓÓÇÚÏ×ÔÑÇÏÚÎÝÖÕÏÑÏÒÃÇÝÖÕß
ÇÔÇÑÇÒÆÖÚÕßÔÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏ
ËÖÃÙÎÝÑÇÏÚÕÄÚÏÁÔÇÝÙÚÕßÝÚØËÏÝ
ËØÜÚÎÛÁÔÚËÝÙÑÕÖËÆËÏÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙËÇÍÕØÁÝÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÜÔÙÚÕ¦ÓËÙÕÓÁÒÒÕÔ

ΔΙΕΘΝΗ
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Κατεβάζει
ταχύτητα
η κινεζική
οικονομία
Εκτιμήσεις αναλυτών για επιβράδυνση
της ανάπτυξης κάτω από το 6%
Ο ρυθμός ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÛÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÕ ÚÕ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
ÓËÚÏÝÖØÕÈÒÁÖÕßÔ6_MVYK
,JVUVTPJZ)HURVM(TLYPJH
)SVVTILYN0U[LSSPNLUJLÑÇÏ<):
ÌÄÙÕÔËÖÏÈËÈÇÏÜÛÕÆÔÇßÚÁÝÕÏ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÄÚËÛÇÇÖËÏÒÎÛËÃÙÕÈÇØ¦ÕÙÚÄÞÕÝÚÕß ÏÔÁàÕßÖØÕÁÊØÕßÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÍÏÇÊÏÖÒÇÙÏÇÙÓÄÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏÕÖÄÚËÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÔÃÊØßÙÎÚÕß ÕÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ ÃÔÇÝÑÄÓÎÞËÏØÄÚËØÇÍÏÇ
ÚÕËÑÃÔÕÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÛÏÙÚ¦ÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÏÈØÇÊßÔÛËÃÙÚÕ ÚÕÊqÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÁÚÕßÝÑÇÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙËÇßÚÄ
ÚÕËÖÃÖËÊÕÍÏÇÕÒÄÑÒÎØÕÚÕ
ÖØÕÁÈÒËÉËÞÛËÝÕÕÆÏÝ ÕÆÏÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ
ÚÎÝ6_MVYK,JVUVTPJZÍÏÇÚÎÔ
ÙÃÇÖØÄÈÒËÉÎÚÎÝ¬ÙÇÔÍÑ
ÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕß
ÚÎÝ)SVVTILYN0U[LSSPNLUJLÍÏÇ
ÚÎÔÙÃÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÞËÏØÄÚËØÎ!
ÒÁÕÔÖØÕÈÒÁÖÕßÓËËÖÏÈØ¦ÊßÔ-

ÙÎÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÕ
 ÌÁÚÕÝÑÇÏÙÚÕ ÚÕÔËÖÄÓËÔÕÞØÄÔÕÖØÄÈÒËÉÂÓÇÝÍÏÇ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÔ¦ÖÚßÐÎËÔÊÁÞËÚÇÏ
ÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÇÏÙÏÄÊÕÐÎÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÎÇÖËÏÒÂÔÁÜÔ
ÊÇÙÓ×ÔÑÇÏÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕ
Ö×ÝÛÇËÐËÒÏÞÛËÃÚÕÖÒÂÍÓÇÖÕß
ÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÇÖÄÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄ
ÖÄÒËÓÕ®ÒËÔ Ï¦ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ)VM(ÍÏÇ
ÚÎÔ ÃÔÇÇÔÁÌËØËÞÛËÝÙËÙÎÓËÃÜÓ¦ÚÎÝÖÕßËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÚÕ
)SVVTILYNÄÚÏÇÔÇÛË×ØÎÙËÚÎÔ
ÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ÑÏÔËàÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕÇÖÄ
ÚÕ ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÙÚÕ 
ÐÁÌØÇÙËÊËÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇ
ÖÜÝÚÇÓÁÚØÇËÔÃÙÞßÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕËÑÃÔÕÇÖÄÖÁØßÙÏÊËÔÇÖÕÊÃÊÕßÔÚÇ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÇ©ÈÇÙÏÑÄÝÒÄÍÕÝ
ÖÕßÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÙÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎËÃÔÇÏÄÚÏÕÏ
ßÖÎØËÙÃËÝÖËØÏÓÁÔÕßÔÕÊÎÍÃËÝ
ÇÖÄÚÎÔÇÔ×ÚÇÚÎÎÍËÙÃÇ×ÙÚË
ÔÇÞÇÒÇØ×ÙÕßÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÕßÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÎ Ï¦Õ¡ÇàÃ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔËÃÑÇÏÕ ÕÆÏÝÚÎÝ
6_MVYK,JVUVTPJZËÐÎÍ×ÔÚÇÝ
ÄÚÏÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÔÁÇÊ¦ÔËÏÇËÃÔÇÏ

Η απειλήÉ¨Ñ{³Ó¨~Ü{ÐÒ~iØ³ÈÉÐ¨{~ÖÜÓÐÈÉÂÑ~ÜÈÚÉËÑÉËÑ{iÐÑ³{~ÊV~Ò³{ÈÚÑÉ¨{Ì¨{ÇÉÑ~ÌÐiÉ¨{Ì³É¨³i~{ÉÇ{~ÊÑÒ³ÈÂi
ÙÆÔÕÒÕÚÕß ÚÕËÑÃÔÕÖØÕÈÒÁÖËÏØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÓË
 ¬Õ§¬ÇÔÇÛË×ØÎÙËÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÎÔ ÃÔÇÙËØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÚÕ
 ÇÖÄ ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝ
ÜÙÚÄÙÕÍÏÇÚÕÖØÕÈÒÁÖËÏ
ØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÇÖÄ 
ÖÕßËÃÞËÖØÕÈÒÁÉËÏÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÖØÃÒÏÕ
<):ÇÔÇÛË×ØÎÙËÞÛËÝÚÎÔ
ÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ÃÔÇÝÚÕÍÏÇÊËÆÚËØÎÌÕØ¦
ËÔÚÄÝÚÕßßÍÕÆÙÚÕßÑÇÏÖØÕÈÒÁÖËÏÖÒÁÕÔ ÇÖËÏÒÂ
ÖËØÇÏÚÁØÜÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝÙÙÚÕß
ËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßËÐÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑ¦ÚÏÖÕßÛÇ
ÖËØÏÄØÏàËÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ®ÇÔÁÌËØËÎÕß¦Ô¬¦ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ<):ÍÏÇÚÎÔ
ÃÔÇÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÖËØÏÓÁÔËÏÔÁÇÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝ ÃÔÇÝÇÒÒ¦
ÄÞÏÓËÃÜÙÎÚÕßÈÇÙÏÑÕÆËÖÏÚÕÑÃÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆ

Τα μέτρα ενίσχυσης
που έχει λάβει το Πεκίνο από πέρυσι
δεν αποδίδουν
τα αναμενόμενα.
ÞÇÓÎÒÂÑÇÏÖÜÝÎÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝ
ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÔÑÇÏÁÞËÏÇÓÈÒÆÔËÏ
ÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÊËÔÁÞËÏÇÖÕÊ×ÙËÏÚÇÇÔÇÓËÔÄÓËÔÇ¬ÕÈqÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÎÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÞËÇÔÇÖÚßÞÛËÃ
ÓËØßÛÓÄ ËÔ×ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß)SVVTILYNßÖÂØÐË
ÖËØÇÏÚÁØÜËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÕÔÆÍÕßÙÚÕØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÃÔÇÏÕ
ÏÙËÛÁÙÎÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏËÖÃÚËßÐÎÚÕßÙÚÄÞÕßÍÏÇÊÏÖÒÇÙÏÇÙÓÄÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÚÕÎ
ÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÔÇÖÚßÞÛËÃÓËØßÛÓÄÖ¦ÔÜÇÖÄ
 ÚÕÑÇÏÚÕÏÇÚÕ

Δημοσιονομική χαλάρωση ζητεί η Ρώμη από την Ε.Ε.
Η νέα ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÚÇÒÃÇÝÙÞËÊÏ¦àËÏÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÓÁÚØÜÔÙÚÂØÏÐÎÝÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß
ÑÇÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÔÇàÎÚÂÙËÏ
ÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÔÄÔÜÔÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
,ÔÜÙÎÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVTILYN¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ÁÓÖÚÎÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÚÇÒÃÇÝ
ÁØÚàÏÕ¡ÇÚÇØÁÒÇÁÊÜÙËËÔÚÕÒÂ
ÙÚÕÔßÖÎØËÙÏÇÑÄÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÎÝÚÇÒÃÇÝ¬àÕßàÁÖË ÄÔÚË
ÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÚÕ
ÇÔÚÏÙßÙÚÎÓÏÑÄ® ÃÔÎÓÇÚÜÔ
ÙÚÁØÜÔÑÇÏÚÕÑËÔÚØÕÊËÐÏÄÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÓÁÞØÏÇßÚÂÔ
ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ¡ÁÙÇÙÚÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÖÕÒÆÜØËÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÍÏÇ
ÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃÎÔÁÇÇÚàÁÔÚÇ
ÍÏÇÚÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ²ÛËÝÚÇ
ÊÆÕÑÄÓÓÇÚÇÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÑÕÏÔÄ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÛÁÚÕÔÚÇÝÜÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÎÞ¦ØÇÐÎÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÖÕßÛÇÊ×ÙËÏ×ÛÎÙÎÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÁÒÏÊÕÖØÕÙÞÁ-

Η νέα κυβέρνηση
σχεδιάζει μέτρα
στήριξης στον προϋπολογισμό του 2020.
ÊÏÕÖÕßÁÞËÏÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÚÕ
)SVVTILYNÚÇÊÆÕÑÄÓÓÇÚÇËÐËÚ¦àÕßÔÚÎÓÇÚÇÃÜÙÎÇÆÐÎÙÎÝÚÕß
ÌÄØÕßÖÜÒÂÙËÜÔÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÔÁÕßÁÚÕßÝÓÁÚØÕÙÚÂØÏÐÎÝ
ÖÕßÛÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÏÙÚËÃÇÖÄÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÑÇÏÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÙÄÊÜÔÇÖÄ
¦ÒÒÕßÝÚÕÓËÃÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
×ÙÚËÔÇÓÎÔËÑÚØÕÞÏÇÙÚÕÆÔÕÏ
ÙÚÄÞÕÏÍÏÇÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ
ÚÇÙÞÁÊÏÇÚÕßÔÁÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÖÕßÛËÜØÎÚÏÑ¦ÛÇÕØÑÏÙÚËÃÚÎÔÁÓÖÚÎÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏËÖÃÙÎÝÎÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÙÚÎÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÎ
ßÏÕÛÁÚÎÙÎÑÇÚ×ÚÇÚÕßÓÏÙÛÕÆ
ßÚ¦ÚÇËÖËÑÚÇÚÏÑ¦ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÓÁÚØÇÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÛÁÙÕßÔÙËÑÃÔÊßÔÕÚÕÔÖØÕâÖÕ-

Το .ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~Óo{ÑÈÑ³ÊÉ{ØÈÌ³0ÇÈÇÓÉÌ³É
o{ÑÑ¨Ù{¨{³ÉËiÑ³ÇÓ³Ñ
ÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝßÖ»ÇØÏÛÓÄÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÚÕÔÃàËÚÇÏ
ÙÚÕÖØÕÙÞÁÊÏÕ
ÇÙÏÑÄÓÁÒÎÓÇÚÜÔØßÐËÒÒ×ÔËÃÔÇÏÚÕßÖÁØÕÍÑÕÊÎÓÄÙÏÕ
ÞØÁÕÝÚÎÝÚÇÒÃÇÝ©ÏÇØÓÄÊÏÕÏ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÎÝÚÄÔÏàÇÔ

ÙÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÚÕß ÏÔÂÓÇÚÕÝÚÜÔ
ÙÚÁØÜÔÑÇÏÚÎÝÁÍÑÇÝÚÕß
ÕØØ¦ÄÚÏÕÏÙÚÄÞÕÏÍÏÇÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÕÃÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÊÇÓÇÙÚËÃÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕß
ÚÕÞØÁÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝÖÕßÙÂÓËØÇÐËÖËØÔ¦ËÏÚÕ ÚÕß
ÊÏÇÓ¦ÞÎÇßÚÂÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË
ÑÒÃÓÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÙÚ¦ÛËÏÇÝÑÇÏ
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÎÔËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×ÔÙÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÝÓÂÔËÝÖÕß
ÑßÈËØÔÕÆÙËÎÁÍÑÇÚÕßÕØØ¦
ÓËÚÕ ÃÔÎÓÇÚÜÔÙÚÁØÜÔ©
ÎÍÁÚÎÝÚÎÝÁÍÑÇÝ¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÇÖÕÙÆØËÏÚÕ
ÑÄÓÓÇÚÕßÇÖÄÚÕÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÓËÑÃÔÊßÔÕÔÇÕÊÎÍÎÛËÃÎÞ×ØÇÙËÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÂÇßÚÂÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÚÇÏÖÒÁÕÔÓËÚÕÔ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÇÙÚ¦ÛËÏÇÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÙËÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ

Νέες απειλές Τραμπ
Ο ΚινέζοςÖØÄËÊØÕÝÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑ
Ñ¦ÒËÙËÚÕÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄÑÄÓÓÇ
ÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚËÃÍÏÇÓÇÑØÆÇÍ×ÔÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÙËÏØ¦ÇÖËÏÒ×ÔÖÕß
ÖÕÏÑÃÒÒÕßÔÇÖÄÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÓÁÞØÏÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÇÖËÏÒÁÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕËÖÃÙÎÓÕÑÏÔËàÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕËÏÊÂÙËÜÔ?PUO\HÂÓËØÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ ÃÔÇÝËÏÙÁØÞËÚÇÏÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÖÕÏÑÃÒËÝÇÖËÏÒÁÝÑÇÏÖØÕÑÒÂÙËÏÝËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÓÇàÃ®ËÃÖË
ÞÛËÝÕÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÔ
¦ÓßÔÇÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÑÇÏÚÎÔ
¬ÇáÈ¦ÔÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊÁÞËÚÇÏÄÒÕÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÃËÙÎ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
ËÔ×ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÊÂÒÜÙËÞÛËÝÓÁÙÜ
ÚÕß;^P[[LYÄÚÏÖÕÒÆÛÇ¦ØËÙËÙÚÕ
ËÑÃÔÕÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛËÃÓËÔÁÇ

ÑßÈÁØÔÎÙÎ×ÙÚËÔÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇÒÎÙÚËÆËÏÚÏÝÑÇÚ¦
ÊÏÙÚÕÔÞØÄÔÕÓÂÔËÝÙßÔËÃÔÇÏ
ÓÇÑØÆÊÏ¦ÙÚÎÓÇÍÏÇÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃ
ÎÇÏÓÕØØÇÍÃÇÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏ
ËÚÇÏØËÏ×Ô®©ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
ÙßÔÁÞÏÙËÑÇÏÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÚÕËÑÃÔÕÍÏÇÚÕÚÏÛÇÙßÓÈËÃÇÔÑËØÊÃÙËÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßÙßÓÌÜÔÃÇÛÇÍÃÔËÏÖÕÒÆÖÏÕÙÑÒÎØÂ
ÚÕÓËÙÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÛÇÑÇÚÇØØËÆÙËÏ
ÎËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÇÒßÙÃÊÇÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÑÇÏÛÇÞÇÛÕÆÔËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÛÁÙËÏÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÞØÂÓÇÚÇ®ÚÕÓÁÚÜÖÕÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ ÃÔÇÝÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÑÇÔÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔ
ÙËÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÍÏÇËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÓËÚÇÐÆ
ßÉÎÒÄÈÇÛÓÜÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔËÔ×
ÊËÔÁÞËÏÕØÏÙÚËÃÑÇÔÎÎÓËØÕÓÎÔÃÇ
ËÖÃÙÑËÉÎÝ ÏÔÁàÜÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔ
ÙÚÏÝ

Σε χαμηλό τριετίας
η μεταποίηση στις ΗΠΑ
Η μεταποιητική ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÚÏÝ
ÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÇÖØÄÙÓËÔÇÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓËÚ¦ÓÏÇÚØÏËÚÃÇ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎÔÏÙÞßØÄÚËØÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÑÄÙÓÕßËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊßÙ¦ØËÙÚÇÊÏÄÚÏËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÌÄÈÕßÝÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕß
ËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÖÕßÁÞËÏÑÎØÆÐËÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÚ¦ÚÕßËÑÃÔÕß
ÞÕßÔÜÝËÑÚÕÆÚÕßÇØÔÎÚÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÄÚÇÔÕÃÊÏÕÝËÐËÚ¦àËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÛÁÙËÏßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇ
ÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÜÔ
ÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÑÇÏÚÜÔÖØÕÙÒÂÉËÜÔ
ÕÊÂÍÎÙËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÇÖÄ
ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕßÓËÚÕÔÊËÃÑÚÎßÖËßÛÆÔÜÔÖØÕÓÎÛËÏ×ÔÚÎÝ0:¡
4HYRP[ÔÇßÖÕÞÜØËÃÑ¦ÚÜÇÖÄÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝÙÚÏÝ ÓÈÔÑÇÏ
ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÚØÕÞÏ¦ÏÙÞßØÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÊ×
ÑÇÏÖËØÃÖÕßÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÚÕ

ËÔÏÙÞÆÛÎÑËÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÕØßÛÓÄ
ÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕÚÕß ßÔÚÕÏÝ¦ÒÒÕÏÝßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝÕÏÊÇÖ¦ÔËÝ
Ñ¦ÛËÔÕÏÑÕÑßØÏÕÆÙÚÏÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÊÕÒ¦ØÏÇËÚÎÙÃÜÝ
ÇÖÄÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÚÜÔÙËÖØÕáÄÔÚÇÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ©ÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÑÌØ¦àÕßÔÚÎÊßÙÇØÁÙÑËÏ¦ÚÕßÝÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÕÆÖÕßËÌÇØÓÄàËÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÇÖØÄÈÒËÖÚÎ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÇÙÞËÊÏ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÙËÁÔÇÚÁÚÕÏÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ®ËÃÞËÙÞÕÒÏ¦ÙËÏÕ§ÚÁÏÈÏÔÚ
¢ØËÔÚÝÊÏËßÛßÔÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÙÚÎÔ
ÛÔÏÑÂ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÏÇÔËÓÖÕØÃÕß
5H[PVUHS9L[HPS-LKLYH[PVUÚÜÔ
ÙËËÖÏÙÚÕÒÂÖÕßËÐÁÊÜÙËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÇØÇÙÑËßÂ©ËßÑÄÝ©ÃÑÕÝ
ÙÑÕÖËÆËÏÔÇÌÕØÕÒÕÍÂÙËÏÄÒËÝÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÓÁÞØÏÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÓÏÇÑÃÔÎÙÎÖÕßËÖÏÈÇØÆÔËÏ
ÑÇÏÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝ
ÖÕßÖÇØ¦ÍÕßÔÖØÕáÄÔÚÇÙÚÎÔ ÃÔÇ

Με ανάπτυξη 2%, η Ισπανία δίνει ένα καλό μάθημα στη Γερμανία
Η ισπανική ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊËÔËÐÇØÚ¦
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÂÚÎÝÇÖÄÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔ¦ÒÒÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÄÖÜÝËÃÔÇÏ
ÎËØÓÇÔÃÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÊËÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÙËÙÞËÚÏÑÄ¦ØÛØÕÚÎÝÎ
ËÌÎÓËØÃÊÇ-PUHUJPHS;PTLZÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÚÇÞÆÚËØÇÇÖÄÚÕÔÓÁÙÕÄØÕ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÑÇÏÚÁÙÙËØÏÝÌÕØÁÝ
ÖÏÕÍØÂÍÕØÇÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇ ÇÏ
ËÔ×¦ÒÒËÝÓËÍ¦ÒËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝÚËÃÔÕßÔÖØÕÝÆÌËÙÎ
ÎÙÖÇÔÃÇÎÚÁÚÇØÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ËÔÏÙÞÆËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÇßÐÎÓÁÔËÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô¶ÈÁÈÇÏÇ
ÊËÔËÃÔÇÏ¦ÚØÜÚÎÇÖÄÚÕÔÙÑÒÎØÄ
ÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÖÄÒËÓÕÙÚÕÖËÊÃÕ
¦ÔÚÜÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÌÁØÕßÓËÄÚÏÇßÚÂÎËÖÃÊÕÙÎÊËÔËÃÔÇÏ
ÖØÜÚÄÍÔÜØÎÑÇÛ×ÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÕØßÛÓÄÝÚÎÝÏÙÖÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝßÖËØÁÈÇÏÔËÚÕÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÖÒ×Ý
ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÓËÚÇ-

È¦ÒÒËÚÇÏÚÕÓÕÔÚÁÒÕÑÇÏÑÏÔÎÚÂØÏÇÊÆÔÇÓÎÇÔÚÃÍÏÇÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ
ËÃÔÇÏÎËÍÞ×ØÏÇàÂÚÎÙÎÞ¦ØÏÝÑÇÏ
ÙÚÏÝÇßÐÂÙËÏÝÓÏÙÛ×ÔËÏÊÏÑ¦ÚÕß
ËÒ¦ÞÏÙÚÕßÓÏÙÛÕÆÑÇÚ¦ ÓË
ÑØÇÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÕÒÒÕÃÇÔÇÒßÚÁÝ
ÖØÕÈÒÁÖÕßÔÇÆÐÎÙÎÚÕßÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÕßËÍÞ×ØÏÕßÖØÕáÄÔÚÕÝÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝ¦ÔÜÚÕß ÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝ
ÄÚÇÔÍÏÇÚÎËØÓÇÔÃÇÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
 ÑÇÏÍÏÇÚÎÔßØÜà×ÔÎËÒÇÌØ×Ý¦ÔÜÚÕß  ÇÚ¦ÚÕÔØÏÑ
§ÃÒÙËÔÇÔ×ÚÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÚÎÝ
ÚØ¦ÖËàÇÝ<UP*YLKP[ÕÕÖÕÃÕÝÛËÜØËÃÛËÚÏÑÂÚÎÓËÚÇÙÚØÕÌÂÙÚÎÔ
ËÍÞ×ØÏÇàÂÚÎÙÎÎÙÖÇÔÃÇËÃÔÇÏ
ÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÓ¦ÛÎÓÇÍÏÇÚÕßÝ
ËØÓÇÔÕÆÝ®
ÔÇÝÈÇÙÏÑÄÝÒÄÍÕÝÞ¦ØÏÝÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÇÔÇàÜÕÍÕÔÂÛÎÑËÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÙÚÎÞ×ØÇËÃÔÇÏÄÚÏÌÁÚÕÝÇßÐÂÛÎÑËÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÝÓÏÙÛÄÝ
 ÑÇÏÇßÚÂËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô

ÁÈÇÏÇÖÇØÇÓÁÔËÏÚÕËØ×ÚÎÓÇÖÄÙÎÊÏ¦ØÑËÏÇÛÇÁÞËÏÎÊßÔÇÓÏÑÂÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÏÊÏÑ¦Ë¦ÔÙÑËÌÛËÃÑÇÔËÃÝÄÚÏÎËßØÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÈØÇÊßÖÕØËÃÑÇÏÎÃÊÏÇ
ÎÙÖÇÔÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏËÔÄÉËÏËÑÒÕÍ×ÔÚÁÚÇØÚÎÌÕØ¦ÙËÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇ©ÁÊØÕ¦ÔÚÙËÛËÑÚËÒËÃÞØÁÎ
ßÖÎØËÙÏÇÑÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑÇÏ
Ë¦ÔÊËÔÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÁÜÝÚÏÝÚØÁÞÕÔÚÕÝ
ÛÇÖØÕÑÎØßÞÛÕÆÔËÑÒÕÍÁÝÙÚÏÝ
§ÕËÓÈØÃÕß¦ÔÚÜÝÚÕË¦ÔÛÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÇÖÄÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÓÌÃÈÕÒÕßÔÚÕÏÝ¦ÒÒÕÏÝÎËÓÖÕØÏÑÂÊÏÇÓ¦ÞÎÓËÚÇÐÆ
ÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÑÇÏ ÃÔÇÝ
ËÖÎØË¦àËÏÊßÙÓËÔ×ÝÚÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄËÖËÔÊßÚÏÑÄÑÇÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÄÑÒÃÓÇÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÄÖÜÝ
ÖÇØÇÚÎØÕÆÔÕÏ-PUHUJPHS;PTLZ
ÚÎÔÙÖÇÔÃÇÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇ
ÌÇÃÔÕÔÚÇÏÕØÏÙÓÁÔÇÙÎÓ¦ÊÏÇÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÝÊÏÄÚÏËÏÊÏÑ¦ÚÕÔÆÍÕß-

ÙÚÕÕÏËÍÞ×ØÏËÝÖÜÒÂÙËÏÝÕÞÎÓ¦ÚÜÔÓËÏ×ÛÎÑÇÔ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÏÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÚÕßÃÊÏÕßÓÂÔÇ
ÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕ¬ÕËÖÚ¦ÓÎÔÕ
ÚÕß ÎÑ¦ÓÉÎÙÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÂÚÇÔ ËÔ×ÕÑÒ¦ÊÕÝÙßÔÕÒÏÑ¦
ÙßÔËÏÙÌÁØËÏÙÞËÊÄÔ ÙÚÕ
ÑÇÏ ÙÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÙßÔÕÒÏÑ¦ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÔÜÙÎßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÕÑÒ¦ÊÕÝÖËØÔ¦ËÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÊßÙÑÕÒÄÚËØËÝÖËØÏÄÊÕßÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÚÕßÇÔÑÇÏÇÔÇÒßÚÁÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
ÄÚÏÎÄÖÕÏÇÇÖÕÛÁØÓÇÔÙÎËÃÔÇÏÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÓËÚ¦ÚÄÙÇÞØÄÔÏÇÖÕßÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÇÖÚßÙÙÄÚÇÔÍØÎÍÕØÄÚËØÇÇÖÄÚÎÔßØÜà×ÔÎÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ
,S7HPZÁÔÇÝÑÒ¦ÊÕÝÖÕßËÖÃÙÎÝ
ÁÞËÏÑ¦ÖÕÏËÝËÔÊËÃÐËÏÝÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÝËÃÔÇÏÇßÚÄÝÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝ
ÇØÑËÚ¦ÖÏÕËÑÚËÛËÏÓÁÔÕÝÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝËÐËÒÃÐËÏÝÔÑÇÏÙÚÄÞÕÝÚÜÔ
ËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ

ÙËÇßÚÄÔÂÚÇÔÔÇÊÏËßØÆÔÕßÔÚÎ
ÙßÓÈÕÒÂÚÕßÝÙÚÕÙÚÕ 
ÁÔÇÔÚÏÚÕß ÚÕÔÇÒßÚÁÝ
ÖØÕÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÎÌËÚÏÔÂÚÕßÙßÔÊØÕÓÂÛÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÜÚÕß ËÔ×
ÚÕ ÜÝÓËØÃÊÏÕËÃÞËËÖÏÚËßÞÛËÃ
ÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
©ÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
Ö¦ÔÚÜÝÄÚÏÎÙÖÇÔÃÇÊËÃÞÔËÏÖÏÕ
ÇÔÛËÑÚÏÑÂÙÚÇÖÒÂÍÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔ
Ñ¦ÓÉÎÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÊËÊßÔÇÓÏÑÂÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝ
ÕÌËÃÒËÚÇÏËÔÖÕÒÒÕÃÝÙËÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÑËÔÚØÕÊËÐÏ¦ÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕß¡ÇØÏ¦ÔÕ
ªÇÞÄÏÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇØÜÍÂ
ÇÖÄÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÓÁÙÜÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ËÐßÍÏ¦ÔÛÎÑËÕÑÒ¦ÊÕÝÚÜÔÚØÇÖËà×Ô©ÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝªÇÞÄÏÙÚÇ
ËØÍÇÙÏÇÑ¦ÙßÔÁÚËÏÔÇÔÙËÓËÃÜÙÎ
ÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÑÇÏÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÖÕßÁÌÛÇÔËÚÕ
 ÚÕß

H οικονομίαÙ{Ñ³i¨ÉË³iÙÈÑÐ{~Ê³iØVÑ¨Ì³{(ÓÙ¨.Ò³ÉÚÉËÑ{Èi¨É{Ñ~ÌØ¨ÚÈÈ¨oÌØ~Ñ{
ÓTÈ¨~i¨ÈTÚÉËÉ~ÜoÓØ

Real Estate
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Απλοποιείται η διαδικασία
για την προστασία
της πρώτης κατοικίας
Στην απλοποίηση των διαδικασιών
για την προστασία της πρώτης
κατοικίας μέσω της πλατφόρμας
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες να διευκολυνθούν και
να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση για επιδότηση των δανείων
που έχουν υποθήκη την πρώτη








Αίρεται η υποχρέωση
προσκόμισης του
πιστοποιητικού
βαρών από τα υποθηκοφυλακεία.
κατοικία, προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας. Με κοινή υπουργική απόφαση αίρεται η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού βαρών από τα υποθηκοφυλακεία κατά την αίτηση προστασίας από τους ενδιαφερομένους. Ετσι μειώνεται το γραφειοκρατικό κόστος και δημιουργούνται συνθήκες επιτάχυνσης
της αξιολόγησης των εκκρεμών
αιτήσεων των ευάλωτων νοικοκυριών. Η ρύθμιση μέσω της
πλατφόρμας για την προστασία
της πρώτης κατοικίας προβλέπει
την ηλεκτρονική διαβίβαση της
αίτησης στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες μέσα σε ένα μήνα
παρέχουν πρόταση ρύθμισης, με
τους ακόλουθους ευνοϊκούς
όρους:

• Διαγραφή οφειλής, εφόσον
το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας (π.χ. αν κάποιος χρωστάει
100.00 ευρώ, ενώ το σπίτι του
αξίζει 50.000 ευρώ, τότε το «κούρεμα» φτάνει τις 40.000 ευρώ).
• Αποπληρωμή σε 25 έτη, έτσι
ώστε να προκύπτουν χαμηλές
μηνιαίες δόσεις. Εάν ο οφειλέτης
υπερβαίνει το 80ό έτος της ηλικίας
του, τότε είτε μειώνονται αντίστοιχα τα έτη ρύθμισης ή μπορεί
να συμβληθεί κάποιος άλλος νεότερης ηλικίας ως εγγυητής του
δανείου (π.χ. τέκνο που θα κληρονομήσει το ακίνητο).
• Χαμηλός εκτοκισμός με επιτόκιο 2%, προσαυξημένο με το
euribor τριμήνου.
Το κράτος επιδοτεί την πληρωμή των ανωτέρω μηνιαίων δόσεων του δανείου σε ποσοστό
από 20% έως 50%. Σύμφωνα με
τα στατιστικά στοιχεία, τους πρώτους δύο μήνες λειτουργίας της
πλατφόρμας έχουν εισέλθει
85.628 χρήστες, ενώ 17.925 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησης.
Μέχρι σήμερα η υποχρέωση προσκόμισης του «πιστοποιητικού
βαρών» δημιουργούσε στρεβλώσεις στην παραπάνω διαδικασία,
με αποτέλεσμα να αργεί η διεκπεραίωση των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί.
Ενδεικτικά, από τις χιλιάδες
αυτές αιτήσεις, μόνο 32 είχαν
υποβληθεί και διαβιβαστεί στις
τράπεζες, οι οποίες, από την πλευρά τους, είχαν δώσει δύο προτάσεις ρύθμισης, αναμένοντας την
αποδοχή τους από τους δανειολήπτες. Οι δύο πρώτες ευνοϊκές
ρυθμίσεις που αφορούν δύο πραγματικά ευάλωτα νοικοκυριά περιλαμβάνουν: Η πρώτη, την εξόφληση του δανείου σε 24 έτη, με
επιτόκιο 2% και επιπλέον 40%
επιδότηση της μηνιαίας δόσης
του δανείου από το κράτος. Η
δεύτερη, την εξόφληση του δανείου σε 25 έτη, με επιτόκιο 2%
και επιπλέον 50% επιδότηση της
μηνιαίας δόσης του δανείου από
το κράτος.

Εκτίναξη τιμών κατοικιών λόγω
υψηλής ζήτησης από το εξωτερικό

Το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 11,1% στην Αττική και 7% στη Θεσσαλονίκη
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

«Εποχές» που φάνταζαν δύσκολο
να επαναληφθούν θυμίζει η εικόνα
που απορρέει από την αγορά κατοικίας το τελευταίο διάστημα, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά το δεύτερο τρίμηνο
του έτους, οι τιμές πώλησης κατοικιών στην περιοχή της Αττικής
εκτινάχθηκαν κατά 11,1%, σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του
2018. Πρόκειται για τον ταχύτερο
ρυθμό αύξησης των τιμών από τα
μέσα της προηγούμενης δεκαετίας,
δείγμα της ενίσχυσης της ζήτησης,
κυρίως από ξένους αγοραστές.
Αντίστοιχα, η αύξηση των τιμών
στη Θεσσαλονίκη διαμορφώθηκε
σε 7%, σε άλλες μεγάλες πόλεις της







Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης
των τιμών από τα μέσα
της προηγούμενης δεκαετίας.
χώρας σε 4,1%, ενώ στις υπόλοιπες
περιοχές (κυρίως παραθεριστικές),
η άνοδος ήταν της τάξεως του 4,9%.
Σε πανελλαδικό επίπεδο, η αύξηση
άγγιξε το 7,7%, έναντι ετήσιας μεταβολής της τάξεως του 4,9% κατά
το πρώτο τρίμηνο του 2019. Εν ολίγοις, ο ρυθμός ανόδου των τιμών
επιταχύνθηκε σημαντικά. Υπενθυμίζεται ότι στο σύνολο του 2018,
οι αξίες των κατοικιών είχαν αυξηθεί
κατά 1,7%, αν και κατά το δεύτερο
εξάμηνο του έτους ήταν εμφανής
η επιτάχυνση της αγοράς. Κατά το
φετινό δεύτερο τρίμηνο, οι νεόδμητες κατασκευές αυξήθηκαν κατά
7,7%, ενώ τα παλιότερα ακίνητα
(άνω των πέντε ετών) ενισχύθηκαν
με ρυθμό της τάξεως του 7,6%.
Η άνοδος των τιμών οφείλεται
σχεδόν αποκλειστικά στη ζήτηση
από το εξωτερικό, ως αποτέλεσμα
των επενδυτικών ευκαιριών που

ΑΡΘΡΟ

προσφέρονται στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αλλά και
στο πρόγραμμα χορήγησης αδειών
παραμονής πενταετούς διάρκειας
σε όσους πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε.
αποκτήσουν ακίνητα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι στο σύνολο
του 2018, τα κεφάλαια που τοποθετήθηκαν στην ελληνική αγορά
ακινήτων από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 172% σε σχέση με το
2017 και διαμορφώθηκαν γύρω στο
1,3 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό,
περίπου 655 εκατ. ευρώ αφορούσαν
αποκλειστικά αγορές ακινήτων από
ξένους επενδυτές, με τα υπόλοιπα
κεφάλαια να αφορούν επενδυτικές
κινήσεις, όπως αναπτύξεις κτιρίων
και ανακατασκευές υφιστάμενων
ακινήτων. Πρόκειται για ποσό υπερδιπλάσιο του 2017, οπότε εκτιμάται
ότι στην Ελλάδα καταγράφηκαν

εισροές κεφαλαίων της τάξεως των
500 εκατ. ευρώ για αγορές ακινήτων.
Η εξέλιξη αυτή είναι ασφαλώς
θετική για τους ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να πωλήσουν το ακίνητό τους και φυσικά και για τους
δανειολήπτες των προηγούμενων
ετών, που δεν θα πρέπει να ανησυχούν μην τυχόν το ενέχυρο του
στεγαστικού τους έχει αίφνης χαμηλότερη αξία από το ίδιο το δάνειο.
Παράλληλα και οι τράπεζες ασφαλώς ευνοούνται από την εξέλιξη
αυτή, καθώς οι αυξημένες αξίες
βελτιώνουν την εικόνα των ισολογισμών τους, δεδομένης της πληθώρας των ακινήτων που έχουν
συσσωρεύσει τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουν να αποκτούν
μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Στον αντίποδα, όσοι ενδιαφέ-

ρονται να αγοράσουν ακίνητο πιθανώς να προβληματίζονται πλέον,
καθώς ο προϋπολογισμός που απαιτείται για την απόκτησή του συνεχώς μεγαλώνει, δυσκολεύοντας
ακόμα περισσότερο την απόκτηση
κατοικίας. Σημειωτέον ότι η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών
δεν έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα κατά
τη διάρκεια των τελευταίων μηνών,
πέραν ίσως ορισμένων φοροελαφρύνσεων που έχουν βελτιώσει κάπως τα οικονομικά των πολιτών.
Επιπλέον, με δεδομένο ότι όλο
και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι
στρέφονται εκ των πραγμάτων στην
ενοικίαση, έντονα ανοδική πορεία
ακολουθούν πλέον και οι τιμές των
ενοικίων, έχοντας αυξηθεί σε ποσοστό έως 34% κατά τη διάρκεια
του τελευταίου χρόνου, με την πλειονότητα των περιοχών να καταγράφουν διψήφιες αυξήσεις.

ένας developer να χρωστά τέλη σύνδεσης ή/ και κόστος υποδομών.
Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι
χρεοκόπησαν και έμειναν χιλιάδες
ευρώ απλήρωτα. Δεν είναι άδικο,
θα πείτε, να επωμίζονται αυτό το
κόστος οι αγοραστές;
Για να λυθούν αυτού του τύπου
τα προβλήματα, δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Πρώτον, υπηρεσίες
όπως η Υδατοπρομήθεια και η Ηλεκτρική να μην συνδέουν τις υπηρεσίες τους σε υποστατικά που δεν
έχουν Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης και αν δεν πληρωθούν για
ό,τι τους οφείλεται, και δεύτερον,
να συντμηθεί επιτέλους η διαδικασία
έκδοσης Τίτλων Ιδιοκτησίας.
Όταν υπάρχει Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης, τότε σημαίνει πως
η ανάπτυξη έγινε σύμφωνα με τις
πρόνοιες της Πολεοδομικής Άδειας
και της Άδειας Οικοδομής και άρα
είναι πλέον ορατή η έκδοση ξεχωριστών Τίτλων Ιδιοκτησίας χωρίς
πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει το εν
λόγω Πιστοποιητικό, τότε μπορεί
να συμβαίνουν μύρια πράγματα που
να δυσχεραίνουν ή ακόμη και να
αποτρέπουν την έκδοση Τίτλων με
αποτέλεσμα να υπάρξουν επιπλέον
πιθανά προβλήματα στην πορεία.
Και αυτά τα προβλήματα προκύπτουν εφόσον γίνεται κανονικά σύνδεση υπηρεσιών πριν την απόκτηση
Πιστοποιητικών Τελικής Έγκρισης,
οπότε και ο developer παραδίδει
κατοχή των μονάδων που κατασκευάζει πριν την έκδοση τέτοιων

πιστοποιητικών. Μετά ο developer
μπορεί να εξαφανιστεί αφήνοντας
σε εκκρεμότητα οφειλές.Πρέπει ή
όχι το Κτηματολόγιο να καταστεί
επόπτης και γι’ αυτό το πράγμα;
Προσωπικά δεν βλέπω πρόβλημα
καθώς το Κτηματολόγιο απλά θα
έχει να λάβει άλλη μια απόδειξη που
θα βάλει στον φάκελο της συναλλαγής. Το όλο τρέξιμο θα το κάνει
ο πωλητής και η Υπηρεσία που θα
την εκδώσει – στην προκειμένη περίπτωση η Υδατοπρομήθεια.
Εγώ είμαι και απόλυτος. Θα ήθελα
να προσκομίζεται και απόδειξη πληρωμής κοινοχρήστων εκεί και όπου
ισχύουν κοινόχρηστα. Την απόδειξη
θα την εκδίδει η Διαχειριστική Επιτροπή. Να πάψει να ισχύει η σημερινή αρρωστημένη κατάσταση κάποιος να μην πληρώνει, να έχει και
παράλογες απαιτήσεις που τα κτήρια
μένουν ασυντήρητα... επειδή δεν
πληρώνει. Στην πορεία το πουλά
και παραμένουν σε εκκρεμότητα οι
οφειλές του που δεν αναγνωρίζει ο
επόμενος.Όλα αυτά δεν θα εξαλείψουν τα προβλήματα, αλλά θα τα
μειώσουν δραστικά. Το … μούχτιν,
όπως φαίνεται, ουδείς εμίσησεν.
Ενόσω υπάρχουν διαδικασίες που
πάσχουν και επιτρέπουν στους επιτήδειους να περνάνε κάτω από το
ραντάρ, τότε θα πηγαίνουμε από το
κακό στο χειρότερο.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ*

Το «μούχτιν» ουδείς εμίσησεν
Για να γίνει μια μεταβίβαση ακινήτου
από τον πωλητή στον αγοραστή στο
Κτηματολόγιο, απαιτείται μεταξύ
άλλων να παρουσιαστούν οι φοροαπαλλαγές από το Τμήμα Φορολογίας, και των Φορολογικών Τελών
από Δήμους και Κοινότητες, και από
τα Συμβούλια Αποχετεύσεων. Το
Κτηματολόγιο ουσιαστικά ενεργεί
ως επόπτης ή ελεγκτής της διαδι






Να πάψει να ισχύει η
σημερινή αρρωστημένη
κατάσταση κάποιος να
μην πληρώνει, να έχει
και παράλογες απαιτήσεις που τα κτήρια μένουν ασυντήρητα …
επειδή δεν πληρώνει.
κασίας αυτής εφόσον αν δεν προσκομιστούν αυτές οι αποδείξεις, δεν
προχωρεί η διαδικασία μεταβίβασης.
Λόγος γίνεται τις τελευταίες μέρες
για τροποποίηση του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
Νόμου έτσι ώστε να προστεθεί στη
λίστα των προαπαιτούμενων για μεταβίβαση και η απόδειξη εξόφλησης
τελών και δικαιωμάτων προς την
Υδατοπρομήθεια. Το δικαιολογητικό
είναι η αποφυγή τσακωμών και δι-

καστικών διαδικασιών για το ποιος
χρωστά το νερό που καταναλώθηκε
και οι οποίοι οδήγησαν σε ένα ποσό
– μαθαίνουμε – της τάξης των €4εκ
να παραμένει ανείσπρακτο.
Εκ πρώτης όψεως, μπορεί κάποιος
να πει, «…μα καλά, πώς γίνεται να
συμβαίνει κάτι τέτοιο;»
Σίγουρα σε πολλές περιπτώσεις
είναι έως αδύνατο να συμβεί κάτι
τέτοιο. Όταν ένας αγοραστής αγοράζει από έναν ιδιοκτήτη του οποίου
το ακίνητο που πουλά έχει τίτλο
Ιδιοκτησίας, τότε είναι εύκολο να
εξασφαλίσει 100% πως κατά την
ημερομηνία μεταβίβασης δεν υπάρχει τίποτα χρωστούμενο προς την
Υδατοπρομήθεια, την Ηλεκτρική
κλπ. Απλά βάζει ένα όρο στο Συμβόλαιο Πώλησης/ Αγοράς πως κατά
την ημερομηνία μεταβίβασης ο πωλητής οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικά πληρωμής των πιο πάνω
και το πράγμα λογικά τελειώνει εκεί.
Αν δεν προσκομιστούν, τότε δεν γίνεται μεταβίβαση. Ο πωλητής θέλοντας να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, θα τα προσκομίσει.
Αν η εξασφάλιση κατοχής της
ιδιοκτησίας για κάποιο λόγο οριστεί
και γίνει σε προγενέστερη ημερομηνία της μεταβίβασης, τότε και
πάλι ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει
και να λάβει αποδείξεις ότι οι λογαριασμοί είναι διευθετημένοι ως κατά
την ημερομηνία λήψης κατοχής. Η
όποια κατανάλωση ισχύσει από την
ημερομηνία κατοχής και μετά βαρύνει τον κάτοχο (νέο αγοραστή/

Το Κτηματολόγιο ενεργεί ως επόπτης ή ελεγκτής της μεταβίβασης,
εφόσον αν δεν προσκομιστούν οι δέουσες αποδείξεις, δεν προχωρεί η
διαδικασία.
εισερχόμενο ιδιοκτήτη) και όχι τον
εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη που είναι
ο απερχόμενος ιδιοκτήτης. Αυτή η
ρύθμιση μπορεί επίσης να λάβει νομική κατοχύρωση μέσω του συμβολαίου αγοραπωλησίας.
Σε ό,τι αφορά στην πιο πάνω διαδικασία, προβλήματα εντοπίζονται
όταν το ακίνητο το οποίο πωλείται
ενοικιαζόταν και υπάρχει διαφορά
μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη
για το ποιος οφείλει τα ποσά που
βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Ανεξαρτήτως του ποιος οφείλει το ποσό
όμως, είναι άδικο για τον νέο αγοραστή να φορτωθεί τις χρεώσεις
των προηγούμενων. Γι’ αυτό είτε
θα πρέπει να «κλειδώνει» η οφειλή

και να παραμένει προς εξόφληση
μέχρι να κριθεί από κάποιο Δικαστήριο για το ποιος θα πρέπει να
πληρώσει, αλλά ο νέος ιδιοκτήτης
να ξεκινά κανονικά με «καθαρό» λογαριασμό, ή θα πρέπει να καταβάλλει
το ποσό ο απερχόμενος ιδιοκτήτης
και μετά να το λάβει από τον ενοικιαστή του αν κερδίσει τη δικαστική
μάχη ή να το καταβάλλει ο νέος ιδιοκτήτης και να αφαιρείται από το τίμημα αγοράς και ο πρώην ιδιοκτήτης
να συνεχίσει τη δικαστική μάχη με
τον ενοικιαστή και ό,τι προκύψει.
Πέραν της πιο πάνω διαδικασίας
υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου
το ακίνητο ακόμα δεν έχει ξεχωριστό
Τίτλο Ιδιοκτησίας. Εκεί είναι πιθανό
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Η «βίβλος» του Μεγαλέξανδρου
Το εκτενέστερο αφήγημα του Μεσαίωνα, που εξιστορεί τη θρυλική ζωή του μεγάλου στρατηλάτη, παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη
Της ΓΙΩΤΑΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ
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ËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÑÇÚ¦ÚÕÔ¡ËÙÇÃÜÔÇÚÕßà¦ÔÚÏÕÚÇ
ÑÇÚÕØÛ×ÓÇÚÇÚÕßÑÕÙÓÕÑØ¦ÚÕØÕÝ
ÒÁÐÇÔÊØÕßÚÕßÇÙÏÒÁÜÝ®ÁÍÏÔÇÔ
ÊÏÂÍÎÙÏÝËÐÇÃØËÚÕÝÑÇÏÄÔÚÜÝÛÇßÓÇÙÃÇ®ÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕßÕÏßàÇÔÚÏÔÕÃÇßÚÕÑØ¦ÚÕØËÝÇÖÄÚÕÔ¡ÁÍÇ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÜÝÚÕÔ¡ÇÔÕßÂÒÇÒÇÏÕÒÄÍÕÎÍËÓÄÔËÝÖÕßÊÏËÑÊÏÑÕÆÙÇÔÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÖ¦ÙÎÝÇÔÇÚÕÒÂÝ®ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝËÃÞÇÔÈØËÏÁÔÇ
ËÖÏÈÒÎÚÏÑÄÖØÄÚßÖÕÁÔÇÙÎÓËÃÕ
ÇÔÇÌÕØ¦ÝÍÏÇÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÜÔ
ßàÇÔÚÏÔ×Ô
¬Õ¡ßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕßÒËÐ¦ÔÊØÕß®ÒÄÍÜÚÎÝÊÎÓÕÌÏÒÃÇÝÚÕß
ÓËÚÇÌØ¦ÙÚÎÑËÙËËßØÜÖÇáÑÁÝÑÇÏ
ÇÙÏÇÚÏÑÁÝÍÒ×ÙÙËÝÒÇÚÏÔÏÑ¦ÇØÓËÔÏÑ¦ÙßØÏÇÑ¦ÑÕÖÚÏÑ¦ÇÏÛÏÕÖÏÑ¦
ÙËØÈÏÑ¦ÇÍÍÒÏÑ¦ÍÇÒÒÏÑ¦ÍËØÓÇÔÏÑ¦ËÈØÇáÑ¦Ñ¦ÏÇÙÑËß¦ÙÚÎÑË
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÇÑÄÓÇÑÇÏÙËÙÚÃÞÕßÝ
ÙÚÎÈßàÇÔÚÏÔÂÊÎÓÕÚÏÑÂÍÒ×ÙÙÇ
ÑÇÏÂÚÇÔÇÖÄÚÇÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒÂÑÕÙÓÏÑ¦ÇÔÇÍÔ×ÙÓÇÚÇÚÜÔßàÇÔÚÏÔ×ÔÒÒÂÔÜÔÖÃÚÕßØÑÕÑØÇÚÃÇÝ
ÎÌßÒÒ¦ÊÇÚÕß¡ËÍÇÒÁÐÇÔÊØÕß®
ÚßÖÜÓÁÔÎÙËÖÕÒÒÁÝËÑÊÄÙËÏÝÙÚÎ
ËÔËÚÃÇÖÂØËÚÎÓÕØÌÂÒÇáÑÕÆÇÔÇÍÔ×ÙÓÇÚÕÝ
±Ö¦ØÞÕßÔÊËÑ¦ÊËÝÞËÏØÄÍØÇÌÇÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÏÔÊÏÑ¦ÖËØÙÏÑ¦ÇØÇÈÏÑ¦ÖÇÒÇÏÕÛÜÓÇÔÏÑ¦

ÑÇÚ¦Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÇÖÄÚÕÔ
ÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÚÎÝ¬ØÇÖËàÕÆÔÚÇÝ
ÒÁÐÏÕ»¡ÁÍÇ ÕÓÔÎÔÄÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎ©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕÝÇÒÒ¦ÒÄÍÜ
ÚÎÝÙÞÁÙÎÝÚÕßÇØÞÏÑÕÆÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝÓËÚÕÔÏÙÚÕØÏÑÄ ÇÒÒÏÙÛÁÔÎ
ÇÖÕÊÄÛÎÑËÙÚÕÔ¤ËßÊÕÑÇÒÒÏÙÛÁÔÎ®ÆØÜÇÖÄÚÏÝßÉÎÒÕÆÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆËÖÏÖÁÊÕßÓÏÑØÕÍØÇÌÃËÝ
ÄÒÇÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇÌÁØÕßÔËÒÒÎÔÏÑÁÝËÖÏÍØÇÌÁÝÓËËØßÛØÄÓËÒ¦ÔÏ
ßÔÕÊËÆÕÔÚÇÏÑÇÏÇÖÄÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÂÚÕßÝÙËÖÇÒÇÏÕÛÜÓÇÔÏÑÂÍØÇÌÂ
ÖÕßÖØÕÙÚÁÛÎÑËËÑÚÜÔßÙÚÁØÜÔ
ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÇÖÄÏÊÏ×ÚÎÙÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÖËØÏÂÒÛËÚÕÞËÏØÄÍØÇÌÕÄÚÇÔÎ
¬ØÇÖËàÕÆÔÚÇÖÁØÇÙËÙÚÇÞÁØÏÇÚÜÔ
©ÛÜÓÇÔ×Ô¬ÕÆØÑÜÔÚÕÚÕßÝ
ÇÏ×ÔËÝÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ¦ÍÔÜÙÚÕÖ×ÝÑÇÏÇÖÄÖÕÏÕÔÚÕÖÕÒÆÚÏÓÕÞËÏØÄÍØÇÌÕÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÊËÒÌÄÚÎÚÇÚÎÝËÔËÚÃÇÝ
ÄÖÕßÓÇØÚßØËÃÚÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇÖÄ
ÚÇÓÁÙÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇËØÏÂÒÛË
ÙÚÕÒÒÎÔÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕÚÕ 
ÓËÚÎÔÖØ¦ÐÎÊÜØË¦ÝÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ ÕÏÔÄÚÎÚÇÝÚÎÝ
ËÔËÚÃÇÝÙÚÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÃÊØßÓÇ
ÑÇÏÙÂÓËØÇÑÕÙÓËÃÚÕÓÕßÙËÃÕÚÕß
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕß.

H επιρροή

Επί τουρκοκρατίας
η «φυλλάδα
του Μεγαλέξανδρου»,
τυπωμένη σε πολλές
εκδόσεις στη Βενετία,
πήρε τη μορφή λαϊκού
αναγνώσματος.

Το βυζαντινό χειρόγραφο κώδικας 5 του Ελληνικού Ινστιτούτου
της Βενετίας είναι
το εκτενέστερο
στον κόσμο, με 250 ολοσέλιδες μικρογραφίες.

ÙËØÈÏÑ¦ÒÇÚÏÔÏÑ¦ÓËÒÏÍÄÚËØËÝ
ÂÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÑÇÚ¦ÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÓÏÑØÕÍØÇÌÃËÝÖÕßÙßÔÕÊËÆÕßÔÚÕ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÕÑÇÏËÙÚÏ¦àÕßÔÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇËÖËÏÙÄÊÏÇÚÎÝàÜÂÝÚÕß
ÑÇÏÚÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÝÚÕßÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÒÇÕÆÝÚÎÝ©ÏÑÕßÓÁÔÎÝËÐÎÍËÃ
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝËÖÕÖÚÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕß
ÚÎÝËÔËÚÃÇÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝ²ØÂÙÚÕÝ
ØÇÓÖÇÚàÂÝ¥ÙÚÄÙÕÚÕÈßàÇÔÚÏÔÄÞËÏØÄÍØÇÌÕÑ×ÊÏÑÇÝÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÚÎÝËÔËÚÃÇÝ

ÙÚÕÕÖÕÃÕÈÇÙÃàËÚÇÏÎÁÑÛËÙÎÙÚÎ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎËÃÔÇÏÚÕËÑÚËÔÁÙÚËØÕÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÛ×ÝËÐÏÙÚÕØËÃÓË
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝËÏÑÕÔÕÍØÇÌÏÑÁÝÑÇÏ
ÌÏÒÕÒÕÍÏÑÁÝÚÇÁÖÎÑÇÏÚÎàÜÂÚÕß
¡ÇÑËÊÄÔÇÙÚØÇÚÎÒ¦ÚÎÓÖËØÏÁÞËÏÓÏÑØÕÍØÇÌÃËÝÎÑ¦ÛËÓÏÇ
ÑÇÒÆÖÚËÏÄÒÎÚÎÙËÒÃÊÇÑÇÏÙÚÕ
ÙÆÔÕÒÄÚÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÕÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÕÑËÏÓÂÒÏÕÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÚÎÝËÔËÚÃÇÝ
ÔÚÏÍØ¦ÌÎÑËÍÆØÜÙÚÇÓÁÙÇÚÕß
ÕßÇÏ×ÔÇÑÇÚÄÖÏÔÖÇØÇÍÍËÒÃÇÝ

Ο αυτοκράτορας ³iØ0¨ÑÉÇÖ³ÑØåÜÓÂ{Ø¶ÓoÑØÐiÌØVÑ¨ÑooÉÜ{ÙÌ³iØ³ÈTÉ{¨o¨Ò×È

¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÞËÏØÕÍØ¦ÌÕß
ÊËÔËÙÚÏ¦àËÚÇÏÓÄÔÕÙÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏÙÚÕÌÏÒÕÒÕÍÏÑÄÚÕßÖËØÏËÞÄÓËÔÕÇÒÒ¦
ÙÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÇÔÚÒËÃÕÛËÇÚÂÝÍÏÇÚÎÔËÖÏØØÕÂÖÕß¦ÙÑÎÙË
ÕÓÁÍÇÝÙÚØÇÚÎÒ¦ÚÎÝÙÚÕßà¦ÔÚÏÕ
©ÒÁÐÏÕÝq¡ÁÍÇÝ ÕÓÔÎÔÄÝ
ÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÜÝÓÏÓÎÚÂÝÚÕß
ÒËÐ¦ÔÊØÕßËÃÔÇÏÑÇÚ¦Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÕÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÝÖÕßËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÙÚÎÔÖØÕÓËÚÜÖÃÊÇÚÕß
ÞËÏØÕÍØ¦ÌÕßÚÕÞËÏØÄÍØÇÌÕÕ
ÓËÍ¦ÒÕÝÙÚØÇÚÎÒ¦ÚÎÝËÏÑÕÔÕÍØÇÌËÃÚÇÏÓËËÔÊßÓÇÙÃÇßàÇÔÚÏÔÕÆÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÖÇØÇÖÁÓÖÕÔÚÇÝÁÓÓËÙÇ
ÙÚÕÔÒÁÐÏÕÕÕÖÕÃÕÝÜÝÔÁÕÝÒÁÐÇÔÊØÕÝÓ¦ÞËÚÇÏÓËÇÔ¦ÒÕÍÎÍËÔÔÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÊßÔÇÓÏÙÓÄÓËÙÚÄÞÕ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝ
ÚÕßÇÖÄÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝ
ÞËÊÄÔÑ¦ÛËËÖËÏÙÄÊÏÕÚÕßÑËÏÓÁÔÕßËÃÔÇÏËÏÑÕÔÕÍØÇÌÎÓÁÔÕÓË
ËÐÇÏØËÚÏÑÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÑÇÏÖÒÕÆÙÏËÝÙÑÎÔÁÝÇÖÄÚÕÔÈÃÕÑÇÏÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕß¡ËÍ¦ÒÕßÒËÐ¦ÔÊØÕß
©ÏËÏÑÄÔËÝÊÃÔÕßÔÖÔÕÂÙÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÓËÚËÞÔÏÑÁÝÖÕßàÜÔÚÇÔËÆÕßÔ
ÂËÔËØÍÕÖÕÏÕÆÔÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÍÏÇ
ÚÕÔÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÏÊÏÕÑÚÂÚÎÚÕß
Ñ×ÊÏÑÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎÁÑÊÕÙÎÚÕß
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÍÏÇÚÕ¡ßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÚÕßÒËÐ¦ÔÊØÕß®ÑÊÄÙËÏÝÐ¦ÔÚÇÝ¬ÄÙÕÚÕÑËÃÓËÔÕÄÙÕÑÇÏÕÏ
ËÏÑÄÔËÝÍÕÂÚËßÙÇÔ¦ÓËÙÇÚÕÔÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÖØÕÙÚ¦ÚÎÑÇÏÊÏËßÑÄÒßÔÇÔÚÎÔÚÇÆÚÏÙÂÚÕßÓËÚÎÓÕØÌÂ
ÚÕßÒÁÐÇÔÊØÕß®

Ξεφυλλίζοντας το χειρόγραφο με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας
Μέσα ÇÖÄÓÏÑØÕÍØÇÌÃËÝËÑÚßÒÃÙÙÕÔÚÇÏÚÇÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÚÎÝàÜÂÝÚÕß¡ÒËÐ¦ÔÊØÕßÇÖÄÚÎÍÁÔÔÎÙÂÚÕßÚÎÔ
ÇÔÇÍÄØËßÙÂÚÕßÙËÈÇÙÏÒÁÇÚÎÝ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÚÏÝÓ¦ÞËÝÚÕßÚÎÔÃÑÎÑÇÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÇØËÃÕß
ÈÇÙÏÒÏ¦ÚÜÔËØÙ×ÔÚÎÔßÖÕÚÇÍÂÚÜÔÖÄÒËÜÔÑÇÏÚÜÔÖËØÏÕÞ×Ô
ÚÎÝÙÃÇÝÚÎÔËÖÇÌÂÚÕßÓËÓÇÑØÏÔÕÆÝÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÝÚÎÔÖ¦ÒÎ
ÚÕßÓËÓßÛÏÑ¦ÚÁØÇÚÇÚÕÔÍ¦ÓÕ
ÚÕßÓËÚÎªÜÐ¦ÔÎÚÎÔÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÚÎÝÏÍÆÖÚÕßÚÎÔÖØÕÙÑÆÔÎÙÎÙÚÕÓÇÔÚËÃÕÚÕßÓÓÜÔÕÝÃÇ
ÚÎÔÃÊØßÙÎÚÎÝÒËÐ¦ÔÊØËÏÇÝÚÏÝ
ÖËØÏÖÁÚËÏÁÝÚÕßÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÄÚÕß

¬ÕËßØÆÚËØÕÑÕÏÔÄÓÖÕØËÃÔÇ
ÖËØÏÎÍÎÛËÃÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÞËÏØÕÍØ¦ÌÕßÙËÕÒÄÍØÇÓÓÇÚÎÔ
ÉÎÌÏÇÑÂÁÑÛËÙÎÖÕßËÍÑÇÏÔÏ¦àËÏÙÂÓËØÇÙÚÏÝÚÕÓËÙÎÓÁØÏ
ÕßÌßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÇØÓÄÊÏÕÝÍÏÇÚÕÔÖÄÊÎÓÕÒÒÎÔÏÙÓÄ
ÔÚ×ÔÎÝÏÇÓÇÚ¦ØÎÝÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ÐËÌßÒÒÃÙÕßÔÚÕÞËÏØÄÍØÇÌÕÔÇ
àÕßÓ¦ØÕßÔÙÚÏÝËÏÑÕÔÕÍØÇÌÏÑÁÝ
ÚÕßÙßÔÛÁÙËÏÝÖÕßÙÑÏÇÍØÇÌÕÆÔ
ÚÇÈÇÙÏÑ¦ÙÎÓËÃÇÚÎÝàÜÂÝÚÕß
¡ÒËÐ¦ÔÊØÕßÍÏÇÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÔÚÎÔÕÏÑÕßÓËÔÏÑÂÚÕßÊÏ¦ÙÚÇÙÎÇÔ¦ÚÕßÝÇÏ×ÔËÝÑÇÏÔÇ
ÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÔÖ×ÝÕÏßàÇÔÚÏÔÕÃ
ÇÌÕÓÕÃÜÙÇÔÚÇÁÖÎÚÕßÓËÍ¦ÒÕß

Αριστερά, oÒÐØ³ÈåÜÉÂÒÙ¨ÈÐÉ³i~Ì¨i³ÈÛÑ¨ÉËÈV,ÂÒi
ÛÉÂ{ÒViÑÑoÌ¨ÉÈÊ³ÈÉKÑ{ÜÓÑ³Ñ~ÉÙÌ

ÒÒÎÔÇÙÚØÇÚÎÒ¦ÚÎÚÕÔÚØÄÖÕ
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÇÔÁÊËÏÐÇÔÚÕÔÎØÜÏÙÓÄÑÇÏÚÎÍËÔÔÇÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÖØÕÌÇÔ×ÝßÓÔÂÛÎÑÇÔ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÕßà¦ÔÚÏÕ
¬ÕÒÒÎÔÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕÚÎÝ
ËÔËÚÃÇÝÓËÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÇßÚÂ
ÁÑÛËÙÎÇÔÕÃÍËÏÓÏÇÔÁÇÙËÒÃÊÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔÛÎÙÇßØ×ÔÖÕßÑÇÚÁÞËÏ®ÇÔÇÌÁØËÏÙÚÎÔ ®ÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ²ØÂÙÚÕÝØÇÓÖÇÚàÂÝ
ÞØÂÙÎÔÁÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×Ô
ÖØÕÙÊÃÊËÏÓÏÇÔÁÇÖØÜÚÄÍÔÜØÎÊßÔÇÓÏÑÂÙÚÎÊÏ¦ÞßÙÎÚÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔÇÍÇÛ×ÔÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÊÏ¦ÊÕÙÎ
ÚÎÝÍÔ×ÙÎÝËÃÔÇÏËßÛÆÔÎÓÇÝ

ÁÔÇÔÚÏÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÑÇÏÚÕßØÄÒÕßÓÇÝ®


Η ψηφιακήÓ~ÚÉit$Ú¨ÖÜØ³ÈÉoÒÜÈåÜÉÂÒÙ¨ÈØKÈÇÑ³{Ê~Üi¨Ð{Ò 
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³iØ(¨ÉÙ¨ËÑØ³iØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØV
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ
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Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΧΟΡΟΣ

Urban Styles
Η αυλή ³È'É³{KÒÜÝ +! 

ÚÑ×{ÜÂÉÊÉ{³i~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊÐÒÙÑº}Ã}_Ã©~Ñ³Ñ×³ÒÉ{ÑÌ³
É¨ÜËo{ÑÐ{ÑÙ{ÑÙ¨Ñ³{~ÊÑ¨Ò³ÑioÉÐÒ³iÉ~ÜÊÂÉ{ØÈÈÙÈÒÇÉ{T¨ÌVÑ~¨KÑ³{~Ò~Ñ{~ÐÙËÑ
0iÐÒÙÑÚÑÈÙÉÖÉ{i~È¨{Ñ~Ê
ÐÒ³Ñ¦ºH__>²©(ÓÐ³iV¸.É³ÉÐK¨ËÈV¨ÑUÆÆÐÐ(Ü{³{³{~Ì
Ù¨ÈÐÑ0¨ÑÓÇiØÖ¨È'ÑÉ¨ÐÓiØd®wÆVÉÈ~ËÑΠληροφορίες:
22128157, info@cultural.bankofcyprus.
com. Είσοδος Ελεύθερη.

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Συναυλία Mνήμης Σόλωνα Μιχαηλίδη
Το Θέατρο ,{ÒÜ³V³ÜÑË{³o{¨³ÑÐo{Ñ

³Ñ¸ÆT¨Ò³ÈV~Ñ{ÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³(Ü{³{³{~Ì Ù¨ÈÐÑ.ÌÜÑ{TÑiÜËÙiV³{ÐÒ³iÐÊÐi
³ÈÐÉoÒÜÈÐÈÈ¨oÖVÐÉÐ{ÑÐÑÙ{~ÊÈÑÈÜËÑ.³iÈÑÈÜËÑÈÐÐÉ³ÓTÈ³ÈÑ¨³Ó³(¨ÐiÚÓÑØÐÉ³ÈØ Ë~(Ë³³ÑK{ÜËV ¨Ñ~ÜÊ{³ÓÜÜÑK{ÜËV Ë~(ÑÑoÉ¨oËÈK{ÌÜÑV{¨Ò³Ñ
(ÑÑÉ~ÜÓÈØK{Ü³ÓÜVi1ÉÙ¨Ñ,Ò×³i
¨ÒVi ÜÉÑÈÇÒÜÑ{Ò~Ñ{i¨ÙËÑ³ÈÈ{~ÖÈ~ÉËÈÉÐÉÖÐÉ³i¨ËÑ
Ñ{ÜÉËÈ{ÒÛ{ÉÖÚÈiT¨ÙËÑØU.ÌÜ
ÜÑÙÒØ1ÑÑ¨È{Ñ³Ö³ÑÓ¨oÑ³È.ÌÜÑ
{TÑiÜËÙiUÈÑ¨³Ó³ÉoTÌ¨ÙV.ÈË³Ño{Ñ³ÓÜ
~Ñ{{ÒV0¨ËÐÉ{ÒV(¨ÉÜÖÙ{o{ÑK{ÜË~Ñ{
{ÒV0¨ÑoÖÙ{ÑU°¨{Ñ³iØ ÑÈ{~ÒØVÉ¨ÖÉ{Ñ
ÐÈÐÉ{ÒV>k»²_ÐÉ~ÈÑ¨³Ó³ÉoTÌ¨ÙV
~Ñ{³Ñ¨Ù{Ñ~ÒUÑË¨É$ÙÈÓÑV ,Ð{Öi1Ñ¨KÜiÚÉËÉËiØKË³ÉÐÉÈÉ³ÉÖÂÉ{Ø
³È.ÌÜÑ{TÑÜËÙi~Ñ{³iØÑÜÜ{ÌiØ{TÑiÜËÙÈVÉÖ³ÐiÑÑ×¨Ò³°Ú¨~Ñ{
ÑÜÜ{³ÓTi.{TÑiÜËÙiÚÑ~ÒÉ{Ë~iØ{TÑiÜËÙiØ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ´.É³ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ
1ÓÑ³¨,{ÒÜ³VåÙ¨ÓÑÛ¨È{³iVÉÐÉÌØ
(Üi¨×¨ËÉØ¯¨Ñ³ÊÉ{ØU¬¬¬¬¬¬ml~Ñ{(ÓÐ³i
¸.É³ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ³(Ü{³{³{~ÌÓ³¨(ÑÉ{³iÐËÈÖ¨ÈVå¨T³{~Ì$ÙÖåÂ{ÚÓÑØVÑÜ{ÒÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Italian Film Days για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
Το Italian x>Ã©É{³¨Ó×É{ÑÌ

³{ØÐÓT¨{³{Øl.É³ÉÐK¨ËÈ¸Æ 
(¨ÉKÉËÑ³iØ³ÑÜËÑØVÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ
³i³ÑÜ{~ÊÉ³Ñ{¨ÉËÑÑ¨ÑooÊØ³Ñ{{
Ý!x¦ºVÑ¨È{ÒÇÉ{o{ÑÙÉÖ³É¨iÈÉTÌÐÉiT¨{Ò³'É³{KÒÜ³ÑÜ{~Ö{iÐÑ³o¨Ò×ÈVÐÉ³Ñ{ËÉØÑÌ³{Ø
~ÑÜÖ³É¨ÉØ³ÉËÙØ³ÈØ ×É³{ÊÓ~Ùi³È'É³{KÒÜÓTÉ{ÉÐÜÈ³{³ÉËÐÉÉ¨{Ì³É¨ÉØ³Ñ{ËÉØVÉ¨{Ì³É¨ÉØ³ÚÉËÉØ~Ñ{ÜÊ¨É{ØÈÌ³{³ÜÈØ³ÑÉÜÜi{~Ò
~Ñ{³ÑÑooÜ{~Ò${¨KÜÓØÚÑ¨ÑoÐÑ³{iÚÖ³iÒ¨Ñ~ÑV³iÉÈ~ËÑ~Ñ{³iÉÐÉÌVÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³Ñ
ÚÓÑ³¨Ñwx__ÁV&>²v_~Ñ{+x>²V
ÐÉÉÜÉÖÚÉ¨iÉËÙ ÉËiÐiÓÑ¨Âi
ÚÑoËÉ{³iÒ¨Ñ~Ñ³{Ø.É³ÉÐK¨ËÈÉÑ¨ÈËÑ³È³ÑÜÖ(¨ÓKi~Ñ{
³³{~å¨TVÐÉ³i¨KÜÊ³iØ
³Ñ{ËÑØt*º>X¦¦_º¿>¦xu0'É-

³{KÒÜÐÉ³Ñ~ÐËÇÉ{³iÉÈ~ËÑ³{Ø
.É³ÉÐK¨ËÈ~Ñ{~Ñ³ÑÜÊoÉ{³iÉÐÉÌ
³.ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~VÐÉÐ{Ñ{Ù{ÑË³É¨iÖT³Ño{Ñ³~ÜÉË{Ð³{Øl.É³ÉÐK¨ËÈV
ÐÉ³i³Ñ{ËÑ¡2kxnx>²º²²xxR©²x¢$
~iÚÓ³iØ>Hx¦>¿x>~Ñ{Ñ¨ÑooÌØ->¿>²¦_-R>¦xRÚÑÑ¨È{ÒÈ

¨{~Ò³i³Ñ{ËÑ0ËÙ{K¨ÒÙÈVÐÉ
KÒi³{ØÑÂ{ÜoÊÉ{Ø³È~{ÖVÚÑÑÑ~{ÚÉËi{ÑoÑiÐÓi³Ñ{ËÑ³È'É³{KÒÜΓια περισσότερες πληροφορίες,
στη σελίδα Facebook της Πρεσβείας www.
facebook.com/ItalyinCyprus/ για καθημερινές ενημερώσεις.

Nοσταλγία με τη ΣΟΚ
Υπό την αιγίδα³iØ 6Ñ³iØå¨Ð³ÉËÑØ
³È$ o{Ñ³ÈØ(¨Ì×ÈoÉØVi.ÈÐ×{~Ê$¨TÊ³¨ÑÖ¨È¨ÑoÐÑ³{ÉË
ÈÑÈÜËÑo{ÑÑ³{ÐÊÉ{³iÙÖÑÐiV³i
Ñ³TÊ~Ñ{³~È¨Òo{³¨×ÖoÑÒ³~ÌÐVÈÌ³i~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊÙ{ÉÖÚÈi³ÈÐÑÓ³¨È_©
_¦n>Rv>1ÑÑ~È³Ö³ÑÓ¨oÑt %É{¨ÚÉ¨{ÊØÈT³ÌØuV {ÑooÊV
È~³É¨{ÌV.~Ó¨³~Ñ{³É¨ÐÓ³ÇV³È
_X_©©vVi0ÓT{~i.ÈË³ÑÉ,É
ÐÉËÇÑV³Èå ³KÌ¨Ñ~V>H}_o{Ñ¨TÊ³¨ÑÉoTÌ¨ÙV³È+º©²~Ñ{i
tÏÙÊ³iÑ¨ÒuÑÌÑÐÑÑÌmi
~Ëii³iØiØ.ÈÐ×ËÑØV³ÈÉ³ÌKÉ0É³Ò¨³i.É³ÉÐK¨ËÈV¨ÑdUÆÆ
ÐÐ(ÜÑ³ÉËÑ'ÑÉ¨ÐÓiØVÉÈ~ËÑ
ÈÑÈÜËÑ¨ÑoÐÑ³{ÉË³Ñ{³ÜÑË{³É~ÙiÜÉt ÖT³ÉØÑÜ~Ñ{¨{Öu¸Æ³ÈÛÊÐÈÉÈ~ËÑØ~Ñ{
iÉËÙØÉËÑ{ÉÜÉÖÚÉ¨io{Ñ³~{Ì
Πληροφορίες τηλέφωνο 22 463144,
info@cyso.org.cy. Είσοδος ελεύθερη.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

«Σπασμένο Γυαλί» του Άρθουρ Μίλλερ
Στο πλαίσιο ³È'É³{KÒÜÖ¨{Ñ¸ÆÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³Ó¨o³È°¨ÚÈ¨ËÜÜÉ¨t.ÑÐÓÈÑÜËuVÉÐ{ÑÜÖÉÙ{Ñ×Ó¨ÈÑÑ¨Ò³ÑiVÉ~iÚÉËÑ
°ÑØÑÜÜ{Òi.³i ÓÑ4Ì¨~i³È´dV³i
ÖT³Ñ³~¨È³ÒÜÜÈ{ ÑÇËÓÑÑÌÜÑ
³ÑÐÑoÑÇ{Ò³ K¨ÑËVi.ÖÜK{Ñ~ÓÜÐÉ¨o~
ÂÑ×{~ÒÑ¨ÑÜÖÉ{¨ËØ~ÑÓÑÑÚÜo{~Ì
ÑË³{VÐÓÉ{Ñ~Ëi³iÑÌ³iÐÓi~Ñ{~Ò³$o{Ñ³¨ÌØ³iØVÛ¨ÒÍÐÑÚÑ~ÒÉ{Ì{KÑÚÉ{Ò
Ð¨ÉË³ÑÐÈ³{~Ò³iØ{~oÓÉ{ÑØ¨~É{ÐÓÈÑ³iKiÚÊÉ{åÈ³ÌÌÐØÈÚÑK¨É{V
Ð¨ÉËÑÐÑØKiÚÊÉ{ÌÜÈØ(¨³Ño{³Ö{U{ÒiØÖ¨ØV(ÑÑo{³ÑÜÑ³ÊV
Ò¨iØ.ÇØVÒÈÜ{ÉÜÐÒ~i~Ñ{ ÜËÑÒÜÑÐÑ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø.É³ÉÐK¨ËÈ³(Ñ³³ËTÉ{ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨ÉÐÉÖ~Ñ{
³{ØÆV~Ñ{¸.É³ÉÐK¨ËÈ³iÉ³¨{~Ê.~iÊ1$³iÉÈ~ËÑ
Εισιτήρια: www.tickethour.com.cy & ACS Couriers.

Καφέ Μπαλκάν
Πέντε χρόνια ÐÉ³ÒÑÌ³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑ

ÉÐ×Ò{Ê³ÈØ³å¨T³{~ÌåÂ{ÚÓÑØV
{tÑ×ÓÑÜ~ÒuÉ{³¨Ó×È³i
Ö¨ÐÉ~Ñ{Ö¨o{ÈÜ{~ÌVÈÙÉÈÌÐÉ{ÑÌ³i(ÑÈÜËÑ³Ñ³ÖÜÈ³³¨ÑoÖÙ{~Ñ{ÜÑ{{ÐÓ{ÑÌ
³åÌ³Ü.{ÙÓ¨i³~³¨ÑÐÒ
~Ñ{³ÒiÑ×ÓÑ³Ñ³ÖÐÑÑ Ñ
TÊÐÑÐÉKÒi³iÖ¨ÑÜÜÒÉi¨ÉÑÐÓÑÌ³{ØÐÈ{~ÓØ³È~ÌÐÈV³
Ñ×ÓÑÜ~ÒÑ¨È{ÒÇÉ{×Ó³ØÈÜ{~Ì
ÑÌ³i¨ioÖÐÉi~Ñ{ÓÑ³ÈÙÈÜÉ{ÒVÉ³{ÒÇ³ÑØÉ³¨ÑoÖÙ{ÑÑÌ³i
åÑ³Ü{~ÊÉÌoÉ{~Ñ{³iK¨É{ÙÈ³{~Ê
Ñ~ÉÙËÑV~ÑÚØ~Ñ{É~ÖØÑÌ
³iÉÈ¨Ö³É¨iÉ¨Ìi³ÈåËÐÈ
åÜÓÂÑÙ¨ØÑoÒ³iØUK{Ð¨Ò×VÑ-

ËÜiØÐÐÑ³ÒØUÉÈ³ÒÜÑÖ~Ø³ÉÐÉ{³iØU{ÒVåÌ³ÜØ.{ÙÓ¨iØU
~³¨ÑÐÒVÒiØÑ×ÓÑØU³ÖÐÑÑV(ÑÈÜËÑ³Ñ³ÖÜÈU³¨ÑoÖÙ{ÛÉÈ³Ó¨Ñ.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

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Σχολεία άνευ σχολίων
άτι οι ψεύτικεςÈÒËÌÇØÃÊËÝÑ¦ÚÏÚÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÓËÚÎÓÇÔÚÂÒÇÑÇÏÚÎÔËÑÊÃÜÐÎÚÎÝÓÇÛÂÚØÏÇÝÇÖÄÚÕÙÞÕÒËÃÕ
ÒÃÍÕÚÇÑÇÖÔÕÍÄÔÇÒÃÍÕÚÇÓÁÚØÇÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÓÕßÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÇÙÞÕÒËÃÇÓÇÝÖ¦ÒÏ
ÛÇÓËÃÔÕßÔÙÚ¦ÙÏÓÇ©ÒÄÑÒÎØÕÚÕËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÇËÖÏÌÇÔËÏÇÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÇÔÇÑÆÖÚÕßÔ
¦ÛËÙÞÕÒÏÑÂÞØÕÔÏ¦ËÃÔÇÏÖÇÔÕÓÕÏÄÚßÖÎ
ÓËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÇÖÄÏÊØÆÙËÜÝÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÒÒ¦àÕßÔÖÕÆÑÇÏ
ÖÕÆÚÇÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÍÃÔÕÔÚÇÏ
Ñ¦ÖÕÏËÝÓÏÑØÕÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕßÝÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÝ
ÖØÕÙÛÇÌÇÏØÕÆÔÚÇÏÓÇÛÂÓÇÚÇÑÇÏÖ¦ÓËÖ¦ÒÏÚÎÓÁØÇÚÎÝÓÇØÓÄÚÇÝ
¬ÕÙÞÕÒËÃÕËÃÔÇÏÓÏÇÇÔÇÍÑÇÃÇÙßÔÛÂÑÎÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÑÇÏÕÚØÄÖÕÝÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÝÚÕßÝÖØÁÖËÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÔÇÊÏÁÖÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÑÇÔÄÔËÝÇÒÒ¦ËÃÓÇÏ
ÈÁÈÇÏÕÝÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÓ¦ÛËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÙÚÇÔÏÑ¦ÚÕÖßÛÇÍÄØËÏÕÛË×ØÎÓÇ
ÑÇÏÖÄÚËÖËØÏÙÖ¦ÚÇÏÎÒÂÍÕßÙÇËÔÚÇ
ßÖÕÚÏÓ×ÄÞÏÑÇÛÄÒÕßÖÒ×ÝÒÁÜÄÚÏÛÇ
ÖØÁÖËÏÚÕÙÞÕÒËÃÕÄÖÜÝÚÕÁÞÜËÍ×ÙÚÕ

Κ

ÓßÇÒÄÓÕßÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÇÔÕÏÑÚÄÊØ×ÓËÔÕ
Ó¦ÛÎÙÎÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÙÑÁÒÕÝÚÕßËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÎÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÔÇËÃÔÇÏÈÇÙÏÑÕÃ
ÙÑÕÖÕÃÚÎÝËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÂÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÑÇÏ
¦ÒÒÇÖÕÒÒ¦¡ÖÕØËÃÔÇÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÑ¦ÖÜÝ
ÄÒÇÇßÚ¦ËÐÜÍÂÏÔÇÑÇÏÇÔËÌ¦ØÓÕÙÚÇÇÒÒ¦ÁÞÜÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÊÆÙÑÕÒÕÔÇËÌÇØÓÕÙÚÕÆÔÁØÜÑÇÛÎÍÎÚÁÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÔÂÑÇÒÆÚËØÇÍÔÜØÃàÜËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÝÖÕßËÔÓÁØËÏ
ÚÕÑ¦ÔÕßÔ¡ËÖÕÒÒÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝÈÁÈÇÏÇ
ÇÌÕÆÖØÁÖËÏÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÁÔÇÙÌÏÞÚÄ
ÇÔÇÒßÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÈ¦ÒËÑÇÏÚÏÝÍÏÕØÚÁÝ
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÊÏÕØÍÇÔÜÛÕÆÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ
Þ¦ÒÇÙÓÇÚÎÝÙÕÆÖÇÝÚÏÛËÝÚ×ØÇÑÇÏÚ»
ÇÔÇÑÇÚËÆËÏÝ"®Ñ¦ÔËÄÚÏÒÁËÏÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕ
ÔÇÌÆÍÕßÓËÇÖÄÚÏÝÁÔÔÕÏËÝ±Ö¦ØÞÕßÔÕÏ
ÑÇÛÎÍÎÚÁÝÑÇÏÕÏÊ¦ÙÑÇÒÕÏÖÕßÁÞÕßÔÓËØ¦ÑÏÖÕßÚÕßÝËÔÊÏÇÌÁØËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÔ
ÕÓÇÛÎÚÂÝÁÞËÏÔÇÌ¦ËÏÂÁÞËÏÑÇÛÇØ¦ØÕÆÞÇÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÓËÒÇÔÏÇÙÓÁÔÕÝÂÒßÖÎÓÁÔÕÝÑÇÏÈ¦àÕßÔÙËÊËÆÚËØÎÓÕÃØÇÚÎÓ¦ÞÎ
ÙÚÕßÝÏÍÄÝÕÚÇÓÕÆÝÑÇÏÖÇØÄÓÕÏÇËÔ

ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÎÓ¦ÞÎÇßÚÂÄÚÇÔßÖ¦ØÞÕßÔÓÇÛÎÚÁÝÑÇÏÓÇÛÂÚØÏËÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÞÃÒÏÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝ
ÏÙÚÁÉÚËÓËßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÓÕÏ¦àÕßÔÇÄØÇÚËÝÕÏÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÇßÚÁÝËÃÔÇÏÙÇÔÚÇ
ÙÑ¯Ú¦¶ÙßÍÞÜØÁÙÚËÓÕßÚÎÌØ¦ÙÎ¶ÊËÔ
ÛÁÒËÏÑÇÔËÃÝÔÇÚÏÝÇÑÕßÓÖÂÙËÏ ÇÒÆÚËØÇ
ÙÇÔÚÏÝÍ¦ÚËÝÔÇÚÇÙÑËÖ¦ÙÕßÓËÕÆÚËÔÇ
ÓßØÃàÕßÔÕÆÚËÔÇÚÇÈÒÁÖÕßÓË
ÁÒÜËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÕÆÝÚÕßÖÕßÔÇÚÇÈÒÁÖÕßÔÑÇÏÔÇ
ÚÇÖÏ¦ÔÕßÔÇÌÕÆÕÏÇØÓÄÊÏËÝÍÏÇÚÕÆÚÕ
±ÖÎØËÙÃËÝ ÕÏÔÜÔÏÑÂÝßÎÓËØÃÇÝÇØÑÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÑÇÚÇÈÕÒÂËÖÏÊÕÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙÚÎÔ
ÖØÕ¦ÙÖÏÙÎÚÎÝÌÂÓÎÝÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝÚÕßÝ
ËÔßÖ¦ØÞÕßÔÖÇÑÁÚÇÖÇØÁÓÈÇÙÎÝÍÏÇÚÕÔ
ÙÞÕÒÏÑÄËÑÌÕÈÏÙÓÄÑÇÏÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÁÌÎÈÕßÓËÇßÚÕÑÚÕÔÏÑÄÏÊËÇÙÓÄÁÒÜÚÕÔÑÇÛÎÍÎÚÂÖÕßÛÇÚÕÖÏ¦ÙËÏÙÚÕÔÇÁØÇÑÇÏÛÇÑÏÔÂÙËÏÚÏÝÇØÍÄÙßØÚËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝØÕÙÕÞÂÊËÔ
ÚÕÛËÜØ×ßÖÕÞØÁÜÙÎÚÕßËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆ
ÇÖÒ×ÝÛÇÂÛËÒÇÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÖËØÏÙÙÄÚËØÎËßÛÆÔÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝ
ÚÁÚÕÏÜÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÈÇØÇÃÔËÏÖØÜÚÃÙÚÜÝ

Η πόλη αλλάζει,
το ίδιο κι εμείς
οια είναι ÎÙÞÁÙÎÓÇÝÓËÚÎÔÛÂÔÇ"
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Αρνήθηκε να συμβιβαστεί με την εξουσία
Δίγλωσση έκδοση για τον ποιητή Βλαντίμιρ Βισότσκι, τον δεύτερο πιο δημοφιλή Ρώσο στη χώρα μετά τον Γκαγκάριν
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΒΙΣΟΤΣΚΙ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (μτφρ)
Στίχος, ο πρώτος ήχος της ψυχής...
Στο πνεύμα και τον ρυθμό
του Βλαντίμιρ Βισότσκι
Λεμεσός 2019, σελ. 189

Για τον Βλαντίμιρ
Βισότσκι η ελευθερία
του ανθρώπου ήταν
αδιαπραγμάτευτη.
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ÁØÍÕÚÕßÊÎÓÕÌÏÒÕÆÝÑÇÏÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔÕßª×ÙÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÚÕß
ÕÆÇÏ×ÔÇÒÇÔÚÃÓÏØÏÙÄÚÙÑÏ
ÏÔÎÚÂØÏÇÊÆÔÇÓÎÚÎÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÙÚ¦ÙÎÝÚÕßÏ-

ÙÄÚÙÑÏËÃÔÇÏÕÇÔÚÏÑÕÓÌÕØÓÏÙÓÄÝ
Î¦ØÔÎÙÎÔÇÙßÓÈÏÈÇÙÚËÃÓËÚÕÔ
ËÐÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÂÚÕÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄ
ÑÇÛÜÙÖØËÖÏÙÓÄÎ¦ØÔÎÙÂÚÕßÔÇ
ÇÖÕÊËÞÚËÃÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÖÕßÖËØÏÕØÃàÕßÔÚÎÔËÒËÆÛËØÎÙÑÁÉÎÑÇÏ
ÈÕÆÒÎÙÎÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝ
ÚÁÞÔÎÝ´ÚÙÏÎËÙÜÚËØÏÑÂËÒËßÛËØÃÇÜÝÖÔËßÓÇÚÏÑÂÎÛÏÑÂÑÇÏÇÏÙÛÎÚÏÑÂÇÔÚÃÙÚÇÙÎÇÔ¦ÍËÚÇÏÙË
ËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÖÕÏÎÚÏÑÂÝÙßÔÛËÚÏÑÂÝÑÇÏËØÓÎÔËßÚÏÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÕß
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝ
ÚÕßÏÙÄÚÙÑÏËÃÔÇÏÕØËÇÒÏÙÓÄÝË
ÇÔÚÃÛËÙÎÄÓÜÝÓËÚÕÔÑßØÃÇØÞÕ
ÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÄØËÇÒÏÙÓÄÖÕßßÖÎØËÚÕÆÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÂÏÊÁÇÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔËÐÏÊÇÔÃÑËßÙÎ
ÚÎÝÖÕØËÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÕÏÙÄÚÙÑÏ
ÙÚÎØÃÞÚÎÑËÙÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄØËÇÒÏÙÓÄÇÔÏÞÔËÆÕÔÚÇÝÑÇÏÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàÕÔÚÇÝÚÇßÖÇØÑÚ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÏÝÁÍÔÕÏËÝÑÇÏÚÏÝÇÍÜÔÃËÝÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔØÔËÃÚÇÏÚÎÓßÛÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÚÕÔËÐÜØÇáÙÓÄÑÇÏÈ¦àËÏÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÎÔ
ÏÊÁÇ¡ÄÔÕÓËÈ¦ÙÎÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝàÜÂÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÖØÕÝÚÕÑÇÒÆÚËØÕ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÃÔËÚÇÏÁÚÙÏÕÖÕÏÎÚÂÝ
ÑÇÏÚØÇÍÕßÊÏÙÚÂÝÚÕßÊØÄÓÕßÚÎÝ
ÊÏÖÒÇÔÂÝÖÄØÚÇÝÚÕßÌÄÈÕßÚÕß
ÖÄÔÕßÚÎÝÓÕÔÇÐÏ¦ÝÚÎÝÇÒÎÚËÃÇÝ
ÚÕßÖÕÚÕÆÚÕßÞÜØÏÙÓÕÆÚÕßÌÇÔËØÕÆÑÇÏÚÕßÖÇØ¦ÔÕÓÕßÁØÜÚÇ
ÚÎÒÏÚËÆËÏÚÎÊÏÇÖÒÕÑÂÚÎÊÏÇÌÛÕØ¦ÚÎÙßÔÇÒÒÇÍÂÚÎÊÜØÕÊÕÑÃÇ

Ο Γιάννης ³Ñ~ÌÈÜØÈ³ÊÉ{³ÉÜÜiÌ×~{Ì³ÜÑ³ËÐ{¨{Ì³~{VÐËÑÑÌ³{ØÈÙÑ{Ì³É¨ÉØ~Ñ{TÑ¨{ÐÑ³{~Ì³É¨ÉØ
~ÑÜÜ{³ÉT{~ÓØ×È{oÐËÉØ³iØK{É³{~ÊØÉTÊØ

ÚÎÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÚÎÙÖÏÕßÔÏ¦ÑÇÏ
ÊËÔÌÕÈ¦ÚÇÏÚÕÔ¡ËÍ¦ÒÕÊËØÌÄ®
ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÖÇÔÚÕÆÖÕßÇÑÕÆËÏ
ÈÒÁÖËÏÑÇÏËÒÁÍÞËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÏÇÔÇ
ËÑÌØ¦ÙËÏÑÇÒÆÚËØÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÍÆØÜÚÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÎÔ
ÇØÍÑÄÚÎÙßÔÛÎÓÇÚÏÑÂÍÒ×ÙÙÇ
ÚÕßÖËØÏÛÜØÃÕßÚÕßßÖÄÑÕÙÓÕß
ÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÚÎÝÓÖÕÁÓÏÑÎÝ
ÔËÕÒÇÃÇÝÑÇÏ¦ÒÒÜÔÕÓ¦ÊÜÔÓÏÇ
ÍÒ×ÙÙÇÓËÚÕßÝÏÊÏÜÓÇÚÏÙÓÕÆÝÑÇÏ
ÚÇßÖÕÔÕÕÆÓËÔ¦ÚÎÝ²ØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃ
ÊÏ¦ÌÕØÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÜÝÂØÜËÝ
ÇÌÎÍËÃÚÇÏÄÓÜÝÖ¦ÔÚÕÚËÙËÖØ×ÚÕÖØÄÙÜÖÕËÙÜÚËØÏÑËÆÕÔÚÇÝÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
©ÏÙÄÚÙÑÏÊËÔÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÙË
ÚÎÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÂÏÊËÕÒÕÍÃÇÕÆÚË
ÕØÇÓÇÚÏàÄÚÇÔÚÎÔÖÇÒÏÔÄØÛÜÙÎ
ÚÕßÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÕÆËÔÁÌßÍË¦ÒÒÜÙÚËÇÖÄÚÎÞ×ØÇËÔ×ÓÖÕØÕÆÙË

ÇÌÕÆÎÚØÃÚÎÚÕßÍßÔÇÃÑÇÇÖÄÚÕ
  ÂÚÇÔÎÊÏËÛÔÕÆÝÌÂÓÎÝÇÒÒÃÊÇÎÛÕÖÕÏÄÝ¡ÇØÃÔÇÒÇÔÚÃÓÁÒÕÝ
ÚÕß  ÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑËÃÔÕÄÓÜÝ
ÖÕßÍÏ»ÇßÚÄÔÂÚÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÚÕÂÚÇÔÎËÒËßÛËØÃÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß
±ÖÄÇßÚÂÔÚÎÔÁÔÔÕÏÇÛËÜØ×ÄÚÏ
ÂÚÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ¡ÇØÐÏÙÚÂÝÇÖÄ
ÚÕßÝËÖÃÙÎÓÕßÝ¡ÇØÐÏÙÚÁÝÇÌÕÆ
ÑÇÏÕ¡ÇØÐÊÏÇÚÆÖÜÔËÚÎÛÁÙÎÄÚÏ
ÕÑÕÓÓÕßÔÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÚÕÖÁØÇÙÓÇ
ÇÖÄÚÕÈÇÙÃÒËÏÕÚÎÝÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇÝÙÚÕÈÇÙÃÒËÏÕÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝ®
ÚÕÖÁØÇÙÓÇÇÖÄÚÎÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎ
ÙÚÎÞËÏØÇÌÁÚÎÙÎÚÕßÇÚÄÓÕßÑÇÏ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ©ÏÙÄÚÙÑÏËÔÚÄÖÏÙË
ÄÞÏÛËÜØÎÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÈÏÜÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÇÔÚÃÛËÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÏÊÇÔÏÑÄÑÇÏ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ
ÌÇÃÔËÙÛÇÏÑÇÏÚÕËÃÔÇÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ
ÏÊËÇÚÄÑÇÏÚÕÇÒÎÛÏÔÄ ÇÏÜÝÑÇÒÒÏ-

ÚÁÞÔÎÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÇÒÒÎÍÕØÃËÝ
ÖÇØÜÊÃËÝÓËÚÇÌÕØÁÝßÖÇÏÔÏÍÓÕÆÝ
ÓËÙÚÃÞÕßÝÒÏÚÕÆÝÙÑÒÎØÕÆÝÇÏÞÓÎØÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÄÙÕÇÖÒÕÆÝÁÚÙÏ
×ÙÚËÔÇÌÛ¦ÔÕßÔÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÎÔ
ÉßÞÂÑÇÏÚÎÙÑÁÉÎÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ËÜØ×ÄÚÏÎÖÕÃÎÙÎÚÕßÏÙÄÚÙÑÏ
ÕÕÖÕÃÕÝÖÁÛÇÔËÚÕ ÙËÎÒÏÑÃÇ
ÓÄÒÏÝËÚ×ÔÂÚÇÔÕÖØÕ¦ÍÍËÒÕÝ
ÚÎÝÖËØËÙÚØÄÏÑÇÑÇÏÚÎÝÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÝÚÎÝÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇÝÊÎÒÇÊÂÔÇ
ËÏÖÜÛÕÆÔÕÏÇÒÂÛËÏËÝÑÇÏÕÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚËÝÚÎÝÕÈÏËÚÏÑÂÝ´ÔÜÙÎÝÑÇÏÔÇÍÃÔÕßÔÕÏÇÔÇÍÑÇÃËÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÔÖÕØËÃÇÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝ
ÚÕßÙÕÙÏÇÒÏÙÓÕÆ¦ÙÞËÚÇÇÔÇßÚÂ
ÎÖÕØËÃÇÓËÚÇÒÒ¦ÞÛÎÑËÐÇÙÚÄÞÎÙËÑÇÏÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÖÇÒÏÔÄØÛÜÙÎ
ÚÕßÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÕÆÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏËÊØÇÃÜÙÎÇÑØÇÃÜÔÚÇÐÏÑ×Ô
ÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÑÇÏÙËÁÔÇÏÊÏÄÓÕØÌÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÓËÇØÑËÚ¦ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ¦ËÒÒËÃÓÓÇÚÇ
ÇÖØÁÖËÏÔÇÚÕÔÏÙÚËÃÎÚÄÒÓÎ
ÚÕßÏ¦ÔÔÎ ÜÙÚÇÑÄÖÕßÒÕßÔÇ
ÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕß
ÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕßÑÕÓÓÇÚÏÕÆÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝËÇÔÚÃÛËÙÎ
ÓËÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕÊÏÂÍÎÓÇÑÇÏ
ËßØÆÚËØÇÚÕÔÖËàÄÒÄÍÕÎÓËÚÇÌØÇÙÓÁÔÎÖÕÃÎÙÎÁÞËÏÚÎÔÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚ¦ÚÎÝÏÄÚÏÕÑ¦ÛËÙÚÃÞÕÝÎÑ¦ÛË
ÒÁÐÎÎÑ¦ÛËÓËÚÇÌÕØ¦ÑÇÏÖÇØÕÓÕÃÜÙÎÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕÑ¦ÛËÙÎÓËÃÕ
ÙÚÃÐÎÝÁÞÕßÔÄÒÇÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÝ
©Ï¦ÔÔÎÝÁÞËÏÙßÔËÃÊÎÙÎÇßÚÂÝ
ÚÎÝÊßÙÑÕÒÃÇÝÚÕßËÍÞËÏØÂÓÇÚÕÝ
ÑÇÏÚÕËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÚÕÔÖØÄÒÕÍÄ
ÚÕßÜÝÓÏÇÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÄÓÜÝÂÛËÒËÔÇÇÔÇÓËÚØÎÛËÃÍÏÇÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÙÚÕ
ËÒÒÎÔÄÍÒÜÙÙÕÑÕÏÔÄÓËÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÓËÚÇÌØÇÙÚÏÑÂËÑÊÕÞÂÚÕÁØÍÕËÔÄÝÚËØ¦ÙÚÏÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÖÕß
ËÖÎØÁÇÙËÑÇÏÚÕÔÃÊÏÕÙÚÇÌÕÏÚÎÚÏÑ¦ÚÕßÞØÄÔÏÇ
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ΤΟΠΟΙ

Γεύμα ³iÑ¨ÙÑÐÖÜiV³it~¨È×ÑËÑÑËÚÈÑÌÜÈ³È~ÌÐÈuV¨Ø³{ÐÊ³ÑÙ¨ÈÓT³{Ñ³Ë³{.³~Ó³¨V(Ò³¨{~{'Ó¨Ð¨åÌ³
K{KÜËt(Ò³¨{~{'Ó¨Ð¨{ÑÉ¨{Ó³É{Ñu³iØå¨³ÓÐ{ÙØÖÉ¨

Η «κορυφαίαÑËÚÈÑÌÜÈ³È~ÌÐÈuVÖÐ×ÑÐÉ³0ÇÓ³ÇÐÑVi³¨ÑÉÇÑ¨ËÑ³Ë³{³È'Ó¨Ð¨VÌØÉËÑ{ÊÐÉ¨Ñ

Το 2016,³Ù¨ÈÐÑ.³ÑÖ¨Ø {Ò¨TØÓ~ÑÉÐÉoÒÜiÙ¨ÉÒ³ÈÉËÉÒ~i${É¨oÑËÉØÂÉ~ËiÑÑÐÓØ~Ñ{Ü~Üi¨Úi~ÑÐÉ¨{~ÖØÐÊÉØ¨{
{~ËÑÉËÑ{ÜÓÓ³{Ðio{Ñ³i~Ñ{Ö¨o{ÑÇÊ³iØØÐ¨×³{~Ö~Ó³¨È

«Καταφύγιο» συγγραφέων στη Μάνη
Η οικία του διάσημου Βρετανού φιλέλληνα Πάτρικ Λι Φέρμορ ανακαινίστηκε και μετατράπηκε σε μορφωτικό κέντρο
Του ΤΖΟΝ ΚΙΤΜΕΡ*

Ολοι μας ËÒÖÃàÕßÓËÔÇàÂÙÕßÓËÓÏÇ
ÑÇÒÂàÜÂ ¦ÖÕÏÕÏÑÇÒÄÚßÞÕÏÓ¦ÒÏÙÚÇÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÔÇÍËÓÃÙÕßÔ
ÚÇÞØÄÔÏÇÚÕßÝÍÏÇÊßÕàÜÁÝÒÒ¦
ÕÙËØ¦ÚØÏÑÏ¢ÁØÓÕØÍÔÜÙÚÄÝ
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÜÝÑßØ¡ÏÞ¦ÒÎÝ®
ÇÒÒ¦ÜÝ¦ÔÚÏ®ÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ÂÚÇÔ
ÙÇÔÔÇÁàÎÙËÚØËÏÝàÜÁÝÍËÓ¦ÚËÝ
¥ÝÔËÇØÄÝÁÑÇÔËÓÏÇËÖÏÑÂÖÕØËÃÇÓËÚÇÖÄÊÏÇÇÖÄÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇ
ÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÁàÎÙË
ÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝËØÜÚËÆÚÎÑË
ËÔÊËËÃÝÇØÏÙÚÕÑØ¦ÚÏÙÙËÝÑÏÁÞÚÏÙËÁÔÇÔÓËÍ¦ÒÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÛØÆÒÕ
ÇÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ
ÜÝÓÁÒÕÝÚÎÝ±ÖÎØËÙÃÇÝÏÊÏÑ×Ô
ÖÕÙÚÕÒ×Ô:6,ÙßÔËÏÙÁÌËØË
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÎÔÔÚÃÙÚÇÙÎÙÚÇ
ÈÕßÔ¦ÚÎÝÑÇÚËÞÄÓËÔÎÝ ØÂÚÎÝ
ÇÏÙÚÇÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÁÍÏÔËÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÙÖÕßÊÇÃÕßÝ
(ÍÍÒÕßÝÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÕÆÝÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÏÇÌÁØÕßÔÕÏÍÔ×ÓËÝÍÏÇÚÕÖÕÏÕÂÚÇÔÚÕÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÄÚÕßÈÏÈÒÃÕÇÒÒ¦Î¡¦ÔÎ®
 ÑÇÏÎªÕÆÓËÒÎ®  ÓË
ËÖÎØÁÇÙÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
©Ï¢ÁØÓÕØÑÇÏÚÕÁØÍÕÚÕß
ÓÕÏ¦àÕßÔÔÇÙßÔËÞÃàÕßÔÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÕßÝÙÚÕÔÞØÄÔÕ!ÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑÇÔ
ÊÆÕÔÁÕÏÚÄÓÕÏÚÎÝËÖÏÙÚÕÒÕÍØÇÌÃÇÝÚÕßËÑÊÄÛÎÑËÎÊÏÂÍÎÙÂÚÕß
ÍÏÇÚÎÔÇÖÇÍÜÍÂÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆ
Ø¦ÏÖËÎËÒÑßÙÚÏÑÂÈÏÕÍØÇÌÃÇÇÖÄ
ÚÎÔØÚÁÓÏÊÇ ÕÆÖËØÚØ¦ÈÎÐËÚÎÔ
ÖØÕÙÕÞÂÖÕÒÒ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏ
ÚÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÖËÔ¦ÑÎËÐÁÊÜÙËÚÕ
ÁÔÇÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕÇÌÏÁØÜÓÇ
ÙÚÎÓÔÂÓÎÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ

Η υλική κληρονομιά
ÒÒ¦ßÖ¦ØÞËÏËÖÃÙÎÝÓËÍ¦ÒÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÔßÒÏÑÂÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÚÕßÏ¢ÁØÓÕØ¬Õ 
Õ¦ÔÚÏÑÇÏÎÙÆàßÍÄÝÚÕß¬àÄÇÔÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÚÎÔÕÏÑÃÇÚÕßÝÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÖËÔ¦ÑÎ×ÙÚËÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÝ
ÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝÙÚÕ ÇÒÇÓÃÚÙÏÑÕÔÚ¦
ÙÚÎÔ ÇØÊÇÓÆÒÎÚÎÝ¡¦ÔÎÝÔÇ
ÍÃÔËÏÓÕØÌÜÚÏÑÄÑÁÔÚØÕÙßÍÍØÇÌÁÜÔ©¦ÔÚÏÇÖËÈÃÜÙËÚÕ
Î¬àÄÇÔÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÖØÏÔÑÏÁÚÙÏ
ÚÕÑÒÎØÕÊÄÚÎÓÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙËÓÏÇÊÆÙÑÕÒÎËÖÕÞÂÍÏÇÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÙÚÕÇÖÕÑÕØÆÌÜÓÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÌÁØÔÕÔÚÇÝÚÕ
¡ÕßÙËÃÕ¡ÖËÔ¦ÑÎÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÓË
ÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
²ÚÏÙÓÁÔÕÚÕ ÚÕÙÖÃÚÏÊËÔ
ËÃÞËÙÞËÊÄÔÑÇÛÄÒÕßÇÔÇÑÇÏÔÏÙÚËÃÇÖÄÚÄÚË¬ÕËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇ
ÑÏÕÃÊÏÕÝÚÕÑÇÏËÃÊÇÖÄÙËÝ
ËØÍÇÙÃËÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÔÍÏÇÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÚÕÙÖÃÚÏÙËÓÕØÌÜÚÏÑÄ
ÑÁÔÚØÕ©ÏÙÚÁÍËÝÚÇÖÇØ¦ÛßØÇ
ÕÏÖÄØÚËÝÚÇÖÇÔÚàÕÆØÏÇÚÇÓÖ¦-

ÑÆØÏÇßÖÔÕÊÜÓ¦ÚÏÇÑÇÏÎÑÕßàÃÔÇ
ÚÕÑÇÚ×ÚËØÕËÖÃÖËÊÕßÖ¦ØÞÕßÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÊÜÓ¦ÚÏÇ
ÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄÚÕÑÆØÏÕÑÚÃØÏÕ
ËÃÔÇÏÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕÖÕßÕÒÕÑÒÂØÜÙËÕ¦ÔÚÏÚÕ   ÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÕÇÖÄÖÁÚØÇÓË
ÓÏÇÑÒÎÓÇÚÇØÏ¦ÙÚÎÔÙÚÁÍÎ¬Õ
ÑÁÔÚØÕÚÕßÍØÇÌËÃÕßËÃÔÇÏÚÕÙËÑØËÚÁØÍÆØÜÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕËÃÔÇÏ
ÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÇÚÇÈÏÈÒÃÇÇÔÇÌÕØ¦Ý
ÕÏÚÄÓÕÏÙÚÕØÃÇÝÑÇÏÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ÖÕßËÓÖÒÕÆÚÏÙÇÔÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇÊ×ÔÏ×ÛËÏÝÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕß

Οι δύο όψεις

Eνας ÚÜ³ÌØ¨ÚÒÜÑÐØKoÒÇÉ{³i~Ñ¨Ù{Ò³È{³{ÖUÐ{ÑÑ{~³ÊÓ³¨{i³ÒViËÑÐ{ÒÇÉ{ÐÉÐÉÑ{{~ÌÐÑ³i¨{Ñ~ÌÉ¨{³ÖÜ{~Ñ{ÉÉ{³ÓÉ¨{ØÈË³ÉØÙÐÑ³Ë³{ÐÓ³®mV³Ë³{ÙÉÉËTÉTÉÙÌ~ÑÚÌÜÈÑÑ~Ñ{{³ÉËÑÌ³Ì³É

Το σπίτι αποκαλύπτεται
μόνον από το εσωτερικό.
Είναι μοναδικό: ούτε
μανιάτικο ούτε αγγλικό,
αλλά το προϊόν της φαντασίας των Λι Φέρμορ
και του αρχιτέκτονά τους
Νίκου Χατζημιχάλη.
ÔÏÇÎÑÕßàÃÔÇÚÇÎÒËÑÚØÕÒÕÍÏÑ¦
¶ÄÒÇÂÛËÒÇÔËÑÚËÚÇÓÁÔÎÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎËÔßÖÂØÞËÕÆÚËÑÒÏÓÇÚÏÙÓÄÝÕÆÚË>P-P²ÏÒÏ¦ÊËÝÈÏÈÒÃÇ
ÁÖØËÖËÔÇÑÇÚÇÍØÇÌÕÆÔÖÕÒÒ¦
ÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÔÇÊÏÇÚÎØÎÛÕÆÔÎ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÔÇÈËÒÚÏÜÛËÃÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÁÔÇÓËÍ¦ÒÕ
ÑÇÏÑÕÙÚÕÈÄØÕÁØÍÕ
¬ÕÚÕÊØßÓÇÚÇÆØÕÝ
§Ï¦ØÞÕÝÁÑÇÔËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÊÜØË¦
ÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÖËÔ¦ÑÎ©ÏËØÍÇÙÃËÝÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÓÁÙÜÝÑÇÏÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑÇÔÓËØÏÑÕÆÝÓÂÔËÝÖØÏÔÃÞÇÚÎÔÚÏÓÂÔÇÖËØ¦ÙÜÞØÄÔÕÙÚÎÔ
ÕÏÑÃÇÌÁÚÕÝÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÑÇÏËÃÊÇ
ÓËÚÇÓ¦ÚÏÇÓÕßÚÎÔÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂ!ËÑÚËÒÁÙÚÎÑËÓË
ÚÏÝÖÏÕÇÖÇÏÚÎÚÏÑÁÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝ

Περιβάλλεται ÑÌÉÜÑ{ÑÈKÜÓÉ{³Éi{Ñ~ÌÌÜ
ÇÒÒ¦ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔ
ÇßÛËÔÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÇØÞÏÑ×ÔÙÞËÊÃÜÔÕÏÑÃÇËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÁÚÕÏÓÎ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇàÜÂÚÎÝÜÝÓÕØÌÜÚÏÑÕÆÑÁÔÚØÕßÇÒÒ¦ÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÁÔÇÇÒÎÛÏÔÄÙÖÃÚÏ
¬ÕÙÖÃÚÏÞÚÃÙÚÎÑËÓÁÙÇÙËÁÔÇÔ
ËÒÇÏ×ÔÇÖÕßÈÒÁÖËÏÙÚÕÔ¡ËÙÙÎÔÏÇÑÄ ÄÒÖÕÃÙÜÚÕßÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÕ¬ÇäÍËÚÕÝ¬ÕÕÏÑÄÖËÊÕËÃÔÇÏ
ÇÔÏÙÄÖËÊÕ!ÙÚÎÓÏÇ¦ÑØÎÁÔÇÝÇÖÄÑØÎÓÔÕÝÍÑØËÓÄÝÇÍÑÇÒÏ¦àËÏÁÔÇÔ

ÕØÓÃÙÑÕÙÚÎÔ¦ÒÒÎÑÇÚÎÌÕØÃàÕßÔ
ÕÏÖËàÕÆÒËÝÖØÕÝÓÏÇÖÇØÇÒÃÇÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÎÑÇÏÓÁÙÜËÔÄÝÊÎÓÄÙÏÕß
ÞÜÓÇÚÄÊØÕÓÕßÑÆØÏÇÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÕÃÊÏÕÑÇÏ
ÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÖÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÓÏÑØÂÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄ
ÚÕÙÖÃÚÏÚÕÑÆØÏÕËÖÃÖËÊÄÚÕßÚÕ
ÙÖÃÚÏÖËØÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÚÇØ¦ÚÙÇÙÚØÜÓÁÔÎÓËÖÂÒÏÔÇ
ÖÒÇÑ¦ÑÏÇÑÇÏÙßÔÛÁÙËÏÝÇÖÄÈÕÚÙÇÒÜÚÄÑÇÓÓÁÔÇÙÚÎÔÚÇØ¦ÚÙÇ

ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÛÏÙÚÏÑ¦ÌÚÏÇÍÓÁÔÕ
ÚÕÑÇÛÁÔÇÍÆØÜÇÖÄÁÔÇÖÁÚØÏÔÕ
ÚØÇÖÁàÏÖÄÚÎÔÚÇØ¦ÚÙÇÚÕÙÖÃÚÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÙÇÔÔÇËÃÔÇÏÓÕÔ×ØÕÌÕ
ÇÒÒ¦ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÐËÞËÏÒÃàËÏÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÑØÎÚÎÝÖËàÕÆÒÇÝÇÍÑÇÒÏ¦àÕÔÚÇÝÚÕÑÇÚ×ÚËØÕËÖÃÖËÊÕ
¬ÕÙÖÃÚÏÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÓÄÔÕ
ÇÖÄÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÃÔÇÏÓÕÔÇÊÏÑÄ!
ÕÆÚËÓÇÔÏ¦ÚÏÑÕÕÆÚËÇÍÍÒÏÑÄÇÒÒ¦
ÚÕÖØÕáÄÔÚÎÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÚÜÔÏ
¢ÁØÓÕØÑÇÏÚÕßÇØÞÏÚÁÑÚÕÔ¦ÚÕßÝ
§ÃÑÕß²ÇÚàÎÓÏÞ¦ÒÎÔÇÝÛÕÒÜÚÄÝ
ÖØÕÛ¦ÒÇÓÕÝÈÍ¦àËÏÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦
ÚÕßÙÖÏÚÏÕÆ!ÓÏÇÇÔÕÏÑÚÂÖÁÚØÏÔÎ
ÙÚÕ¦ÎÕÖÕÃÇÓÕÏ¦àËÏÓËÓËÙÇÏÜÔÏÑÄÓÕÔÇÙÚÎØÏÇÑÄÖËØÏÙÚÆÒÏÕÑÇÏ
ËÔ×ÔËÏÚÁÙÙËØÏÝÙÕßÃÚËÝÊÜÓÇÚÃÜÔ¬ÕÖÏÕÓËÍÇÒÕÖØËÖÁÝËÃÔÇÏÚÕ
ÍÏÍÇÔÚÏÇÃÕÙÇÒÄÔÏ!ÚÕÑÆØÏÕÑÇÛÏÙÚÏÑÄÑÇÏÚØÇÖËàÇØÃÇÚÎÝÕÏÑÃÇÝ
¬ÕÊ¦ÖËÊÄÚÕßËÃÔÇÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÕÇÖÄÖØ¦ÙÏÔÎÖÎÒÏÕØËÃÚÏÑÎ
ÖÁÚØÇÚÕÚÇÈ¦ÔÏÚÕßËÃÔÇÏÑÇÌÇÙÜÚÄÓËÒÏÕÆÖËÆÑÕß
ÚÎÓÏÇ¦ÑØÎÚÕßÊÜÓÇÚÃÕßËÃÔÇÏÁÔÇÄÓÕØÌÕÞÇÍÏ¦ÚÏÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÓËÁÔÇ¦ÔËÚÕÔÚÏÈ¦ÔÏ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕÔÚÏÈ¦ÔÏàËÙÚÇÃÔËÚÇÏ
ÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇÇÖÄÁÔÇÒÃÛÏÔÕÚà¦ÑÏ
ÖËØÙÏÑÂÝÚËÞÔÕÚØÕÖÃÇÝ©ÏÚÕÃÞÕÏ
ÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏÇÖÄÞÚÏÙÚÁÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÄÒËÝÌÕØÚÜÓÁÔËÝÈÏÈÒÃÇÚÕ
ÃÊÏÕÇßÚÄËÖÃÖËÊÕËÃÔÇÏÑÇÏÚÇÊßÕ

ÏÇÓÁÔÇÎÕÏÑÃÇÁÞËÏÊÏÞÇÙÓÁÔÎÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÖÄÚÎÓÏÇ
ËÃÔÇÏÇÖÃÙÚËßÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÁÒËÏ
ÖØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÕßÝÑÇÒÂÖÇØÁÇ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÙßàÂÚÎÙÎÍÁÒÏÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎËÃÔÇÏÑÇÏÚÄÖÕÝÍÏÇÙÏÜÖÎÒÂÓËÒÁÚÎÑÇÏÊÏÇÔÕÎÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÞËÊÄÔÑ¦ÛËÊÜÓ¦ÚÏÕÁÞËÏÍÜÔÃËÝÄÖÕßÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝ
ÔÇÑ¦ÚÙËÏÍÏÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÑÇÏÔÇ
ÍØ¦ÉËÏÇÖËØÃÙÖÇÙÚÕÝÑÇÏÚÕÃÊÏÕ
ÏÙÞÆËÏÑÇÏÙÚÇËÐÜÚËØÏÑ¦ÓÁØÎÚÎÝ
ÕÏÑÃÇÝÇËÃÔÇÏÚÁÒËÏÕÍÏÇÓÏÇÑÕÏÔÄÚÎÚÇ ÙßÍÍØÇÌÁÜÔ
ßÚÂËÃÔÇÏÓÏÇÓËÍÇÒËÏ×ÊÎÝÕÏÑÃÇ¶ÓÏÇÓÕÔÇÊÏÑÂÁÑÌØÇÙÎÚÕß
ÇÍÍÒÕËÒÒÎÔÏÙÓÕÆÞÚÏÙÓÁÔÎÇÖÄ
ÊÆÕÓÕÔÇÊÏÑÕÆÝÌÏÒÁÒÒÎÔËÝ¶ÑÇÏ
ÂÚÇÔÍÏÇÓÁÔÇÓËÍ¦ÒÎÚÏÓÂÔÇËÃÓÇÏ
ÕÑÇÒËÙÓÁÔÕÝÚÕß¡ÕßÙËÃÕß¡ÖËÔ¦ÑÎ¬ÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÕØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÛÇËÍÑÇÏÔÏ¦ÙËÏ
ËÖÏÙÂÓÜÝÚÕÓÕØÌÜÚÏÑÄÑÁÔÚØÕ
©ÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÛÇÌÚ¦ÙÕßÔÚÕß
ÞØÄÔÕßËÇßÚÕÆÝËÆÞÕÓÇÏÑ¦ÛË
ÁÓÖÔËßÙÎÑÇÏÙßÍÞÇÃØÜÚÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÖËÔ¦ÑÎÑÇÏÚÕÊØßÓÇÚÇÆØÕÝ§Ï¦ØÞÕÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÂ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
²¦ØÎÙËÇßÚ¦ÎÓÔÂÓÎÚÜÔ¦ÔÚÏÑÇÏ¬àÄÇÔÑÇÏÎÇÍ¦ÖÎÚÕßÝ
ÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇ
àÕßÔ©ÛØÆÒÕÝÚÕßÝÛÇÙßÔËÞÃÙËÏ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÙÚÕÞØÄÔÕ

* Ο δρ Τζον Κίτμερ είναι πρόεδρος του
Αγγλοελληνικού Συνδέσμου και τέως
Βρετανός πρέσβης στην Ελλάδα. Στα
ελληνικά, κυκλοφορούν τα εξής βιβλία
του Πάτρικ Λι Φέρμορ: «Ατέλειωτος
δρόμος. Από τις σιδηρές πύλες του
Δούναβη ώς τον Αθω», «Η απαγωγή
του στρατηγού Κράιπε», «Η πορεία
προς την Κωνσταντινούπολη», όλα
από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Από τον
ίδιο εκδοτικό οίκο έχει κυκλοφορήσει
η βιογραφία του «Μια περιπέτεια»
από την Αρτέμιδα Κούπερ, αλλά είναι
εξαντλημένη. Τα βιβλία του Φέρμορ
«Ρούμελη» και «Μάνη» κυκλοφορούν
από τις εκδόσεις Κέδρος. Τα «Βιολιά
του Σεν Ζακ» από τις εκδόσεις Εστία.
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Ο βιβλιοπώλης περνάει ένα συνεχές πανεπιστήμιο
Ο Κυριάκος Π. Κυριάκου ξετυλίγει το κουβάρι της μνήμης τους, με αφορμή μια φωτογραφία του βιβλιοπωλείου του
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Θυμάμαι παλιότερα ÄÚÇÔÖÁÌÚÇÓËÑÇÏ
ÞÚßÖÕÆÙÇÓËÑÇÏÇØÞÃàÇÓËÚÇÑÒ¦ÓÇÚÇÓ¦ÝÁÒËÍÇÔÕÏÍÏÇÍÏ¦ÊËÝÓÇÝ
ÄÞÏÄÞÏ¦ÒÒÕ®ÓËÓÏÇàËÙÚÂÌÜÔÂ
ÖÕßÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÙË
´ÈÒËÖËÝÚÕÚØÇÆÓÇÑÇÏ¦ÑÕßÍËÝ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÎÌØ¦ÙÎÄÞÏÄÞÏ¦ÒÒÕ®ÑÇÏÁÓÕÏÇàËÔÇËÐÇÌÇÔÃàËÚÇÏÕ
ÖÄÔÕÝÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÒÕÏÖÄÔ
ÚÎÔËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕÙÑÁÌÚÎÑÇÖ×Ý¦ØÇÍËÔÇÔÏ×ÛÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÁÌßÍÇÔÓË
ÚÕÔÞËÏØÄÚËØÕÇÖÄÚÎÔÖÄÒÎÖÕß
ÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÂ
ÖÕßÁÚßÞËÔÇÓÁÔÕßÔÙËÁÔÇÔÕÏÑÏÇÙÓÁÔÕÊÏÇÓÁØÏÙÓÇ"§ÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÓÖÇÃÔÕßÔÙÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕÕÏ¬Ñ
ÑÇÏ¬ÕÆØÑÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÑÇÏÔÇ
ÇÖÇÍÕØËÆËÚÇÏÍÏÇÚÕßÝÔÄÓÏÓÕßÝ
ÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝ"
¡ÁÙÇÙÚÕÔÑÇÚÇÏÍÏÙÓÄÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔÒÕÏÖÄÔÑÇÏÙÚÎÔÇÖÒÎÙÚÃÇ
ÚÕßÓÇÚÏÕÆÔÇÊËÏÄÙËÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÍÜÔÏÁÝÚÎÝÖÄÒÎÝÁÖËÙÇËÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÇÖÄÚÕÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕÇÆÒÕÝ ßØÏ¦ÑÕßÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÖÕÒÒ¦ÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÇÚÎÝÓÓÕÞ×ÙÚÕßÖÏÊÃÜÐÇÔÇÓÏÒÂÙÜÓËÚÕÔÑ
ßØÏ¦ÑÕßÑÇÏÓËÚÎÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎ
ÚÎÝÑÄØÎÝÚÕßÚÎÝÙÑÎÔÕÛÁÚØÏÇÝ
¡ÇØÃÇÝ ßØÏ¦ÑÕßÂØÛÇÙËËÖÇÌÂ
ÓÇàÃÚÕß´ÔÇÝËÆÛßÓÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÕÕÖÕÃÕÝÓËÖÕÒÒÂÖØÕÛßÓÃÇ
ÓÕßÓÃÒÎÙËÍÏÇÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕ
ÚÎÝÑÇØÊÏ¦ÝÚÕßÍÏÇÚÕÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕÑÇÏÍÏÇÚÎÔÇÐÃÇÖÕßÁÞËÏÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÓÁÙÜÝÚÕÔØ×ÚÎÙÇÖÕÏÇ
ÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÚÕßËÔÚÆÖÜÙÎÈÒÁÖÕÔÚÇÝÚÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓ¦ÚÕßÇÖÄÓÃÇ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÓËÚ¦ÇÖÄÞØÄÔÏÇ"
ÖËÏÊÂËÃÓÇÏØËÇÒÏÙÚÂÝÑÇÏËÃÔÇÏ
ÞØÄÔÏÇÖÕßÁÞÜËÓÖËÊ×ÙËÏÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÂÓÕßÓÏÇÑÕßÈÁÔÚÇÖÕßÓÕß

Το βιβλιοπωλείο(ÑÖÜØÈ¨{Ò~ÈK¨{~Ì³Ñ³iÜÉ×Ì¨ÛiÐ~¨Ñ³ËÑØ´VÐÉÉÜÒ³ÉØiÐÑ³{~ÓØÉÈÐÑ³{~ÓØ¨{~Ì³i³ÉØ³iØÌÜiØ

Λόγω της καλοκαιρινής
περιόδου το κατάστημα
ήταν γεμάτο από ακριβές εκδόσεις, όπως το
«Archaeologia mundi»
του Καραγιώργη, «Οι εικόνες της Κύπρου» του
Παπαγεωργίου και άλλα.
«Ο κόσμος τότε διάβαζε,
ντόπιοι και τουρίστες».
ËÃÖËÑ¦ÖÕÚËÁÔÇÝ³ÍÍÒÕÝÇÖÄÚÏÝ
¦ÙËÏÝº ßØÏ¦ÑÕÓÎÔÖËØÏÓÁÔËÚË
ÔÇÖ¦ÚËÍØÂÍÕØÇÙÚÇÙÖÃÚÏÇÙÇÝ»
ÇßÚÄËÍ×ÚÕÊÕÆÒËÉÇÙÚÕÓßÇÒÄ
ÓÕßÑÇÏÇÓÁÙÜÝÐËÑÃÔÎÙÇÔÇËÔËØÍÕÖÕÏÕÆÓÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦®ÑÇÏ
ÙßÔÁÞÏÙË!¢ßÙÏÑ¦ÑÇÏÙßÍÑÏÔÂÛÎÑÇÇÒÒ¦ÇÓÁÙÜÝÁÑÒËÏÙÇÇßÚÄÚÕ
ÑËÌ¦ÒÇÏÕÌßÙÏÑ¦ÊËÔÓÖÄØËÙÇÔÇ
ÇÖÕÊÏ×ÐÜÚÎÙÑÁÉÎÄÚÏÊßÙÚßÞ×Ý
ÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÖÕÚÁÔÇÚÇÐÇÔÇÊÕÆÓËÄÒÇÇßÚ¦®©Ñ ßØÏ¦ÑÕß

ÙßÍÑÏÔËÃÚÇÏÊËÔÇÖËÒÖÃàËÚÇÏÑÇÏ
ÓÕßÒÁËÏ!ËÔÁÞÜÐËÍØ¦ÉËÏÚÃÖÕÚËÖ¦ÔÚÕÚËÖØÕÙÊÕÑ×¿ÓÜÝÖØÁÖËÏÔÇÙÑËÌÚÄÓÇÙÚËÖ¦ÔÚÇÑÇÏÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÖÄÚÎÞËÏØÄÚËØÂÚÕßÝ
ÖÒËßØ¦¬ÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÚÄÙÇ
ÖÕÒÒ¦¯ÃÙÜÝËÃÔÇÏÎÎÒÏÑÃÇÓÕß
ÊËÔÐÁØÜÛÇÖØÕÒ¦ÈÜÔÇÐÇÔÇÊ×
ÄÒÇÇßÚ¦ÖÕßÁÌÚÏÇÐÇÓËÚÕÔÑÄÖÕ
ÓÕßÓÇàÃÓËÚÇÇÊÁÒÌÏÇÓÕßÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÓÕß¬ÕÖØ×ÚÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ
ÖÕß¦ÔÕÏÐËÕÖÇÚÁØÇÝÚÕÆÑ ßØÏ¦-

ÑÕßÂÚÇÔÁÔÇÓÏÑØÄÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕ
ÚÕ ËÃÔÇÏÓÏÇÍÒßÑÄÖÏÑØÎÇÔ¦ÓÔÎÙÎÍÏ»ÇßÚÄÔ!ËÑËÃÙÚÇÞÁØÏÇ
ÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÓÕßÓ»ÁÈÍÇÒÇÔÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÓËÚÇØ¦ÌÏÇÍËÓ¦ÚÇÈÏÈÒÃÇÔÇÌÇÃÔÕÔÚÇÏÇÖÄÖÃÙÜËÃÔÇÏ
ÄÚÏÖÕÒßÚÏÓÄÚËØÕÁÞÇÙÇÚÕ 
¡ÇÇßÚÂÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÂÛËÒÇÔÇ
ÊËÃÞÔÜÄÚÏÍËÔÔÂÛÎÑÇÈÏÈÒÏÕÖ×ÒÎÝ®ÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔÚØÇßÓÇÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÚÕßÐËØÏàÜÓÕÆËÑËÃÔÕ
ÖÕßÂÛËÒËÕÑ ßØÏ¦ÑÕßËÃÔÇÏÔÇ

ÇÔÚÒÂÙËÏÊÆÔÇÓÎÔÇÙßÔËÞÃÙËÏ
ÔÇÖÇÒËÆËÏÏÈÒÏÕÖ×ÒÎÝÑÇÏÖ¦ÒÏ"®ÚÕÔØ×ÚÎÙÇ"ÚÎÔÇØÞÂÖÂÍÇ
ÓËÚÎÙÆàßÍÄÓÕßÍÏÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÄÖÕßËØÍÇÙÚÂÑÇÓË
ÙÚÕÔÒËßÛËØÕßÊ¦ÑÎÑËÃÁÑÇÔÇ
ÚÕÓ¦ÙÚËØÓÕßÙÚÎÈÏÈÒÏÕÖÜÒÏÑÂ
ÇÏËÖÏÙÚØÁÉÇÓËÇØÍÄÚËØÇÙÚÎÔ
ÆÖØÕÄÖÕßÚÕ ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦ÜÝÈÏÈÒÏÕÖ×ÒÎÝÑÇÏÁÑÚÕÚËÑ¦ÔÜÇßÚÂ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦®
¬ÏÂÚÇÔÄÓÜÝÚÕÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕ
ÇÆÒÕÝ ßØÏ¦ÑÕßÛÁÒÜÔÇÓ¦ÛÜ
ÓÏÇÝÑÇÏÎÖËØÃÌÎÓÎÎÓÕÚÏÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎÓÓÕÞ×ÙÚÕßÃÙÜÝÔÇÖØÕÓÎÛËßÄÚÇÔÑÇÏÇÖÄËÑËÃÈÏÈÒÃÇ!ÃÞÇÓËÁÔÇÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÄÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ
ÙÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕÙÚÎÒËÜÌÄØÕÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ ÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÂÚÇÔ
ÁÔÇÙÕÆÖËØÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕÚÕÕÖÕÃÕ
ÂÚÇÔÑÇÏÐËÔÄÍÒÜÙÙÕ¬ÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß ÌÆÍÇÓËÓËÚÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÑÇÏÚÎÔÇÖÕÛÂÑÎÚÕßÍËÓ¦ÚÇ
ËÓÖÕØËÆÓÇÚÇßÚÄÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÂÚÇÔÚÕÚÁÚÇØÚÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ
ÚÕßÖÇÚÁØÇÓÕß®©Ñ ßØÏ¦ÑÕÝÓÕÆ
ËÃÖËÄÚÏÕÚÁÌÇÔÕÝßÓÖÕßÒ¦ÑÎÝ

ÂÚÇÔÖËÒ¦ÚÎÝÚÕßÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏ¦ÒÒÕÏÖÕÒÒÕÃÄÖÜÝÕÕßÃàÕßÕ¡ÂÚÙÕÝ¡ÇØÇÍÑÄÝÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝ¡ÇØÇÍÑÕÆÙÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕÔÚÕÒÂ
ÚÕß¡ÂÚÙÕß¡ÇØÇÍÑÕÆÂÚÇÔÔÇÖÇØÇÍÍÁÒÔÕßÓËÊÆÕÇÔÚÃÚßÖÇÇÖÄÑ¦ÛËÈÏÈÒÃÕÖÕßÇÌÕØÕÆÙËÚÎÔ ÆÖØÕ
ÚÇÕÖÕÃÇÇÍÄØÇàËÍÏÇÚÎÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÕßßÓ¦ÓÇÏÚÕÔÕÒËÜØÍÃÕß
ÙÚÕÔÖËØÃÖÇÚÄÚÕßÄÚÇÔÖËØÔÕÆÙË
ÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÓËÚÕ
ÓÖÇÙÚÕÆÔÏÚÕßÑÇÏÚÕÑÇÖÁÒÕÚÕß
ÔÇÞÇÏØËÚ¦ËÏÚÕÔÖÇÚÁØÇÓÕßºËÏÇ
ÙÕßÇÆÒÕÚÏÑ¦ÔËÏÝÇÆÒÕ"»ÑÇÏ
ÖÕÏÕÔÊËÔÛßÓ¦ÓÇÏÚÕÔÕßÃàÕß
ÖÕßÚÕßÖÂÍÇÏÔÇÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÚÏÝ
ËÌÎÓËØÃÊËÝ¬ÕÖËØÏÍØ¦ÌËÏÎ§ÃÑÎ
¡ÇØÇÍÑÕÆÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÃÔÇÏÕ
Ö¦ÔÛÎØÇÝàÜÔÚÇÔÄÝ"®ßÚ¦ËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÕÔÄÓÇÚÇÖÕß
ÕÑ ßØÏ¦ÑÕÝÛßÓ¦ÚÇÏÕÒÒÕÃÕÏ
ÓÓÕÞÜÙÚÏÇÔÕÃÖÕßÖÂÍÇÏÔÇÔÍÏÇ
ÚÏÝÇÍÕØÁÝÚÕßÝÇÒÒ¦ÄÞÏÓÄÔÕ©
Ñ ßØÏ¦ÑÕÝÓÕßÒÁËÏÄÚÏÒÄÍÜÚÎÝ
ÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÂÝÖËØÏÄÊÕßËÃÞÇÔÖÇØÇÍÍËÃÒËÏÇÑØÏÈÁÝËÑÊÄÙËÏÝÖÕß
ÚÄÚËÚÏÝÁÊÏÔÇÔÙÚÇÓËÍ¦ÒÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÓÏÇÝÑÇÏÕÏÚÕßØÃÙÚËÝàÎÚÕÆÙÇÔÈÏÈÒÃÇÑÇÒÁÝËÑÊÄÙËÏÝÄÖÜÝÚÕ
(YJOHLVSVNPHT\UKP®ÚÕß ÇØÇÍÏ×ØÍÎ©ÏËÏÑÄÔËÝÚÎÝ ÆÖØÕß®ÚÕß
ÇÖÇÍËÜØÍÃÕßÑÇÏ¦ÒÒÇÖÕÒÒ¦©
ÑÄÙÓÕÝÚÄÚËÊÏ¦ÈÇàËÄÒÕÏÔÚÄÖÏÕÏ
ÑÇÏÚÕßØÃÙÚËÝ®
©Ñ ßØÏ¦ÑÕÝÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÔÇÛßÓÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎÚÕßÖÄÒÎÇÖÄÚÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÄÖÕßÁÓÇÛË
ÚÎÈÏÈÒÏÕÖÜÒÏÑÂÚÁÞÔÎÒÁÍÕÔÚ¦Ý
ÓÕßÄÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÖÏÑØÁÝÛÆÓÎÙËÝÇÒÒ¦Ö¦ÔÚÇßÖ¦ØÞËÏÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÔÓÖÕØËÃÝÔÇàÂÙËÏÝÍÏÇ
Ö¦ÔÚÇÓËÚÏÝÓÔÂÓËÝÑÇÏÖØÕÖ¦ÔÚÜÔ
ÓËÚÏÝÑÇÑÁÝßÚßÞÃÇÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÒÂßÍËÃÇÑÇÏÑÇÑÂÓÔÂÓÎÄÖÜÝËÃÖË
ÑÇÏÕ³ÒÓÖËØÚÈ¦ÏÚÙËØ
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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

ΜΕ ΤΗ ΡΟΖΙΤΑ ΣΠΙΝΑΣΑ

Η αρχή της ινδίκτου
πως είναι ÍÔÜÙÚÄÕÑÇÛÕØÏÙÓÄÝÚÎÝÎÝÇÔÕßÇØÃÕßÜÝ
ÚÎÝÖØ×ÚÎÝÎÓÁØÇÝÚÕßÁÚÕßÝ
ËÃÔÇÏÄÖÜÝÑÇÏÖÕÒÒÁÝ¦ÒÒËÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙßÔÛÂÑËÝÓÃÇÇÑÄÓÎÇßÛÇÏØËÙÃÇÓÇÝÕÒÒÕÃÒÇÕÃÙÚÕÔÑÄÙÓÕ¦ÒÒÜÙÚËÍÏÕØÚ¦àÕßÔÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÝÖØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÎÓËØÕÓÎÔÃËÝÇÖ»ÄÚÏÕÊßÚÏÑÄÝ®
ÑÄÙÓÕÝÚÎÔÇØÞÇÃÇÃÍßÖÚÕÍÏÕØÚÇàÄÚÇÔÙÚÇÚÁÒÎËÖÚËÓÈØÃÕß
ÄÚÇÔÖÒÎÓÓÆØÏàËÕ§ËÃÒÕÝÚÎÔ
ËØÙÃÇÍÏÄØÚÇàÇÔÚÎÔÖØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÚÕßÝÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÎÔÎÓÁØÇ
ÚÎÝËÇØÏÔÂÝÏÙÎÓËØÃÇÝÚÎª×ÓÎ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝËÍÑÇÛÃÊØßÙÎÝÚÕßÏÕßÒÏÇÔÕÆÎÓËØÕÒÕÍÃÕß
ÎÖØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÍÏÕØÚÇàÄÚÇÔÚÎÔ
Î¡ÇØÚÃÕßËÔ×ÙÚÎÔ ÃÔÇÍÏÕØÚ¦àÕßÔÚÎÔÖØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÓËÈ¦ÙÎ
ÚÕÊÏÑÄÚÕßÝÎÓËØÕÒÄÍÏÕÖÕßÊÏÇÌÁØËÏÇÖÄÞØÄÔÕÙËÞØÄÔÕ
ÒÒ¦ÑÏËÍ×ÖØÏÔÇÖÄÇØÑËÚÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÄÚÇÔÂÓÕßÔÇÑÄÓÎ
ÓÇÛÎÚÂÝÛËÜØÕÆÙÇÖ¦ÔÚÕÚËÜÝ
ÇØÞÂÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÚÎÔÇØÞÂÚÜÔ
ÙÞÕÒÏÑ×ÔÓÇÛÎÓ¦ÚÜÔÑ¦ÚÏÖÕß
ÙßÔÁÞÏÙÇÑÇÏÖÕÒÆÇØÍÄÚËØÇÄÚÇÔ
ÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÓÇÝ
ÇÖÄÚÏÝÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÁÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÕÔ
ÆÍÕßÙÚÕÙßÔÂÛÏàÇÔÇÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙÜÓËÚÕßÝÌÃÒÕßÝÑÇÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÓÕßËßÞÁÝÍÏÇÓÏÇÑÇÒÂÞØÕÔÏ¦®
ÇÏÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÙÚÎÔÕßÙÃÇÊËÔ
ËÃÞÇÑÇÛÄÒÕß¦ÊÏÑÕÏÇÚÃÇÖÄÚÏÝ
ÇØÞÁÝÇÑÄÓÎÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÓ²
ÕËÖÚÁÓÈØÏÕÝÑÇÛÏËØ×ÛÎÑËÜÝÎ
ÇØÞÂÚÕßËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÕÆÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÁÚÕßÝËÖËÏÊÂ
ÎÎËÖÚËÓÈØÃÕßÙßÔÁÖÏÖÚËÓË
ÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÏÔÊÏÑÚÏ×ÔÕÝÑÄÓÎ
ÑÇÏÙÂÓËØÇ¦ÒÒÜÙÚËÎÔÇÚÕÒÏÑÂ
ÑÑÒÎÙÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÕØÚ¦àËÏÚÎÔÎËÖÚËÓÈØÃÕßÜÝÇØÞÂ
ÚÎÝÏÔÊÃÑÚÕß®
©ÖÜÝÓÇÝÖÒÎØÕÌÕØËÃÎ¡ÇØÃÔÇËÚÕØ¦ÑÎ!ÒÁÐÎÏÔÊÏÑÚÏ×Ô
ÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÚ»ÇØÞÂÔÚÕÔÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÚÕßËÚÂÙÏÕßÖÕÙÕÆÖÕß
ÁÖØËÖËÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÕÏªÜÓÇÃÕÏÖÕÒÃÚËÝÜÝÌÄØÕßÔËÑÊÕÞÏÑ¦
ÖÂØËÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÞØÕÔÏ¦ÝÑÇÏÄÚÇÔÕÏÌÄØÕÏØßÛÓÃàÕÔÚÇÔÓËÈ¦ÙÎÓÏÇÖËØÃÕÊÕÖËØÏÙÙÕÚÁØÜÔËÚ×ÔÏÔÊÏÑÚÏ×ÔÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑËÚÕÙÆÔÕÒÕÇßÚ×ÔÚÜÔ
ËÚ×Ô ÇÚÁÒÎÐËÁÚÙÏÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÁÔÇÛËÙÓÕÛËÚÎÓÁÔÕÑÆÑÒÕ
ËÚ×ÔÙßÔËÞ×ÝËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÕÄÖÜÝÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÂÕÓÂÔÇÝ
ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑËÍÏÇÚÎÞØÕÔÕÒÄÍÎÙÎÖØ¦ÐËÜÔÑÇÏÍËÍÕÔÄÚÜÔÖÕßÚËÒÏÑ¦ÖÇÍÏ×ÛÎÑËÜÝ
ÚÕÊÎÓÕÌÏÒÁÙÚËØÕÙÆÙÚÎÓÇÞØÕ-

Η Ροζίτα Σπινάσα γεννήθηκε το
1975 στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στην Κολωνία κι
εργάζεται ως δικηγόρος. Το 2017
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
Κέδρος η συλλογή διηγημάτων
της με τίτλο «στόμαστομαστό»,
με την οποία ήταν υποψήφια για
το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα του περιοδικού «Ο Αναγνώστης». Το δεύτερο
βιβλίο της, «Σπόροι για φύτεμα»,
θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κέδρος.

Ο

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0t1ÒÑ³Ø³ÙÒØ~Ñ{ÒÜÜÑÙ{ioÊÐÑ³Ñu³È.Ó¨oÈ³å³É¨
~Ñ{³t ÑÙ{~Ì³iØÙÐÒ³{u³iØ
{¨³ÇË{ÑÈÜ×
Ποιος/α ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας θα θέλατε να είστε και γιατί;

Το κρασί Ñ³{ÐÉ³{ÇÌ³ÑÑÓ~ÑÚÉ~Ñ{ØKÑ{~ÌÈ³Ñ³{~Ì³iØÚ¨i~ÉËÑØVÑ×Ö{Ñ¨TÑË{ ÜÜiÉØË³ÉÈÑÌ³{
³ÑËÐÑ³È³Ñ×ÈÜ{ÖÉËÑ{ÑËÐÑ³ÈÚÉÖÛ{ÖÈ~Ñ{Ì³{Ë³ÑØ~¨ÑËÐÉ³ÑÜÑÐKÒÈÑÌ³ÑËÐÑ³ÈÚÉÖ

Η 1η Ιανουαρίου
δεν ήταν πάντα
η πρώτη μέρα
του χρόνου.
Για πολλούς αιώνες
«αρχιχρονιά»
αποτελούσε
η 1η Σεπτεμβρίου.
ÔÕÒÄÍÎÙÎÝÍÏÇÚÕßÝßàÇÔÚÏÔÕÆÝ
ÑÇÏÎÎËÖÚËÓÈØÃÕßÜÝÎÇØÞÂ
ÚÕßÁÚÕßÝÚÕßÝ®Ï»ÇßÚÄ¦ÒÒÜÙÚË
ÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÓÇÝÎÎßÍÕÆÙÚÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ
ÑÒËÏÊÕÞØÕÔÏ¦®ËÖËÏÊÂÑÒËÏÊ×ÔËÏ®ÚËÒËÏ×ÔËÏÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÝ
ÞØÄÔÕÝËÔ×ÎÎËÖÚËÓÈØÃÕß
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ËÙÜÚËØÏÑËÆÙËÏÜÝÚØÇÆÓÇÚÎÔÉÆÞÜÙÎÚÎÝËÖÕÞÂÝÖÕßßÖÂØÐËÚÕ
©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇ

Στόμα ή μαστός ή και τα δύο αυτά
μαζί υποδηλώνει ο ωραίος τίτλος
του βιβλίου;

.³ÌÐÑ³ÐÑ³ÌV~ÜÜiÐÓÑÌØ
{ÜÓÂÉ{Ø~{ÌØ³ÑÐÑ³ÑVÉ{ÑËÑ
ØÌÜU³¨×ÊViÙÊVÈÉÂÒ¨³iiVÑoÒiVÇÊ
Οι ήρωές σας, καθημερινοί άνθρωποι, ακροβατούν συνεχώς ανάμεσα
στην κανονικότητα και στην ακρότητα. Είναι αυτή μια τυπολογία της
σύγχρονης ζωής;

ÛÉ³ÚÉ¨TÑ¨Ñ~³i¨{³{~Ì³Ö
ÊÐÉ¨ÑVÒÜÜ³ÉÙÖÑÌ³{Ø{³¨ËÉØÙ{ÑÙ¨ÑÐÑ³ËÇ³Ñ{ÉÑÜ{Ì³É¨iÉTÊ(¨Ì~É{³Ñ{É¨{Ì³É¨
o{Ñ³{Ø~ÐK{~ÓØ³{oÐÓØ³iÇÊ
ÉÌØÑÚ¨ÈVÈiÉ³É¨{~ÊÖo~¨ÈiÂÉÒÉÉÂ³É¨{~Ê
Ó~¨iÂiVo{ÑÑÈT¨ÊÉ{ÉÐ{Ñ
ÓÑVÜÓV~Ñ{~Ì³i³Ñ
Είναι ένοχοι οι άνθρωποι στο βιβλίο σας και, αν ναι, τίνος «εγκλήματος»;

ÉTÊg³ÌÐÉ³iÓ{Ñ³iØ
Ñ¨ÑKËÑiØÐ{ÑØÑÑoÌ¨ÉÈiØÌ
~Ñ{³³ÖÉÈÑÈ³ÊÉ{×Ó¨É{g
Ñ³ÉÜÉËÓÑÐiTÑ{ÐÌ¨{ÚÓ³iiØ³iØÑÚ¨{iØÈÐÉ¨{×¨ÒØ
{É{~Ñ³ÑÙË~ÉØÉËÑ{o{Ñ³i
~{ËÑÑÑ¨ÑË³i³ÉØV³ÈØ
Ê¨ÓØÐÈ
³ÈØ~Ñ³Ñ~Ñ{
³ÈØÑÑÜÜÒgÊ
ÐÒÜÜV
¨ÚÌ³É¨ÑV
³ÈØÈoT¨

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t$Ð¨×{~Ñ{~Ñ³Ñ¨ÑÐÓ{u³È
'¨Ò{Ø.~³'{³ÇÓ¨ÑÜ³

Πρώτα σε πωλήσεις

1

ΚΟΤΖΙΑ

0t$ÑÑË¨É{ÒÉÐØu³iØ
Ò¨o~Ñ¨É³Ë³ÉÜV³iÉ×iKÉËÑ
ÐÈÖ¨³{ØÉ³Ò×¨ÓØ

$³{iÜÓÂito~ÌÐÉÑuKoÑËÉ{ÑÌ
³i×¨ÒitnÀx²v_uÑÌ³
t4ÌÚÉiÉ³w.ÓÜÜÉ¨u³È¨Ê³ÈÑ~ÑÜÌÈÜÈ

Aυτή την
εβδομάδα

ΚΡΙΤΙΚΗ

Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες
φορές;

2
3
4
5
Aυτή την
εβδομάδα

1
2
3
4
5

Ανθρωπιστικές επιστήμες
«The Thirty-Year Genocide: Turkey’s
Destruction of Its Christian Minorities,
1894-1924»
του Benny Morris (Harvard University Press)
«The Anxious Triumph - A Global History
of Capitalism 1860-1914»
του Donald Sassoon (Allen Lane)
«The Cambridge History of the Byzantine
Empire c. 500 - 1492»
του Jonathan Shepard
(Cambridge University Press)
«The Great Cauldron - A History of
Southeastern Europe»
της Marie-Janine Calic
(Harvard University Press)
«Upheaval - How Nations Cope with Crisis
and Change»
του Jared Diamond (Allen Lane)

Θετικές επιστήμες
«Do Dice Play God? The Mathematics of
Uncertainty»
του Ιan Stewart (Profile Books)
«The Case Against Reality - How
Evolution Hid the Truth form Our Eyes»
του Donald Hoffman (Allen Lane)
«Calculus Reordered - A History of the
Big Ideas»
του David Bressoud
(Princeton University Press)
«Einstein’s Unfinished Revolution - The
Search for What Lies Beyond the
Quantum»
του Lee Smolin (Allen Lane)
«Mama’s Last Hug - Animal Emotions and
What They Teach Us About Ourselves»
του Frans De Waal (Granta Books)

• Αυτή την εβδομάδα τα στοιχεία παρέχονται από το ξενόγλωσσο
επιστημονικό βιβλιοπωλείο «Bookpath» (Σόλωνος 69, Αθήνα)
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ΠΑΡΙΣΙ

Το φεστιβάλ της street art
Αυτή ÎÚËØ¦ÙÚÏÇÚÕÏÞÕÍØÇÌÃÇÓË
ÚÎÍßÔÇÏÑËÃÇÓÕØÌÂËÃÔÇÏÁØÍÕÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÁÖÇØÔÚ
¢ÁØÏÕÕÖÕÃÕÝÙßÓÓËÚÁÞËÏÙÚÎÔ
ÇÔÕÏÑÚÂÁÑÛËÙÎ)V\SL]HYK7HYPZ
®ÖÕßÓËÚÇÓÄØÌÜÙËÍÏÇÄÒÕÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕÕÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÙÚÕ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÄÇØÃÙÏÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÕ
ÒÏÍÄÚËØÕÚÕßØÏÙÚÏÑ¦ÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇ
ÓËÞÇØÇÑÚÂØÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕËØÍÇÚÏÑÄÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÇÖÕÚÁÒËÙËÚÎÓËÍ¦ÒÎÙÑÎÔÂÍÏÇÔÇàÜÍØÇÌÏÙÚÕÆÔ
ÚÇÓËÍ¦ÒÇËÖÏÚÕÃÞÏÇÁØÍÇÇÖÄ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕßÂØÛÇÔÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝÞ×ØËÝ

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

Ουτοπία και πτώση
Στο Μουσείο Τέχνης ÚÕß §ÚÃÙËÒÔÚÕØÌ2\UZ[WHSHZ[ËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÔÁÇÁÑÛËÙÎÓËÛÁÓÇÚÎÔ
ÚÁÞÔÎÙÚÎÔÖØ×ÎÔÇáÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÃÔÇÏÁÔÇ
ÛÁÓÇÖÕßÁÞËÏÓßÙÚÂØÏÕÑÇÏÓÏÇ
ÊÄÙÎËÐÜÚÏÙÓÕÆÑÇÏÖ¦ÔÚÇËÔÊÏÇÌÁØËÏËÏÊÏÑÕÆÝÑÇÏÍËÔÏÑÄÑÕÏÔÄ
ÁÑÛËÙÎÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÁØÍÇ
àÜÍØÇÌÏÑÂÝÇÖÄÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÁÞÕßÔËÖÇÔËÑÚÏÓÎÛËÃÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÁØÍÇÓÏÇÖËØÏÄÊÕßÁÑÛËÙÎ
ÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÔÕÏÑÚÂÁÜÝÚÏÝ
ÇÔÕßÇØÃÕß

EPA / TOBIASΑ KLEINSCHMIDT

THE BRITISH MUSEUM

EPA/SASCHA STEINBACH

EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Ισλάμ και Δύση
Η νέα ÁÑÛËÙÎÖÕßÛÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃ
ÙÚÕØËÚÇÔÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÕßÕÔÊÃÔÕßÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÁÞËÏÛÁÓÇ
¡ËÁÓÖÔËßÙÎÇÖÄÚÎÔÔÇÚÕÒÂ!
Ö×ÝÕÏÙÒÇÓÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝËÖÎØÁÇÙË
ÚÎÊßÚÏÑÂÚÁÞÔÎ®ÁÑÛËÙÎÊÏËØËßÔ¦ÖÁÔÚËÇÏ×ÔËÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑ×ÔÇÔÚÇÒÒÇÍ×ÔÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÎÆÙÎÑÇÏÚÎÔÔÇÚÕÒÂ¡ÁÙÇ
ÇÖÄÑËØÇÓÏÑ¦Íß¦ÒÏÔÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÑÇÏàÜÍØÇÌÏÑÂÎ
ÁÑÛËÙÎÙÚÁÑËÚÇÏÑÇÏÙÚÕÑÃÔÎÓÇ
ÚÕß©ØÏËÔÚÇÒÏÙÓÕÆÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇËÐËÚ¦àÕÔÚÇÝÚÕÁØÍÕÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÇßÚÂÝÚÎÝÚ¦ÙÎÝ

REUTERS / LEONHARD FOEGER

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Πίτερ Λίντμπεργκ, τέλος εποχής
Ο Γερμανός ÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝÃÚËØÃÔÚÓÖËØÍÑÇÖËÈÃÜÙËÙËÎÒÏÑÃÇ
ËÚ×ÔÇÌÂÔÕÔÚÇÝÁÔÇËÖÏÊØÇÙÚÏÑÄ
ÁØÍÕÑßØÃÜÝÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÓÄÊÇÝ
ÑÇÏÚÕßÙÚßÒ©ÃÔÚÓÖËØÍÑÂÚÇÔ
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÊÏ¦ÙÎÓÕÝÍÏÇÚÇÍßÔÇÏÑËÃÇÖÕØÚØÁÚÇÚÕßÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÛË¦ÓÇÚÕÝÚÎÝßÉÎÒÂÝØÇÖÚÏÑÂÝÑÇÏÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÖØÄÙÜÖÇÖÕß
ÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙËÂÚÇÔÎ ÁÏÚ¡ÕÝÎ
ÒÄÔÚÏÇÃÌËØÑÇÏÎ§ÇÄÓÏ ¦ÓÖËÒ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÇÑÓÂÝÚÕßÝÑÇÏÚÎÔ
ËÖÕÞÂÚÎÝÖÇÔÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÚÜÔËÏÑÕÔÕÍØÇÌÎÓÁÔÜÔÖËØÏÕÊÏÑ×Ô

ΒΙΕΝΝΗ

O τελευταίος ιππότης
Στη Βιέννη, ÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕÙÚÕØÃÇÝ
ÚÎÝ¬ÁÞÔÎÝÕÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃËÝËÃÔÇÏ
ËÔÚÇÚÏÑÁÝÍÏÇÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂËÑÛËÓ¦ÚÜÔÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÑËÃÙÚÏÝÇØÞÁÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÛÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÎÁÑÛËÙÎ©ÚËÒËßÚÇÃÕÝÖÖÄÚÎÝ!ÎÚÁÞÔÎ
ÎÖÕÒËÓÏÑÂÇØËÚÂÑÇÏÎÌÏÒÕÊÕÐÃÇ
ÚÕß¡ÇÐÏÓÏÒÏÇÔÕÆq®©¡ÇÐÏÓÏÒÏÇÔÄÝq  ÂÚÇÔßÙÚØÏÇÑÄÝ
ÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÝÚÎÝÍÃÇÝªÜÓÇáÑÂÝ
ßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÖÇÔÚÕÊÆÔÇÓÕÝÑÇÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÇËÖÏÊØÇÙÚÏÑÄÝÞËÏÌÏÒÕÚËÞÔÎÛËÃËÐÇÏØËÚÏÑÂÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃÇÚÕßÇÖÄÚÕÔÒÓÖØËÞÚ§ÚÃØËØ

PRINCETON UNIVERSITY PRESS

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

å³¨ÓÑÉ¨Ì~{VoÜÖ³iØ~Ñ{Ço¨Ò×Ø³i'Ü¨É³ËÑ³iØåÑoÓiiØ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Ενας αληθινά ÇÔÇÍËÔÔÎÙÏÇÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÕÔÚØÁÇËØÄÑÏÕÖËØ
ÂÚÇÔÁÔÇÝÑÕØßÌÇÃÕÝ
ÚÎÝÚÁÞÔÎÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÎÖÏÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔ§ÚÕÔÇÚÁÒÕÑÇÏÚÕÔ¡ÏÞÇÂÒ
ÍÍËÒÕÓÇÛÎÚÂÝÚÕß¢ÏÒÃÖÕÃÖÏ
ÑÇÏÊ¦ÙÑÇÒÕÝÕÃÊÏÕÝÚÕßËÕÔ¦ØÔÚÕÔÚÇÃÔÚÙÏßÚÂÎÖØÜÚÕÖÄØÕÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÓËÑËÔÚØÏÑÂ
ÛÁÙÎÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝÚÎÝÌÒÜØËÔÚÏÔÂÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝÁØÞËÚÇÏÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÓËÚØÄÖÕÛËÇÓÇÚÏÑÄÞ¦ØÎ

ÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÖÕßÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÎÝ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÖÄÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕß
ÁÜÝÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂËÑÊÕÞÂÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝÖÕßËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÙÚÎ
¢ÒÜØËÔÚÃÇ4\ZLV5HaPVUHSLKLS
)HYNLSSV¬ÕÖØÄÚàËÑÚËØÄÑÏÕ®ËÃÔÇÏÌÏÒÄÊÕÐÕÑÇÏÇÍÍÃàËÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝÚÁÞÔÎÝÚÎÓÕßÙËÏÕÒÕÍÃÇÚÎÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÜÔßÒÏÑ×ÔÁÑÛËÙÎ
ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄ
ÓÔÎÓËÏ×ÊÎÁÑÊÕÙÎÁÔÇÔÚÄÓÕÓÕÔÕÍØÇÌÃÇÍÏÇÚÕÔÔÚØÁÇËØÄÑÏÕ
ÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇ

ÓËÚÕ7YPUJL[VU<UP]LYZP[`7YLZZ
ÒÒÜÙÚËÎÃÊÏÇÎÁÑÛËÙÎËÃÔÇÏÎ
ÖØ×ÚÎÑÇÛÇØ¦ÓÕÔÕÍØÇÌÏÑÂÍÏÇ
ÚÕÔËØÄÑÏÕÙÚÏÝÚÎÔÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÛÇËÑÚËÛÕÆÔÖËØÃÖÕßÇÖÄÚÇÑÕØßÌÇÃÇÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÚÕÔÖÒÕÆÚÕ
ÑÇÏÚÕËÆØÕÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÚÕßÁØÍÇ
àÜÍØÇÌÏÑÂÝÍÒßÖÚÏÑÂÝÑÇÏÙÞÁÊÏÇ
ÖÕßÛÇÌÜÚÏÙÚÕÆÔÙËÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÓËÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝÔÁÇÝÁØËßÔÇÝÖ¦ÔÜÙÚÇÞØ×ÓÇÚÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÚËÞÔÏÑÂÚÎÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝ¡ÁÍÇÝ
ÞÕØÎÍÄÝËÃÔÇÏÎ)HURVM(TLYPJH

©ËØÄÑÏÕÇÒÎÛÏÔÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ
ÑÇÏÌÜÚÏÙÓÁÔÕÝÊ¦ÙÑÇÒÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÇÔÇÌÁØËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÄÚÏÕÏÛËÓÁÒÏÕÏÒÃÛÕÏÚÎÝ
ÄÉÏÓÎÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝÕËÕÔ¦ØÔÚÕ
Õ¡ÏÞÇÂÒÍÍËÒÕÝÑÇÏÕªÇÌÇÂÒ
ÙÞËÚÃàÕÔÚÇÔ¦ÓËÙÇÂÁÓÓËÙÇÓËÚÕÔ
ËØÄÑÏÕ©ÖØ×ÚÕÝÂÚÇÔÓÇÛÎÚÂÝ
ÚÕßÑÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏËÃÞÇÔÊÇÙÑ¦ÒÕßÝ
ÓÇÛÎÚÁÝÚÕßËØÄÑÏÕ©ËØÄÑÏÕ
ÍËÔÔÂÛÎÑËÄÚÇÔÇÖÕÑÚÕÆÙÇÔÓËÍ¦ÒÎÏÙÞÆÙÚÎ¢ÒÜØËÔÚÃÇÕÏ¡ÁÊÏÑÕÏ
ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚËØ¦ÙÚÏÇ×ÛÎÙÎÙÚÏÝ

ÚÁÞÔËÝÖÕßÙÚÎÔÑßØÏÕÒËÐÃÇÓËÚÇÓÄØÌÜÙÇÔÚÎ¢ÒÜØËÔÚÃÇ©ËØÄÑÏÕÁÓÇÛËÇÖÄÔÜØÃÝàÜÍØÇÌÏÑÂ
ÑÇÏÍÒßÖÚÏÑÂÁÞÕÔÚÇÝÖØÕÖÇÏÊËÃÇ
ÙÚÎÞØßÙÕÞÕãÇÑÇÏÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÚÇÒÁÔÚÕÚÕßÚÕÔÁÑÇÔËÔÇÒ¦ÓÖËÏÜÝ
ÑÕØßÌÇÃÕÝÇÖÄÚÇÚÕßÞØÄÔÏÇ
ÓËÍ¦ÒÎÚÕßÇÍ¦ÖÎÂÚÇÔÎÍÒßÖÚÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂÑÇÏ
ÙÚÕÙÞÁÊÏÕÕÏËÖÏÊÄÙËÏÝÚÕßËÃÔÇÏ
ÑÕØßÌÇÃËÝÁÑÛËÙÎÇßÚÂÓÇàÃ
ÓËÚÎÔÁÑÊÕÙÎÇÔÕÃÍËÏÔÁÕÊØÄÓÕ
ÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕßÖÕßÂÚÇÔÎÇÔÇÍËÔÔÎÙÏÇÑÂ
¢ÒÜØËÔÚÃÇ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

«Τόσο πολλές ώρες, τόσο πολλές σελίδες. Γιατί;»
Ο Ζορζ ΣιμενόνÁÍØÇÌËÄÒÕÚÕÖØÜÃ
ÑÇÏÊËÔÙÎÑÜÔÄÚÇÔÇÖÄÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÚÕßÄÖÕßÚÕÔÖËØÃÓËÔÇÔÚÁÙÙËØÏÝ
ÔÚÕßàÃÔËÝÑÇÒÕÐßÙÓÁÔÇÓÕÒÆÈÏÇÇÔ
ÊËÔÕÒÕÑÒÂØÜÔËÕÍÊÄÔÚÇÙËÒÃÊËÝ
¦ÖÜÝÁÚÙÏÓÄÔÕÓÁÙÇÙÚÇÖØ×ÚÇ
ËÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÚÎÝÙßÍÍØÇÌÏÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÕßÖÇØÂÍÇÍËËÑÇÚÄÔÖËÔÂÔÚÇ
ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÑÇÏÔÕßÈÁÒËÝ
ËÈÇÃÜÝÑ¦ÛËÓËÙÎÓÁØÏÁÑÇÔË
ÁÔÇÔÓËÍÇÒÕÖØËÖÂËÓËÚÄÖÃËÙÎ
ÑÇÏÚÕ¦ÍÞÕÝÚÕÔÁÌËØÔÇÔÙÚÇÄØÏ¦
ÚÕßÔÚËÐË×ÝÚÇÕÍÊÄÔÚÇÁÐÏÚÕß
ÖÇØ¦ÚÕÙÚØÏÓÓÁÔÕÙÚÕÓ¦ÞÏÑÇÏÚÎ
ÓÄÔÏÓÎÊßÙÛßÓÃÇÑÇÏÚÇ¦ÖËÏØÇÖÕÚ¦ÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÚÕß  ÇÖÕÞÇÏØÁÚÎÙËÚÕÔÓ¦ÚÇÏÕÑÄÙÓÕÇÖÇÐÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÖÒÎÛÜØÏÑÄÁØÍÕÚÕß!
¬ÄÙÕÖÕÒÒÁÝ×ØËÝÚÄÙÕÖÕÒÒÁÝÙËÒÃÊËÝÏÇÚÃ"®Ë¦ØÛØÕÚÎÝÚÕ
ÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ;OL5L^@VYRLYÎ
¬àÄÇÔÑÕÚÙÁÒÇÓ¦ÝÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙË
ÓÏÇÔÁÐÕÞÎÒÁËÏÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÕßÏÓËÔÄÔÖÕßÁÍØÇÉËÕÏËØÙÕßÒÃÔ
ÑËÃÕÇÍÇÖÎÚÄÝÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÕÏÔÄ

Οταν πέθανε ο Σιμενόν,
το 1989, η περιουσία του
ανερχόταν
σε περίπου πέντε
εκατομμύρια
σημερινά ευρώ.
ÙÕßÒÃÔÍØ¦ÌËÏÄÚÏÕÏÓËÔÄÔÖÁÛÇÔËÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÚÕËÃÞËÕÔËÏØËßÚËÃ!
ÍÁØÕÝ®©ÚÇÔÖÁÛÇÔËÖ¦ÔÚÜÝÊÏÁÛËÚËÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÌÕØÃÇÚÎÝÒÈËÚÃÇÝÄÖÕßÁàÎÙËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚÕß
ÞØÄÔÏÇÖËØÃÖÕßÚØÏ¦ÓÏÙÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÒÈËÚÏÑ¦ÌØ¦ÍÑÇÑ¦ÚÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÙËÙÎÓËØÏÔ¦ÖÁÔÚËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ËßØ×Þ×ØÏÇÚÎÔÇÑÃÔÎÚÎÖËØÏÕßÙÃÇ
¬ÇÁØÍÇÚÕßÊËÔÖÕßÒÕÆÙÇÔÓÕÔ¦ÞÇ
ÙÚÏÝÍÇÒÒÄÌÜÔËÝÞ×ØËÝÇÒÒ¦ËÃÞÇÔ
ÓËÚÇÌØÇÙÚËÃÙËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÖËÔÂÔÚÇÍÒ×ÙÙËÝÕÏÓËÔÄÔÇÐÃÜÔË
ÔÇÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÓÁÞØÏÊËÑ¦ØÇÝÄÒÇÚÇ

Ο Ζορζ Σιμενόν ³iÉTÊ³iØÑ³~¨Ñ³¨ËÑØ³È4Ê¨ÂÉÜÈo¨Ñ×Ì³Ñ³ØVÙÉ{ÌØÌ³iØ~Ñ{ÑÜÖ³ØÉ¨³ÐÑÊØ

ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚ¦ÚÕßËÔ×ÊËÑ¦ÊËÝÇÑÄÓÎ
ÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔÙÚÕÙÏÔËÓ¦ÑÇÏÙÚÎÔ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÇÖÄËÑËÃÁÈÍÇÒËÑÇÏÚÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÞØÂÓÇÚÇ¬ÕÄÚÏÇßÚÁÝ
ÚÏÝÓÁØËÝÁÑÒËÏÙÇÔÇÑØÏÈ×ÝÚØÏ¦ÔÚÇ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÏÓËÔÄÔ
ÁÑÇÔÇÔÚÕÔÑÆØÏÕÑØÏÔÇÚÕÔÛßÓÎÛËÃÁÞÕÔÚÇÝËÖÏÙÚØÁÉËÏÇÖÄÚÏÝ
ÊÏÇÑÕÖÁÝÚÕßÓËÑÇÓÏ¦ËÏÑÕÙÇØÏ¦
ÓÇÆØÕßÝÖÇÔÕÓÕÏÄÚßÖÕßÝÑÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÑÇÒÇÃÙÛÎÚÕßÝÚÄÓÕßÝÚÜÔ
ÁØÍÜÔÚÕßÏÓËÔÄÔÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÍØÇ©ÏÓËÔÄÔÊÏÇÚËÏÔÄÚÇÔÄÚÏËÃÞËÖÒÇÍÏ¦ÙËÏÓËÊÁÑÇÞÏÒÏ¦ÊËÝÍßÔÇÃÑËÝÏÕÉÆÞØÇÏÓÕÏßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃÑÇÚËÈ¦àÕßÔÚÕÔÇØÏÛÓÄÙÚÏÝ
ÞÃÒÏËÝÊÏÇÑÄÙÏËÝÖÕßÑÇÏÖ¦ÒÏËÃÔÇÏ
ÁÔÇÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÄÔÕÆÓËØÕ
±Ö¦ØÞËÏËÐÂÍÎÙÎ!ÖØ¦ÐÎÊËÔÊÏÇØÑÕÆÙËÖ¦ÔÜÇÖÄÊÆÕÒËÖÚ¦ÙßÔÁÈÇÏÔËÞÜØÃÝÔÇÈÍ¦àËÏÚÇØÕÆÞÇÚÕß
ÙßÞÔ¦ÖÇØÕßÙÃÇÚØÃÚÜÔÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕ
ËÔÓÁÙÜÑÇÛÎÓËØÏÔ×ÔËØÍÇÙÏ×Ô
ËÔ×ÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÜÔÍßÔÇÏÑ×Ô
ÇßÚ×ÔÂÚÇÔÖÄØÔËÝ

ÕÒÒÕÃÓÃÒÎÙÇÔÍÏÇÓÏÙÕÍßÔÏÙÓÄÙÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕß®ÒÁËÏÕÑÆØÏÕÝ
ÑØÏÏÇßÖÁØÓËÚØÎÙÑÒÎØÄÚÎÚÇ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÇØ¦ÐËÔÕÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ¡ÇÚÜÓÁÔÕÝÊÃÞÜÝÃÞÔÕÝ
ÇÃÓÇÚÕÝÓÁÙÇÚÕß®
ÚÕÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄËÔÚÏÍÑØÃ®
ÕÏÓËÔÄÔÇÔÇÖÒ¦ÛËÏÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕß
ÌÕØ¦!ÙÚÇÊ×ÊËÑ¦ÚÕßÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÓÕÆØÇÙÚÎÊËÑÇÖËÔÚ¦ÞØÕÔÎªËÔÁÇÒÒ¦ÑÇÚÇÐËÙÑÃàËÚÇÏÇÖÄÚÇÇÍÑ¦ÛÏÇÚÕßÛ¦ÓÔÕß
ªËÔÁÚÕÆÍÒËÃÌËÏÚÏÝÖÒÎÍÁÝÍÏÇÔÇ
ÚÕßÑÇÚËÈ¦ÙËÏÓËÚ¦ÚÕÖÇÔÚËÒÕÔ¦ÑÏ
ÑÇÏÔÇÚÕÔÏÖÖËÆÙËÏ©ÏÓËÔÄÔÛßÓ¦ÚÇÏÁÔÇÔÕÐÆÖÄÔÕÊÏÇØÑËÃÇÝ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÓÕßÁÑÇÔËÖËØÏÚÕÓÂ®ÍØ¦ÌËÏ
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÒ¦ÚØËÉËÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕÙËÐÇÖÕÑÒËÃÕÔÚÇÝÄÓÜÝÑ¦ÛË
ÃÞÔÕÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÙÓÕÆÇÖÄÇßÚÄ
ßÚÂÎÖÒÎÛÜØÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕß®ÒÁËÏ
ÕÑÆØÏÕÝÑØÏÂÚÇÔÎ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦
ÚÕßÓÄÔÏÓÕßËÍÍËÔÕÆÝÓÎÊËÔÏÙÓÕÆ
ÚÕßÚÇÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕß
ÁÈÒËÖËÚÇÚØÁÔÇÔÇÖËØÔÕÆÔ®
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μπορεί η Γερμανία να σώσει τη Δύση;
Ενα απολαυστικό και «αιρετικό» ανάγνωσμα, που επιχειρεί να μας γνωρίσει τη δύο χιλιάδων ετών ιστορία ενός σπουδαίου έθνους

«Τα πράγματα ÙÚÎÆÙÎÊËÔÖ¦ÔË
ÑÇÒ¦©ÏÇÍÍÒÕÙÇÐÕÔÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÑÇÏÓÏÑØÄÚËØËÝÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔÙËÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÏÝÖËØÇÙÓÁÔÜÔÓËÍÇÒËÃÜÔËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔ
ßØ×ÖÎÒÇáÑÏÙÚÁÝÐÏÌÕßÒÑÕÆÔÑÇÚ¦
ÚÎÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÑÇÏÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÝÇßÚ¦ÚÇ
ÌÇÏÔÄÓËÔÇÙËÁÔÇÑÇÑÄÈÕßÒÕ¸ÙÆÙÚÎÓÇ¹ÚÕßÕÖÕÃÕßÚÇÔÂÓÇÚÇÚÇ
ÑÏÔÕÆÔÇÄØÇÚÇßÖËØËÛÔÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ
©ÚÙ¦ØÕÝÒÇÔÚÃÓÏØBÕÆÚÏÔDÚØÃÈËÏÚÇÞÁØÏÇÚÕßÇÖÄÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎ
ÑÇÛ×ÝÈÒÁÖËÏÚÇÌÏÒÄÊÕÐÇÙÞÁÊÏ¦
ÚÕßÔÇßÒÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦©Ï
Þ×ØËÝÚÎÝÇÒÚÏÑÂÝÑÇÏÕÏÒËÍÄÓËÔËÝÞ×ØËÝÚÕßÃàËÍÑØÇÔÚBÕÒÜÔÃÇ©ßÍÍÇØÃÇ¬ÙËÞÃÇÒÕÈÇÑÃÇD
Ñ¦ÔÕßÔÄÒÕÑÇÏÖÏVÇÏÙÛÎÚÂÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝÙÚÕËßØÜÖÇáÑÄÍÃÍÔËÙÛÇÏ©ÏÄÙÑÇ¢ÃÙËØßÖÕßØÍÄÝ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÇÖÄÚÕ
 ÁÜÝÚÕÊËÔÑØÆÈËÏÚÎÔ
ÇÖÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÚÕßÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÕÙËÁÔÇ¦ØÛØÕÚÕß
ÓËÚÃÚÒÕ¸¬ÕÚÁÒÕÝÚÎÝÆÙÎÝ¹!
ßØ×ÖÎßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÇÊÆÔÇÓÎÑÇÏ
ÊÏÇÏØËÓÁÔÎÇÊßÔÇÚËÃÔÇÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÓÏÇÊÏÑÂÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙË
ËÑËÃÔÎÚÜÔÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÕ
ÎÍËÚÏÑÄÝØÄÒÕÝÚÜÔËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÕÝÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎÚÎÝÆÙÎÝ
ÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÏÛÇÔÄÒÕÏÖÄÔÔÇ
ÊÕÆÓËÚÕÔÊßÚÏÑÄÑÄÙÓÕÄÖÜÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÕÔÐÁØÇÓËÔÇÑÇÚÇØØÁËÏ
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÓÇÝ®

Το ερώτημα
ËØÓÇÔÃÇÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÕÚËÒËßÚÇÃÕÝßÖËØÇÙÖÏÙÚÂÝÚÎÝÌÏÒËÒËÆÛËØÎÝÆÙÎÝ!ÕÏÇ"ËØÓÇÔÃÇ
Þ×ØÇÄÖÕßÕ²ÃÚÒËØÂØÛËÓËÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
BD¡ÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÚÄÙÕÖÕÒÆÎËØÓÇÔÃÇÙËÑ¦ÚÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ
ÁÔÇÔÇÏ×ÔÇ"§ÇÏÓÖÕØËÃ¥ÙÚÄÙÕ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÖ×Ý
ÁÍÏÔËÇßÚÄÑÇÏÖ×ÝÓÖÕØËÃÕÊßÚÏÑÄÝ
ÑÄÙÓÕÝÔÇËÔÇÖÕÛÁÚËÏÚÏÝËÒÖÃÊËÝ
ÚÕßËÔÖÕÒÒÕÃÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇ®ÖØÁÖËÏÔÇÐÇÔÇÖÏ¦ÙÕßÓËÚÕÔÂÓÇÚÎÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ
©¬àÁÏÓÝ²ÄÏÝ1HTLZ/H^LZ
ÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÕÖÕÃÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÕÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÙÖÇÙÓÇÜÝ
ÖØÄÒÕÍÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÄÝ
ÇÌÎÍÎÚÂÝËÐÇÏØËÚÏÑÂÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÕßÞÏÕÆÓÕØÚÕÏÊÏÇÃÚËØÕÚÇÒÁÔÚÕ
ÙÚÎÔËÖÏÙÂÓÇÔÙÎÇÔÇÒÕÍÏ×ÔÚÄÚË
ÑÇÏÚ×ØÇ®ÑÇÏÚÇËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÍØÇÌÏÑ¦
ÙÞÂÓÇÚÇ¶¦ÒÒÕÚËÇÖÒ¦ÑÏ¦ÒÒÕÚË
ßÖËØÇÖÒÕßÙÚËßÓÁÔÇ¶ÖÕßÕÊÎÍÕÆÔ
ÙÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚ¦ÚÕßÑÇÛÏÙÚÕÆÔ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÙËÒÃÊÜÔÇÖÕ-

REUTERS / FABRIZIO BENSCH

JAMES HAWES
Mικρή ιστορία της Γερμανίας
μτφρ. Ανδρέας Παππάς
εκδ. Πατάκη, σελ. 340

Της ΣΙΣΣΥΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

Η εξουσίαÈÓÙÉËÐÑ¨~³ÈØÜÉÐTÑ¨ÉËØ(¨ÈØº}_¦©ÉÈoÉÉËØÐÉoÑÜ~³iÐÑ³ËÉØÑÑ³Ü{~Ò³È³ÑÐÖ ÜKÑ×³V¨~É{ÐÓÈÑÉ{³ÉÈTÚÉËiÉËii³iØÉ¨ÐÑËÑØV
ÉËÑ{iÑ{³ËÑ³ÐÉoÒÜÜÓÐ³iÙ{Ò¨~É{Ñ³È¸ÆÖÑ{ÑVÑ×Ö{É¨ÐÑË³iØÛÖiØÊÚÉÜÑÑÜØ³iiÈTËÑ³ÈØ~Ñ{³iÉ{¨i{~ÊÉÂÓÜ{Âi³ÈÜ{³{ÐÖ³ÈØVÖÐ×ÑÐÉ³Ì{Ø
ÖÒÎÙÏ¦ÙÕßÔÚÎÔËÔÚËÆÛËÔÑÚÕÚËÙßÔÁÞÏÙÇÔÔÇÖÕÒËÓÕÆÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔªÜÓÇÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇßÖÎØËÚÕÆÔ¦ÒÒÕÚËÜÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÑÇÏ
ÇØÍÄÚËØÇÇÑÄÓÇÑÇÏÜÝÇßÚÕÑØ¦ÚÕØËÝÚÎªÜÓÇáÑÂßÚÕÑØÇÚÕØÃÇ
©ÞÏÜÝËÛÔÏÑÄÙÆÔÕÒÕÈËÈÇÃÜÝÑÇÏ
ÄÞÏÄÒÇÚÇÌÆÒÇ

Η ιστορία πρωτοξεκινάει
περίπου το 500 π.Χ., όταν
ένας κλάδος των ινδοευρωπαϊκών φύλων
αρχίζει να προφέρει
διαφορετικά τα σύμφωνα
της λατινικής γλώσσας.
ÒÇßÙÚÏÑÂËÔ×ÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÍÔÜØÃàËÏÚÎÊÆÕÞÏÒÏ¦ÊÜÔËÚ×ÔÏÙÚÕØÃÇ
ËÔÄÝÙÖÕßÊÇÃÕßÁÛÔÕßÝÑØÏÈ×ÝÚÇ
ÃÊÏÇÙÚÕÏÞËÃÇßÖÕÛÁÚÜÄÚÏÓÖÕØËÃ
ÔÇÕÊÎÍÕÆÔÚÕßÝÇÑÇÊÎÓÇáÑÕÆÝ
ÏÙÚÕØÏÑÕÆÝÊÏÇÌÄØÜÔÖËØÏÄÊÜÔÙË
ÔËßØÏÑÄÑÒÕÔÏÙÓÄ
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÐËÑÏÔ¦ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÖËØÃÖÕßÙÚÕÖ²ÄÚÇÔÁÔÇÝ
ÑÒ¦ÊÕÝÚÜÔÏÔÊÕËßØÜÖÇáÑ×ÔÌÆÒÜÔÇØÞÃàËÏÔÇÖØÕÌÁØËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÇÙÆÓÌÜÔÇÚÎÝÒÇÚÏÔÏÑÂÝ
ÍÒ×ÙÙÇÝßÚ¦ÚÇÌÆÒÇÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑÇÔÇÖÄÇÔÛØÜÖÕÒÄÍÕßÝÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÕÆÝÖØÜÚÕÍËØÓÇÔÏÑ¦ÇÒÒ¦ÏÊÁÇ
ÊËÔÁÞÕßÓËÖ×ÝÕÔÄÓÇàÇÔÚÇÃÊÏÇ
ÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝÇÌÕÆÓÄÔÕÍÆØÜ

Ο ρόλος του Μπίσμαρκ

Το εξώφυλλο³ÈK{KÜËÈVÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(Ñ³Ò~i
ÙÚÕÖ²ÇØÞÃàÕßÔÔÇÁÞÕßÔ
ËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕ
©ÖØ×ÚÕÝÖÕßÛÇÇÖÕÑÇÒÁÙËÏËØÓÇÔÕÆÝÚÇÈÇØÈÇØÏÑ¦ÌÆÒÇÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙÇÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÎÔ
ËÑËÃÛËÔÚÜÔÒÖËÜÔÇÒÇÚÃÇËÃÔÇÏ
ÕÕÆÒÏÕÝ ÇÃÙÇØÚÕÖ²
ÌÕÆÖØ×ÚÇÚÕÆÝÑÇÚÁÙÌÇÐË
ÙÚÎÓ¦ÞÎÚÜÔÕÙÍÃÜÔÍÏÇÔÇÓÎÔ

²ÃÒÏÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÓËÚ¦
ÚÎÔÁÔÜÙÎÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßÓÁØÕßÝÚÎÝßÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÇÖÄ
ÚÕÔ ÇØÒÕÓ¦ÍÔÕÑÇÏßÖÄÚÎÔÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÚÕßÓËÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÕ
ÇÞËÔÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÎËØÓÇÔÃÇÖÇØÁÓËÔËÓ¦ÒÒÕÔÓÏÇ
ÁÔÔÕÏÇ®ÖÇØ¦ÓÏÇÞ×ØÇ²×ØÇÚÎÔ
ÁÑÇÔËÕ¡ÖÃÙÓÇØÑÑÇÏßÌÃÙÚÇÚÇÏ
ÜÝÁÛÔÕÝÇÖÄÚÕ ÇÏÇÖÄÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÓÖÕØËÃÔÇ
ÊÏÇÌÇÃÔÕÔÚÇÏÚÇÖØ×ÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇ
ÔËßØÏÑÕÆÑÒÕÔÏÙÓÕÆÚÜÔËÏÊÏÑ×Ô
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÓÖÕØËÃÔÇÐËÑÏÔÕÆÔÚÇÇÔÚÃÛËÚÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÂ
ÇÖÒ×ÝÓËØÏÑÁÝÊÏÇÌÜÔÃËÝÖØÕÝÚÇ
ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ©
ÕÖÕÃÕÝÄÓÜÝÖØÁÖËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃ
ÊËÔÊÏËÑÊÏÑËÃÊ¦ÌÔËÝÏÙÚÕØÏÑÕÆ

ÆÓÌÜÔÇÒÕÏÖÄÔÓËÚÕÔ²ÄÏÝÕ
ÖÕÚÇÓÄÝÒÈÇÝÇÖÕÚËÒËÃÚÕÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÇÔÇÚÕÒÏÑÄÙÆÔÕØÕÖÁØÇÔ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÑÇØÇÊÕÑÕÆÔÕÏÒ¦ÈÕÏÁÞÕÔÚÇÝÖ¦ÔÚÇÑÇÚÇÑÚÎÚÏÑÁÝ
ÙÑÁÉËÏÝÑÇÏÈÒÁÉËÏÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕ
ÊßÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝ
ÚØÄÖÕßÝÑ¦ÛËÌÕØ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖËØÃÖÕßÊÆÕÞÏÒÏ¦ÊËÝÞØÄÔÏÇ©
ÒÈÇÝÂÚÇÔÚÕÙÎÓËÃÕÖÁØÇÔÚÕß
ÕÖÕÃÕßÊËÔÖØÕÞÜØÕÆÙÇÔÕÏªÜÓÇÃÕÏÊÏÄÚÏÛØÆÒÕÏÊËÏÙÏÊÇÏÓÕÔÃÇÝ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙÇÔÍÏÇÚÕÔÓßÙÚÂØÏÕ
ÑÃÔÊßÔÕËÐÔÇÚÕÒ×Ô
©ÒÈÇÝÂÚÇÔÍÏÇÚÕßÝÇÖÕÍÄÔÕßÝÚÕß ÇØÒÕÓ¦ÍÔÕßÄÚÏÕªÂÔÕÝÍÏÇÚÕÔ ÇÃÙÇØÇ!ÔÇÙÎÓËÃÕ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÛÁÒËÏÝÔÇÖËØ¦ÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚ¦ÙÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÔÇÚÕÑØÇÚÂÙËÏÝ
ÇÖÜÛ×ÔÚÇÝÑÇÏÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓËÚÕßÝÈÇØÈ¦ØÕßÝËÐ
ÔÇÚÕÒ×Ô®ËÐÕßÙÃÇÖÕßÁÊÜÙË
Õ¡ÖÃÙÓÇØÑÙÚÕßÝÖÕÒËÓÕÞÇØËÃÝ
Ø×ÙÕßÝ1\URLYZËßÍËÔËÃÝÓËÍÇÒÕÑÚÎÓÇÚÃËÝÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÕßÒÈÇ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÎËÔÕÖÕÃÎÙÎÂÓ¦ÒÒÕÔÎÆÖÇØÐÎÑÇÛÇßÚÂÓÏÇÝËØÓÇÔÃÇÝËÃÔÇÏ¶ÑÇÚ¦ÚÕÔ

ÙßÍÍØÇÌÁÇÖ¦ÔÚÇ¶ÎÇÏÚÃÇÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÖÕÒÁÓÜÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÕÆÇÏ×ÔÇÇÌÕÆÕÏËØÓÇÔÕÃÚÎÝ
ÆÙÎÝÂÛËÒÇÔÇÖÒ×ÝÚÎÔÎÙßÞÃÇ
ÚÕßÝÑÇÏÚÎÔËÏØÎÔÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÚÕß
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÕßÝ
ØÄÙÌÇÚÇÕÏËØÓÇÔÕÃÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÕßÒÈÇËÃÔÇÏÇßÚÕÃÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÑÇÏÉÎÌÃàÕßÔÇÑØÇÃÕßÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÊËÐÏÕÆÝ
ÑÇÏÇØÏÙÚËØÕÆÝ©²ÄÏÝÇÔÏÞÔËÆËÏ
ÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝÑÇÏÚ¦ÙËÏÝ
ÓËÚÇÐÆÊßÚÏÑ×ÔÑÇÏÇÔÇÚÕÒÏÑ×Ô
ËØÓÇÔ×ÔÓËÄØÕßÝÛØÎÙÑËÃÇÝ
ÑÕßÒÚÕÆØÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑßØÃÜÝ
ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÖÄÚÕ
ÁÜÝÚÕ ©ÏËØÓÎÔËÃËÝÚÕß
ÂÓ¦ÒÒÕÔÎÓÃÇÑÇÏÓÕÔÇÊÏÑÂÖÕß
ÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÜÝÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÑÃÔÊßÔÕÄÚÏÑÏÔËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂ
ÖÒËßØ¦ÚÕßÒÈÇÑÇÏÖÁØÇÔËÃÔÇÏ
ÜÙÚÄÙÕÓ¦ÞÏÓËÝËßÞÇØÃÙÚÎÙÎ
ÔÇÓÇÛÇÃÔËÏÝÚÎÔÇØÞÇÃÇÏÙÚÕØÃÇ
ËÔÄÝÙÖÕßÊÇÃÕßÒÇÕÆÓËÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÑÇÏÚÕÔÚØÄÖÕÚÕß²ÄÏÝÄÓÜÝ
ÌÁØÔËÏÚÏÝÄÖÕÏËÝÊÏÇÌÜÔÃËÝÙÚÕÔ
ÖÕÒÆÚÏÓÕÚÄÖÕÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
ÇÔÚËÖÏÞËÏØÎÓ¦ÚÜÔÆÙÚËØÇÇÖÄÓÏÇ
ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂÇÔ¦ÍÔÜÙÎ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Toυ ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Πιανιστικά έργα του Σκαλκώτα για πρώτη φορά στο φως
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕÚÎÔÖËØÃÕÊÕ ÁÜÝ
 ËÖÎØËÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂÞÕØËßÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÚÜÔ
ÖÕßËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÈÇÌÚÏàÄÚÇÔ
ÚàÇà®ÑÕÒÕßÛÕÆÔÚØËÏÝÕßÃÚËÝ®
ÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕß
ÕÒÁÓÕß ÑÇÏÕÏÕÖÕÃËÝ
ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏËÊ×ÎÞÕÍØÇÌÎÓÁÔËÝ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÜÝÙÆÔÕÒÕ©ÊÃÙÑÕÝÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÓËÚÎÙÕßÃÚÇ

Η Λορέντα Ράμου
παρουσιάζει ξεχασμένες
αλλά ενδιαφέρουσες
συνθέσεις του μεγάλου
Ελληνα συνθέτη.

Και τις καθαρά{Ñ{³{~ÓØÑ¨É³ÓØ~Ñ{³{ØÉ¨ÐiÉÈ³{~ÓØ{Ì³i³ÉØo{Ñ³iÐÈ{~Ê³È.~ÑÜ~³ÑÙ{ÑÚÓ³É{i¨Ó³Ñ,ÒÐÈ

ÓÖÇÒÁÚÕß¬ÇÖÇÍÇÔ¦®ÎÕÖÕÃÇ
ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇËÃÔÇÏÁØÍÕÚÕß  
©ÏÙßÔÛÁÙËÏÝÚÕßËØÕÒÃÔÕß
ÓÇØÚßØÕÆÔÚÏÝÖÕÏÑÃÒËÝËÖÏÊØ¦-

ÙËÏÝÖÕßÊËÞÄÚÇÔÕÑÇÒÑ×ÚÇÝÑÇÏ
ÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÚÏÝÇÌÕÓÕÃÜÔËÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÚÙÏÕÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÄÝÄÒËÓÕÝ  ÖÕß

ΚΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η πορεία ÚÎÝÕØÁÔÚÇÝª¦ÓÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÇÐÏÕàÂÒËßÚÎÙßÔÁÖËÏÇÊ×ÑÇÏÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇÎ
ÖÏÇÔÃÙÚØÏÇËÙÚÏ¦àËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÎÝÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÓË
ÁÓÌÇÙÎÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÊÏÇÃÚËØÇÙÚËÔÂÙÞÁÙÎÊÏÇÚÎØËÃ
ÓËÚÕÁØÍÕÚÕß§ÃÑÕßÑÇÒÑ×ÚÇ
ÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÈ¦ÒÒËÏÓËÑ¦ÛËËßÑÇÏØÃÇËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÁÞÕßÔÐËÞÜØÏÙÚÂÙÎÓÇÙÃÇÕÏÊÆÕÖØÄÙÌÇÚËÝ
ÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÚÎÝÍÏÇÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
:WLR[YHSYLJVYKZÑÇÏÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎ
ÙÕßÎÊÏÑÂ)0:ÎÕÖÕÃÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÚÕÑÇÚ¦ÒÕÍÄÚÎÝÖÒÂÛÕÝÈØÇÈËßÓÁÔÜÔÎÞÕÍØÇÌÂÙËÜÔÓËÁØÍÇ
ÚÕßÑÇÒÑ×ÚÇ
©ÍËÔÔÇÏÄÊÜØÕÝÊËÆÚËØÕÝÊÃÙÑÕÝ
ÊÏÇØÑËÃÇÝÖËØÃÖÕßÒËÖÚ×ÔÁÞËÏ
ÚÃÚÒÕÖÄÚÕËØÕÒÃÔÕÙÚÎÔÛÂÔÇ®ÖÕÚËÒËÃÖØÕáÄÔÚÎÝÁØËßÔÇÝ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÎª¦ÓÕßÑÇÏ
ËÃÔÇÏÕØÛÕÒÕÍÏÑ¦ÊÕÓÎÓÁÔÕÝÙËÚØÃÇ
ÓÁØÎ¬ÕÖØ×ÚÕÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄ
ÁØÍÇÖÕßÕÑÇÒÑ×ÚÇÝÙßÔÁÛËÙË

ÁÑÇÔËÖÏÕÍÔÜÙÚÄÚÕÙÇÔÚÕÆØÏÑÇÏ
ÚÏÝÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚËÝÚÕßÖÇÏÐÃÓÇÚÄÝ
ÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÎÒÒÎÔÏÑÂÕÔ¦ÚÇ®
 ÚÕßÎÓÂÚØÎ¡ÎÚØÄÖÕßÒÕß

ÚÕÔÕÖÕÃÕÕÑÇÒÑ×ÚÇÝËÃÞËÍÔÜØÃÙËÏÙÚÕËØÕÒÃÔÕ¦ÌÎÙÇÔÖÏÛÇÔ×Ý
ÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓ¦ÚÕßÝÙÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÙÕßÃÚÇÝ®©ÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÍÏÇÚÇËÑÇÚÄÞØÄÔÏÇÇÖÄ
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔÁÑÇÔÇÔ
ÚÕÔÑÇÒÑ×ÚÇÔÇÙßÔÛÁÙËÏÚÏÝ
ÓÏÑØÁÝÖÇØÇÒÒÇÍÁÝ®ÓËÇÔÇÌÕØÁÝ
ÙÚÏÝÇØÇÒÒÇÍÁÝÙËÔÚÕËÒ¦ÙÙÕÔÇ®ÚÕßËØÓÇÔÕÆÊÇÙÑ¦ÒÕß
ÙÞÁÙÎÚÕßÓËÊÆÕÇÑÄÓÎÒÒÎÔËÝ
ÖÕßÓËÒËÚÕÆÙÇÔÖÏ¦ÔÕÙÚÕËØÕÒÃÔÕÚÕÔÔÚ×ÔÎÑÄÑÕÑÇÏÚÎÔ
ÇÚÃÔÇÇØÇÙÑËß¦ÚÕÔÕÊÂÍÎÙË
ÖØÕÌÇÔ×ÝÔÇÙßÔÛÁÙËÏÍÏÇÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÄØÍÇÔÕÑÇÏÔÇÇÌÏËØ×ÙËÏÚÇÁØÍÇÙËÇßÚÕÆÝ
ÚÏÝÚØËÏÝÇÛÎÔÇáÑÁÝÙßÔÛÁÙËÏÝ
ÕÑÇÒÑ×ÚÇÝÙßÔÊß¦àËÏÚÎÙÕßÃÚÇ®ÓÏÇÓÕØÌÂÇÖÄÒßÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÚÕßÓÖÇØÄÑÓËÚÎÔÇÚÕÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÖÕßÊÏÊ¦ÞÛÎÑËÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕ¬ÇÁØÍÇÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇËÔ×ËØÓÎÔËßÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇ

ÑÇÏÇÖÇÏÚÎÚÏÑ¦¬ÁÒÕÝÕÊÃÙÑÕÝ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖØ×ÚÎÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÎÔÇßÛËÔÚÏÑÂ
ÓÕßÙÏÑÂÍÏÇÚÕÓÖÇÒÁÚÕ¬ÇÖÇÍÇÔ¦®ÇÔÚÃÚÕßÍÔÜÙÚÕÆÕÓÄÚÏÚÒÕßÙßÓÖÏÒÂÓÇÚÕÝÇÖÄÁØÍÇ¦ÒÒÜÔ
ÙßÔÛËÚ×ÔÖÕßÎ ÕÆÒÇØ¦ÚÙÏÑÇßÖÕÞØÁÜÙËÚÕÔÑÇÒÑ×ÚÇÔÇ
ËÔÕØÞÎÙÚØ×ÙËÏÚÕÔÍËØÓÇÔÏÑÄ
ÊÃÙÑÕÎÖØÕÙÌÕØ¦ÙÚÕÔÑÇÒÑ×ÚÇÙßÓÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÓËÚÎßÔÇßÒÏÇÑÂÙÕÔ¦ÚÇ®ÍÏÇÌÇÍÑÄÚÕÑÇÏ
ÖÏ¦ÔÕÖÕßÎª¦ÓÕßËØÓÎÔËÆËÏÓË
ÚÎÚÁÌÇÔÏÃÔÚÑË
ÞÕÔÚÇÝÇÙÞÕÒÎÛËÃÊÏËÐÕÊÏÑ¦
ÓËÚÕÁØÍÕÚÕßÑÇÒÑ×ÚÇÎª¦ÓÕß
ÊÏÇÛÁÚËÏÚÄÙÕÚÏÝÑÇÛÇØ¦ÖÏÇÔÏÙÚÏÑÁÝÇØËÚÁÝÚÎÔÚËÞÔÏÑÂÑÇÏÚÎ
ÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇÄÙÕÑÇÏÚÏÝËØÓÎÔËßÚÏÑÁÝÖÕÏÄÚÎÚËÝÖÕßÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÜÔÖØÕÛÁÙËÜÔ
ÑÇÏÚÜÔËÖÏÊÏ×ÐËÜÔÚÕßÙßÔÛÁÚÎ
ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÚÎÔÑÇÛÏÙÚÕÆÔÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÏÊÇÔÏÑÄÚËØËÝËØÓÎÔËÆÚØÏËÝÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÚÕß
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ΒΙΒΛΙΟ

Η ευαίσθητη
επιδερμίδα
των δέντρων
Ενα μυθιστόρημα για την καταστροφή
δασών και τον αφανισμό πολιτισμών

Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Αυτό ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÖÕßÕÏÊÇÙÏÑÁÝ
ÖßØÑÇÍÏÁÝÁÞÕßÔÑÇÚÇÑ¦ÉËÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÑÚ¦ØÏÇÖÇØÛÁÔÇÝÌÆÙÎÝÙÚÕÔ
ØÑÚÏÑÄ ÆÑÒÕÑÇÏÙÚÎÔÓÇàÕÔÃÇ
¶ÌÜÚÏÁÝÖÕßËÃÚËÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÖÄ
ËÐÜÍËÔËÃÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝËÃÚËÖØÕÑÒÂÛÎÑÇÔËÙÑËÓÓÁÔÇÇÖÄÑÇÚÇÖÇÚÎÚÁÝ
ÍÇÏ×ÔßÖÕÑÏÔÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÒÄÍÏÙÚÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙË
È¦ØÕÝÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ¶ÖËØÃÓËÔÇ
ÄÚÏÎÔÔßØÕßÛÇËÃÞËÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÊÎÓÄÙÏÇÍÏÇÚÕÛÁÓÇÖËÏÊÂÚÕ
ËÑÊÄÛÎÑËÚÕÕÍÑ×ÊËÝÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÎÝ)HYRZRPUZ®ÖÕßÇÌÕØ¦
ÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄ!ÚÎÔÇÖÕÉÃÒÜÙÎÚÜÔ
ÊÇÙ×ÔÑÇÏÚÎÊÏ¦ÉËßÙÎÚÎÝÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÖÕßËÃÞËÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ
ËÖÃÇÏ×ÔËÝÄÚÏÚÇÖÇØÛÁÔÇÊ¦ÙÎÛÇ
àÕÆÙÇÔÍÏÇÖ¦ÔÚÇ ÇÏËÖËÏÊÂËÃÔÇÏ
ÍÔÜÙÚÄÄÚÏÎØÕßÇÍÇÖ¦ËÏÖÕÒÆÚÇ
ÊÁÔÚØÇ!àÕÆÙËËÖÃÞØÄÔÏÇÙËÙÖÃÚÏÇ
ÚØÏÍßØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÊ¦ÙÕÝËÃÔÇÏÖËØÏÖÇÚÂÚØÏÇÑÇÏÚÕÒÓÎØÂÚÇÐÏÊÏ×ÚÏÙÙÇ
ÖÇØÄÚÏËÃÔÇÏËÚ×Ô
ËÔÈØÂÑÇÑÇÓÏ¦ÚÁÚÕÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÙÜÝÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÊËÔ
ËØÜÚ×ÔÚÇÏÙËÇÔ¦ÒÕÍËÝÖËØÏÙÚ¦-

ÙËÏÝÃÙÜÝÎÃÊÏÇÊËÔÛÁÒËÏÔÇËÑÚËÛËÃÙÚÇ¡¡ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏ
ÙÖÇÔÃÜÝÓÏÒ¦ËÏÙËÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝ
ÑÇÏÄÚÇÔÚÕÑ¦ÔËÏÚÕßÝÊßÙÑÕÒËÆËÏ
ÇØÑËÚ¦ÓËÚÕÔÚØÄÖÕÑÇÏÚÕÖÔËÆÓÇ
ÚÎÝ!ËÙÜÙÚØËÌÂÝ¶ÔÚØÕÖÇÒÂÒÁËÏ
ËÑËÃÔÎ¶ÇÑØÏÈÕÒÄÍÇÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂ
ÖÕÒßÓÇÛÂÝÓËÁÔÇËÃÊÕÝßÖÄÍËÏÕß
ÞÏÕÆÓÕØÖÕßÇÖÇÏÚËÃÇÖÄÚÕÔÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÍÔ×ÙËÏÝÑÇÏËÍØÂÍÕØÙÎ
ÔÄÓÜÝÚÕÛÁÓÇÚÎÔËÔÊÏÇÌÁØËÏ
ÒÁÔËÄÚÏÍÃÔËÚÇÏÞËÏÓÇØØ×ÊÎÝÑÇÏ
ÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂ
ÔÔßØÕßÊËÔËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×Ý
ÇßÚÄÖÕßÒÁÓËËÆÑÕÒÕÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÚÕÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÑÇÏÎÃÊÏÇÍÏÇ
ÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝÃÔÇÏÄÓÜÝÓÏÇÑÕØßÌÇÃÇÑÇÏÐËÞÜØÏÙÚÂÓÕØÌÂÚÎÝ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÖËàÕÍØÇÌÃÇÝÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÓËÚÕÁØÍÕÚÎÝ
ÖÕÒßÈØÇÈËßÓÁÔÎ¶ÚÕ ÁÍÏÔËÎ
ÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇÖÕßÑÁØÊÏÙËÚÕØÇÈËÃÕ¢ÄÑÔËØÑÇÏÚÕÚÏÓÂÛÎÑË
ÓËÚÕ¡ËÚ¦ÒÒÏÕÏÇÑËÑØÏÓÁÔÎÝßÔËÏÙÌÕØ¦ÝÙÚÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦Ø¦ÓÓÇÚÇ¶ÑÇÏËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎ¶ÚÇÈÏÈÒÃÇ
ÚÎÝËÃÔÇÏËßÖ×ÒÎÚÇÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ§ÇßÚÏÒÏÇÑ¦§ÁÇ®ÑÇÏÚÕÊÏÂÍÎÓÇ)YVRLIHJR4V\U[HPU®ÇÖÄÚÎÔ
ÕÓ×ÔßÓÎÙßÒÒÕÍÂÁÞÕßÔÓËÚÇÌËØÛËÃ
ÛÇßÓ¦ÙÏÇÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕ
ËÖÏÚßÞÃÇÙßÔÕÊËÆËÏÑÇÏÚÕËÖÃÑÇÏØÕ
)HYRZRPUZ®ÖÕßÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÖÕÒÆÖØÄÙÌÇÚÇÓËÚÕÔ

AP / VICTOR R. CAIVANO

ANNY ΠΡΟΥ
Ανθρωποι του δάσους
μτφρ. Γιώργος Κυριαζής,
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 828

Πέντε T¨Ì{ÑT¨É{Ò³i~ÉiÈoo¨Ñ×ÓÑØo{ÑÑo¨ÒÉ{³K{KÜËVÈ
ÓTÉ{ÐÉoÒÜiÓ~³Ñi~Ñ{ÜÈÒ¨{ÚÐÈØTÑ¨Ñ~³Ê¨ÉØ

Μια λωρίδαoiØT¨ËÇÉ{³i~Ñ³Ñ³¨×ÊÑÌ³iÇÊ³iåÐÑÇËÑ0ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ³iØåÈ(¨ÈÑ×¨Ò³iÙ{ÒÉÈi³iØKÉKÑ{Ì³i³ÑØÈÉËTÉiÑÚ¨Ì³i³ÑÉËÑ{ÉØÌ³{³ÑÑ¨ÚÓÑÙÒiÚÑÇÖÑo{ÑÒ³Ñ

Η Πρου αγαπάει
πολύ τα δέντρα: ζούσε
επί χρόνια σε σπίτια
τριγυρισμένα από δάσος,
είναι περιπατήτρια και
τολμηρή ταξιδιώτισσα,
παρότι 84 ετών.
ÚÃÚÒÕÔÛØÜÖÕÏÚÕßÊ¦ÙÕßÝ®¬ÕÈÏÈÒÃÕÖØÕÙÇØÓÄÙÚÎÑËÍÏÇÚÎÒËÕÖÚÏÑÄ
ÙËÔ¦ØÏÕÓËÇÔ¦ÛËÙÎÚÕß5H[PVUHS
.LVNYHWOPJ*OHUULSÎÙËÏØ¦ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÙÚ¦ÊÏÕÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÑÇÔÇÒÏÕÆÛÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎ
ÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÞØÄÔÕß
©ÏÔÛØÜÖÕÏÚÕßÊ¦ÙÕßÝ®ËÃÔÇÏ

LOVE FM 100.7

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

9.3%

LOVE FM
100.7
6.7%
MIX FM

6%

SUPER FM
70 ΛΕΠΤΑ

SFERA

76 ΛΕΠΤΑ

79 ΛΕΠΤΑ

107 ΛΕΠΤΑ

ANT1

7%

79 ΛΕΠΤΑ

7%

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

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

lovefm.com.cy

ÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÇÒÇÏÕÆÚÆÖÕß
ÚÙÏÚÕÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÚÕßËÖËÏÊÂÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎÁÑÚÇÙÎÖÕÒß¦ØÏÛÓÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÑÇÏÇÖÕßÙÏ¦àËÏÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÇßÚÕÇÔÇÌÕØÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕßÙßÔÇÔÚ¦ÓËÙßÞÔ¦ÙÚÎ
ÙÆÍÞØÕÔÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ÖÃÙÎÝÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÁÔÇ
ÊßÔÇÚÄÑËÔÚØÏÑÄÛÁÓÇÁÔÇÖÇÍÑÄÙÓÏÕàÂÚÎÓÇ!ÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÜÔ
ÊÇÙ×ÔÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÑÇÏÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÄÇÌÇÔÏÙÓÄÑßØÃÜÝÚÜÔÏÛÇÍËÔ×ÔÚÎÝÓËØÏÑÂÝÇÖÄÚÎÔËÖÁÒÇÙÎ
ÚÕßÊßÚÏÑÕËßØÜÖÇáÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÖÒÕÆÙÏÇÇÌÂÍÎÙÎÙßÔÊß¦àËÏÚÎÔ
ÏÙÚÕØÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓËÚÎÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÙËÓÏÇÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑÂ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÓËÁÔÚÕÔÎÊØÇÓÇÚÏÑÂ
ÖÒÕÑÂËÑÏÔ¦ÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÊÆÕ
ÌÚÜÞ×Ô¦ÒÒÜÔÚÕßªËÔÁËÒÑÇÏ
ÚÕßÇØÒ§ÚÏÑÁÖÕßÌÚ¦ÔÕßÔÜÝ

ÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÙÚÕÔ ÇÔÇÊ¦ÚÎ§ÁÇ
ÇÒÒÃÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÏÙÚÕØÃÇ
ÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ
ÚÎàÜÂÚÜÔÏÊØßÚ×ÔÚÜÔÊÆÕÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÜÔËÖÏÍÄÔÜÔÚÕßÝÊÏÇÚØÁÞËÏÚÏÝËÖÕÞÁÝ
ÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÕ¡ËÚÕÔÃÊÏÕ
ÚØÄÖÕÊÏÇÙÞÃàËÏÚÏÝÎÖËÃØÕßÝ¶ÓËØÏÑÂßØ×ÖÎ§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇ ÃÔÇ¶
ÙËÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÖËØÏÖÁÚËÏËÝÖÕß
ÖßØÕÊÕÚÕÆÔÚÇÏ¦ÒÒÕÚËÇÖÄÖÇØÄØÓÎÙÎÂÚßÞÕÊÏÜÑÚÏÙÓÄ¦ÒÒÕÚËÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔÍÏÇ
ÖØÄÕÊÕÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÇÖÄÇÒÇàÕÔËÃÇ
ÑÇÏÖÒËÕÔËÐÃÇ
ÁÔÚËÞØÄÔÏÇÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÎØÕß
ÍÏÇÔÇÍØ¦ÉËÏÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕÑÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÇÊÏÖÒ¦ÙÚØÏÌÕÍÆØÏàËÙÚÕ
ÓßÇÒÄÚÎÝÁØËßÔÇÖÕßÖØÕÎÍÂÛÎÑËÚÎÝÙßÍÍØÇÌÂÝÂÚÇÔÙÞÕÒÇÙÚÏÑÂÄÖÜÝÇÔÇÒÕÍËÃÙÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÚÎÝ

ÙÚÎÔÙÚÕØÃÇÑÇÏÚÎÔÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÂÚÎÝËÓÖËÏØÃÇÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÄÒËÝ
ÚÏÝÞ×ØËÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÌÂÍÎÙÎÓÃÒÎÙËÓËÇÓÁÚØÎÚÕßÝ
ËÏÊÏÑÕÆÝ¶ÏÙÚÕØÏÑÕÆÝËÛÔÕÒÄÍÕßÝ
ËØËßÔÎÚÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ¶
ÓËÒÁÚÎÙËËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ËÍÞËÏØÃÊÏÇ
ÊÇÙÕÑÕÓÃÇÝÚÎÔËÖÏÓÁÒËÏÇÚÎÝ
ÖØ×ÚÎÝÍØÇÌÂÝÖÕßÁÙÚËÏÒËÙÚÕßÝ
ËÑÊÄÚËÝÚÎÝßÖÕÞØË×ÛÎÑËÔÇÑÄÉËÏ®ÙËÒÃÊËÝÑ¦ÚÏÖÕßËÃÖËÄÚÏ
ÑÄÔÚËÉËÔÇÚÎÔÚØËÒ¦ÔËÏÒÒ¦ÚÕ
ÁÑÇÔËÖËÚ×ÔÚÇÝ®ËÖÏÖÒÁÕÔÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÇÇÍÇÖÎÓÁÔÇÚÎÝÊ¦ÙÎ
ÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÑ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝ
ÎÇÌÂÍÎÙÎÈÇØÇÃÔËÏÇÖÄÚÕÔÄÍÑÕ
ÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔ
ßÒÕÚÕÓÃÇÑÇÏÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÚËÞÔÏÑ¦ËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÇÒÂÛËÏÇÄÚÏ
ÓÁÙÇÙËÇßÚÂÚÎÔÖÕØËÃÇÇÏ×ÔÜÔ
ÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÙßÔÇÔÚ¦ÓË
ÖØÄÙÜÖÇÑÇÏÚÇÞ¦ÔÕßÓËÇÖÄÚÎÓÏÇ
ÙËÒÃÊÇÙÚÎÔ¦ÒÒÎÞÜØÃÝÔÇÖØÕÒ¦ÈÕßÓËÔÇÊËÛÕÆÓËÓÇàÃÚÕßÝÑÇÏÔÇ
ÚÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓË
¥ÙÚÄÙÕÎÔÔßØÕßËÖÏÔÕËÃ
ÑÇÏËÐÏÙÚÕØËÃÖËØÏÖÁÚËÏËÝÓËÚÁÚÕÏÇ
ËßØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÚØÕÌÕÊÕÚËÃ
ÊÏÇØÑ×ÝÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÑÄÓÎÑÏÄÚÇÔÎÍØÇÌÂ
ÍÃÔËÚÇÏËÖÃÖËÊÎÖÕÚÁÕÓÃÚÕÝÚÎÝ
ÇÌÂÍÎÙÎÝÊËÔÑÄÈËÚÇÏÑØÇÚ×ÔÚÇÝ
ÓÇÝÊËÓÁÔÕßÝÓÇàÃÚÎÝ
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

«Δικάζοντας»
την απονομή
δικαιοσύνης
Δυνατό θρίλερ από τον Αντουάν Ρεμπόλ
βασισμένο σε πραγματική ιστορία
Η εμμονή 

ΘΡΙΛΕΡ (2018)
Σκηνοθεσία: å³ÈÒ,ÉÐÌÜ
Ερμηνείες: Ñ¨ËÑ'Ì{V

$Ü{K{Ó~È¨ÐÓV¨ÓÖ~ÑØ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Από όλα ÚÇßÖÕËÃÊÎÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÇÍÜÔÃÇÝÚÕÊÏÑÇÙÚÏÑÄÛØÃÒËØËÃÔÇÏÃÙÜÝ
ÚÕÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÆÙÑÕÒÕ®ÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÖÜÝ
ÚÕÙÇÙÖÁÔÝÑÇÏÎÁÔÚÇÙÎÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÖÕÊÕÛÕÆÔÙËÖÕÒÆÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÞ×ØÕßÝÑÇÏÑÇÛÇØ¦ÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÕÙËÔ¦ØÏÕÖÄÁÔÚÇÙÎÖ¦ÔÚÜÝÚÕÌÏÒÓÚÕßÔÚÕß¦ÔªËÓÖÄÒ
ÖÕßÑßÑÒÕÌÕØËÃÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÊÏÇÛÁÚËÏÓÖÄÒÏÑÎÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÇßÛËÔÚÏÑÂÇÌÕÆ
ÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÎÔÕÛÄÔÎÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ßÚÂËÃÔÇÏÎÖÇØ¦ÐËÔÎßÖÄÛËÙÎÓËËÖÃÑËÔÚØÕÚÕÔÇÑÏÍÑÁØ
ÁÔÇÔÖÇÚÁØÇÚØÏ×ÔÖÇÏÊÏ×ÔÕÕÖÕÃÕÝÑÇÚÎÍÕØËÃÚÇÏÍÏÇÚÕÔÌÄÔÕÚÎÝ
ÍßÔÇÃÑÇÝÚÕßÖÕßËÐÇÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÓßÙÚÎØÏÜÊ×Ý ÇÛ×ÝÚÇÖ¦ÔÚÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÇÔÇÑØÏÛÕÆÔÙÚÕËÌËÚËÃÕ
Î§ÄØÇËÃÔÇÏÚÕÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÓÏÇÞÜØÏÙÓÁÔÎ
ÓÎÚÁØÇÑÇÏÁÔÕØÑÕÝÙÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÊÃÑÎÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÕÔ
ÇÑÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÁÔÇÔÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÕÊÏÑÎÍÄØÕ©ÒÏÈÏÁÑÕßØÓÁ
ÃÊÏÇÊËÔÁÞËÏÑÇÓÏ¦ÇÓÌÏÈÕÒÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÛÜÄÚÎÚ¦ÚÕß©ÙÕÄÓÜÝ
ÎÊÃÑÎÖØÕÞÜØ¦ËÏÎ§ÄØÇËÓÖÒÁÑËÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕÖÕÒÆÙßÒÒÁÍÕÔÚÇÝÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍÕÔÚÇÝ
ÚËÒÏÑ¦ÔÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÓÏÇËÖÏÑÃÔÊßÔÎËÓÓÕÔÂ
©ªËÓÖÄÒÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕÑÒÇ-

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

ÙÏÑÄÙÞÂÓÇÚÎÝÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÇÏØÏ¦ÐËÏÚÎÔËÖÏÔÕÎÓÁÔÎÎØÜÃÊÇÚÕßÓËÚÇÇÒÎÛÏÔ¦
ÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÏÔÇÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÚÕ
ÊØÇÓÇÚÏÑÄÈ¦ØÕÝÙÚÕÔÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÇÔÛØ×ÖÏÔÕÚÕÓÁÇËÇßÚÄ
ÈÁÈÇÏÇÚÕÔÈÕÎÛ¦ËÏÖÕÒÆÎËÐÇÏØËÚÏÑÂËØÓÎÔËÃÇÚÎÝ¡ÇØÃÔÇ¢ÄÏ
;OL>VYRZOVW®ÎÕÖÕÃÇÙÞËÊÄÔ
ÍËØÔ¦ËÏÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÓÇÝ
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22.30
00.40
03.25
04.10

ØÕÑËÃÊÜÒÇÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÍÑØÏÛÕÆÔ ÏËÑËÃÔÕÝ
ÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÇÔÚÇÖÕÊÃÊËÏÓË
ÚÄÔÕßÝËÔÁØÍËÏÇÝÑÇÏÖÕÒËÓÏÑÂÝ®
ÊÏ¦ÛËÙÎÝËÖÃÙÑÎÔÂÝËÖÕÒÒÁÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÛËÇÚÁÝÙÚÏÝÙßÔÇßÒÃËÝÚÕßÚØÇßÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÂÒÏÖÕÛßÓÕÆÔÑÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÃÇÌÕØ¦Õ
ÃÊÏÕÝÙßÒÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÒ¦ÏÈÍÏÇßÖÕÑÃÔÎÙÎÚÇØÇÞ×Ô
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÓÜÝÄÒÇËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÕßÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆÊÜÊËÔ
ÁÞÕßÓËÑ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÚÕßÖËØÏÛÜØÃÕßÖÕßÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕßÔ
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇ®ÇÒÒ¦à¦ÖÒÕßÚÕßÝ
ÔËÇØÕÆÝÖÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÓËÇÓÖÕØÍÑÃÔÏÑÇÏËÖÏÊËÏÑÔÆÕßÔÄÖÒÇ
ÑÇÏÖÇÔ¦ÑØÏÈÇÑÕÙÓÂÓÇÚÇ¬ÕÖÄÙÎÇßÛËÔÚÏÑÄÚÎÚÇËÓÖËØÏÁÞÕßÔÄÒÇ
ÇßÚ¦ËÃÔÇÏÙßàÎÚÂÙÏÓÕÄÓÜÝÇßÚÄ
ÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÛÄÒÕßÔÇÔÕÏ¦àËÏÚÕ
ÑÕÏÔÄÖÕßÇÖÕÛË×ÔËÏ

0U¸l¬l¸®

!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
Ýn_©¦x_X©
xx_©
Nonty
Maya The Bee
Heidi
¦©_>X
+>HHxX©V
&ºÃÃ&R}_²
!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
/v_!À
&_©
x²²_¦¦R_
Digimon Fusion
&>R>
Super Mario
Á²¦__x

MOVIES BEST

21.00 >¿_©²
08.30 Á²¦²x
10.30 Ýº¦_ºÁ
De Ma Femme
12.15 ºR}ºR}©_
14.00 >!Ã>nx_
16.00 The Witness For The
&¦©_Rº²x
19.00 -_¦V>_&>Rx_Rx>
21.00 >¿_©²
22.45 -x_¦U-_Rx>!©
00.30 &_>©_-²>XÃ
02.15 º²H!;
04.15 12 Strong
06.30 -_¦V>_&>Rx_Rx>

GREEK CINEMA

20.35 ÑÌØ~Ñ{ÜÒ~{
05.45
07.40
09.30
10.55

12.30
14.20

16.00
17.40
20.35
22.00
23.40
01.15
02.45
04.05
02.45
04.05

Ñ³ÒT¨i{ØÉÂÈËÑØ
${~È¨ËÉØ³iØÑÈÜÊØ
$~Üi¨ÌØÒÙ¨ÑØ
$~È¨w{¨oiØ
É~Ñ{ÙÉÖÉ³Ñ{
${Ò{³ÈoiÓÙÈ
ÑØKÜÒTØ³iåÚÊÑ
$Ë³Ø~Ñ{³ÑÑÙÓ¨×{Ñ
ÚÈ¨¨ËÑ
:É¨{ÇÐÓioÉ{Ò
ÑÌØ~Ñ{ÜÒ~{
ÖT³ÑoÒÐÈ
.³É×ÑËÑ
.ÐÈ¨{Ò
${³È¨Ë³ÉØ
0Ñ³ÖKÜÑ
${³È¨Ë³ÉØ
0Ñ³ÖKÜÑ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019

11

ΙΔΕΕΣ

Ο ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
Επιμέλεια: ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ

Το «Δίλημμα του Ευθύφρονα»: Θεός και ηθική
Χρειαζόμαστε ÚÕÔ ËÄÍÏÇÔÇËÃÓÇÙÚËÎÛÏÑÕÃ"ÙÚ¦ÙÎÓÇÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÓËÃàÕÔÇÎÛÏÑ¦ÊÏÒÂÓÓÇÚÇ
ÄÖÜÝÖÞÎÛÇÔÇÚÏÑÂÖÕÏÔÂÕÏ
ÇÓÈÒ×ÙËÏÝÂÎÑØÇÚÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÁÔÇÔÚÏÚÎÝÌÏÒÇÔÛØÜÖÃÇÝÙÚÕßÝ
ÐÁÔÕßÝÖØÁÖËÏÔÇÙÚÎØÃàËÚÇÏÙË
ÓÏÇÇÔÚÃÒÎÉÎÚÕßËÕÆÂÓÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÇßÛÆÖÇØÑÚÎ"
ÚÕÔÖØ×ÏÓÕÊÏ¦ÒÕÍÕßÛÆÌØÕÔÇ®ÕÒ¦ÚÜÔÇÝÛÁÚËÏÁÔÇÇÖÒÄ
ÇÒÒ¦ÏÊÏÕÌßÁÝÊÃÒÎÓÓÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÊÏËØËßÔ¦ÚÎÙÞÁÙÎËÕÆÑÇÏÎÛÏÑÂÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÒËÍÄÓËÔÕÃÒÎÓÓÇÚÕßßÛÆÌØÕÔÇ®!ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏ
ÙÜÙÚÄÊÏÄÚÏÚÕËÖÏÛßÓËÃÕËÄÝÂ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÙÜÙÚÄÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÚÕËÖÏÛßÓËÃÕËÄÝ"ÔÏÙÞÆËÏÚÕÖØ×ÚÕ
ÚÄÚËÕÏËÖÏÛßÓÃËÝÚÕßËÕÆÑÇÛÕØÃàÕßÔÚÕÙÜÙÚÄÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÚÕ
ÙÜÙÚÄËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÕÔËÄÔ
ÏÙÞÆËÏÚÕÊËÆÚËØÕÚÄÚËÚÕÙÜÙÚÄ
ËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÇÖÄÚÕÔËÄÑÇÏ
ÚÏÝËÖÏÛßÓÃËÝÚÕß
;ÕÃÒÎÓÓÇÚÕßßÛÆÌØÕÔÇ®
ËÃÔÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÊÏÄÚÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÛÁÚËÏÚÕËØ×ÚÎÓÇÍÏÇÚÕÇÔÎ
ÎÛÏÑÂÛËÓËÒÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏËÐÎÍËÃÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÈÕÆÒÎÙÎÚÕßËÕÆÂÇÔÚÏÙÚØÄÌÜÝÎÈÕÆÒÎÙÎÚÕßËÕÆÛËÓËÒÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏËÐÎÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÎÛÏÑÂ¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÚÕÔËÄÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÓÇÝ
ÔÇËÃÓÇÙÚËÎÛÏÑÕÃ"
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÄÚÏÑÇÏÚÇ
ÊÆÕÙÑÁÒÎÚÕßÊÏÒÂÓÓÇÚÕÝßÖÕÔÕÕÆÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓÏÇÛËÕÒÕÍÏÑÂ
ÎÛÏÑÂÔÏÙÞÆËÏÚÕÖØ×ÚÕÙÑÁÒÕÝ
ÚÕßÊÏÒÂÓÓÇÚÕÝÊÎÒÇÊÂÚÕÚÏËÃÔÇÏ
ÙÜÙÚÄËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÏÝËÖÏÛßÓÃËÝ
ÚÕßËÕÆÎËÆÒÕÍÎÇÔÎÙßÞÃÇÖÕß
ËÍËÃØËÚÇÏËÃÔÇÏÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙË
Ñ¦ÒÒÏÙÚÇÕËÄÝÔÇËÖÏÛßÓËÃÖØ¦ÐËÏÝÚÏÝÕÖÕÃËÝËÓËÃÝÚÏÝÈØÃÙÑÕßÓË
ÇÔÂÛÏÑËÝÄÖÜÝÎÇÔÇÌËØÄÓËÔÎ
ÍËÔÕÑÚÕÔÃÇÚÜÔ²ÇÔÇÔÇÃÜÔÇÖÄ
ÚÕßÝÙØÇÎÒÃÚËÝÙÚÕËßÚËØÕÔÄÓÏÕ®ÚÎÝÇÒÇÏ¦ÝÏÇÛÂÑÎÝ¡Ë
¦ÒÒÇÒÄÍÏÇßÖ¦ØÞËÏÎÇÔÎÙßÞÃÇ
ÄÚÏÕËÄÝÓÖÕØËÃÇßÛÇÃØËÚÇÔÇ
ËÖÏÛßÓËÃÊÏÇÏÙÛÎÚÏÑ¦Ò¦ÛÕÝÖØ¦ÐËÏÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÓËÈ¦ÙÎÚÕÖØ×ÚÕ
ÙÑÁÒÕÝÚÕßÊÏÒÂÓÓÇÚÕÝÛÇÁÖØËÖË
ËÓËÃÝÔÇÚÏÝÇÖÕÊËÞÛÕÆÓËÜÝÙÜ-

A.P. / CHARLES KRUPA

Του ΧΡΙΣΤΟΥ Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ*
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Το «Δίλημμα του Ευθύφρονα» έχει ως εξής: είναι κάτι σωστό διότι το
επιθυμεί ο Θεός ή είναι
κάτι σωστό και γι» αυτό
το επιθυμεί ο Θεός;
ÙÚÁÝÃÍÕßØÇÄÓÜÝÊËÔÛÇÛÁÒÇÓË
ÔÇÙÑÕÚ×ÙÕßÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÊÏÄÚÏÓÇÝ
ÖØÄÙÚÇÐËÕËÄÝ
ÔÏÙÞÆËÏÚÕÊËÆÚËØÕÙÑÁÒÕÝÚÕß
ÊÏÒÂÓÓÇÚÕÝÊÎÒÇÊÂÇÔÚÕÚÏËÃÔÇÏÙÜÙÚÄËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÇÖÄ
ÚÏÝËÖÏÛßÓÃËÝÚÕßËÕÆÚÄÚËÚÕÚÏ
ËÃÔÇÏÎÛÏÑ¦ÙÜÙÚÄÊËÔÑÇÛÕØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕÔËÄêÕËÄÝËÃÔÇÏÓÎ
ÇÔÇÍÑÇÃÕÝÑÇÏÓ¦ÒÒÕÔÖÒËÕÔÇÙÚÏ-

ÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÙÚÎÔÎÛÏÑÂ¡ÏÇ
ÛËÜØÃÇÎÛÏÑÂÝÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇ
ÚÕÔËÖÏÑÇÒËÙÚËÃ
ßÔËÖ×ÝÓËÈ¦ÙÎÚÇÊÆÕÙÑÁÒÎ
ÚÕßÊÏÒÂÓÓÇÚÕÝËÃÚËÕËÄÝËÔÊÁÞËÚÇÏÇßÛÇÃØËÚÇÔÇÑÇÛÕØÃàËÏÚÕÚÏ
ËÃÔÇÏÙÜÙÚÄËÃÚËÕËÄÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÔÇÍÑÇÃÕÝÍÏÇÚÕÚÏËÃÔÇÏÙÜÙÚÄ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎËÃÔÇÏÇÙÇÌÁÝ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÓÖÕØËÃÔÇÛËÓËÒÏÜÛËÃ
ÎÙÞÁÙÎËÕÆÑÇÏÎÛÏÑÂÝÓËÚØÄÖÕ
ÖÕßÇÖÕÌËÆÍËÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝ
ÇßÛÇÏØËÙÃÇÝÂÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕß
ÖÒËÕÔÇÙÓÕÆ©ËÄÝËÃÚËËÔÊÁÞËÚÇÏ
ÔÇËÃÔÇÏÇßÛÇÃØËÚÕÝËÃÚËÖÒËÕÔ¦àËÏÕÖÄÚËÚÕÃÒÎÓÓÇÚÕßßÛÆÌØÕÔÇ®ÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇËÖÏÞËÃØÎÓÇ
ËÔÇÔÚÃÕÔÓÏÇÝÛËÕÒÕÍÏÑÂÝÎÛÏÑÂÝ
ÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÙßàÂÚÎÙÎÚÕÃÒÎÓÓÇÚÕßßÛÆÌØÕÔÇ®ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÖÄÇØÑËÚÕÆÝÌÏÒÕÙÄÌÕßÝ

ÜÝËÖÏÞËÃØÎÓÇËÔÇÔÚÃÕÔÑ¦ÛËÛËÕÒÕÍÏÑÂÝÎÛÏÑÂÝ¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏ!
Ö×ÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÐËÌÆÍËÏÇÖÄÚÕÊÃÒÎÓÓÇÊÏÇÙ×àÕÔÚÇÝ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÛËÕÒÕÍÏÑÂÝÎÛÏÑÂÝ
ÇÖÄÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝÇßÛÇÏØËÙÃÇÝÑÇÏÚÕßÖÒËÕÔÇÙÓÕÆ"
©ÖÜÝËÃÊÇÓËßÖ¦ØÞÕßÔÓÄÔÕ
ÊÆÕÊßÔÇÚÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÙÚÕÊÃÒÎÓÓÇÝßÖÕÛÁÙÕßÓËÄÚÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÓÁÙÜÚÕßÖØ×ÚÕßÙÑÁÒÕßÝ
ÔÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÓËÙÚÕÊÃÒÎÓÓÇ
ÖØÕÌÇÔÂÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏÄÚÏÕ
ËÄÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÇßÛÇÃØËÚÇÔÇËÖÏÛßÓËÃÇÔÂÛÏÑËÝÖØ¦ÐËÏÝ
ÊÏÄÚÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÇÔÚÃÑËÏÚÇÏÙÚÎÔ
ÖÇÔ¦ÍÇÛÎÌÆÙÎÚÕßÒÒ¦ÇßÚÄ
ÈÁÈÇÏÇÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕËÄÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÚÇÖ¦ÔÚÇ¶ÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÇÔÚÕÊÆÔÇÓÕÝ
ËÔÓÖÕØËÃÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÔÇ

Τελικά, χρειαζόμαστε
τον Θεό για να είμαστε
ηθικοί; Ναι, αν δειχθεί
ότι η θεολογική ηθική
θεωρία είναι η πλέον
εύλογη θεωρία ηθικής.
ÇÒÒ¦ÐËÏÚÎÔÇÏ×ÔÏÇÑÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇ
ÌÆÙÎÚÕßÚÕÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÏÊÏÄÚÎÚËÝÖÕßÙßÞÔ¦ÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÏÙÚÕÔËÄÊÎÒÇÊÂÎÇÓËÚÇÈÒÎÚÄÚÎÚÇßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÖÇÔÚÕÊÆÔÇÓÕÝÇÒÒ¦ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÓÄÔÕ
ÕÚÏÊÂÖÕÚËËÃÔÇÏÓËÚÇÌßÙÏÑ¦ÊßÔÇÚÄÔ¬ÇÇÊÆÔÇÚÇËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÇ!ÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÚÕ$ÕÆÚË

ÔÇÙÞËÊÏ¦ÙËÏÁÔÇÑßÑÒÏÑÄÚËÚØ¦ÍÜÔÕÕÆÚËÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÎÛÏÑ¦
ÙÜÙÚÄÚÕÔËÐËßÚËÒÏÙÓÄËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÍÏÇÖÒ¦ÑÇÇÖÄÁÔÇÔÙÇÊÏÙÚÂØÇÓÖÕØËÃÎÎÛÏÑÂÔÇËÃÔÇÏ
ËÐÇØÚÎÓÁÔÎÇÖÄÚÎËÃÇÈÕÆÒÎÙÎ
ÇÒÒ¦ÇßÚÂÔÇÓÎÔßÖÄÑËÏÚÇÏÙË
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÇßÛÇÏØËÙÃÇ
ÝßÖÕÛÁÙÕßÓËÚ×ØÇÄÚÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÓÁÙÜÚÕßÊËÆÚËØÕßÙÑÁÒÕßÝÔÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÓËÙÚÕÊÃÒÎÓÓÇÖØÕÌÇÔÂÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏ
ÄÚÏÎÎÛÏÑÂËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÇÖÄ
ÚÕÔËÄÓÄÔÕßÖÄÚÎÙÚËÔÂÁÔÔÕÏÇ
ÄÚÏÕËÄÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏ
ÚÕÚÏËÃÔÇÏÎÛÏÑ¦ÙÜÙÚÄÊÏÄÚÏÚÕ
ÎÛÏÑ¦ÙÜÙÚÄÇÖÕÚËÒËÃÓÁØÕÝÚÎÝ
ÇÔÇÍÑÇÃÇÝÑÇÏÇÏ×ÔÏÇÝÌÆÙÎÝÚÕß
ßÔËÖ×ÝÎÎÛÏÑÂÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇËÃÔÇÏËÐÇØÚÎÓÁÔÎÇÖÄÚÎËÃÇ
ÈÕÆÒÎÙÎÇÒÒ¦ÄÞÏÓËÇßÛÇÃØËÚÕ
ÚØÄÖÕÑÇÏÎÎÛÏÑÂÔÇËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÇÖÄÚÕÔËÄßÖÄÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÚÏËÊØ¦àËÚÇÏÙÚÎÔÇÏ×ÔÏÇÑÇÏ
ÇÔÇÍÑÇÃÇÌÆÙÎÚÕßÑÇÏÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÚÎÔÇÒÒ¦ÐËÏÔÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏÖØÕÝÚÎÙÜÙÚÂ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÕÃÒÎÓÓÇÚÕßßÛÆÌØÕÔÇ®ÈÇÙÃàËÚÇÏÙËÓÏÇÖÇØÇÔÄÎÙÎÍÏÇÚÎÌÆÙÎÚÕßËÕÆÑÇÏ
ÚÎÙÞÁÙÎÚÎÝÓËÚÎÔÎÛÏÑÂ
¬ËÒÏÑ¦ÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÚÕÔËÄ
ÍÏÇÔÇËÃÓÇÙÚËÎÛÏÑÕÃ"§ÇÏÇÔÊËÏÞÛËÃÄÚÏÎÛËÕÒÕÍÏÑÂÎÛÏÑÂÛËÜØÃÇËÃÔÇÏÎÖÒÁÕÔËÆÒÕÍÎÛËÜØÃÇ
ÎÛÏÑÂÝÒÒ¦Ñ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊËÔÁÞËÏ
ÑÇÚÇÊËÏÞÛËÃÙÚÎÌÏÒÕÙÕÌÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎ¡ÏÇÎÛÏÑÂÛËÜØÃÇÖÞ
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Φτιάχνοντας τον άνθρωπο από το «απόλυτο μηδέν»
Ενα πολυσύνθετο βιβλίο με ρεαλιστική μυθοπλαστική δύναμη, το οποίο υπαινίσσεται μια επανερμηνεία της Γένεσης
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ο ηθικοπνευματικός
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της πλειονότητας
των ανθρώπων.
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