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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Μέγα στοίχημα
η μεταρρύθμιση
της Δικαιοσύνης
Οι προωθούμενες αλλαγές στο χώρο της Δικαιοσύνης αποτελούν
την κορωνίδα των προτεραιοτήτων του
υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξης, όπως ο ίδιος τις θέτει στη συνέντευξή του στην «Κ». Ο Γιώργος
Σαββίδης θεωρεί πως το σύστημα
απονομής της Δικαιοσύνης, από χρονικής πλευράς ολοκλήρωσης των υποθέσεων, είναι προβληματικό. Επί του
προκειμένου θεωρεί πως είναι μεγαλύτερη από τα τρία χρόνια ο χρόνος
ολοκλήρωσης μιας αστικής υπόθεσης.
Από τα σοβαρά ζητήματα που βάζει
στο τραπέζι ο υπουργός και η οδική
συμπεριφορά του κύπριου οδηγού και
η διαπίστωση απουσίας κουλτούρας
μη επιθετικής οδήγησης. Σελ. 16
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Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι λύση θέλουμε
Να αρχίσουμε με μια άτυπη πενταμερή και μετά να συνεχίσουμε συζητώντας τους όρους αναφοράς
Ο υπουργός Eξωτερικών της Τουρκίας
Μεβλούτ Τσαβούσογλου παραχώρησε συνέντευξη στην «Κ» και τον
Νίκο Στέλγια, την περασμένη Δευτέρα, μετά που μπήκε στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. Μάλιστα, επί του συγκεκριμένου ζητή-

ματος, εισήγαγε άλλο ένα ανησυχητικό στοιχείο, λέγοντας ότι για το
Βαρώσι σημασία έχει πια το δικαίωμα
χρήσης. Επίσης ότι το σχέδιο για
την πόλη θα γνωστοποιηθεί, αφού
γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες.
Σε ό,τι αφορά την επανέναρξη ου-








Συνέντευξη
Μεβλούτ
Τσαβούσογλου
στην «Κ»

σιαστικού διαλόγου στο Κυπριακό,
ο Τούρκος ΥΠΕΞ λέει ότι θα πρέπει
αρχικά, σε μια άτυπη πενταμερή,
να ξεκαθαρίσουμε τι λύση θέλουμε
και μετά να συμφωνήσουμε στους
όρους αναφοράς. Μάλιστα, σημειώνει
ότι ενώ η ε/κ πλευρά δηλώνει ότι

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Κομισιόν για δυνατούς λύτες

Έσκασε
το πυροτέχνημα
στα χέρια
του Προεδρικού
Όταν ο Όζερσαϊ προχώρησε στις εξαγγελίες
για την Αμμόχωστο, η κυβέρνηση έκανε λόγο
για κινήσεις εντυπωσιασμού και το χαρακτήρισε προεκλογικό δώρο της Άγκυρας προς
τον Ακιντζί. Η επίσκεψη Τσαβούσογλου στην
Αμμόχωστο κινητοποίησε τελικώς την κυβέρνηση για μία σειρά κινήσεων. Η συζήτηση
κατέδειξε και τη διαφοροποίηση μελών της
στενής ομάδας του προέδρου. Σελ. 4

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Δίκοπες οι κυρώσεις
στην Τουρκία
Ο υφυπ. Εξωτερικών Κλαρκ Κούπερ
δήλωσε ότι οι Τούρκοι δεν έχουν
ακόμη αποφύγει τον κίνδυνο για την
επιβολή κυρώσεων. Το Πεντάγωνο
ήδη ανακοίνωσε την απομάκρυνση
της Τουρκίας από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35. Παράλληλα,
μέσα στον Σεπτέμβριο, ξεκαθαρίζονται τα πράγματα και σε σχέση με την
άρση του αμερικανικού εμπάργκο
όπλων στην Κύπρο. Σελ. 8

ΠΑΙΔΕΙΑ

Το κουδούνι χτύπησε
τα προβλήματα έμειναν
Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με προβλήματα που αναδείχθηκαν από τις
πρώτες κιόλας μέρες. Ο υπουργός
Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης και
το Υπουργείο του έχουν μπει στο
στόχαστρο των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Αιτία των προβλημάτων η
έλλειψη επικαιροποιημένων κανονισμών. Η ΠΟΕΔ ανακοίνωσε μονόοωρη στάση εργασίας στις 23 του μήνα,
καταγράφοντας με αυτό το μέτρο την
πρώτη απεργιακή κίνηση του νέου
σχολικού έτους. Σελ. 17

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ

Σήμα κινδύνου για
το τροπικό δάσος
Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις απειλούν να διαταράξουν ανεπιστρεπτί
τον υδρολογικό κύκλο του τροπικού
δάσους. Ο περιβαλλοντολόγος Τόμας
Λόβτζοϊ εκτιμά ότι το μάξιμουμ των
απωλειών που μπορεί να «αντέξει»
το δάσος δεν ξεπερνά το 20% με
25% της έκτασής του και σήμερα
έχει ήδη αποψιλωθεί το 19,3% της
επιφάνειας του Αμαζονίου. Σελ. 22

επιθυμεί το τέλος των εγγυήσεων η
τ/κ πλευρά τώρα έχει μεγαλύτερη
ανάγκη, διότι αν δεν υπήρχαν οι
τουρκικές εγγυήσεις, η ε/κ πλευρά
δεν θα παραχωρούσε ποτέ στην τ/κ
πλευρά το δικαίωμα που της αναλογεί
στους υδρογονάνθρακες. Σελ. 10

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ-ΔΗΣΥ

Την περασμένη Τρίτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για περίπου δύο ώρες μπροστά σε δεκάδες διαπιστευμένους δημοσιογράφους των Βρυξελλών εξηγούσε τη δομή της επόμενης Επιτροπής Επιτροπής. Η πρώην Γερμανίδα υπουργός Αμυνας αποφάσισε να τοποθετήσει στην κορυφή της Επιτροπής τρεις εκτελεστικούς αντιπροέδρους από τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Πέρα από την αριθμητική ισορροπία που κρατήθηκε
για πρώτη φορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες επιτρόπους, η Φον ντερ Λάιεν φαίνεται να προσπαθεί να έχει και μια κομματική ισορροπία
σε κάθε χαρτοφυλάκιο. Και ενώ μπορεί να τα κατάφερε από άποψη ισορροπιών, έκανε δύο βασικά στραβοπατήματα: μία μάλλον ατυχή επιλογή επιτρόπου σε συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, αλλά και μία λάθος ονομασία του χαρτοφυλακίου, του Ελληνα επιτρόπου, με τίτλο «Προστασία
του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής», που χαρακτηρίστηκε από ευρωβουλευτές ως προσβλητική. Σελ. 18

Εκπτωτοι βεζίρηδες
εναντίον Ερντογάν
Απειλείται η παντοδυναμία του
Οι Νταβούτογλου και Μπαμπατζάν προετοιμάζουν τη δημιουργία νέων κομμάτων, που απειλούν την παντοδυναμία
του Ταγίπ Ερντογάν. Υποστήριξη από
ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες έχει
εξασφαλίσει ο Μπαμπατζάν, ενώ ο Νταβούτογλου απειλεί με αποκαλύψεις που
θα «κάψουν» πολλούς. Σελ. 20

Αύξηση πτήσεων
για Αθήνα το 2020
Αναμένεται ισορροπία στις τιμές
Εντατικές προσπάθειες καταβάλλονται για
αύξηση των αεροπορικών θέσεων κυρίως
για την Αθήνα. Αυτό αναμένεται να γίνει
το 2020 καθώς εταιρείες προτίθενται να
αυξήσουν τις πτήσεις. Η αύξηση αναμένεται
ότι θα φέρει ισορροπία στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Οικονομική, σελ. 6

Aλλαγές στη σύνθεση της Βουλής
Προς επίλυση του θέματος της 56ης έδρας και παραίτηση Κασίνη
Κινήσεις για άρση των ζητημάτων που
έχουν προκύψει με την κενή 56η έδρα
της Αλληλεγγύης γίνονται από πλευράς
Βουλής των Αντιπροσώπων με τροποποίηση του Συντάγματος και του νόμου
περί εκλογής βουλευτών. Την ίδια ώρα
και χωρίς να υπάρχει συσχετισμός, προς
παραίτηση φαίνεται να οδεύει ο βουλευ-

τής του ΔΗΣΥ Λευκωσίας Σόλωνας Κασίνης, ο οποίος απέχει από τις εργασίες
του Κοινοβουλίου για λόγους υγείας. Πρόκειται γα δύο απουσίες οι οποίες έχουν
επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του
Κοινοβουλίου. Το παζλ των αλλαγών θα
έχουν ως αφετηρία τον επικείμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό. Σελ. 8

Περιμετρικός στη Λευκωσία το ’23
Αναμένεται ότι θα δώσει λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα
Μέχρι το 2023 αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του περιμετρικού
δρόμου Λευκωσίας, έργο που θα δώσει
λύση στο κυκλοφοριακό χάος στην πρωτεύουσα. Το έργο έχει προϋπολογισμό
62 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωσή του
ο περιμετρικός θα μειώσει τον ημερήσιο
όγκο οχημάτων κατά 12,4% στην Σπ. Κυ-

πριανού, και κατά 5% στην είσοδο της
Λευκωσίας. Ανάσα στους οδηγούς αναμένεται να δώσει και η οδική αρτηρία
Αργυρουπόλεως - Ιπποκράτους. Σε ημερήσια βάση οι διελεύσεις οχημάτων κυμαίνονται από 40- 48 χιλιάδες για τους
δρόμους που υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οικονομική, σελ. 4

Ψάχνουν κώδικα
επικοινωνίας
Το γεύμα ΔΗΣΥ - κυβέρνησης έφερε στο
προσκήνιο παράπονα του κόμματος που
αφορούν και τη στασιμότητα στην υλοποίηση έργων. Με τον ανασχηματισμό που
έπεται, ο ΔΗΣΥ θέτει θέμα πολιτικοποίησης
του νέου υπουργικού σχήματος. Σελ. 6

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Άνευ αδιεξόδου
Ο πρόεδρος της Βουλής, ο γεν. εισαγγελέας
και συλλήβδην όλα τα κοινοβουλευτικά
κόμματα έπρεπε να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν μετέρχονται μεθόδους εξόχως αντινομικές και αφήνουν τη Βουλή
να λειτουργεί με έναν βουλευτή λιγότερο
ώστε να «εξυπηρετήσει» ο καθείς τη δική
του σκοπιμότητα. Στις σύγχρονες δημοκρατίες δεν νοείται να επισυμβαίνουν
συμπεριφορές που παρακολουθεί όλο το
εκλογικό σώμα αποσβολωμένο, μη μπορώντας να δοθεί λύση και να λειτουργήσει
το κοινοβούλιο όπως ορίζει το σύνταγμα.
Το παρόν παρατεταμένο αδιέξοδο δημιουργεί συνταγματική ανωμαλία και στη
συνταγματικοπολιτική του ερμηνεία,
στρέβλωση της ίδιας της λαϊκής κυριαρχίας
(άρθρα 62, 65, 66 ΣτΚ) και οι θεσμικώς
αρμόδιοι όφειλαν να εργάζονταν συναινετικά και μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος για να λυθεί το πρόβλημα, γνωρίζοντας πρώτα οι ίδιοι ότι στις δημοκρατίες
δεν υπάρχουν αδιέξοδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο ασυμβίβαστος Λαυρέντης Μαχαιριτσας
Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή, αλλά άφησε
παρακαταθήκη τα τραγούδια του, αλλά και μια ολόκληρη κοσμοθεωρία.
«Καλόπεσα στις παρέες μου και δεν έμπλεξα. Είμαι παρορμητικός. Τον
συμβιβασμό τον κάνεις μόνο αν αξίζει τον κόπο». Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Οι «Λύκοι» μπαίνουν στο γήπεδο για θέατρο
Η σκηνοθέτρια Μαγδαλένα Ζήρα ανεβάζει το έργο της Σάρα Ντελάπ «Οι
Λύκοι», το οποίο γράφτηκε το 2017 και έκτοτε έκανε θεατρικές επιτυχίες.
Η Μαγδαλένα, που μετέφρασε το κείμενο και ανεβάζει το έργο για πρώτη
φορά στα ελληνικά, μίλησε στην «Κ» για την παράσταση. Ζωή, σελ. 3

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο «Λορεντζάτσιο» στο Φεστιβάλ Κύπρια 2019
Ο Νεκτάριος Θεοδώρου υποδύεται τον ρόλο του Λορεντζάτσιο του ομώνυμου έργου του Γάλλου Αλφρέ Ντε Μυσσέ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Ιορδανίδη και μιλάει στην «Κ» για το σπάνια παιγμένο αυτό έργο και τις απαιτήσεις τους ρόλου του. Ζωή, σελ. 4
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Φτάσαμε στο αδιανόητο

Το ραντεβού με Γκουτιέρες,
ο πιο αδύναμος κρίκος και ο Νιαζί

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Οι τελευταίες μου εικόνες από το Βαρώσι προ
του ’74 είναι αντιφατικές. Έχω στη μνήμη μια
ασπρόμαυρη φωτογραφία από μια κηδεία μια
χειμωνιάτικη Κυριακή με λιακάδα και
κόσμο να συνοδεύει ένα άσπρο φέρετρο. Η δεύτερη εικόνα είναι έγχρωμη.
Είμαστε στη δεξίωση ενός γάμου σε
ένα από τα κοσμοπολίτικα ξενοδοχεία
της πόλης και έφηβος εγώ είχα εντυπωσιαστεί διότι μουσική έπαιζαν οι
Κώστας Τουρνάς και Ρόμπερτ Γουίλιαμς. Έχω και μερικές αμυδρές εικόνες
από μια γιορτή πορτοκαλιού, από τη
βεράντα του σπιτιού κάποιων οικογενειακών φίλων και το νοσοκομείο
της πόλης όπου γεννήθηκε ένας ξάδελφός μου. Το 1974 ήμουν 16 χρονών.
Όταν το καλοκαίρι του 1994 έγραφα
κείμενα για μια ραδιοφωνική εκπομπή
που θα μεταδιδόταν στις 14 Αυγούστου
από το Τρίτο του ΡΙΚ, ως αφιέρωμα
στην αιχμάλωτη Αμμόχωστο, μου προέκυψαν και μερικά τραγούδια, που
μαζί με κάποια του Βαρωσιώτη Πάρη
Ποταμίτη, συναποτέλεσαν το δίσκο
“Όταν τον Αύγουστο βρέχει”, σε μουσικές του Κούλη Θεοδώρου. Το ομότιτλο, μελαγχολικό και σχεδόν προφητικό τραγούδι έλεγε: «Όταν τον Αύγουστο βρέχει/κι η πόλη φεγγάρι δεν
έχει/παλιό κομπολόι οι ώρες/μετρούν
της ψυχής μου τις μπόρες». Βλέπετε
ο δημοσιογράφος μέσα μου, απαγόρευε
στο στιχουργό την αισιοδοξία διότι
ήξερε ότι εμείς οι Ε/κ απορρίψαμε κάμποσες φορές ένα συμβιβασμό για να
πάμε στη θαλασσοφίλητη. Σπύρος
Κυπριανού και Εζεκίας Παπαϊωάννου
είπαν όχι στην πρόταση Βρετανών,
Αμερικανών και Καναδών να παρακαθίσουμε σε συνομιλίες με τον Ντενκτάς και να μας επιστρέψουν το Βαρώσι. Ο πρώτος, μετά από απαίτηση
φίλων του ντιβέλοπερς που είχαν αρχίσει αναπτύξεις στη Λεμεσό, και ο
δεύτερος μετά από οδηγίες της Μόσχας. Τότε μάλιστα εφηύραν και τη
βαρύγδουπη πολιτική ατάκα «δεν θα
αμμοχωστοποιήσουμε το Κυπριακό»
και την σέρβιραν στον τρομαγμένο
από την εισβολή κόσμο. Γι’ αυτό και
ο δημοσιογράφος υπαγόρευσε στον
αυτόκλητο στιχουργό τα επόμενα λόγια: «Ξανθή του Αυγούστου βροχή/τη
χάρτινη τούτη εποχή/που γίναν οι μέ-

ρες παρτίδες/μην ψάχνεις χαμένες
πατρίδες». Ακολούθησαν, το 1979, η
συνάντηση κορυφής Κυπριανού-Ντενκτάς όπου το 5ο από τα 10 Σημεία της
Συμφωνίας ήταν για το Βαρώσι. Ο Σπύρος ήθελε πρόταξη. Το 1984 ο ντε
Κουεγιάρ, στους Δείκτες του περιέλαβε
και το Βαρώσι αλλά το απέρριψε ο
Ντεντκτάς. Το 1992 ο Μπούτρος Γκάλι
στη Δέσμη Ιδεών περιλάμβανε και το
Βαρώσι. Την αποδέχθηκε ο Γιώργος
Βασιλείου, που έχασε τις εκλογές από
τον Γλαύκο Κληρίδη ο οποίος με τον
εταίρο του Σπύρο Κυπριανού την
απέρριψαν. Το 2004 το Σχέδιο Ανάν
προνοούσε επιστροφή της περίκλειστης Αμμοχώστου και της νεκρής ζώνης υπό ε/κ διοίκηση εντός 104 ημερών
από τη λύση. Είπαμε όχι. Η τελευταία
δυνατότητα για επιστροφή στο Βαρώσι
ήταν στο Κραν Μοντάνα το 2017. Ξέρετε…Το «όχι» που φωνάξαμε σαν
τσάμπα μάγκες σε όλες τις προτάσεις
για το Βαρώσι να αποδεικνύεται συμφορά: «Κουρσάροι τα τείχη πατήσαν/τα
πέπλα της πόλης μαδήσαν/κι εμείς με
τις μαύρες σημαίες/πουλάμε στο βρόντο ιδέες. («Δεν θα αμμοχωστοποιήσουμε το Κυπριακό»).Δεν θα μετρήσουμε
ποιοι έβαλαν τα περισσότερα καρφιά
στο φέρετρο της Αμμοχώστου καθώς
τώρα έχουμε φτάσει στο αδιανόητο.
Μπήκαμε στην εποχή της έσχατης
πλάνης, η οποία θα είναι χειρότερη
της πρώτης: Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να μπαίνει
στο περίκλειστο Βαρώσι και να μας
πληροφορεί σήμερα (βλ. σελ. 10) ότι
μόλις ολοκληρωθούν οι σχεδιασμοί
θα ανοίξει την περίκλειστη πόλη, διότι
οι Ε/κ ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα χρήσης των περιουσιών τους! Στις τελευταίες προκλήσεις η Λευκωσία αμήχανα
αντιδρά διά του προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος διακηρύττει ότι μελετά
το ενδεχόμενο προσφυγής στα Η.Ε.
Γιατί; Για να πάρουμε πιο δυνατά ψηφίσματα από το 550 και το 789; Αμφιβάλλω. Είμαι στην 6η δεκαετία της
ζωής μου και δεν νομίζω να φτάσω
να γράψω ένα στίχο για την ελεύθερη
Αμμόχωστο. Μένω λοιπόν στο ρέκβιεμ
του 1994: «Ξανθή του Αυγούστου βροχή/απάτη θα γίνει η ευχή/και τ’ άδειο
πουκάμισο μένει/πιο άδειο χωρίς την
Ελένη»…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Έντονη προεργασία για τη Γενική Συνέλευση

του ΟΗΕ κάνει ο Ηealhty, όπως ακούω από πηγή μου που επισκέπτεται συχνά τον Λόφο.
Εκτός από τη συνάντηση με τον Γκουτιέρες και
τα όσα θα διαμειφθούν για το Κυπριακό, γίνεται προετοιμασία και για κάποιες άλλες, πολύ
σημαντικές συναντήσεις που προγραμματίζονται. Το σίγουρο είναι πως η τριμερής με τον
Μουσταφά δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί
αφού ούτε συμφωνία στους όρους αναφοράς
υπήρξε, ούτε και ο Γκουτιέρες είχε χρόνο,
ίσως ούτε και διάθεση να εμπλακεί υπό την
πίεση της Γενικής Συνέλευσης, με το Κυπριακό. Η τριμερής θα πραγματοποιηθεί μάλλον
τον Οκτώβριο, μάλλον στη Γενεύη και εκτιμάται από όσα «ξέφυγαν» της Λουτ, πως ο Γκουτιέρες «θα είναι κοφτός με συγκεκριμένες
ερωτήσεις στις οποίες θα αναμένει συγκεκριμένες απαντήσεις». «Θα είναι μια διαδικασία
που θα θυμίζει λίγο τον πιο Αδύναμο Κρίκο»
μου ανέφερε η πηγή μου, σημειώνοντας πως
«είναι κρίσιμο να μην είναι ο δικός μας αυτός
που θα φύγει από τον πρώτο γύρο».
«Σοβαρά, πρόεδρε, να πάρουμε μαζί μας τον Τάσο Τρύφωνος;»

Πολύ συζητήθηκε η δήλωση του ευρωβου-

μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις.
Ωστόσο η δήλωση Κιζιλγιουρεκ προκάλεσε
συζήτηση για τον επιθετικό της τόνο ιδιαίτερα
κατά του Μαργαρίτη Σχοινά τον οποίο ούτε λίγο, ούτε πολύ χαρακτηρίζει συντηρητικό και
ρατσιστή. Επιπλέον, σύμφωνα με πηγή μου
στις Βρυξέλλες η δήλωση προκάλεσε ερωτηματικά και για το γεγονός ότι «ο Νιαζί παρουσιάζεται να μην γνωρίζει και να μην εκτιμά τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό, χάρις στον οποίο βρίσκεται στην Ευρωβουλή».

λευτή του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζιλγιουρέκ για το χαρτοφυλάκιο του Έλληνα Ευρωπαίου Επιτρόπου
Μαργαρίτη Σχοινά. «Πρόκειται για πραγματοποίηση των προβλέψεων του Όργουελ και όχι
ένα παρεξηγημένο τίτλο ενός Επιτρόπου. Το
πορτοφόλιο του Έλληνα Επιτρόπου για «προστασία του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού» που
υιοθέτησε η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν, αποτελεί μια ξεκάθαρη απειλή προς την πολυπολιτισμικότητα, τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποιο «ευρωπαϊκό τρόπο ζωής» θα
προστατεύσει δήθεν ο Έλληνας Επίτροπος
Μαργαρίτης Σχοινάς και η πρόεδρος της Κομισιόν; Αυτόν που αντιλαμβάνονται οι βαθιά συντηρητικοί λευκοί άντρες Ευρωπαίοι, οι οποίοι
του δίνουν μια ερμηνεία που ταυτίζεται με τη
χριστιανική θρησκεία; Οι οποίοι έχουν την τάση να αποκλείουν όσους ζουν διαφορετικά και
πιστεύουν διαφορετικά από αυτούς; Αν ένα
νέο πορτοφόλιο είναι αναγκαίο στη σημερινή
Κομισιόν είναι αυτό της εμβάθυνσης της Δημοκρατίας, της κοινωνικής ένταξης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας», ανέφερε εμφαντικά στη δήλωσή
του ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ.

Η κυρία Γιαννούλλα, η οποία ως γνωστόν

ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμα περισσότερα, μου
έλεγε πως υπήρξαν αντιδράσεις και εντός του
κόμματος για το ύφος της δήλωσης Νιαζί. Μάλιστα γνωστό στέλεχος υποστήριξε πως «το
ΑΚΕΛ δεν χρειάζεται να ανοίξει αχρείαστα νέο
μέτωπο» και ζήτησε όπως οι τοποθετήσεις του
κόμματος είναι «ήπιες».
Στα μαχαίρια βρίσκονται οι δήμαρχοι των κα-

Η αλήθεια είναι πως για το χαρτοφυλάκιο του

Μαργαρίτη Σχοινά ακούστηκαν σχόλια και από
άλλους ευρωβουλευτές και γίνονται ενέργειες
για «μερική τροποποίηση του τίτλου” ώστε να

τεχόμενων Δήμων. Η πρόσφατη συνεδρία της
Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων έφερε ένα
βήμα πιο κοντά τον διχασμό και τη διάλυση. Αιτία η προεδρία της Επιτροπής την οποία διεκδικούσε ο νέος Δήμαρχος Αμμόχωστου Σίμος
Ιωάννου, χωρίς να προηγηθούν εκλογές, ως ο
αντικαταστάτης του Αλέξη Γαλανού αλλά και ο

Πέτρος Καρεκλάς, δήμαρχος Κυθρέας, ο οποίος τελικά εξελέγη άνευ ανθυποψηφίου, αφού
ο Σίμος Ιωάννου αποχώρησε διαμαρτυρόμενος όταν η πλειοψηφία αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών.
Την επομένη ο Δήμος Αμμοχώστου ανακοίνω-

σε ότι θα προσβάλει τις αποφάσεις της Επιτροπής τις οποίες θεωρεί παράτυπες, επιτιθέμενος κατά «συγκεκριμένων δημάρχων» άλλων
κατεχόμενων Δήμων για τις μεθοδεύσεις τους.
Στην ανακοίνωση γινόταν μάλιστα αναφορά
πως το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου είχε
ομόφωνα αποφασίσει η προεδρία της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων να δοθεί στον Σίμο
Ιωάννου.
Σχολιάζοντας τα τεκταινόμενα στους κόλπους

των κατεχόμενων Δήμων και την πολεμική που
βρίσκεται σε εξέλιξη, γνωστός πολιτικός στην
πρωτεύουσα διερωτήθηκε προχθές «κατά πόσον οι δήμαρχοι των κατεχόμενων Δήμων δεν
έχουν άλλη δουλειά να κάνουν από το να βγάζουν ο ένας το μάτι του άλλου» και συμπλήρωσε πως δεν μπορούσε να υπάρξει «χειρότερη
εικόνα σε χειρότερη στιγμή».
ΚΟΥΙΖ: Ποιος υπουργός άρχισε να προετοιμά-

ζεται για την έξοδό του από την κυβέρνηση και
μιλάει ήδη για τα επόμενα σχέδιά του;

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»
15.IX.1939

1

Στο μέτωπο. Είπε και ο αγαπητός Gol-

den Pantelides να στηρίξει τον νεαρό
16χρονο που κατέβασε τη σημαία στα
Κατεχόμενα. Τι το ήθελε ο Golden Boy;
Τελικά στη ζούγκλα των social media
δεν ξέρεις πότε θα ξεπροβάλει η αγέλη
με τις ύαινες να σε κατασπαράξει.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΚΝΤΑΝΣΚ: Τo ημιεπίσημον Γερμανικόν
Πρακτορείον ανήγγειλε σήμερον ότι τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβον την Γδύνιαν [Γκντανσκ] περί ώραν
10.15΄. Ο επί κεφαλής της πολωνικής φρουράς λέγεται
ότι παρέδωκε την πόλιν. [...] Ο αρχηγός των γερμανικών
στρατευμάτων εδήλωσεν ότι θα εδέχετο την παράδοσιν
της πόλεως μόνον εάν εγένετο αύτη υπό του δημάρχου
και εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Κατόπιν
τούτου ο δήμαρχος Σκουπιέν συνοδευόμενος υπό τινων
εκ των κορυφαίων πολιτών της Γδύνιας μετέβη εις το
γερμανικόν στρατηγείον και ανήγγειλεν ότι η πόλις παραδίδεται.
ΗΣΥΧΙΑ: Η πρώτη Κυριακή του πολέμου εις το Παρίσι
επέρασεν εν απολύτω ησυχία. Πυκνά πλήθη έκαμαν τον
συνηθισμένον περίπατόν των εις τα βουλεβάρτα και τα
καφενεία ήσαν γεμάτα. Οι κινηματογράφοι που εξακολουθούν να λειτουργούν συνεκέντρωσαν επίσης πολλούς
θεατάς. Εκεί όμως που παρετηρήθη μεγαλειτέρα συρροή
κόσμου ήσαν αι εκκλησίαι. Πράγματι, χιλιάδες πιστών,
ως επί το πλείστον γυναικών, παρευρέθησαν εις τας
δεήσεις αι οποίαι εψάλησαν υπέρ της νίκης των γαλλικών
όπλων και υπέρ ταχείας ειρήνης.

2

Στην κυκλοφορία. Εντάξει βρε,

χρειάζεσαι μία ώρα από τον Στρόβολο να πας στην Έγκωμη. Ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα δεν θέλατε να γίνετε; Αν
δεν σας αρέσει πηγαίνετε να μείνετε
στο «χωριό» της Λεμεσού.

3

Στο δόγμα. Πήγε λέει ο Healthy κού-

τσα - κούτσα στην Αθήνα να δει τον
Κυριάκο. Ο Κυριάκος με το ύφος του
Harvard alumni του είπε πως έχει άλλες
προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Ο Healthy πήρε αγκαζέ τον Κενεβέζο και κατέβηκαν κούτσα - κούτσα τα σκαλιά του
Μαξίμου. «Ευκαιρία να κάνουμε ό,τι θέλουμε» είπαν μετά στο ξενοδοχείο παρέα με τα ουίσκια.

4

Στο απολωλός. Η αλήθεια είναι πως

παρά το bulling που έφαγε ο πρέσβης στην Αθήνα κατά καιρούς, Κοτζιάς

Μα την Παναγία Σουμελά.

και Δένδιας και λοιπό κολωνάκι, λένε τα
καλύτερα. Ελίσσεται σαν χέλι ακούεις.

5

Στον άλλο. Όσοι είδαν τον πρώην

ΥΠΑΜ της Ελλάδας Πάνο Καμένο τελευταία δεν πίστευαν στα μάτια τους. Η
Παναγιά η Σουμελά έκανε το θαύμα της.

6

Στον Μικρό. Καλός ο μικρός Νίκος

τον συμπαθώ. Λίγο να προσέξει...
Τάδε έφη ο θείος Τσαβού. Πήρε από
ακόμη έναν το endorsement o Χριστοδουλίδης.

7

Στην πρόβλεψη. Απόψε που τα κα-

νάλια θα παίζουν τη συνέντευξη Τσαβούσογλου είτε ως συνέντευξη στην
«αθηναϊκή Καθημερινή» είτε στην «Κα-ιινη» στα γρήγορα. Για τις εφημερίδες οι
περισσότερες θα έχουν «σε κυριακάτικη
εφημερίδα». Συναδελφική αλληλεγγύη
κ. διευθυντά.

8

Στην κατάρα. Αυτό το οικόπεδο τε-

λικά δεν ήταν γραφτό να πουληθεί
είτε υπερεκτιμημένο είτε και δωρεάν.
Εκεί θα παραμείνει να μας θυμίζει τη

μακέτα του Δημήτρη. Fake news moment.

9

Στη σοβαρότητα. Ο 14χρονος δεν

πήγαινε σχολείο, του έσφαξε ο πατέρας το αγαπημένο αρνί, η μητέρα είναι στο ψυχιατρείο. Η απογείωση των
κυπριακών ΜΜΕ.

10

Σε αυτούς που μένουν. Όπως πά-

ει δεν ξέρω πλέον ποιος θα παραμείνει στο νέο Υπουργικό του Healthy.
Ένας είναι ο σίγουρος: Ο Ιωνάς.

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

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Το πυροτέχνημα
έσκασε στα χέρια
του Προεδρικού
Οι εξαγγελίες Οζερσάι για την Αμμόχωστο που υποτιμήθηκαν
στην αρχή και κινητοποίησαν την κυβέρνηση λίγο αργοπορημένα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν τον περασμένο Ιούνιο ο «υπουργός Εξωτερικών» Κουντρέτ Όζερσαϊ
έκανε «ένα απτό βήμα», εξαγγέλλοντας μέτρα για την περίκλειστη
Αμμόχωστο ο Νίκος Χριστοδουλίδης
εκτιμούσε από αέρος πως «περισσότερο πρόκειται για μια κίνηση
εντυπωσιασμού». «Ξέρουμε» έλεγε
«τις θέσεις του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τις υποβαθμίζουμε».
Οι εξαγγελίες Όζερσαϊ δεν αντιμετωπίστηκαν βεβαίως με την ίδια
ψυχραιμία από τους Βαρωσιώτες
που πήγαν να διαδηλώσουν έξω
από το Προεδρικό και προκάλεσαν
τη δυσφορία του προέδρου, ρωτώντας τους γιατί πήγαν έξω από το
Προεδρικό και όχι στα οδοφράγματα.
Επέμενε, μάλιστα, η κυβέρνηση
πως αυτό αποτελεί το προεκλογικό
δώρο της Άγκυρας προς τον Όζερσαϊ
και ο πρόεδρος υπενθύμισε στους
Βαρωσιώτες, που απαιτούσαν να
τεθεί ως προτεραιότητα η Αμμόχωστος, πως οι δύο γαμπροί του είναι
από την Αμμόχωστο. Από εκείνον
τον Ιούνιο μέχρι σήμερα μεσολάβησαν πολλά που έδωσαν την αίσθηση πως η κυβέρνηση είχε μάλλον υποτιμήσει τον κίνδυνο.
Ο κ. Όζερσαϊ, ξενάγησε Τούρκους
αξιωματούχους και Τ/κ δημοσιογράφους στην περίκλειστη πόλη
και μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μπαίνοντας
στο Βαρώσι, επιβεβαίωσε ότι η Άγκυρα θα ανοίξει την Αμμόχωστο.
Αποκαλύφθηκε και ένας ολόκληρος
σχεδιασμός για τη μετατροπή της
Αμμοχώστου σε Λας Βέγκας. Κινήσεις που για πολλούς θεωρούνται
τετελεσμένα, με τον πρόεδρο να
εκφράζει σήμερα δημοσίως σκέψεις
για προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Πιάστηκε στον ύπνο η κυβέρνηση ή εναπόθεσε τις όποιες
ελπίδες στην κάθοδο Λουτ και τη
συνομολόγηση των όρων αναφοράς;
Όλα αυτά επιδέχονται διάφορες ερμηνείες. Το σίγουρο είναι πως οι
τελευταίες εξελίξεις έβγαλαν μεταξύ
άλλων στο προσκήνιο διφωνία εντός
της ομάδας του προέδρου που έχει
το δικό της ενδιαφέρον. Ο Ε/κ δια-

πραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννη, σε αντίθεση με τα όσα έλεγε ο
Νίκος Χριστοδουλίδης, κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου και επιβεβαιώνει τον σχεδιασμό της Άγκυρας
για το Βαρώσι.

Τα μέτρα

Η ξενάγηση Τσαβούσογλου στο
Βαρώσι δεν ήταν κάτι που ήρθε ως
κεραυνός εν αιθρία στο Προεδρικό.
Είχαν πληροφόρηση για ένα τέτοιο
ενδεχόμενο και ήταν προετοιμασμένοι. Η σημειολογία του όμως τη
στιγμή που σκάλωσε η συνομολόγηση των όρων αναφοράς ταρακούνησε και τον Λόφο, αλλά και το
Υπουργείο Εξωτερικών. Ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας ανέφερε σε συνέντευξή του στο euronews κατά
την παραμονή του στην Αθήνα πως







Μετά και την επίσκεψη
Τσαβούσογλου η κυβέρνηση τρέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και
στην Ε.Ε. για στήριξη
απέναντι στις τουρκικές
προκλήσεις.
νομικοί θα γνωματεύσουν κατά πόσο το κράτος θα προσφύγει στο
Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ προ ημερών το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους πρέσβεις των πέντε μελών
του Συμβουλίου Ασφαλείας για να
τους εκφράσει τα παράπονά του,
αλλά και την ανησυχία του για τις
δηλώσεις Τσαβούσογλου σχετικά
με το Προξενείο στην Αμμόχωστο,
καθώς και για τα περί ανοίγματος
της περίκλειστης πόλης. Όπως αναφέρουν διπλωματικοί κύκλοι στόχος
είναι η καταδίκη δηλώσεων Τσαβούσογλου από τον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και από εκπρόσωπο της Ε.Ε., και μελετάται τι θα
γίνει από πλευράς Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό που φαίνεται να προβληματίζει την κυβέρνηση σχετικά
την προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ο κίνδυνος ενός ψηφίσματος πολύ ηπιότερου από τα προ-

ηγούμενα, όπως για παράδειγμα το
ψήφισμα 550 που καθιστούσε υπόλογη και υπεύθυνη την Τουρκία για
ό,τι γίνει στην Αμμόχωστο, αλλά
και το ψήφισμα 789. «Θα πρέπει να
γίνει καλή προεργασία και προετοιμασία για ένα τέτοιο βήμα» αναφέρουν διπλωματικοί κύκλοι, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο
ενός ψηφίσματος πολύ κατώτερο
των προσδοκιών.

Από καιρό ο Τσαβούσογλου

Ήταν όμως μία κίνηση που δεν
ανέμενε η κυβέρνηση και πιάστηκε
στον ύπνο; Ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου το καλοκαίρι μετά το Κραν
Μοντάνα είχε επισκεφθεί τα Κατεχόμενα και σε συνάντηση που είχε
με τους πολιτικούς αρχηγούς είχε
ξεδιπλώσει τον σχεδιασμό της Άγκυρας για το Κυπριακό. Υπογράμμιζε
πως τα πράγματα άλλαξαν άρδην
και η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία έκλεισε τον κύκλο της.
Αυτό το σχέδιο, σύμφωνα με τον
ίδιο, θα μπορούσε να υλοποιηθεί
μέσα από συγκεκριμένα βήματα:
Με το άνοιγμα της Αμμοχώστου
υπό τ/κ διοίκηση, προκαλώντας συζήτηση για αναγνώριση έναντι εδάφους, με το άνοιγμα των μαρωνίτικων χωριών, με το να ενισχυθεί η
επιτροπή αποζημιώσεων, εμπλέκοντας τα βακούφια, με στόχο να
λυθεί ντε φάκτο το περιουσιακό.
Το τι διαμείφθηκε ήταν εις γνώσιν
της κυβέρνησης, όπως αναφέρουν
κυβερνητικοί κύκλοι. Βεβαίως για
καιρό το θέμα συζήτησης και αντιπαράθεσης δεν ήταν οι κινήσεις
Τσαβούσογλου στα Κατεχόμενα,
αλλά κατά πόσο το κείμενο που
αφορούσε το Πλαίσιο Γκουτιέρες
ήταν αυτό της 30ής Ιουνίου ή της
4ης Ιουλίου, όπως έλεγε η κυβέρνηση.
Από τότε βεβαίως μέχρι σήμερα
διαμείφθηκαν πολλά, με τη φημολογία ότι ο πρόεδρος συζητάει κι
άλλες μορφές λύσης να δίνει και να
παίρνει. Σε αυτό ακριβώς το σκηνικό,
τον περασμένο Ιούνιο μαζί με τις
οι εξαγγελίες του Όζερσαϊ συνέπεσε
και η αποκάλυψη του δείπνου Αναστασιάδη-Οζερσάι στο σπίτι του

Στον Λόφο και λίγα μέτρα παρακάτω, εκτίμησαν πως εμπίπτει στο προεκλογικό παιχνίδι ενίσχυσης Όζερσαϊ από την

Άγκυρα.
Γιαννάκη Μούσα. Ένα δείπνο που
σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως για τη
σημασία του τις προθέσεις και τον
λόγο που έγινε. Όχι μόνο γιατί έγινε
εν κρυφώ, αλλά γιατί έγινε με τον
–θιασώτη της λύσης δύο κρατών–
«υπουργό Εξωτερικών» την ίδια
ώρα που οργίαζαν οι φήμες περί
συζητήσεων άλλων πλαισίων λύσης
από τον πρόεδρο. Στο κυβερνητικό
στρατόπεδο είδαν τότε με δυσφορία
την αποκάλυψη της συνάντησης
Αναστασιάδη – Όζερσαϊ, τόσο γιατί
διαφωνούσαν με την κίνηση, αλλά
και γιατί κανείς δεν γνώριζε, όπως
έλεγαν προηγουμένως, ούτε για τη
συνάντηση, ούτε για το τι είχε διαμειφθεί.
Σε εκείνο το πλαίσιο ο στενότερος
συνεργάτης του προέδρου, ο Νίκος
Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε μεν
αρνητική εξέλιξη το ενδεχόμενο
ανάδειξης Όζερσαϊ στις επικείμενες
«εκλογές», μετέφραζε δε τις εξαγγελίες ως την απαρχή του προεκλογικού για τις «εκλογές» του Απριλίου.
Δόθηκε από πολλούς τότε η ερμηνεία πως πρώτιστος στόχος της κυβέρνησης ήταν να «σκοτώσει» την
όποια κριτική πως ο πρόεδρος ευνοεί
την «εκλογή» Όζερσαϊ. Κατάφερε,
ωστόσο, είτε ηθελημένα είτε όχι,
να περάσει το μήνυμα ότι υποτιμάει
τις όποιες εξαγγελίες Όζερσαϊ για
την Αμμόχωστο.
Καθόλου τυχαίο ότι μετά και την
τοποθέτηση του Τ/κ «ΥΠΕΞ» σύσσωμη η κυβέρνηση επέμεινε σε
επανέναρξη των συνομιλιών από
εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντάνα,
χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όπως
έβαζε στο παρελθόν. Όπως λένε

στο Προεδρικό, με δεδομένο ότι θα
επανάρχιζαν οι συνομιλίες με τον
Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος διαφώνησε δημοσίως με τις εξαγγελίες
Όζερσαϊ γύρω από την περίκλειστη
Αμμόχωστο, δεν υπήρχε οποιοσδήποτε άλλος λόγος άλλων κινήσεων
από τον πρόεδρο. Λέγεται μάλιστα
πως ο Νίκος Αναστασιάδης ρώτησε
με νόημα τον Μουσταφά Ακιντζί
αν διαπραγματεύεται με τον ίδιο ή
με τον Όζερσαϊ. «Οι όροι αναφοράς
που επιχειρούσαμε να συνομολογήσουμε, εμπεριέχουν ψηφίσματα
που αναιρούν τις όποιες κινήσεις
Όζερσαϊ» σημειώνουν κυβερνητικοί
κύκλοι.
Το γεγονός βέβαια ότι η Τζέιν
Χολ Λουτ έφυγε από την Κύπρο χωρίς την επιτυχή συνομολόγηση των
όρων αναφοράς σίγουρα ανησύχησε
την κυβέρνηση για μία σειρά λόγων.
Ενδεικτικό ότι το βράδυ της αποχώρησης Λουτ κυβερνητικοί κύκλοι
έκαναν λόγο για κατάληξη στους
όρους αναφοράς και ότι εναπόκειται
πλέον στις εγγυήτριες δυνάμεις να
αποφασίσουν για το αν συμφωνούν.
Κίνηση που καταδείκνυε πως η κυβέρνηση δεν ήθελε να περάσει το
μήνυμα πως η πενθήμερη παραμονή
Λουτ απέτυχε. Και όχι τυχαία, καθώς
ήθελε η όποια ευθύνη του ναυαγίου
να μην αφήνει εκτεθειμένη την ε/κ
πλευρά.
Η κυβέρνηση έστειλε το μήνυμα
πως έβαλε όλα της τα χαρτιά στο
σενάριο επανέναρξης των συνομιλιών, ως τον τρόπο για διακοπή των
τουρκικών προκλήσεων και στην
ΑΟΖ, αλλά και στην περίκλειστη
πόλη. Με δεδομένες και τις αναλύ-

σεις κυβερνητικών κύκλων ότι οι
εξαγγελίες Οζερσάι αποτελούν προεκλογικό δώρο της Άγκυρας προς
τον «υπουργό Εξωτερικών» καλλιεργήθηκε η εντύπωση πως η κυβέρνηση προσέδιδε ιδιαίτερο βάρος
στο μικροπολιτικό παιχνίδι που
εκτυλίσσεται στην τ/κ πλευρά. Διπλωματικοί κύκλοι διέρρεαν χαρακτηριστικά πως μέχρι και την Τρίτη
υπήρχε συμφωνία. Όπως έλεγαν,
αντέδρασε ο Όζερσαϊ, ζητώντας
παρέμβαση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να μην πιστωθεί την
επιτυχία ο Τ/κ ηγέτης και να κερδίσει
προεκλογικούς πόντους. Μάλιστα,
εκτιμούσαν πως οι εξαγγελίες Όζερσαϊ στην Αμμόχωστο έπληξαν τον
ίδιο τελικώς, δεδομένου και ότι βρίσκεται χαμηλά σε δημοτικότητα
βάσει δημοσκοπήσεων.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν ο
πρώτος, ο οποίος μίλησε για κινήσεις
εντυπωσιασμού από πλευράς Όζερσαϊ, υπογραμμίζοντας βεβαίως ότι
δεν υποτιμάται η κατάσταση. Εκείνη
η δήλωσή του ακριβώς προκάλεσε
σωρεία συζητήσεων και αντιδράσεων τόσο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης όσο και στα κόμματα της
αντιπολίτευσης. Ενδεικτικό τότε
πως ο υπουργός Εξωτερικών έσπευσε να εξηγήσει μέσω twitter πως
ουδέποτε υποτίμησε ή υποβάθμισε
τις εξαγγελίες. Σημειώνει, ωστόσο,
και ο ίδιος και ο περίγυρός του, ότι
βάσει πληροφοριών και η Άγκυρα
και ο «υπουργός Εξωτερικών» προχωρούν σε αυτή την κίνηση σε μία
προσπάθεια να οδηγήσουν μαζικά
τους Ε/κ ιδιοκτήτες στην επιτροπή
αποζημιώσεων.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης διαφοροποιείται
Πάντως, σε αντίθεση με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη,
ο Ε/κ διαπραγματευτής Ανδρέας
Μαυρογιάννης παρέθεσε μια διαφορετική εκτίμηση γύρω από το
θέμα της Αμμοχώστου, κρούοντας
τον κώδωνα του κινδύνου για τους
σχεδιασμούς της Άγκυρας. Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του
ΑΛΦΑ, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης
υπογράμμιζε πως είναι συγκεκριμένη πολιτική της Τουρκίας που
δεν αφορά μόνο την περίκλειστη
περιοχή, αλλά ένα τρίγωνο που επεκτείνεται μέχρι τον Απόστολο Βαρνάβα και τη Σαλαμίνα. Όπως εξή-

γησε, πρόθεσή τους είναι να αναπτύξουν την Αμμόχωστο μέσα από
Τούρκους επιχειρηματίες. «Κάνουν
σκέψεις για λιμάνι που θα υποδέχεται κρουαζιερόπλοια, μαρίνα, εμπορικό λιμάνι» σημείωνε χαρακτηριστικά. Την τοποθέτηση Μαυρογιάννη διέψευσε στο ίδιο κανάλι ο
Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας πως δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. «Επιχειρούν μέσα από
αυτή την καταγραφή, μέσα από
όλες αυτές τις δηλώσεις και τις ενέργειες που κάνουν να δημιουργήσουν
κι ένα αίσθημα ότι η Αμμόχωστος
χάνεται, έτσι ώστε πολλοί κι από

τους συμπατριώτες μας να αποταθούν σε επιτροπές αποζημιώσεων»
ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αίσθηση στα
πολιτικά πηγαδάκια, από το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι και τους
κομματικούς διαδρόμους. Όπως
λέγεται, ο Νίκος Χριστοδουλίδης
δεν γνώριζε πως η τοποθέτηση
ήταν αυτή του Ε/κ διαπραγματευτή
όταν τη διέψευδε. Βεβαίως αυτή η
κίνηση ήταν αρκετή για να βγάλει
στο προσκήνιο την υπόγεια κόντρα
που επικρατεί μεταξύ Νίκου Χριστοδουλίδη και Ανδρέα Μαυρογιάννη. Στα διπλωματικά πηγαδάκια

λέγεται πως ο κ. Μαυρογιάννης διαφωνεί με τη ρητορική και πολιτική
που ακολουθεί η κυβέρνηση από
το Κραν Μοντάνα και εντεύθεν. Σε
αυτό το πλαίσιο πλέον διαφοροποιεί
τη θέση του εκεί και όπου μπορεί,
ακολουθώντας μία πιο μετριοπαθή
στάση. Άλλοι κύκλοι σημειώνουν
με νόημα πως ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ήταν αυτός που βρισκόταν
στο κρίσιμο δείπνο με τον Νίκο
Αναστασιάδη στο Κραν Μοντάνα
και ήξερε τι διημείφθη εκεί, σημειώνοντας πως η σύγκρουση των δύο
έχει να κάνει με τις ευγενείς τους
φιλοδοξίες ένθεν και ένθεν.

Οι Νίκος Χριστοδουλίδης και Ανδρέας Μαυρογιάννης έδειξαν για πρώτη φορά

τη διαφοροποίηση των θέσεων και εκτιμήσεών τους, βγάζοντας στο προσκήνιο τη διαφορά φιλοσοφίας που διέπει τους δύο άνδρες.

6

l

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Ψάχνουν επειγόντως κώδικα επικοινωνίας

Από τον Οκτώβριο θα συζητηθεί περαιτέρω το ζήτημα συντονισμού μεταξύ Δημοκρατικού Συναγερμού και κυβέρνησης
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε
τι θα προκύψει και ποιον θα κληθούμε να υποστηρίξουμε μέχρι
το μεσημέρι», έλεγε με ανησυχία
συναγερμικό στέλεχος με αφορμή
το επεισόδιο με τη μαντήλα και
στη συνέχεια την αυτοκτονία του
15χρονου που κατέδειξε ανεπάρκεια στις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας. Η τοποθέτηση είναι
ενδεικτική της ανησυχίας που επικρατεί στις τάξεις του ΔΗΣΥ για
τους κυβερνητικούς χειρισμούς,
την απουσία σχεδιασμού και το
σπασμένο τηλέφωνο μεταξύ Πινδάρου και Προεδρικού. Αυτές οι
ανησυχίες φανερώθηκαν και στο
γεύμα που είχε την περασμένη
εβδομάδα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ με το Προεδρικό.
Συνάντηση, που έβγαλε στο προσκήνιο τους προβληματισμούς
που επικρατούν στην κυβερνώσα
παράταξη. Ήδη κυβέρνηση και
ΔΗΣΥ ανανέωσαν το ραντεβού
τους για τις αρχές του Οκτώβρη,
για καλύτερο συντονισμό, αλλά
και για διαχείριση των ανοικτών
θεμάτων.

Το γεύμα των παραπόνων

Ποια είναι όμως τα προβλήματα
που εντοπίζονται; Η αλήθεια είναι
πως η νέα θητεία κάθε άλλο από
υγιεινό περίπατο υπήρξε. Όχι
μόνο για το Προεδρικό, αλλά και
τον ΔΗΣΥ, ο οποίος καθηκόντως
θα πρέπει να στηρίξει και να δικαιολογήσει τους κυβερνητικούς
χειρισμούς. Τίθεται θέμα επικοινωνιακής αστοχίας, σπασμένου
τηλεφώνου μεταξύ Πινδάρου-Προεδρικού ή απουσία σχεδιασμού;
«Λίγο από όλα» λένε συναγερμικοί
κύκλοι, εκτιμώντας πως η μία κρίση μετά την άλλη προκαλούν κυβερνητική φθορά και κατ’ επέκταση πρόβλημα στο ίδιο το κόμμα. Φθορά που φάνηκε στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές εκλογές
της Αμμοχώστου και φθορά που
τρέμουν ότι θα καταγραφεί και
στις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Στο στόχαστρο οι υπουργοί

Ήδη στο γεύμα που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή εν κρυφώ και κάπως
απρόβλεπτα, βουλευτές του κόμματος εξέφρασαν συγκεκριμένα
παράπονα. Παράπονα που στοχοποιούσαν κυρίως την υπουργική
ομάδα και τον τρόπο που κινείται.
Όπως είπαν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ υπουργών και βουλευτών, με τους πρώτους να μη
σηκώνουν το τηλέφωνο, όταν βουλευτές θέλουν να ενημερωθούν
για συγκεκριμένες πολιτικές. Υπήρξαν μάλιστα και αιχμές πως οι
υπουργοί, λόγω και του τεχνοκρατικού τους και κατά συνέπεια απολιτίκ προφίλ, δεν βγαίνουν στον
κόσμο και αυτό στοιχίζει στην παράταξη. Σε αυτό το πλαίσιο συναγερμικά στελέχη πρότειναν να
υπάρξει εβδομαδιαίος συντονισμός, των βουλευτών που είναι
επικεφαλής ή συντονίζουν συγκεκριμένες επιτροπές με τους αρμόδιους υπουργούς. Κάτι τέτοιο,
όπως λέγεται, θα βοηθήσει στην
καλύτερη προώθηση τόσο του κυβερνητικού, όσο και του κοινοβουλευτικού έργου του ΔΗΣΥ.
Υπήρξαν και οι ανησυχίες ότι το
μεταρρυθμιστικό έργο βρίσκεται
σε στασιμότητα, με συγκεκριμένα
στελέχη να προτείνουν όπως κάθε
υπουργός αναλάβει εντατικά μία

Ο πρωινός καφές έχει αραιώσει λόγω του τραυματισμού του προέδρου και δεν θυμίζει σε τίποτα τον πρωινό καφέ επί διακυβέρνησης Κληρίδη, καθώς μόνο ο Α. Νεοφύτου παρευρίσκεται από την Πινδάρου.








Το σπασμένο
τηλέφωνο Πινδάρου –
Προεδρικού φαίνεται
πως έχει προκαλέσει
προβλήματα,
αλλά και παράπονα.
μεταρρύθμιση την οποία και θα
υλοποιήσει μέχρι και το τέλος της
θητείας του. «Να ακολουθήσουν
στην ουσία την πολιτική που ακολούθησε ο Γιώργος Παμπορίδης,
ο οποίος επικεντρώθηκε στο ΓΕΣΥ» σημειώνουν. Η συνάντηση
αποφασίστηκε πως θα επαναληφθεί μετά και τη Γενική Συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών στις αρχές
Οκτωβρίου.
«Τα παράπονα είναι τα ίδια που
ακούγονταν και κατά τη δεύτερη
διακυβέρνηση Κληρίδη» σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, εξηγώντας πως σε περιόδους διακυβέρνησης εντείνονται οι διαφορές
κυβέρνησης και κυβερνώντος κόμματος. Στην περίπτωση διακυβέρνησης Χριστόφια για παράδειγμα,
αρχικός στόχος ήταν ο συντονισμός του εκάστοτε υπουργού με
τη Γραμματεία του κόμματος. Επιδίωξη που εγκαταλείφθηκε σύντομα λόγω χρόνου, αλλά και επειδή
έστελνε το μήνυμα παράκαμψης
του Χριστόφια από την Εζεκία Παπαϊωάννου. Στην περίπτωση του
ΔΗΣΥ τα δεδομένα διαφοροποιούνται. Υπάρχουν στελέχη στον
ΔΗΣΥ που επιχειρούν να τηρήσουν αποστάσεις από κυβερνητικούς χειρισμούς και υπουργούς.
Ενδεικτικό ό,τι διημείφθη στην
Επιτροπή Παιδείας την περασμένη
Τετάρτη, όπου Κυριάκος Χατζηγιάννης και Αννίτα Δημητρίου
αφήναν αιχμές εναντίον του Κώστα Χαμπιαούρη, ενώ ο Ευθύμιος
Δίπλαρος τον στήριζε αναφανδόν.
Ενδεικτική βέβαια και η στάση
του Δημήτρη Δημητρίου, όταν ξέ-

σπασε ο σάλος για τη μαντήλα,
σημειώνοντας πως τα όσα διημείφθησαν το Σαββατοκύριακο, με
τις κοινές φωτογραφήσεις ΣέπουΆλα. Υπάρχουν βέβαια και άλλα
στελέχη που ακολουθούν τη δική
τους γραμμή, όπως ο Μιχάλης Σοφοκλέους, ο οποίος άφησε αιχμές
στο Πολιτικό Γραφείο ότι η κυβέρνηση στερείται πολύ στην υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης, αλλά και η Ξένια
Κωνσταντίνου με την προσχώρησή της στην Απόφαση Ειρήνης
με στόχο την προσήλωση στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.
Κίνηση που συζητήθηκε ποικιλοτρόπως.

Ο καφές που έχει παγώσει

Είναι όμως μόνο θέμα συντονισμού υπουργών - βουλευτών;
Ζήτημα φαίνεται να υπάρχει και
κατά τον πρωινό καφέ. Όπως λέγεται ο πρωινός καφές έχει αραιώσει κατά πολύ τελευταίως εξαιτίας του τραυματισμού του Νίκου
Αναστασιάδη, ο οποίος καταφθάνει στο Προεδρικό κατά τις εννέα.
Βεβαίως σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις, όπως επί Κληρίδη, που
μία ομάδα από την Πινδάρου επισκεπτόταν το Προεδρικό σχεδόν
καθημερινά στις 7:30 το πρωί για
συντονισμό, σήμερα, κάτι τέτοιο
δεν έχει επιτευχθεί. Ο μόνος που
παρευρίσκεται περίπου δύο φορές
τη βδομάδα είναι ο πρόεδρος του
ΔΗΣΥ και κανείς άλλος. Το βάρος
συντονισμού και ενημέρωσης πέφτει κατά κύριο λόγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Πρόδρομο Προδρόμου, ο οποίος είναι και το μόνο
πολιτικό πρόσωπο που κατοικεί
στο Προεδρικό. Φαίνεται πως πλέον υπάρχει μία σχετική συνεννόηση μεταξύ Πρόδρομου Προδρόμου και Δημήτρη Δημητρίου
για εβδομαδιαίο συντονισμό και
πιο συχνή επαφή για την επικοινωνιακή πολιτική που θα χαράσσουν κυβέρνηση και κυβερνώσα
παράταξη.

Eρχεται ανασχηματισμός
Στον ΔΗΣΥ υπάρχει η έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει με
τους ίδιους ρυθμούς, βγάζοντας την
εικόνα της κόπωσης από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης. Στο
κόμμα πιέζουν και επιδιώκουν για
φρεσκάρισμα. Ένα φρεσκάρισμα
που θα δώσει ανάσα σε ένα ήδη
κουρασμένο και φθαρμένο Υπουργικό Συμβούλιο. Φρεσκάρισμα που
όπως επιδιώκεται θα ωφελήσει και
την Πινδάρου. Η αποχώρηση της
Στέλλας Κυριακίδου σε συνδυασμό
με την παραίτηση του υπουργού
Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη ανοίγει θέμα αλλαγών και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο υπουργικό
σχήμα από τον Νοέμβριο. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης θεωρείται βέβαιο ότι θα αναλάβει τα ηνία του
Υπουργείου Οικονομικών. Έχει δεχτεί κρούσεις και θεωρείται τόσο
από τον ΔΗΣΥ όσο και στο Προεδρικό ο καταλληλότερος να αναλάβει τη θέση. Προτού αποχωρήσει
θέλει βέβαια να στείλει στη Βουλή
τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και να προχωρήσει την πολιτική που άνοιξε για
το μεταναστευτικό. Κάπως έτσι θα
κλείσει τα στόματα που έβλεπαν
στασιμότητα από πλευράς του στο
μεταρρυθμιστικό έργο, δεδομένου
ότι η μεταρρύθμιση της δημόσιας
υπηρεσίας την οποία ανέλαβε απορρίφθηκε από τη Βουλή. Με την αποχώρησή του ανοίγει ζήτημα για το
Υπουργείο Εσωτερικών. Κυβερνητικοί κύκλοι θεωρούν καταλληλότερο για τη θέση τον Νίκο Νουρή.
Δεν αποκλείεται βεβαίως το σενάριο
μετακίνησης της Ζέτας Αιμιλιανίδου
από το Υπουργείο Εργασίας στο
Εσωτερικών, με τον κ. Νουρή να
αναλαμβάνει το Υπουργείο Εργασίας. Σχεδόν βέβαιη θεωρείται η
αποχώρηση του Κώστα Χαμπιαούρη
από το Υπουργείο Παιδείας και της

Βασιλικής Αναστασιάδου από το
Υπουργείο Συγκοινωνιών. Για το
Υπουργείο Συγκοινωνιών ακούγεται
ήδη το όνομα της γνωστής δικηγόρου και πρώην προέδρου της ΑΗΚ
Έμιλυς Γιολίτη. Για το Παιδείας
είναι άλυτος γρίφος. Ο Νίκος Τορναρίτης έχει εκφράσει ανοικτά ενδιαφέρον, ωστόσο, ο πρόεδρος δεν
ευνοεί έναν τέτοιο διορισμό. Από
το Προεδρικό βεβαίως δεν αποκλείεται τίποτα. Θυμίζουν μάλιστα την
περίπτωση του υπουργού Δικαιο







Ο ΔΗΣΥ διαμηνύει πως
χρειάζεται καλύτερος
συντονισμός, αλλά θέτει
θέμα πολιτικοποίησης
του Υπουργικού Συμβουλίου στον ανασχηματισμό
που θα ακολουθήσει.
σύνης, όπου πολλά ηχηρά ονόματα
ακούστηκαν και την υστάτη διορίστηκε ο –άγνωστος στο κομματικό
σκηνικό– Γιώργος Σαββίδης. Δεν
αποκλείουν κάτι τέτοιο, γνωρίζοντας
βεβαίως πως ο ΔΗΣΥ πιέζει για «συναγερμικοποίηση» του Υπουργικού
Συμβουλίου με το επιχείρημα ότι
θα πρέπει να δοθεί πολιτικό στίγμα.
Το σίγουρο είναι πως για την όποια
αλλαγή και λόγο και ρόλο θα έχει ο
πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Eνα νέο ξεκίνημα

Η αποχώρηση της Στέλλας Κυριακίδου ανοίγει αναπόφευκτα θέμα
αλλαγών και στην κοινοβουλευτική
ομάδα, αλλά και στα ανώτατα δώματα του κόμματος. Τη θέση της
αναλαμβάνει η Σάβια Ορφανίδου
(πρώτος επιλαχόντας είναι ο Πρόδρομος Προδρόμου, ο οποίος όπως
όλα δείχνουν δεν μετακινείται), ενώ

στο ενδεχόμενο υπουργοποίησης
του Νίκου Νουρή ανοίγει ο δρόμος
για την Ξένια Κωνσταντίνου. Δεδομένη θεωρείται και η αποχώρηση
Σόλωνα Κασίνη, ο οποίος απουσιάζει
από το κοινοβουλευτικό έργο για
λόγους υγείας με αποτέλεσμα να
μπαίνει σε αυτό το σενάριο και ο
Μιχάλης Σοφοκλέους. Στο ενδεχόμενο υπουργοποίησης τελικώς του
κ. Τορναρίτη, τη θέση του αναλαμβάνει ο Χρύσανθος Φάκας. Στη σειρά
κατάταξης πρώτος είναι ο Ανδρέας
Πιτσιλλίδης, ωστόσο εξαιτίας και
της διαγραφής του από το κόμμα,
σε συνδυασμό με τη στήριξη που
έδωσε στον Σταύρο Μαλά στις προεδρικές του 2018, το κόμμα θα ζητήσει να μην του δοθεί η έδρα. Όπως
έγινε στην περίπτωση ΑΚΕΛ και
Τυρίμου, ο οποίος εξαιτίας του ότι
αποχώρησε από το ΑΚΕΛ, στηρίζοντας τον Γιώργο Λιλλήκα δεν εισήλθε στη Βουλή κατά την αποχώρηση του Κύπρου Χρυσοστομίδη.
Οι αλλαγές στη Βουλή δεν θα
είναι οι μόνες. Ο ΔΗΣΥ θα προχωρήσει στη σύγκληση ανωτάτου
συμβουλίου για την αναπλήρωση
της θέσης του αντιπροέδρου, καθώς
η Στέλλα Κυριακίδου ως επίτροπος
έχει ξεκαθαρίσει στην «Κ» πως θα
παραιτηθεί από τη θέση. Υπάρχει
βέβαια η έντονη φημολογία πως
δεν θα είναι η μόνη θέση που θα
συζητηθεί στο ανώτατο συμβούλιο.
«Την ώρα που το κόμμα πάει προς
αναδιάταξη, όλα τα κομματικά στελέχη θα πρέπει να συνδράμουν σε
αυτή» αναφέρουν ανώτατες πηγές
του κόμματος και σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμη η θέση του αναπληρωτή
προέδρου. Τη θέση θα διεκδικήσει
σε αυτή την περίπτωση ο Χάρης
Γεωργιάδης, ο οποίος το 2021 θα
διεκδικήσει βουλευτική έδρα, μπαίνοντας μετά από χρόνια και πάλι
στο κομματικό παιχνίδι.
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Δαμόκλειος
σπάθη για ΗΠΑ
οι κυρώσεις
στην Τουρκία
Tον Σεπτέμβριο ξεκαθαρίζει το σκηνικό
για άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο
ΟυάσιγκτονΤου ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Οι Αμερικανοί νομοθέτες επέστρεψαν στην Ουάσιγκτον από τη θερινή ανάπαυλα του Αυγούστου και
στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η υπερψήφιση του νόμου για
τον Προϋπολογισμό Εθνικής Άμυνας της χώρας. Βουλή και Γερουσία
ενέκριναν προ διακοπών δύο νομοσχέδια που περιέχουν διαφορετικές πρόνοιες, με αποτέλεσμα να
οριστούν αντιπρόσωποι από κάθε
σώμα οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί
με το καθήκον να ετοιμάσουν το
ενοποιημένο κείμενο, που θα τεθεί
σε ψηφοφορία. Ο προϋπολογισμός
θα πρέπει να υπογραφεί από τον
Πρόεδρο Τραμπ μέχρι την 1η Οκτωβρίου, αρχή του οικονομικού έτους.
Τόσο στο κείμενο που υπερψήφισε
η Βουλή, όσο και σ’ αυτό της Γερουσίας, υπάρχει ταυτόσημη ορολογία όσον αφορά την άρση του
εμπάργκο αμερικανικών όπλων
προς την Κύπρο, με αποτέλεσμα
να θεωρείται σχεδόν βέβαιη η συμπερίληψη του συγκεκριμένου άρθρου στο τελικό κείμενο που θα
κληθεί να υπογράψει ο πρόεδρος
Τραμπ. Μάλιστα με παρέμβαση
του Ελληνοαμερικανού βουλευτή

Κώστα Μπιλιράκη, έχουν αρθεί οι
επιφυλάξεις ορισμένων επιφανών
ρεπουμπλικάνων βουλευτών. Σχεδόν ταυτόσημα είναι τα δύο κείμενα
ως προς την απαγόρευση της παράδοσης των αεροσκαφών F-35
στην Τουρκία, αν δεν πιστοποιηθεί
από τους υπουργούς Εξωτερικών
και Άμυνας ότι η Τουρκία δεν έχει
παραλάβει S-400, κάτι που ήδη έχει
ξεπεραστεί από τις εξελίξεις, καθώς
αυτό έχει ήδη συμβεί. Ωστόσο, και
τα δύο κείμενα ζητούν από την
αμερικανική κυβέρνηση να ενημερώσει με εκθέσεις το Κογκρέσο
για τα όσα έχουν διαδραματιστεί.
Εκείνο που απομένει να διευθετηθεί
από την επιτροπή που θα ετοιμάσει
το ενοποιημένο κείμενο είναι αν
θα συμπεριληφθεί η πρόνοια που
έχει εγκρίνει η Γερουσία, για κυρώσεις προς την Τουρκία, κάτι που
δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο
της Βουλής. Ήδη, ο Λευκός Οίκος
έχει στείλει τις παρατηρήσεις του
στο Κογκρέσο, για θέματα που τον
ενοχλούν στα κείμενα του Προϋπολογισμού Εθνικής Άμυνας, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό τους.
Οι αναλυτές Τζιμ Ζανότι και Κλέιτον Τόμας, της Ερευνητικής Υπηρεσίας του Κογκρέσου (CRS), στην

Το Πεντάγωνο έχει ανακοινώσει από τον Ιούλιο την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35, ενώ 32 από τα αεροσκάφη που θα

αγόραζε η Τουρκία παραχωρούνται στην Πολωνία.








Ο υφυπ. Εξωτερικών
Κλαρκ Κούπερ δήλωσε
την Πέμπτη ότι οι Τούρκοι δεν έχουν ακόμη
αποφύγει τον κίνδυνο
για επιβολή κυρώσεων.
πρόσφατη έκθεσή τους τον Αύγουστο, για τις αμερικανοτουρκικές
σχέσεις, αναφέρουν - επικαλούμενοι
δημοσιεύματα – πως «είναι πιθανόν
ο πρόεδρος Τραμπ να καθυστερήσει
τις κυρώσεις, ενόσω διαπραγματεύεται μία συμφωνία που θα επιτρέψει στην Τουρκία να παραμείνει
στο πρόγραμμα F-35 αν, πρώτον,
συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει
τους S-400 και δεύτερον, αποκτήσει
το αντιαεροπορικό αμυντικό σύστημα Patriot”. Πάντως το Πεντάγωνο έχει ανακοινώσει από τον
Ιούλιο την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα συμπαρα-

γωγής των F-35, ενώ 32 από τα αεροσκάφη που θα αγόραζε η Τουρκία
παραχωρούνται στην Πολωνία.
Σύμφωνα με τους δύο αναλυτές,
στα τέλη Ιουλίου ο πρόεδρος Τραμπ
είχε ζητήσει από ρεπουμπλικάνους
γερουσιαστές να επιδείξουν ευελιξία
στο ζήτημα των κυρώσεων, ενώ ο
ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ είχε εισηγηθεί στο
Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στα τέλη Ιουλίου, για να αποφύγει η Τουρκία
τις κυρώσεις, να μην ενεργοποιήσει
το σύστημα των S-400. Σημειώνουν
επίσης και τις αρνητικές επιπτώσεις
που έχει η επιβολή αμερικανικών
κυρώσεων στην τουρκική οικονομία. Πάντως υπό τη δαμόκλειο σπάθη των κυρώσεων, οι Ζανότι και
Τόμας βλέπουν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις μέσα από το πρίσμα
των πολιτικών και οικονομικών
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η
Τουρκία. «Παρατηρητές αναρωτιούνται πως ο Ερντογάν θα κυβερνήσει ένα πολωμένο εκλογικό σώμα

και θα αντιμετωπίσει τους ξένους
παράγοντες οι οποίοι μπορούν να
επηρεάσουν την οικονομική βιωσιμότητα της Τουρκίας, την περιφερειακή σταθερότητα και τις πολιτικές εξελίξεις», γράφουν.

Οι κυρώσεις στο τραπέζι

Πάντως τόσο ο υπουργός Οικονομικών Μνούτσιν, όσο κι ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για
Πολιτικές και Στρατιωτικές Υποθέσεις, Κλαρκ Κούπερ, με δηλώσεις
τους την εβδομάδα που πέρασε,
σημείωσαν ότι η επιβολή κυρώσεων
στην Τουρκία παραμένει στο τραπέζι για την αμερικανική κυβέρνηση.
Ο Κλαρκ Κούπερ δήλωσε την
Πέμπτη ότι οι Τούρκοι δεν έχουν
ακόμη αποφύγει τον κίνδυνο για
την επιβολή κυρώσεων, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν υπάρχει κάποιο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα
για την ανακοίνωσή τους. Πάντως
ομολόγησε κάποιους από τους σοβαρούς προβληματισμούς που υπάρ-

χουν, πως αν υπάρξει ατιμωρησία
προς την Άγκυρα, πιθανόν κάποιοι
άλλοι θα επιχειρούσαν να αγοράσουν ρωσικό πολεμικό υλικό. «Η
Τουρκία είναι μια ενδιαφέρουσα
περίπτωση, γιατί έχουμε ένα αριθμό
εταίρων μας με τους οποίους αναβαθμίζουμε τις σχέσεις μας και οι
οποίοι παρακολουθούν στενά πώς
συμπεριφερόμαστε στην Τουρκία».
Παραδέχθηκε επίσης πως δεν υπάρχει ακόμη σαφής εκτίμηση στην
Ουάσιγκτον για το πώς βλέπουν οι
Τούρκοι επίσημοι την πορεία των
αμερικανοτουρκικών. «Ανάλογα με
το ποιος μιλάει εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, υπάρχουν και
εκείνοι που έχουν έντονα συνειδητοποιήσει, είναι ευαίσθητοι και
εκτιμούν ότι αυτό δεν έχει τελειώσει
και επιθυμούν να επιστρέψουν τα
πράγματα εκεί που βρίσκονταν
(πριν). Οι αποφάσεις που προέρχονται από την Άγκυρα δεν αντανακλούν απαραίτητα στα στρατιωτικά ιδρύματα ή το υπουργείο Εξωτερικών», πρόσθεσε.

Παρατεταμένες λειτουργικές αρρυθμίες της Βουλής
Με μείον δύο βουλευτές το νομοθετικό σώμα, δημιουργώντας συνταγματικά και λειτουργικά προβλήματα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Έντονο προβληματισμό σε κομματικό
και κοινοβουλευτικό επίπεδο προκαλεί η λειτουργία της Βουλής των
Αντιπροσώπων, από ενάρξεως της
θητείας της με μειωμένο κατά δυο
αριθμό βουλευτών. Ένα πρόβλημα
που έχει να κάνει περισσότερο με
την κενή, 56η έδρα της Αλληλεγγύης.
Το περίπλοκο ζήτημα που κρατά
μειωμένο τον αριθμό του νομοθετικού σώματος στους 55 βουλευτές,
είχε ως αφετηρία την έδρα της Αλληλεγγύης στη Λεμεσό η οποία παραμένει κενή, επειδή η Ελένης Θεοχάρους δεν έδωσε τη νενομισμένη
διαβεβαίωση στη Βουλή, προφανώς
για να αποφύγει περαιτέρω προβλήματα με την έδρα της στην Ευρωβουλή. Έκτοτε η 56η έδρα έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται προβληματική και όχι
συνηθισμένη, για τα κοινοβουλευτικά πράγματα του τόπου. Το τελευταίο διάστημα το όλο θέμα φαίνεται
να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του προέδρου της Βουλής
Δημήτρη Συλλούρη, ο οποίος κινείται
για αποκατάσταση της εικόνας που

παρουσιάζει η Βουλή με την κενή
56η έδρα. Το όλο θέμα τέθηκε από
τον ίδιο στην προηγούμενη σύσκεψη
αρχηγών των κομμάτων. Ως μια
λύση για υπερπήδηση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί,
προτάθηκε η τροποποίηση του Συντάγματος προκείμενου να αντιμετωπιστούν και τυχόν νέα εμπόδια
από το Ανώτατο Δικαστήριο. Πάντως,
όποια τροπή και να πάρει το όλο θέμα, το επόμενο διάστημα αναμένονται αλλαγές στη σύνθεση της
Βουλής ένεκα του επικείμενου ανασχηματισμού, της αποχώρησης της
Στέλλας Κυριακίδου, αλλά και όπως
ακούγεται, παραίτησης του Σόλωνα
Κασίνη για λόγους υγείας.

Θέμα τάξης

Από πλευράς Βουλής η απουσία
56ου μέλους της Βουλής πιστεύεται
ότι δημιουργεί ουσιαστικά, τυπικά,
και λειτουργικά προβλήματα του
Κοινοβουλίου. Τόσο ο πρόεδρος του
Σώματος όσο και βουλευτές, με τους
οποίους μιλήσαμε θέτουν θέμα τάξης, συνταγματικής και κοινοβουλευτικής από την εκκρεμότητα που
παρατηρείται για μεγάλο χρονικό

Το επόμενο διάστημα σε επίπεδο

Βουλής των Αντιπροσώπων θα συντελεστούν αλλαγές στο κομμάτι σύνθεσης ένεκα του επικείμενου κυβερνητικού ανασχηματισμού, αλλά και
της φυγής της Στέλλας Κυριακίδου.
διάστημα. Αυτό το οποίο τονίζεται
είναι πως η Βουλή δεν μπορεί να
διανύσει τη θητεία της, με μια έδρα
να βρίσκεται στο κενό από ενάρξεως
των εργασιών της νέας Βουλής. Κάτι

ανάλογο δεν έχει συμβεί στα κοινοβουλευτικά χρονικά όπως ενθυμούνται παλαιοί βουλευτές με τους
οποίους μιλήσαμε. Μοναδική εξαίρεση ίσως να αποτελεί ένα σχεδόν
παρόμοιο θέμα που είχε δημιουργηθεί με τον αείμνηστο δημοσιογράφο Χριστάκη Κατσαμπά, όταν
είχε εκλεγεί βουλευτής. Ωστόσο,
όπως μας υποδείχθηκε, το όλο θέμα
επιλύθηκε πριν η θητεία της τότε
Βουλής ολοκληρωθεί. Πέρα από το
θέμα τάξης ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα που έχει εντοπισθεί και που
πιέζει για λύση, αφορά το κοινοβουλευτικό έργο. Για πολλά νομοσχέδια
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
ήταν οριακό, με το προεδρείο της
Βουλής να θεωρεί πως εγείρεται σοβαρό θέμα. Επί του προκειμένου
αυτό που δεν γίνεται αποδεκτό είναι
πως το θέμα της 56ης έδρας έχει
απωλέσει τον χαρακτήρα του προσωρινού, επηρεάζοντας την εύρυθμη
λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Ολομέλεια της Παρασκευής κατατέθηκαν τέσσερις προτάσεις νόμου
οι οποίες πιστεύεται πως δίνουν λύσεις στα ζητήματα που έχουν ανακύψει. Από τις τέσσερις προτάσεις
νόμου, οι δυο αφορούν τροποποίηση
του Συντάγματος και την κάλυψη
του κενού «που διαπιστώνεται σε
πλήρωση αποποιηθείσας ή μη καταληφθείσας έδρας ώστε αυτή να
διενεργείται με τον τρόπο που ορίζει
ο νόμος». Με τις άλλες δυο προτάσεις
τροποποιείται ο σχετικός νόμος
ώστε να ρυθμιστεί «πως πλήρωση
βουλευτικής έδρας σε περίπτωση
μη κατάληψης ή αποποίησης αυτής,
η έδρα να καταλήγει στον συνδυασμό του κόμματος, στον οποίο αυτή
δικαιώθηκε». Ουσιαστικά με τις δυο
τελευταίες προτάσεις βουλευτής
που εξελέγη με συγκεκριμένο συνδυασμό και αποχωρήσει στη συνέχεια, η έδρα παραμένει στον συνδυασμό και όχι στον ίδιο.

Προτάσεις νόμου

Η περίπτωση Σόλωνα Κασίνη
δεν σχετίζεται με το θέμα της 56ης
έδρας, πλην όμως η μακρόχρονη
απουσία του από τα κοινοβουλευτικά

Μετά από τρία χρόνια εκκρεμότητας με την 56η έδρα, η Βουλή τρέχει τώρα να δώσει μια λύση. Στην

Παραίτηση Κασίνη

έδρανα, για λόγους υγείας, εκ των
πραγμάτων δημιουργεί πιεστικές
καταστάσεις στο έργο του Κοινοβουλίου παρά το γεγονός ότι δεν
έχει τεθεί θέμα από τη Βουλή. Ο
βουλευτής Λευκωσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν είναι σε
θέση να ακολουθεί το καθημερινό
κοινοβουλευτικό πρόγραμμα, σχεδόν από ενάρξεως της θητείας της
παρούσας Βουλής. Τα τρία χρόνια
που μεσολάβησαν ουδέποτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός ή βουλευτής
του κόμματος έθεσε θέμα για την
απουσία Κασίνη, σεβόμενοι απόλυτα
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο
βουλευτής. Στον Συναγερμό άρχισε
στο πλαίσιο του ενδεχόμενου ανασχηματισμού, να συζητείται η παραίτησή του εξαιτίας και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.
Ωστόσο και εδώ ένα ζήτημα που
φάνηκε η απουσία του βουλευτή
ήταν σε κρίσιμα θέματα όπου οι
κομματικοί συσχετισμοί ήταν οριακοί. Μια χαρακτηριστική περίπτωση
ήταν του Συνεργατισμού όπου ο κ.
Κασίνης παρά τα προβλήματα υγείας
μεταφέρθηκε στην Ολομέλεια προκειμένου να ψηφίσει.
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Ο ΜΕΒΛΟΥΤ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Πρώτα πενταμερή για να ξεκαθαρίσουμε
τι λύση θέλουμε και μετά οι όροι αναφοράς
Για το Βαρώσι σημασία έχει το δικαίωμα χρήσης. Το σχέδιο για την πόλη θα γνωστοποιηθεί, αφού γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ
Τσαβούσογλου πραγματοποιήθηκε
στην Αμμόχωστο, στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα κατά την οποία
ο Τούρκος επίσημος μπήκε στα περίκλειστα Βαρώσια μαζί με τον Τ/κ
«ΥΠΕΞ», Κουντρέτ Όζερσαϊ. Ήταν
η πρώτη φορά που Τούρκος επίσημος μπαίνει στην πόλη μετά την
κατάληψή της από τον τουρκικό
στρατό στις 14 Αυγούστου 1974.
Η συνάντηση και η συνέντευξη
έγινε στο ξενοδοχείο Palm Beach.
Μιλήσαμε εκτενώς τόσο για το Κυπριακό όσο και τα ελληνοτουρκικά.
–Λίγο πριν φτάσατε στην Κύπρο
συζητούνταν εδώ οι όροι αναφοράς. Ποια είναι η άποψή σας
επί του ζητήματος και κυρίως
για το μέλλον της ομοσπονδιακής λύσης;
–Στο παρελθόν είχαμε εντατικές
διαπραγματεύσεις. Όλες αφορούσαν την ομοσπονδία. Δυστυχώς
καμία από αυτές δεν μας οδήγησε
σε επιτυχία. Στον Κραν Μοντάνα
σημειώθηκε η τελευταία αποτυχία.
Μετά από αυτήν την αποτυχία
υπάρχει ανάγκη για εξέταση εναλλακτικών επιλογών.
–Ποιες είναι αυτές οι εναλλακτικές επιλογές;
–Στην πραγματικότητα η κοινή
γνώμη τις γνωρίζει. Οι πιο αξιοσημείωτες προτάσεις γι’ αυτό το ζήτημα ήρθαν από τον Ελληνοκύπριο
ηγέτη στις διμερείς συνομιλίες.
Κάποτε ανέφερε τη λύση δύο κρατών και κάποτε την αποκεντρωμένη
ομοσπονδία. Σε αυτό το ζήτημα
δεν έχουμε καταλάβει αυτό που
στην πραγματικότητα ήθελε να
εκφράσει. Αναφέρθηκε επίσης στη
συνομοσπονδία. Πρόσφατα, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών, στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε στη συνομοσπονδία. Από ό,τι
κατανοήσαμε, συμμετείχε στην εν
λόγω σύσκεψη, έχοντας κάνει μια
καλή προετοιμασία. Στη συνέχεια
δε, αναφέρθηκε στη χαλαρή ομοσπονδία. Σε κάθε περίπτωση ήρθαν
στο προσκήνιο διάφορες προτάσεις.
Από την αρχή αυτής της συζήτησης
εμείς δηλώσαμε το εξής: Ναι, όντως
πρέπει να μελετηθούν οι διάφορες
επιλογές. Ωστόσο, δεν πρόκειται
να επιβάλλουμε μία από αυτές τις
διαφορετικές προτάσεις. Και την
ίδια στιγμή δεν απορρίπτουμε καμία
από αυτές τις επιλογές.
–Για να το ξεκαθαρίσουμε, τι
ακριβώς προτείνει η τουρκική
πλευρά;
–Πρώτον, να καθορίσουμε τι θα
διαπραγματευτούμε. Δεύτερον, να
δημιουργήσουμε το πλαίσιο, δηλαδή το έγγραφο των όρων αναφοράς της διαπραγμάτευσης. Τέλος,
να πάμε προς μια διαπραγμάτευση
που θα είναι επικεντρωμένη στο
αποτέλεσμα.

–Ποια είναι η θέση σας επί των
όρων αναφοράς;
–Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε αυτό
που θα διαπραγματευτούμε στην
άτυπη πενταμερή διάσκεψη και στη
συνέχεια να συμπληρώσουμε το
περιεχόμενο των όρων αναφοράς.
–Δηλαδή ξεκαθάρισμα του μοντέλου λύσης;
–Ναι. Ομοσπονδία; Συνομοσπονδία;
–Λύση δυο κρατών;
–Αν είναι έτοιμες οι πλευρές,
τότε ναι, θα μπορούσε να συμβεί
και αυτό. Εμείς, δεν αποκλείουμε
κανένα μοντέλο. Επίσης, δεν διαλέγουμε ένα από αυτά τα μοντέλα
για να το επιβάλλουμε στην άλλη
πλευρά. Αυτό άλλωστε δεν θα ήταν

επιμένουμε και λέμε ότι αυτή τη
φορά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε
εξαρχής αυτό το οποίο θα συζητήσουμε.
–Θεωρείτε ότι η ε/κ πλευρά
απορρίπτει στο σύνολό της την
πολιτική ισότητα;
–Πρώτα είπε ναι στην εκ περιτροπής προεδρία. Στη συνέχεια
την απέρριψε. Σήμερα, ο Αναστασιάδης λέει ότι δεν αποδέχεται την
πολιτική ισότητα. Τις τελευταίες
δηλώσεις του τις προσεγγίζουμε
με αυτόν τον τρόπο. Αν σήμερα
πάμε ξανά σε μια διαδικασία με
αυτήν τη νοοτροπία θα χάσουμε
άλλα πενήντα χρόνια και δεν θα
έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν είναι ορθό να ξεκινή-

Αξιοσημείωτες
οι εναλλακτικές
προτάσεις Αναστασιάδη
σε διμερείς συναντήσεις:
αποκεντρωμένη
ομοσπονδία, συνομοσπονδία ή δύο κράτη.

Δεν θεωρούμε ορθή
την επιβολή της
ομοσπονδίας, όπως
δεν συμφωνούμε με
την επιβολή εξαρχής
της ιδέας των δύο κρατών
ή της συνομοσπονδίας.

ορθό. Δεν θεωρούμε ορθή την επιβολή της ομοσπονδίας, όπως δεν
συμφωνούμε με την επιβολή εξαρχής της ιδέας των δύο κρατών ή
της συνομοσπονδίας. Όλοι μπορούν να έχουν διαφορετική άποψη.
Μπορούν να ισχυρισθούν ότι ένα
από τα μοντέλα είναι πιο ρεαλιστικό
ή εφαρμόσιμο. Ωστόσο, θέλω να
καταλήξω στο εξής: Αυτή τη φορά
η διαδικασία θα πρέπει να είναι
επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα
και για να είναι το έγγραφο των
όρων αναφοράς θα πρέπει να είναι
ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να εμπεριέχει
ασαφή σημεία.
–Δηλαδή;
–Ποιο είναι εδώ το πιο σημαντικό σημείο, αυτό που μέχρι σήμερα
μας έχει οδηγήσει στην αποτυχία,
κάτι που διαπίστωσα και στο Κραν
Μοντάνα; Στην αρχή της διαδικασίας, στο ζήτημα της ασφάλειας
και των εγγυήσεων, την πρώτη
ημέρα της διάσκεψης, κάναμε βήματα, καταθέσαμε προτάσεις. Και
αυτό, παρά το γεγονός ότι η ασφάλεια και οι εγγυήσεις ήταν το τελευταίο ζήτημα που θα συζητούσαμε. Ωστόσο, δεν σημειώθηκε
πρόοδος στα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική ισότητα. Ο
Αναστασιάδης οπισθοχώρησε από
τις συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί
στο νησί και στην Ελβετία. Δηλαδή,
δεν πιστεύει στην πολιτική ισότητα.
Πρόκειται για μια αντίληψη, η οποία
δεν επιθυμεί να μοιραστεί τίποτα
με τον τ/κ λαό. Γι’ αυτόν τον λόγο

σουμε διαπραγμάτευση απλώς για
να ισχυριστούμε ότι ξεκινήσαμε
να διαπραγματευόμαστε. Ας καταλήξουμε πλέον σε ένα αποτέλεσμα.
Πρέπει να καταλήξουμε σε μια
λύση που θα ικανοποιήσει και τις
δύο πλευρές. Η σπατάλη χρόνου
δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός.
–Από όσα επισημαίνετε να αντιληφθούμε ότι οδεύουμε προς
πενταμερή διάσκεψη;
–Προς μια άτυπη διάσκεψη για
να ξεκαθαρίσουμε αυτό που θα διαπραγματευτούμε. Σε αυτή τη σύσκεψη όλες οι πλευρές πρέπει να
ξεκαθαρίσουν τη στάση τους γι’
αυτό το οποίο θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση.
–Οι εγγυήσεις και η ασφάλεια
θα είναι στο προσκήνιο;
–Όχι. Θα συζητήσουμε απλώς
τι θα διαπραγματευτούμε στη συνέχεια.
–Το ζήτημα των εγγυήσεων, που
για Ε/κ και Ελλάδα, είναι υψίστης
σημασίας πότε θα συζητηθεί;
–Είναι ζήτημα ευαίσθητο για
όλους και για τον τ/κ λαό. Η ε/κ
πλευρά μας δηλώνει ότι επιθυμεί
το τέλος των εγγυήσεων. Ωστόσο,
η τ/κ πλευρά επιθυμεί τη διατήρησή
τους. Ως Τουρκία δεν μπορούμε να
τηρήσουμε παθητική στάση απέναντι σε αυτό το αίτημα. Άλλωστε
η άποψη του τουρκικού λαού για
το όλο ζήτημα είναι γνωστή. Εφόσον το γνωρίζουμε αυτό, το να θεωρούμε ότι η ασφάλεια και οι εγ-

Κατά τον κ. Τσαβούσογλου θα πρέπει στην παρούσα συγκυρία «να καθορίσουμε τι θα διαπραγματευτούμε, να δημιουργήσουμε το πλαίσιο, δηλαδή το έγγραφο των όρων αναφοράς της διαπραγμάτευσης και να πάμε σε διαπραγμάτευση επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα».

Στο Βαρώσι σημασία έχει το δικαίωμα χρήσης
–Πριν από τη συνέντευξή μας επισκεφθήκατε το Βαρώσι. Ποια η θέση
σας για το ζήτημα;

–Το Βαρώσι παραμένει κλειστό
για μεγάλο χρονικό διάστημα δίχως καμία χρήση. Όντως, η περιοχή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Πολλοί άνθρωποι, πολλές εταιρίες που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από το κλείσιμο της πόλης.
Για να επιλυθεί το ζήτημα η κυβέρνηση της ΤΔΒΚ κατέθεσε μια
πρόταση επί της οποίας θα πρέπει
να γίνει πολλή δουλειά. Πρόκειται
για ένα όμορφο μέρος, το οποίο
επισκέφθηκα σήμερα για πρώτη
φορά. Η μη χρήση της περιοχής
δεν εξυπηρετεί κανέναν. Εμείς
υποστηρίζουμε, στη βάση αρχών,
αυτό το βήμα της κυβέρνησης της
ΤΔΒΚ για το Βαρώσι. Αφού γίνουν
οι απαραίτητες διεργασίες, θα
ανακοινωθεί το σχέδιο και στην
κοινή γνώμη.

–Το άνοιγμα της κλειστής πόλης υπό
τ/κ διοίκηση δεν θα δημιουργήσει

προβλήματα για την τουρκική πλευρά
στον ΟΗΕ και στο διεθνές σκηνικό;

–Για εμάς δεν τίθεται κάποιο πρόβλημα. Σε αυτό το ζήτημα το σημαντικό είναι η επανάκτηση των
δικαιωμάτων των ατόμων.

–Εννοείτε το δικαίωμα της χρήσης;

–Ακριβώς. Το σημαντικό είναι η
παροχή του δικαιώματος της χρήσης. Άλλωστε πολλοί Ε/κ το ζητούν αυτό, προσφεύγουν στην
επιτροπή ακίνητης περιουσίας,
και αυτό παρά τις ενστάσεις της
ε/κ ηγεσίας. Όλοι επιθυμούν να
εκμεταλλευτούν το ακίνητό τους.
Πρόκειται για ένα φυσιολογικό αίτημα, το οποίο εμείς το σεβόμαστε. Δυστυχώς, για χρόνια, εξαιτίας της διαιώνισης του προβλήματος, υπήρξαν άνθρωποι που
επηρεάστηκαν από αυτήν την κατάσταση. Ανέκαθεν εμείς υποστηρίξαμε τη λύση και η ε/κ πλευρά
την απόρριψε. Εμείς δεν ευθυνόμαστε για τη διαιώνιση του προβλήματος.

γυήσεις είναι το μοναδικό πρόβλημα ή το να δηλώνουμε μηδέν ασφάλεια-μηδέν εγγυήσεις, δεν είναι
μια ρεαλιστική άποψη. Πρόκειται
για ένα ζήτημα που δεν αφορά αποκλειστικά την ε/κ πλευρά ή την Ελλάδα.
–Ποιους άλλους αφορά το ζήτημα ασφάλεια;
–Αν ρίξουμε μια ματιά στην περιοχή μας βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα,
τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την Κύπρο. Σήμερα η Ανατολική Μεσόγειος έχει μετατραπεί
σε μια περιοχή, στην οποία όλοι
έχουν στραμμένο το βλέμμα και
διατηρούν παρουσία. Στην περιοχή
έχουμε το ζήτημα του Ισραήλ, το
Μεσανατολικό, τον Λίβανο, την
κρίση στη Συρία και τους υδρογονάνθρακες. Στο ζήτημα των υδρογονανθράκων αν δεν υπήρχαν οι
τουρκικές εγγυήσεις, η ε/κ πλευρά
δεν θα παραχωρούσε ποτέ στην
τ/κ πλευρά το δικαίωμα που της
αναλογεί. Αυτή είναι η άποψή μας.
Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις μας, δεν έγιναν βήματα προς την κατεύθυνση του
καταμερισμού. Σήμερα μας έρχονται ασαφείς προτάσεις που δεν
είναι σοβαρές. Σε κάθε περίπτωση,
αν δεν υπήρχαν οι εγγυήσεις της
Τουρκίας τα δικαιώματα του τ/κ
λαού θα είχαν καταπατηθεί. Για
αυτό τον λόγο, κατά την άποψή
μου, υπάρχει σήμερα περισσότερη
ανάγκη για τις εγγυήσεις παρά
ποτέ. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι
στο Κραν Μοντάνα παρουσιάσαμε
την αναγκαία ευελιξία σε αυτό το
ζήτημα, ωστόσο, η άλλη πλευρά
οπισθοχώρησε. Τι μας δείχνει αυτό;
Το πρόβλημα δεν αφορά την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Ή, αν θα
το δούμε από την οπτική γωνία
της ε/κ πλευράς, το μοναδικό πρόβλημα δεν είναι η ασφάλεια και οι
εγγυήσεις. Η ε/κ πλευρά απέρριψε
την εκ περιτροπής προεδρία χωρίς
κανέναν λόγο. Και αυτό, παρά το
γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η
τελική συμφωνία δεν θα είναι εφικτή χωρίς να συμφωνήσουμε σε
όλα. Τη στιγμή που τηρούσαμε ευέλικτη στάση στις εγγυήσεις, η άλλη
πλευρά παραιτείτο από την εκ περιτροπής προεδρία, την ενεργή
συμμετοχή, και τη θετική ψήφο.
Αυτή η παραίτηση της ε/κ πλευράς
δεν σχετίζεται με την ασφάλεια
και τις εγγυήσεις.
–Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει
πρόβλημα αντίληψης;
–Ακριβώς, το πρόβλημά μας είναι
η αντίληψη.

Διαβάστε στην ηλεκτρονική έκδοση της «Κ» τι είπε στη συνέντευξη
ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τα Ελληνοτουρκικά, με τίτλο: «Να απέχουμε από ενέργειες έντασης και να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα».

G

Αναγκαία η επίλυση του προβλήματος της ΑΟΖ

Οι σχέσεις με τον Μουσταφά Ακιντζί

–Με αφορμή την αναφορά σας
στο ζήτημα του φυσικού αερίου
θα ήθελα την επίσημη άποψηαπάντηση της Τουρκίας για τη
νέα πρόταση Νίκου Αναστασιάδη για το φυσικό αέριο.
–Δεν υπάρχει καμία πτυχή, η
οποία θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Το εκφράζω ξεκάθαρα.
Πρώτον, θέτει εξαρχής κάποιους
όρους. Και στη συνέχεια λέει «θα
μπορούσα ίσως να σας δώσω μερίδιο». Δεύτερον, σε αυτό το ζήτημα ο συνομιλητής της ε/κ πλευράς είναι η ΤΔΒΚ, δηλαδή η τ/κ
πλευρά. Με ποιον θα μοιραστεί
το φυσικό αέριο η ε/κ πλευρά; Με
τον τ/κ λαό. Από την άλλη, η σχετική πρόταση της ΤΔΒΚ είναι λογική, θετική, δημιουργική και δημιουργεί πλαίσιο για καταμερισμό.
Προτείνει τη δημιουργία μιας επιτροπής. Και το όλο ζήτημα θα διευθετηθεί μέσω αυτής της επι-

–Κυκλοφορούν εσχάτως πληροφορίες που σας θέλουν να διαφωνείτε με τον Μουσταφά Ακιντζί για βασικά θέματα στο Κυπριακό
–Τι είδους πληροφορίες είναι
αυτές;
–Ότι η δική σας γραμμή και αυτή
του κ. Ακιντζί είναι διαφορετικές.
Ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης
προέβη σε σχετικές δηλώσεις.
–Εμείς διατηρούμε στενή συνεργασία με τον Ακιντζί, την κυβέρνηση της ΤΔΒΚ, και όλα τα κόμματα. Φυσικά σε κάποια ζητήματα
οι προσεγγίσεις ενδέχεται να είναι
διαφορετικές. Τι κάνουμε σε αυτήν
την περίπτωση; Ερχόμαστε στο νησί, καθόμαστε και συζητάμε τις εξελίξεις όλοι μαζί, και με τον κ. Ακιντζί,
και με τους ηγέτες όλων των πολιτικών κομμάτων. Και κάποτε μας
επισκέπτονται εκείνοι. Σε κάθε περίπτωση συζητούμε και καταλή-

τροπής. Για ποιον λόγο ο Αναστασιάδης απορρίπτει αυτήν την πρόταση; Για τους εξής λόγους: Πρώτον, ο Αναστασιάδης επιδιώκει
την αναγνώριση από την Τουρκία.
Πρόκειται για έναν ανέφικτο στόχο. Δεύτερον, απευθύνεται στην
Τουρκία και παραγνωρίζει την τ/κ
πλευρά. Τρίτον, ζητάει τον τερματισμό των εργασιών της Τουρκίας, δηλώνοντας ότι στο μέλλον
ενδεχομένως θα δώσει μερίδιο.
Πρόκειται για μια τακτική καθυστέρησης. Δεν πρόκειται να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Δεν
είναι σοβαρή πρόταση και δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή.
–Εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία, η ένταση στη θάλασσα θα
έχει συνέχεια;
–Θα συνεχίσουμε τις εργασίες
μας στη θάλασσα. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να αμφισβητηθούν οι εργασίες στη δική

μας υφαλοκρηπίδα. Την ίδια στιγμή, θα συνεχίσουμε τις εργασίες
μας στα οικόπεδα στα οποία μας
έχει εξουσιοδοτήσει η ΤΔΒΚ, μέχρι
να βρεθεί μια κοινή λύση στο όλο
ζήτημα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε πουθενά με μονομερείς
ενέργειες. Με αυτό τον τρόπο θα
καταπατηθούν τα δικαιώματα των
Τ/κ. Εμείς είμαστε υπέρ της εύρεσης μιας κοινά αποδεκτής λύσης
και της δίκαιης κατανομής.
–Η πρόταση της τουρκικής
πλευράς, στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, παραμένει στο τραπέζι;
–Είναι ακόμη στο τραπέζι. Και
την υποστηρίζουν ξένοι παράγοντες. Έχουμε θετικό αντίκτυπο από
τη διεθνή κοινότητα και τις ξένες
κυβερνήσεις, και αυτό παρά το
γεγονός ότι κάποιοι, λόγω συμπαράστασης της Ε.Ε., δεν το εκφράζουν ξεκάθαρα.

γουμε σε έναν κοινό οδικό χάρτη.
Σε καμία περίπτωση οι δικές μας
διαφωνίες δεν είναι ξεκάθαρες όπως
αυτές στην ε/κ πλευρά. Στη δική
μας πλευρά υπάρχει αρμονία και
συνεργασία. Και επίσης, από την
άποψη της πίεσης που ασκεί η κοινή
γνώμη, η κυβέρνηση της ΤΔΒΚ και
η τουρκική κυβέρνηση είναι πιο
άνετες σε σχέση με την κυβέρνηση
στην ε/κ πλευρά και στην Ελλάδα.
Για αυτό άλλωστε μπορούμε και
παρουσιάζουμε περισσότερη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις. Σε
κάθε περίπτωση, η ε/κ πλευρά, πριν
να ασκήσει κριτική σε εμάς, ας ρίξει
μια ματιά στην εικόνα που εκπέμπει
η ίδια και τα κόμματα που τηρούν
αρνητική στάση απέναντι στη λύση.
Από την άλλη, δεν τίθεται ζήτημα
διευκόλυνσης ή παρεμπόδισης του
έργου του κ. Ακιντζί. Εμείς ως Τουρκία είμαστε εγγυήτρια δύναμη και
λαμβάνουμε υπόψη μας τα αιτήματα

του τ/κ λαού. Το σημαντικό δεν
είναι η άποψη των πολιτικών ή κάποιου ατόμου, αλλά η κοινή συνισταμένη της τουρκικής πλευράς.
Μέχρι σήμερα καταφέραμε να συναντιόμαστε σε αυτήν την κοινή
συνισταμένη. Και άλλωστε στη Γενεύη, στο Κραν Μοντάνα, όλοι διαπίστωσαν ότι διατηρούμε μια συνεργασία με την ΤΔΒΚ, την οποία
όλοι ζηλεύουν. Αυτή η συνεργασία
θα συνεχιστεί. Ανέκαθεν η τουρκική
πλευρά συντόνιζε τις διαφορετικές
προσεγγίσεις σε έναν κοινό οδικό
χάρτη. Το θετικό αποτέλεσμα αυτής
της προσπάθειας το είδαμε στη Γενεύη και στο Κραν Μοντάνα, στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Γι’ αυτό το λόγο, ο υπουργός Εξωτερικών, ποιο ήταν το όνομά του;
–Νίκος Χριστοδουλίδης.
–Ο Νίκος να μην υπερβεί τα
όρια. Αν και του έχω συμπάθεια,
είναι καλό παιδί.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Κυριάκος: Νίκο μου καλώς ήλθες σπίτι σου
Η επιστροφή του «ασώτου»

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Οι πρώτες επαφές του Νίκου Αναστασιάδη
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνουν πως
μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα επιστρέφουν οι αδελφικές σχέσεις, μεταξύ του εκ
Συναγερμού προερχόμενου, προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας, με την ηγεσία της
Νέας Δημοκρατίας. Το θερμό καλωσόρισμα
του Νίκου Αναστασιάδη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον υποδέχεται λέγοντάς του «Καλώς ήλθες σπίτι
σου», σπάει την κακή παράδοση στις σχέσεις του Νίκου Αναστασιάδη με προηγούμενους δεξιούς πρωθυπουργούς. Διατηρούμε
μια επιφύλαξη, αλλά τα πρώτα σημάδια είναι θετικά, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας.
Πίσω από τις κλειστές πόρτες λέγεται πως
του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν του πολυάρεσε η ιδέα της πενταμερούς τόσο όταν ήλθε
στη Λευκωσία όσο και κατά την επίσκεψη
του Νίκου Αναστασιάδη στην Αθήνα. Επιπλέον το όνομα Μητσοτάκη δεν έχει και την καλύτερη φήμη στην Κύπρο, ένεκα κάποιων
πολιτικών θέσεων της οικογένειας του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κυπριακό.

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Το φευγιό του άφησε μια ανοικτή
πληγή στην εφηβεία μας, αλλά από
την άλλη είναι σπουδαίο φεύγοντας να
μπορείς να αφήνεις τέτοιο χνάρι και
τόση αγάπη πίσω σου.

κή παραφωνία οι δημόσιες δηλώσεις του
υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο
οποίος έσπευσε να διορθώσει τον ΠΙΣ για
κάτι που μπορεί να ειπώθηκε και εν τη ρύμη
του λόγου και δεν πέρασε απαρατήρητο. Ο
κ. υπουργός σε μια περίοδο που καταβάλλονται προσπάθειες, ο ιδιωτικός τομέας να
τεθεί στη διάθεση του ΓεΣΥ δεν κρύβει τη
μη φιλική του διάθεση στον ΠΙΣ. Μια στάση
που δεν συμβαδίζει με αυτή του Νίκου Αναστασιάδη, εντός της συνάντησης λένε οι
πληροφορίες. Πάντως, στη κυβέρνηση οι
συναινετικές φωνές λένε πως στο τέλος οι
δύο πλευρές θα τα βρουν.

••••
«Μακριά και αγαπημένοι»

Μπορεί να έχει ξεχαστεί, αλλά από την εποχή των δημοψηφισμάτων, οι σχέσεις του Νίκου Αναστασιάδη με τους Έλληνες πρωθυπουργούς, εκ Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν
ποτέ ιδιαίτερα θερμές. Τουναντίον στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, όπως λεγόταν
στο παρασκήνιο οι κοινές εμφανίσεις τους,
παράπεμπαν περισσότερο σε ανδρόγυνο
που ενώπιον των παιδιών του παρουσιάζεται αγαπημένο, ενώ στην ουσία βρίσκεται
σε διάσταση από πολιτικής «τραπέζης και
κλίνης» πολλά χρόνια. Ο Μεσσήνιος πολιτικός δεν έκρυψε τη διαφωνία του για τη στάση του Νίκου Αναστασιάδη στο Σχέδιο Ανάν,
ο δε εκ Λεμεσού πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ξέχασε τα κολλητιλίκια του Αντώνη
Σαμαρά με την οικογένεια Τάσσου Παπαδόπουλου και απορριπτικούς κύκλους της Λευκωσίας. Πάντως, η ιστορία των 20 τελευταίων ετών έχει δείξει πως ο Νίκος Αναστασιάδης είχε καλύτερη χημεία με Έλληνες πρωθυπουργούς, προερχόμενους από το κέντρο
προς αριστερά, παρά με δεξιούς.

••••
Χαμπιαούρης και οι διακοπές

Ο υπουργός Παιδείας είναι ένα από τα δύο
κυβερνητικά στελέχη που θα αναδομηθούν.
Το άλλο είναι η Βασιλική Αναστασιάδου,
υπουργός Μεταφορών. Ο κ. Χαμπιαούρης
παρά τις δυσκολίες που του έτυχαν φαίνεται

Μόνο τα κλειδιά του Μαξίμου δεν παρέδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Αναστασιάδη. Τέτοια υποδοχή στα σκαλιά του Μαξίμου είχε
να ζήσει από την εποχή που πήγαινε στην Αθήνα ως πρόεδρος του Συναγερμού και όχι με πρωθυπουργούς από τη Νέα Δημοκρατία.

ότι η αγάπησε την καρέκλα του Παιδείας και
δεν θέλει να την αποχωριστεί. Μάλιστα, λέγεται πως λίγο τα προβλήματα που του έλαχαν, λίγο να δείξει καλό πρόσωπο στον λόφο, ενδεχομένως και να είναι ο μοναδικός
υπουργός που δεν πήγε διακοπές το φετινό
καλοκαίρι. Ωστόσο, στο Προεδρικό βλέπουν
τη μεγάλη εικόνα που δεν είναι υπέρ του
υπουργού. Λέγεται τελευταία σε κυβερνητικούς κύκλους: Το Υπουργείο Παιδείας είναι
μια χαμένη υπόθεση με το ΑΚΕΛ να αλωνίζει, παρέα με τις συντεχνίες. Το μεγάλο θέμα εκ των πραγμάτων δεν είναι η απομάκρυνση Χαμπιαούρη, αλλά το πρόσωπο που
θα δεχθεί να τον διαδεχθεί.

••••

Ας είναι καλά οι εταιρείες

Διαφορετική είναι η εικόνα στο Υπουργείο
Ενέργειας, το τελευταίο διάστημα. Τον Γιώργο Λακκοτρύπη φαίνεται πως ο ανασχηματισμός θα τον ξεπεράσει στον πόντο. Εκεί που
είχε πέσει στα μάτια του προέδρου της Δημοκρατίας, λέει το πολιτικό παρασκήνιο, όλα
δείχνουν πως παραμένει στην καρέκλα του,
όχι γιατί αντέστρεψε το αρνητικό για τον
ίδιο κλίμα, αλλά γιατί κρίνεται απαραίτητος
την παρούσα περίοδο στα ενεργειακά της
κυβέρνησης. Πηγή μας έλεγε πως ο Νίκος
Αναστασιάδης δεν έχει χωνέψει την ιστορία
με το χαλλούμι. Κάποιοι κακεντρεχείς, μάλιστα, λένε πως το καλύτερο θα ήταν να γινόταν ένα Υφυπουργείο Ενέργειας και να δινόταν στο Λακκοτρύπη να ασχολείται μόνο

με το Φ.Α. Αυτό που φαίνεται να σώζει τον
υπουργό είναι οι καλές προσωπικές σχέσεις
του με τις εταιρείες. Ωστόσο, αυτό που λέγεται ευρέως είναι πως με τον Νίκο Αναστασιάδη, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος
για τις τελικές του αποφάσεις.

••••
Ο Ιωάννου και ο ΠΙΣ

Από τότε που το ΓεΣΥ έγινε κομμάτι της καθημερινότητας, ίσως είναι η πρώτη φορά
που φαίνεται να υπάρχει μια πιθανότητα,
ΠΙΣ και ΟΑΥ να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Αυτό προκύπτει από τα όσα είπε η ηγεσία του ΠΙΣ μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό, αλλά και το τι διημείφθη εντός. Μοναδι-

••••
Αλλαγές στην Πινδάρου

Τις κινήσεις του Προεδρικού για το κυβερνητικό σχήμα παρακολουθεί επιστάμενα και
η Πινδάρου. Πέρα από το έντονο ενδιαφέρον για ενδεχόμενη υπουργοποίηση συναγερμικών βουλευτών, το κόμμα ετοιμάζεται
και για τον δικό του «ανασχηματισμό». Η
«φυγή» της Στέλλας Κυριακίδου, η επιστροφή του Χάρη Γεωργιάδη στα κομματικά λημέρια, αλλά και πιθανή μετακίνηση βουλευτών στη κυβέρνηση εκ των πραγμάτων θα
επιφέρει εσωτερικές ανακατατάξεις στην
Πινδάρου. Το κενό της κ. Κυριακίδου δεν θα
καλυφθεί με συμπληρωματικές εκλογές.
Για τον/την διάδοχο της Επιτρόπου θα αποφασίσει το Ανώτατο Συμβούλιο του κόμματος. Το ίδιο θα γίνει, εάν επαληθευτούν οι
πληροφορίες πως ο Νίκος Νουρής προορίζεται για το Υπουργείο Εσωτερικών.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Ενα θέμα υπάρχει πράγματι με τους

τίτλους των τομέων ευθύνης που
έχουν ανατεθεί στους αντιπροέδρους της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν. Παραθέτω τους πιο χυμώδεις: «Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής», «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή»
και «Μια οικονομία για τον άνθρωπο».

διαζευκτικούς όρους: ή τους πετάμε στη θάλασσα ή ανοίγουμε τις
πόρτες διάπλατα και ό,τι θέλει ας γίνει. Η μετανάστευση είναι πια ένα
παγκόσμιο πρόβλημα, εξαρτώμενο
από πάρα πολλούς παράγοντες,
ώστε να είναι αδύνατη η ανάσχεσή
του βραχυπροθέσμως. Από τη διαχείρισή του, όμως, μπορούν να είναι κερδισμένες και οι δύο πλευρές: Ευρωπαίων και μεταναστών.

Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Είναι

Αν ο σκοπός είναι η ευημερία των

αυτοί κατάλληλοι τίτλοι για τους τομείς ευθύνης της Επιτροπής, δηλαδή για τα οιονεί υπερυπουργεία
της; Ποιος τους εμπνεύσθηκε, η
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ή μήπως
η Ρένα Δούρου, με λίγη βοήθεια
από τη Ράνια Σβίγγου; Εχουν κάτι
από την αφόρητη αφέλεια των τίτλων στα περιοδικά ποικίλης ύλης
και, το χειρότερο, γελοιοποιούν το
αντικείμενο που προσδιορίζουν.
Ενώ δηλαδή προσπαθούν να προσδώσουν κάποια χάρη στο άχαρο,
καταλήγουν να το κάνουν σαχλό.

πολλών, τότε το θέμα είναι πρακτικό. Σκεφθείτε το απλά: αφήνεις να
δημιουργηθεί, μέσα σε μερικά χρόνια, μια παραγκούπολη προσφύγων
και μεταναστών στις παρυφές μιας
ακμάζουσας πόλης· δεν εξυπακούεται ότι η συνύπαρξη θα είναι
προβληματική τόσο για τους μεν
όσο και για τους δε; Η μετανάστευση είναι πρόβλημα πρώτα για εκείνους που μεταναστεύουν αναγκαστικά· γίνεται όμως πρόβλημα και
για τους άλλους, που ζουν στους
προορισμούς των μεταναστών, όταν
η μετανάστευση αφήνεται στην τύχη της.

Αν όλο αυτό δεν είναι η ηλίθια έμ-

πνευση κάποιων ακριβοπληρωμένων ειδικών της επικοινωνίας, αλλά
προσωπική επιλογή της Φον ντερ
Λάιεν, τότε υποψιάζομαι ότι προσπαθεί με αυτό τον πρωτότυπο,
πλην ατυχή, τρόπο να δείξει στο ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό, που μόλις
τώρα τη γνωρίζει, ότι δεν έχει τίποτε να φοβάται από τους πρωσικούς
απόηχους του ονόματός της, αλλά
αντιθέτως η ηγεσία της κομίζει στις
Βρυξέλλες μια φρεσκάδα, κάτι το
«girly».
Είναι αλήθεια ότι όταν ακούς «Φον

ντερ Λάιεν» και δεν ξέρεις περί τίνος ακριβώς πρόκειται, ο νους σου
πηγαίνει στα πρωσικά κράνη με το

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Σε αυτό ουσιαστικά αποβλέπουν οι

παλούκι στην κορυφή (καμιά φορά
και με ολόκληρο αετό αντί για παλούκι – μπρούντζινο, φυσικά, όχι
αληθινό αετό). Τίποτε όμως δεν θα
μπορούσε να απέχει περισσότερο
από την πραγματικότητα. Πιο Βρυξελλιώτισα από την Ούρσουλα δεν
γίνεται. Γεννήθηκε εκεί, το 1958,
καθώς ο Γερμανός πατέρας της
ήταν από τους πρώτους ανωτάτους
υπαλλήλους της τότε Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Το
βαρύγδουπο επίθετο είναι του συζύγου της, που προέρχεται από
ιστορική οικογένεια εμπόρων και
βιομηχάνων μετάξης από τη Βόρεια

Ρηνανία-Βεστφαλία, δηλαδή από
περιοχή της Γερμανίας ριζικά διαφορετική ως προς τη νοοτροπία
από την Πρωσία – η οποία, ούτως ή
άλλως, δεν υπάρχει πια. Η Φον ντερ
Λάιεν θα μπορούσε θαυμάσια να είναι το ίδιο πειστική ως Βελγίδα,
Γαλλίδα ή Ολλανδέζα, όπως είναι
τώρα ως Γερμανίδα.
Ο θόρυβος, ωστόσο, εστιάστηκε ει-

δικά στον τομέα ευθύνης του εκ των
αντιπροέδρων της Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά: «Προστατεύοντας
τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής», επειδή νοείται ως απειλητικός προς τις

λεγόμενες στην τεχνοκρατική
γλώσσα «μεταναστευτικές ροές»,
που κατευθύνονται στην Ευρώπη.
Το μόνο ενοχλητικό (πολύ ενοχλητικό) στον τίτλο είναι ο ρηματικός τύπος της ενεργητικής μετοχής. Ειδάλλως, δεν καταλαβαίνω γιατί
φρίττουν διάφοροι και φθάνουν
στο σημείο να τον χαρακτηρίζουν
«προσβολή προς τις ευρωπαϊκές
αξίες». Το κατανοώ να εξεγείρονται
οι «ευαίσθητοι», που προωθούν τη
διασπαστική πολιτική των ταυτοτήτων (identity politics), αλλά ο απερχόμενος πρόεδρος Γιούνκερ και άλλοι, υποτίθεται καλοπροαίρετοι,

γιατί ενοχλούνται;
Για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής –

την ασφάλεια, την ελευθερία, το
κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα– δεν θέλουν να ζήσουν
στην Ευρώπη όσοι μεταναστεύουν
σε αυτήν; Προφανώς! Επομένως,
γιατί να μην τον προστατεύσουμε;
Είναι και για το δικό τους συμφέρον.
Φοβάμαι ότι ίσως ακούγεται σαν
αστείο από κάποιους, αλλά δεν το
εννοώ έτσι. Δεν βλέπω, ειλικρινά,
γιατί το θέμα της μετανάστευσης
πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια
κατάσταση «win-lose», πάντα με

εξ αριστερών επικριτές της Φον
ντερ Λάιεν. Η πολιτική των ορθάνοιχτων πυλών είναι καταστροφική,
γιατί οδηγεί αργά ή γρήγορα τις δύο
πλευρές (ντόπιους και μετανάστες)
σε σύγκρουση. Επομένως, η επιλεκτικότητα είναι αναγκαία από πλευράς της Ενωσης. Δεν γίνεται να
ανοίξεις την πόρτα στον οποιονδήποτε, εφόσον θέλεις να διατηρήσεις την ομαλότητα και τη φυσιολογική, όχι τη βίαιη, εξέλιξη του τρόπου ζωής στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Μαντίλα, τουρμπάνι
και ΕΔΑΔ

Το θαύμα της
Χρυσολυσιώτισσας

Δυστυχώς, στην Κύπρο είναι σύνηθες φαινόμενο να μας προλαβαίνουν πάντα με ένταση
οι καταστάσεις και μέσα σε κλίμα πόλωσης
να καθίσταται σχεδόν αδύνατος ο νηφάλιος
διάλογος και η παράθεση επιχειρημάτων για
ζητήματα που είναι στην πρώτη γραμμή σε
πλείστα δυτικά κράτη τις τελευταίες δεκαετίες. Σε μια
πρώτη προσπάθεια παρέμβασης θα ήθελα να παραθέσω
κάποια βοηθητικά δεδομένα σε σχέση με το ζήτημα του
δικαιώματος στην θρησκευτική έκφραση και των θρησκευτικών συμβόλων σε σχολεία. Παραθέτω τρεις απολύτως
σχετικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ με τις δύο πρώτες να έχουν
άμεση σχέση με το ζήτημα της μαντίλας και του τουρμπανιού
στα κοσμικά σχολεία της Γαλλίας και της Ελβετίας, χώρες
οι οποίες δικαιώθηκαν από το ΕΔΑΔ για τον εξαναγκασμό
του σχολείου να επιβάλει την αφαίρεση της μαντίλας από
μια δασκάλα δημοτικού και την αποβολή των μαθητών
που δεν συμμορφώθηκαν στην επιβολή της αφαίρεσης
των θρησκευτικών καλυμμάτων.
Στην απόφαση του ΕΔΑΔ Dahlab v. Ελβετία μια δασκάλα
δημοτικής εκπαίδευσης, που είχε ασπαστεί το Ισλάμ,
υπέβαλε παράπονο εναντίον της απόφασης να της απαγορευθεί να φοράει μαντίλα στο κεφάλι ενώ δίδασκε και
η υπόθεση έφτασε εν τέλει στο ΕΔΑΔ. Υπέβαλε ότι η απαγόρευση να φοράει μαντίλα, ενώ δίδασκε παραβίαζε την
ελευθερία της να εκφράζει τη θρησκευτική της πίστη.
Το ΕΔΑΔ απέρριψε την προσφυγή, αποφασίζοντας ότι
το μέτρο επιδιώκει τους θεμιτούς σκοπούς της προστασίας
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων. Αποφασίστηκε ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών του δημοτικού
σχολείου ως εκπροσώπων τόσο των εκπαιδευτικών αρχών
όσο και του κράτους που είναι κοσμικό και ως εκ τούτου
θρησκευτικά ουδέτερο, απαιτούσε όπως αυτοί υποχρεούνται
να ανεχθούν ανάλογους περιορισμούς στην ελευθερία του
θρησκεύματος.
Το ΕΔΑΔ επεσήμανε ότι ενώ ήταν δύσκολο να εκτιμηθεί
ο αντίκτυπος τέτοιων συμβόλων στην ελευθερία της συνείδησης και της θρησκείας των παιδιών ηλικίας μεταξύ
τεσσάρων και οκτώ, δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί
ότι ενδέχεται να έχουν κάποιο είδος προσηλυτιστικής επίδρασης σε μια εποχή όπου τα παιδιά επηρεάζονται εύκολα.
Το ΕΔΑΔ στην απόφαση του Dogru και Kervanci v. Γαλλίας
στις 4 Δεκεμβρίου 2008 ασχολήθηκε με προσφυγές που
αφορούσαν δύο κοριτσάκια Γαλλίδες υπηκόους 11 και 12
χρονών και τον αποκλεισμό από το σχολείο λόγω άρνησής
τους να αφαιρέσουν τις μαντίλες κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής.
Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν τήρησαν την υποχρέωση
να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά μαθήματα, ότι η συμπεριφορά τους δημιούργησε μια ατμόσφαιρα έντασης στο
σχολείο και ότι, βάσει όλων των παραγόντων, η αποβολή
τους από το σχολείο ήταν δικαιολογημένη. Το Δικαστήριο
παρατήρησε ότι ο σκοπός του περιορισμού του δικαιώματος
των προσφευγόντων να εκδηλώνουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους ήταν να τηρούν τις απαιτήσεις της κοσμικότητας σε κρατικές σχολές και σχολεία. Στην απόφαση
του ΕΔΑΔ Aktas, Bayrak, Gamaleddyn, Ghazal , J.
Singh και R. Singh v. Γαλλίας στις 30 Ιουνίου 2009 το ΕΔΑΔ
ασχολήθηκε με προσφυγές που αφορούσαν την απομάκρυνση έξι μαθητών από το σχολείο λόγω του ότι φορούσαν
εμφανή θρησκευτικά σύμβολα. Οι υποθέσεις αφορούσαν
κορίτσια μουσουλμάνες και αγόρια Σιχ. Την πρώτη ημέρα
του σχολείου, τα κορίτσια, που είναι μουσουλμάνοι, έφθασαν
φορώντας μαντίλα. Τα αγόρια φορούσαν ένα «keski», ένα
τουρμπάνι που φορούν οι Σιχ. Αρνήθηκαν να αφαιρέσουν
τα καλύμματα κεφαλής και ως εκ τούτου τους απαγορεύθηκε
η πρόσβαση την τάξη και, μετά από μια περίοδο διαλόγου
με τις οικογένειες, αποβλήθηκαν από το σχολείο για μη
συμμόρφωση με τον Κώδικα Εκπαίδευσης.
Το Δικαστήριο κήρυξε τις προσφυγές απαράδεκτες
(προδήλως αβάσιμες), αποφασίζοντας συγκεκριμένα ότι
η επέμβαση στην ελευθερία των μαθητών να εκδηλώνουν
τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις βασιζόταν στη νομοθεσία,
η οποία επιδίωκε τον νόμιμο στόχο της προστασίας των
δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων και της δημόσιας
τάξης. Επιπρόσθετα υποδήλωνε τον ρόλο του κράτους ως
ουδέτερου οργανωτή και προστάτη της εξάσκησης διαφόρων
θρησκειών πίστεων και πιστεύω. Όσον αφορά την τιμωρία
της επ’ αόριστον αποβολής δεν θεωρήθηκε ως δυσανάλογη
προς τους σκοπούς που επιδιώκονταν, αφού οι μαθητές
είχαν το δικαίωμα να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέσω
μαθημάτων αλληλογραφίας.

ριστατικό με την Άλα, ο 15χρονος Στυλιανός,
έβαζε τέλος στη ζωή του, βγάζοντας στην επιφάνεια την αναλγησία του κράτους πρόνοιας.
Και επειδή η κα Αιμιλιανίδου θα μας κουνήσει
με έπαρση την υλοποίηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ως το χάπι της κυβέρνησης στα προβλήματα των ευπαθών ομάδων,
να της θυμίσουμε πως οι αρμόδιοι ήταν ενήμεροι
για τις συνθήκες στις οποίες ζούσε ο Στυλιανός.
Ενήμεροι ήταν για την Έλενα Φραντζή, τον
αδελφοκτόνο, την παιδοκτόνο, για τη Μαρούλα
Κυριάκου που αφέθηκε μόνη να πεθάνει στα
χωράφια και για το τι συμβαίνει με τα κορίτσια
που εξαφανίζονται κάθε λίγο από τη στέγη
ανηλίκων. Ας μη συγκλονίζεται, λοιπόν, επί
ερειπίων γιατί έξι χρόνια στο εν λόγω πόστο
όφειλε να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες του
Υπουργείου της, αλλά και τις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας.
Ο ανεπαρκής Χαμπιαούρης, η Ζέτα, οι δύο
υπουργοί που αναγκάστηκαν από την κοινωνία
να παραιτηθούν και πάει λέγοντας. Από τον
άνευρο Καδή που δεν ύψωσε το ανάστημά του
στα της παιδείας ούτε σήμερα, στην περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται. Από
τον Γιώργο Λακκοτρύπη που αποδείχτηκε επικοινωνιακή φούσκα με την ενέργεια και το κεφάλαιο χαλλούμι.
Την άτολμη Βασιλική Αναστασιάδου, που
τρέμει να αναλάβει την όποια πρωτοβουλία
για αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Μέχρι
και τις διαβεβαιώσεις για τη θωράκιση της
ΑΟΖ μας και το παραμύθι ότι οι εξαγγελίες
Όζερσαϊ στην Αμμόχωστο είναι κινήσεις εντυπωσιασμού.
Ο κ. Χαμπιαούρης, λοιπόν, δεν αποτελεί τη
σκιά σε ένα πετυχημένο Υπουργικό Συμβούλιο.
Είναι ένας πολύ κακός υπουργός, που ανήκει
σε μία γενικώς αποτυχημένη υπουργική ομάδα.
Πρόσωπα που μαθαίνουν πάνω μας. Σε ένα
κράτος ευθύνης θα αναμέναμε κάποιοι από
αυτούς να πάρουν αυτοβούλως τον δρόμο για
το σπίτι τους. Και επειδή αυτοί φαίνεται να
μη θέλουν να καταλάβουν, αναμένουμε από
τον κύριο υπαίτιο όλων αυτών, τον πρόεδρο
που τους επέλεξε, μία ολική αλλαγή. Γιατί τα
όσα ακούγονται περί αναμονής για την υπουργική σύνταξη ή να τακτοποιηθούν αλλού μόνο
ντροπή θα έπρεπε να προκαλεί. Πρώτα στους
ίδιους για την κατάντια τους και μετά σε μας,
που πιστέψαμε στη μετεξέλιξή μας σε κανονικό
κράτος.

Έγινε το θαύμα και η Παναγία της Λύσης,
η εκκλησία της Χρυσολυσιώτισσας, πανηγύρισε και πάλι το Γενέθλιο της Θεοτόκου, έστω και με ένα διάλειμμα 45 χρόνων. Οι άγιοι της Λύσης, στη συνείδηση
των Λυσιωτών και όχι μόνο, ο Παναής, ο
Βασίλης, η Τρυφωνού, ο ηγούμενος του Αποστόλου Βαρνάβα Γαβριήλ, έκαναν το θαύμα τους, διά πρεσβειών της
Παναγίας. Σίγουρα αγάλλονταν, μαζί με όλους τους Λυσιώτες, είτε αυτοί βρίσκονται επί γης, είτε στους ουρανούς.
Την πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσαν πέντε Λυσιώτες
παπάδες, ανάμεσά τους και ο Παπαγεώργιος, ο οποίος
υπηρέτησε την Παναγία της Λύσης, από το 1959. Της
μυσταγωγίας προέστη ο επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος.
Ο περικαλλής ναός της Λύσης, μπορεί να μην θύμιζε την
παλαιά ευταξία και ευπρέπεια, μπορεί να μην ήταν στο
εικονοστάσι η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας και
των άλλων αγίων, ωστόσο οι χιλιάδες Λυσιώτες, οι οποίοι
κατέκλυσαν τον ναό, κάλυψαν το κενό και φώτισαν με
τα χαρούμενα τους πρόσωπα, τον ιερό και καθαγιασμένο
χώρο. Μπορεί οι τουρκοκύπριοι να μετέτρεψαν τον Ναό
σε τέμενος, αλλά και αυτοί τον θεό τους λάτρευαν, κατά
την απάντηση του Παναή, σε εξοργισμένο Λυσιώτη, ο
οποίος έτρεξε να πει τον πόνο του, στον Παναή της εκκλησίας. Ωστόσο ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, οι τουρκοκύπριοι έκτισαν άλλο τέμενος και έτσι έγινε το θαύμα
και ξαναλειτούργησε η Παναγία της Λύσης.
Οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, οι οποίοι είχαν την
«αγαθή τύχη» να βιώσουν πριν την κατοχή, μυστηριακές
στιγμές, στην εκκλησία της Παναγίας, άκουσαν ξανά
νοερά, κατά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, τον
Παναή, με τη βράκα και το ράσο, να αναγιγνώσκει με
μοναδική κατάνυξη τον Εξάψαλμο. Θυμήθηκαν την
σεπτή μορφή του, όταν θυμιάτιζε τα Τίμια Δώρα κατά
την Μεγάλη Είσοδο. Είδαν νοερά τον Παναή να πηγαινοέρχεται για να σβήσει τα κεριά και να κτυπά την καμπάνα. Άκουσαν ξανά τα λόγια του, «καλά μου παιδιά»,
όταν τους καλούσε να πιάσουν τα εξαπτέρυγα. Αναπόλησαν την οσιακή του μορφή και τον λαγαρό του λόγο,
όταν συμβούλευε μικρούς μεγάλους και έδιδε θάρρος
και δύναμη στους βασανισμένους.
Οι Λυσιώτες θυμήθηκαν ακόμη την ρήση, του τότε
σπουδαίου θεολόγου στην Ελλάδα, του Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο οποίος όταν επισκέφθηκε την Λύση, είπε, ότι
για πρώτη φορά είδε καντηλανάφτη να δακρύζει γονατιστός, κατά «τα σα εκ των σων», την ώρα του καθαγιασμού των Τίμιων Δώρων. Οι Λυσιώτες είδαν νοερά
και τον Βασίλη, να ψάλλει ταπεινά στο αναλόγιο και
την Τρυφωνού μαζί με γυναίκες του χωριού, να παρακολουθούν σιωπηλά, πίσω από τις παραδοσιακές στολές,
τις ακολουθίες στο πίσω μέρος της εκκλησίας. Θυμήθηκαν
και τις ατέλειωτες κουβέντες στην αυλή της εκκλησίας,
μετά το πέρας των ακολουθιών, όπου οι ψυχές λάμβαναν
δύναμη για τα βάσανα του βίου.
Κάποιοι δάκρυσαν όταν είδαν νοερά τους άγιους
παππούδες, μαζί με γυναίκες του χωριού, μερικές από
τις οποίες έγιναν ακολούθως μοναχές, να προσεύχονται
στις καθημερινές νυκτερινές ακολουθίες. Ξαναζωντάνεψαν νοερά το ιλαρόν φως των καντήλων, η ευωδία
του θυμιάματος και η μυστική λάμψη της θαυματουργής
εικόνας της Παναγίας, τα οποία αποκάλυπταν και χάριζαν
παραδείσιες εμπειρίες χαράς.
Ο Παναής έλεγε προφητικά στους Λυσιώτες, οι οποίοι
ανταγωνίζονταν φιλάρεσκα για το ποιος θα κτίσει το
πιο εντυπωσιακό σπίτι: «τι κρίμα που χτίζετε μεγάλα
σπίτια, Τούρκοι θα τα κατοικήσουν». Τώρα ταπεινωμένοι
οι Λυσιώτες, από την μακρά εξορία, διά πρεσβειών των
αγίων της Λύσης, αναμένουν την μόνιμη επιστροφή
στην πατρώα γη. Οι παλαιότεροι δεν ξεχνούν και τα
προφητικά λόγια ενός άλλου αγίου ανθρώπου, στην συνείδηση των πιστών, του Μιχαήλ Χατζηφλουρέντζου
από την Μηλιά, ο οποίος συχνά πυκνά επισκεπτόταν
με το ποδήλατό του την Λύση και είχε αδελφικές και
πνευματικές σχέσεις με τον Παναή, τον Βασίλη και την
Τρυφωνού. Έλεγε: «Πολλά κράτη θα ενδιαφερθούν,
αλλά οι Τούρκοι θα είναι ανένδοτοι. Όμως, θα έρθει η
ώρα που θα ξαναρθείτε στα σπίτια σας. Την ώρα αυτή
που θα έρθετε, θα πέσετε κατά γης, θα ταπεινωθείτε».
Η πρώτη Θεία Λειτουργία μετά την προσφυγιά, χάρισε
μεγάλη μυστική χαρά, σε πολλούς Λυσιώτες, οι οποίοι
αναμένουν τώρα με μεγαλύτερο θάρρος τη μεγάλη επιστροφή.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.

EPA/MARTON MONUS HUNGARY OUT

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Ο Ούγγρος αλπινιστής Ferenc Lengyel της ομάδας Kalifa Alpin σε υψόμετρο 5.106 μέτρων στο Larke

Pass του Νεπάλ προετοιμάζεται να κατακτήσει την κορυφή του βουνού Manaslu, (υψ. 8.163 μ.).

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η συμμορία των μετρίων
Ούτε έκτη αίσθηση, ούτε ψηλό δείκτη νοημοσύνης χρειαζόμασταν
για να αντιληφθούμε από νωρίς
πως οι ικανότητες του Κώστα Χαμπιαούρη είναι περιορισμένες. Ξεδίπλωσε νωρίς την ανεπάρκειά
του και μας έκανε να αντιληφθούμε πως ο άνθρωπος δεν έκανε για τη θέση, όταν –είτε συνειδητά είτε εν τη αφελεία του– έσπευσε να
συναντηθεί με το ΕΛΑΜ, διακηρύττοντας
κοινές αρχές και αξίες με το ακροδεξιό μόρφωμα.
Ακολούθησε βεβαίως το τραγικό συμβάν
στο Αλεθρικό, όπου λίγο η κουτοπονηριά του
και λίγο η ευθυνοφοβία του τον οδήγησαν στο
να ενοχοποιεί τον δάσκαλο του θύματος με
διαρροές στα ΜΜΕ και να μιλάει για προβληματικούς εκπαιδευτικούς. Τοποθέτηση που
όχι μόνο δεν κατάφερε να στοιχειοθετήσει,
αλλά και που στην ουσία έκαιγε τον ίδιο, αν
σκεφτεί κάποιος πως προτού αναλάβει υπουργός
ήταν επιθεωρητής. Ένας υπουργός που κατάφερε να βγάλει στους δρόμους καλοκαιριάτικα
χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι απαιτούσαν
την παραίτησή του εξαιτίας των άτσαλων χειρισμών του στα της παιδείας. Αναμέναμε, όμως,
να δει την έξοδο, όταν εξαιτίας αυτών των χειρισμών του έκλεισε μία και καλή το κεφάλαιο
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Αναμέναμε
να παραιτηθεί, όταν ο πρόεδρος τον παραμέρισε
για να χειριστεί ο ίδιος προσωπικά το όλο ζήτημα. Όμως αυτό θα ίσχυε αν είχε έστω ψήγμα
αυτοσεβασμού και επειδή προφανώς ο άνθρωπος δεν έχει, θα έπρεπε ο ίδιος ο Πρόεδρος να
τον στείλει σπίτι του.
Όμως όχι. Όπως λέγεται, ο πρόεδρος μετρά
τους μήνες μέχρι ο υπουργός του να μπορεί
να λάβει την υπουργική σύνταξη και στη συνέχεια να τακτοποιηθεί κάπου αλλού, όπως
για παράδειγμα στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας! Μέχρι τότε και αν ο Νίκος Αναστασιάδης δεν αλλάξει γνώμη βεβαίως και τον
κρατήσει, ο ίδιος θα συνεχίσει να παριστάνει
τον υπουργό. Και λέμε να παριστάνει τον
υπουργό δεδομένου του θεάτρου που εκτυλίχθηκε με την Άλα, τον κ. Σέπο και τη μαντήλα.
Τη μία μέρα για παράδειγμα χαρακτηρίζαμε
τον κ. Σέπο, έναν από τους καλύτερους διευθυντές, στη συνέχεια διατάσσαμε έρευνα,
εντός του Σαββατοκύριακου λέγαμε χαμογελαστοί και εναγκαλιζόμενοι στα ΜΜΕ πως το
«ατυχές συμβάν έχει λήξει» για να τον μεταθέσουμε τελικώς κυριακάτικα πανικόβλητοι
από τις αντιδράσεις. Αστεία πράγματα.
Την ίδια στιγμή που εκτυλισσόταν το πε-

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Και μετά την έρευνα τι;
Ο θάνατος του Στυλιανού μας
συγκλόνισε. Μας έκανε να
απαιτήσουμε εδώ και τώρα
να αποδοθούν ευθύνες. Διατάχθηκε ήδη μια ανεξάρτητη
έρευνα. Η έρευνα, είπε η αρμόδια υπουργός, θα βάλει το μαχαίρι στο
κόκκαλο. Και όλοι αναμένουμε να δούμε
ποιος θα τιμωρηθεί και αν. Λες και αυτό
είναι το βαθύτερο πρόβλημα. Η εκ των
υστέρων απόδοση ευθυνών και η τιμωρία
του κάθε υπεύθυνου/ανεύθυνου.
Δεν λέω, ναι, η τιμωρία προφανώς και
θα πρέπει να υπάρξει αλλά ας μην ξεγελούμε
ακόμα μια φορά τον εαυτό μας, αφήνοντάς
τον να αναλωθεί σ’ αυτά που κυκλοφορούνε
στις τηλεοράσεις διά στόματος πολιτικών
και «εξοργισμένων» δημοσιογράφων. Ο
Στυλιανός δεν είναι το πρώτο θύμα της
ανεπάρκειας των κρατικών υπηρεσιών και

δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υπενθυμίσω
τα πρόσφατα παραδείγματα παιδιών που
πέθαναν ή που αφέθηκαν έρμαια στο έλεος
της μοίρας τους εξαιτίας αυτής της τραγικής
ανεπάρκειας (και πόσα άλλα υποφέρουν
αυτή τη στιγμή που μιλάμε). Άρα αν πραγματικά θέλουμε να συγκλονιζόμαστε τότε
είναι φαιδρό να περιορίζουμε τον συγκλονισμό ή θυμό μας στην απαίτηση παραίτησης της αρμόδιας υπουργού (που αμέσως
οι αντιπολιτευόμενοι έθεσαν ως μέγα ζήτημα λες και οι ίδιοι ξέρουν τι πάει να πει
πολιτική ευθύνη ή την έχουν εφαρμόσει
ποτέ για να δικαιούνται να την επικαλούνται), ούτε στο ποιος θα βρεθεί στο εδώλιο
του «κατηγορουμένου» ότι δεν έκανε καλά
τη δουλειά του, αλλά στο τι πραγματικά
φταίει που είμαστε ένα κράτος χωρίς κοινωνική πολιτική. Και ναι, προφανώς κάποιοι
δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, κάποιοι

αδιαφόρησαν, κάποιοι δεν είχαν καν την
απαιτούμενη μόρφωση να αντιληφθούν
τη σημαντικότητα των γεγονότων, κάποιοι
περιόρισαν το βεληνεκές της ευαισθησίας
τους στα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα
κτλ. Και, ναι, όλοι αυτοί ύστερα πήγαν
σπίτι τους και κοιμήθηκαν χωρίς την παραμικρή έγνοια ή τύψη ή επίγνωση του τι
σημαίνει ευθύνη και καθήκον.
Διότι αν είχαν την ικανότητα να σκεφτούν διαφορετικά, τότε θα ήταν εδώ και
χρόνια στους δρόμους να φωνάζουν, να
απαιτούν, να καταγγέλλουν και να φέρνουν
τα πάνω κάτω προκειμένου να αλλάξουν
οι νομοθεσίες, οι υποδομές ή δεν ξέρω κι
εγώ τι άλλο, ώστε να είναι πραγματικά
χρήσιμες και ωφέλιμες οι υπηρεσίες τους
στους συνανθρώπους μας και δη στα παιδιά
που ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Το πρόβλημα λοιπόν δεν έγκειται μόνο

στο τι θα «αποκαλύψει» η έρευνα, αλλά
στο τι πραγματικά φταίει που αυτό το κράτος δεν έθεσε ποτέ ως προτεραιότητα την
κοινωνική πολιτική και γι’ αυτό και δεν
έβαλε ποτέ τα σωστά θεμέλια που να την
υποστηρίζουν. Ακόμα κι αν υποθέσουμε
ότι έκαναν τη δουλειά τους οι κρατικές
υπηρεσίες και απομάκρυναν τον Στυλιανό
από το περιβάλλον του, μετά τι; Θα τον
έπαιρναν πού; Ποιες είναι οι υποδομές του
κράτους που θα μπορούσαν να τον στηρίξουν προσφέροντας του λύσεις και ένα
υγιές μέλλον;
Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα έρευνας και
τιμωρίας και καλά κάνουμε να το αντιληφθούμε για να μην αντιμετωπίσουμε κι
αυτό τον θάνατο όπως όλους τους αντίστοιχους που προηγήθηκαν. Με τον συγκλονισμό και τον θυμό που διαρκεί το πολύ
τρεις μέρες μέχρι να έρθει η επικαιρότητα

να μας «ποσκολίσει» με κάτι λιγότερο οδυνηρό. Είναι θέμα χρόνιας έλλειψης κοινωνικής πολιτικής και χρόνιας πολιτικής απροθυμίας να τεθεί αυτή ως επείγουσα προτεραιότητα. Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Η κοινωνική πολιτική δεν υπήρξε
ποτέ στόχος και σκοπός των εκάστοτε κυβερνώντων μας, διότι αν ήταν τότε δεν θα
καταντούσαμε ένα κράτος το οποίο το μόνο
που μπορεί να προσφέρει είναι εκ των υστέρων έρευνες και εκ των υστέρων συγκλονισμούς πάνω από πτώματα παιδιών που
δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Το πιο θλιβερό
ωστόσο είναι πως ούτε κι εμείς οι ίδιοι μπήκαμε ποτέ στον κόπο να διεκδικήσουμε
αυτή την κοινωνική πολιτική. Διότι προφανώς βολευτήκαμε στις πλαστές πραγματικότητες που μας πλάσαραν.

elenixenou11@gmail.com
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ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Το κρίσιμο εξάμηνο

Εθνικισμός, Εκκλησία και Ευρώπη

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Aπό τις εκλογές και
μετά, επικρατεί ένα
κλίμα αισιοδοξίας
για την πορεία της
χώρας, ειδικά σε επιχειρηματικούς κύκλους εντός και εκτός Ελλάδος.
Οπως μαθαίνει κανείς στα πρώτα
μαθήματα της οικονομικής επιστήμης, «το κλίμα στην οικονομία
είναι το παν». Αυτή την ώρα έχουμε έναν συνδυασμό κλίματος εμπιστοσύνης και ευφορίας. Δηλαδή,
ό,τι το καλύτερο.
Πόσο καιρό θα διαρκέσει; Η
κυβέρνηση χρειάζεται μερικές







Οι φοβητσιάρηδες,
πολιτικάντηδες υπουργοί να κάνουν στην
άκρη και να σταματήσουν να ζυγίζουν το πολιτικό κόστος κάθε απόφασης με το δράμι.
γρήγορες νίκες (quick wins, που
λένε και οι Αγγλοσάξονες) για να
πείσει τους πλέον δύσπιστους ότι
όντως κάτι αλλάζει. Ο πρωθυπουργός αποφάσισε προφανώς
να αποφύγει ακραία σοκ, όπως
π.χ. το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ ή την
απόλυση υπεράριθμων συμβασιούχων. Και ορθώς. Δεν είναι απλά
το πολιτικό κόστος που θα εισέπραττε, ούτε ακόμη και οι μνήμες
της διακυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η αποφυγή
ακραίων κινήσεων στερεί από
την αξιωματική αντιπολίτευση
το αφήγημα (ή μάλλον «παραμύθι») που επιζητεί για να βγει στους
δρόμους και να επιστρέψει στον
πολύ παλιό της εαυτό. Θα ήθελε

πολύ έναν ακραία νεοφιλελεύθερο
Μητσοτάκη ο κ. Τσίπρας, αλλά
δεν τον βρίσκει...
Χρειάζονται όμως άμεσα θετικά
σοκ. Οι μπουλντόζες στο Ελληνικό
είναι ένα κλασικό παράδειγμα.
Οχι βέβαια «επικοινωνιακές»
μπουλντόζες σαν τα προεκλογικά
βαγόνια του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Πολλές μπουλντόζες που
θα κάνουν έργο και θα μείνουν
εκεί και όταν φύγουν οι κάμερες.
Τα απαραίτητα αυτά σοκ σκοντάφτουν, όπως πάντα, στο δαιμόνιο ελληνικό κράτος που μπορεί
να τορπιλίσει την ωραιότερη και
καλύτερα προετοιμασμένη ιδέα
μέσα σε λίγα λεπτά. Ενας αποσπασμένος σύμβουλος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να
λείπει σε άδεια από ένα υπουργείο
αρκεί, για να πάνε πίσω μεγαλόπνοοι σχεδιασμοί. Εδώ χρειάζονται υπουργοί που αναλαμβάνουν
πλήρως την ευθύνη υλοποίησης
ενός έργου και «τεχνικοί της εξουσίας» που θα βεβαιωθούν ότι δεν
θα σκαλώσει σε κρυφούς υφάλους.
Α ναι, για να μην ξεχάσω, χρειάζεται και οι φοβητσιάρηδες, πολιτικάντηδες υπουργοί να κάνουν
στην άκρη και να σταματήσουν
να ζυγίζουν το πολιτικό κόστος
κάθε απόφασης με το δράμι.
Το παιχνίδι θα κριθεί μέσα στο
επόμενο εξάμηνο. Η Ελλάδα είναι
φθηνή και προσφέρει μεγάλες
αποδόσεις σε μια περίοδο ισχνών
αγελάδων για τους επενδυτές. Το
πολιτικό ρίσκο είναι ανύπαρκτο
γιατί δεν μεσολαβεί κανένα εμφανές ορόσημο τα επόμενα τέσσερα χρόνια που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε ανατροπή της κυβέρνησης. Με λίγο θάρρος, κοινό
νου και ίσως και λίγη τύχη, οι μεγάλες προσδοκίες των τελευταίων
εβδομάδων μπορεί και να επαληθευθούν.

Την ώρα που η αναζωπύρωση του εθνικισμού θέτει σε κίνδυνο
την ομαλή συνεργασία
μεταξύ χωρών και αμφισβητεί τη χρησιμότητα συλλογικών σχημάτων διακυβέρνησης, πρόσφατη καταδίκη του
«εθνοφυλετισμού» από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο μάς
υπενθυμίζει ότι αυτό το τόσο επίκαιρο θέμα απασχολεί την Ορθόδοξη
Εκκλησία εδώ και πολύ καιρό. Μπορεί η καθολικότητα και η οικουμενικότητα της Εκκλησίας να αντέξει
εθνικιστικές έριδες και σχίσματα;
Για την Εκκλησία, το ερώτημα είναι
ουσιαστικό, καθώς σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο αντιμετωπίζει ολομέτωπη επίθεση από τη
Ρωσική Εκκλησία, κάτι που ανέδειξε
η Πανορθόδοξη Σύνοδος της Κρήτης
το 2016 και που κλιμακώθηκε με
την ανεξαρτησία της Ουκρανικής
Εκκλησίας εφέτος. Η σύσταση εθνικών κρατών απασχόλησε την Εκκλησία και στην περίπτωση της ανεξάρτητης Ελλάδας και αργότερα
στην περίπτωση της Βουλγαρίας,
στη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης
το 1872.

«Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία δεν υπηρέτησε ποτέ τον
εθνικισμόν, αυτήν την αλλοτρίωσιν
της συνειδήσεως της καθολικότητος
της Εκκλησίας και την κατάργησιν
της αρχής της συνοδικότητας εν αυτή», είπε ο κ. Βαρθολομαίος, στην
έναρξη των εργασιών συνεδρίου με
θέμα «Το πρόβλημα του εθνοφυλετισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία:
Από το Βουλγαρικό Σχίσμα μέχρι
σήμερα», που διεξήχθη την Πέμπτη
και Παρασκευή στη Θεολογική Σχολή
της Χάλκης. «Εις την ζωήν της Εκκλησίας, ο εθνοφυλετισμός αποτελεί
πραγματικήν “ανατροπήν των
αξιών”. Αντί το έθνος να υπηρετή
την χριστιανικήν αλήθειαν, αξιολογεί
και κρίνει την Εκκλησίαν με κριτήριον την χρησιμότητα και τας υπηρεσίας της προς το κράτος».
Στη διεθνή σκηνή, η ένταση μεταξύ του εθνικού και του συλλογικού
συμφέροντος παρατηρείται τουλάχιστον από το 1648, όταν η Ειρήνη
της Βεστφαλίας έθεσε τέρμα στον
πανευρωπαϊκό Τριακονταετή Πόλεμο
και όρισε ότι τα κράτη ήταν κυρίαρχα
στο έδαφός τους, νομικά ισότιμα
μεταξύ τους και χωρίς τη δυνατότητα
επέμβασης στα εσωτερικά οποιου-

δήποτε κράτους. Οι επαναστάσεις
και οι απελευθερωτικοί πόλεμοι των
επόμενων δύο αιώνων οδήγησαν
στη σύσταση ολοένα περισσότερων
εθνικών κρατών και στη διάλυση
αυτοκρατοριών. Η προτροπή του
Αμερικανού προέδρου Γούντροου
Ουίλσον για «την αυτοδιάθεση των
λαών», μεταξύ άλλων στοιχείων μιας
σχεδιαζόμενης φιλελεύθερης διεθνούς τάξης, ήταν το αποκορύφωμα
αυτής της αντίληψης. Η άνοδος των
εθνικών κρατών ταίριαζε με τις ανάγκες λαών που απελευθερώνονταν
από διάφορες αυτοκρατορίες (όπως
η Οθωμανική, η Αυστροουγγρική),
δίνοντάς τους ταυτότητα και υπερηφάνεια. Ομως, εμπεριείχε τον
σπόρο συνεχούς πολέμου, καθώς
τα σύνορα δεν συνέπιπταν πάντα
με διάφορες εθνικές ομάδες, με ύπαρξη μειονοτήτων να αποτελεί αφορμή
συνεχούς τριβής. Ο Β΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος ήταν η τραγική κατάληξη.
Το διεθνές σύστημα πολιτικής και
οικονομικής διακυβέρνησης που
ιδρύθηκε έπειτα από αυτόν τον πόλεμο είχε στόχο την αποφυγή των
λαθών που ακολούθησαν τον Πόλεμο
του 1914-18, όταν οι ίδιες οι ΗΠΑ
υπονόμευσαν το σύστημα συνερ-

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Το μετρό της Θεσσαλονίκης αποτελεί οικτρά επιτομή ανικανότητος πέντε εν τω
συνόλω διαδοχικών
κυβερνήσεων –περιλαμβανομένης και της σημερινής– να ολοκληρώσουν ένα έργο
περίπου δέκα χιλιομέτρων. Τα αρχαιολογικά ευρήματα στη συμβολή
των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου
εισήγαγαν από το 2012 στην καθιερωμένη κομματική αντιπαράθεση και μία «πολιτισμική» παράμετρο. Το ερώτημα που εδίχασε
την πόλη –καμιά χιλιάδα ατόμων,
δηλαδή, που έχουν δημόσιο λόγο







Η ανατροπή της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί
για το μετρό Θεσσαλονίκης αναζωπυρώνει
απλώς μία άγονη αντιπαράθεση.
και διαμορφώνουν το ύφος της
Θεσσαλονίκης– ήταν εάν τα ευρήματα θα έπρεπε να αποσπασθούν και να επανατοποθετηθούν
ή να αναδειχθούν in situ – εκεί
όπου εντοπίσθηκαν. Υπό κανονικές
συνθήκες η διαίρεση θα προσελάμβανε τη συνήθη της μορφή –
μεταξύ Αριστεράς με τους διανοουμένους της και «πραγματιστικής»
Δεξιάς– και το όλο θέμα θα ετίθετο
υπό έλεγχο. Μόνον που από το 2010
είχε εκλεγεί δήμαρχος της Θεσσαλονίκης ο Γιάννης Μπουτάρης. Από
παραδοσιακή δεξιά οικογένεια, επιχειρηματίας και ο ίδιος, αφού περιπλανήθηκε στους λαβυρίνθους
της Αριστεράς, ο κ. Μπουτάρης
εξελέγη δήμαρχος, υποστηριζόμενος όχι απλώς από την Κεντροαριστερά, αλλά από την ανώτερη
και ανώτατη αστική τάξη της πόλεως, τους εκσυγχρονιστικούς ψηφοφόρους της Ν.Δ. Οταν λοιπόν
ανέκυψε το θέμα των αρχαιοτήτων
στη Βενιζέλου και Εγνατίας, ο κ.

Μπουτάρης ετέθη επικεφαλής της
εκστρατείας της ελίτ περί αναδείξεως των ευρημάτων in situ και
κέρδισε τη μάχη. Οι ψηφοφόροι
της Ν.Δ. χωρίσθηκαν –σχηματικά
και αυθαίρετα– στους άνω και στους
νοτίως κατοικούντες της οδού Αγίας
Σοφίας. Εάν ο σημερινός πρόεδρος
της Ν.Δ. και πρωθυπουργός ήταν
ένας «κανονικός» δεξιός, θα ήταν
φυσιολογική η αντίδραση στο «σύστημα Μπουτάρη», στον οποίο χρεώνουν την καταδίκη του προκατόχου του στον δήμο κ. Βασίλη Παπαγεωργόπουλου σε ισόβια, και
εξαιτίας των πρώτων αντιρρήσεών
του στην τοποθέτηση αγάλματος
του Κωνσταντίνου Καραμανλή στον
παραλιακό πεζόδρομο. Αλλά ο κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κεντρώος φιλελεύθερος και η εκλογή
του κ. Μπουτάρη έναντι του αντιπάλου του το 2010 κ. Κώστα Γκιουλέκα με διαφορά μικρότερη των
300 ψήφων, οφείλεται στην ανοικτή
στήριξη που του παρέσχε η κ. Ντόρα
Μπακογιάννη και τοπικώς ο κ.
Νίκος Ταχιάος, ο νέος πρόεδρος
της εταιρείας «Αττικό Μέτρο». Από
την άποψη αυτή η απόφαση του
κ. Μητσοτάκη να ανατρέψει τη
συμφωνία που είχε επιτευχθεί αντί
να ολοκληρώσει το έργο, πετυχαίνοντας εκεί όπου απέτυχαν οι άλλοι
και ο ασφαλώς ο ΣΥΡΙΖΑ, αναζωπυρώνει απλώς μία άγονη αντιπαράθεση.
Θα διατυπωθούν διάφορες εικασίες περί κινήτρων που βρίσκονται πίσω από την απόφαση αυτή,
όπως κατά το σύνηθες συμβαίνει
εις την πολιτική αντιπαράθεση και
όχι μόνον εν Ελλάδι.
Αλλά δεν είναι απίθανον να πρόκειται απλώς περί ενός πνεύματος
«επιχειρηματικού ακτιβισμού»,
που θα υπονομεύσει την επιχειρηματικότητα αυτή καθαυτήν. Και
τελικώς θα δώσει την ευκαιρία
στην Αριστερά να επαναλάβει τα
συνθήματα περί της πολιτιστικώς
«υπαναπτύκτου» Δεξιάς. Τέλος διαδρομής. «Στάσις Βενιζέλου». Πολύ
θα το θέλαμε αλλά θα αργήσει η
αποβίβαση για χρόνια.
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γασιών που πρότεινε ο πρόεδρος
Ουίλσον.
Σήμερα τα συστήματα που εξασφάλισαν την ειρήνη και τη σταθερότητα αμφισβητούνται. Νέες δυνάμεις αναδύονται ενώ οι παλιές –
κυρίως ΗΠΑ και Βρετανία– βρίσκονται σε πρωτοφανή σύγχυση ως προς
την ταυτότητά τους και τη θέση
τους στον κόσμο. Κάθε τόσο ιστορικοί υπενθυμίζουν ότι στις πολυπολιτισμικές αυτοκρατορίες του παρελθόντος συνυπήρχαν πολλοί λαοί,
υποτιμώντας τις συχνές σφαγές μειονοτήτων και τη γενικευμένη αδικία
που υπέστησαν όσοι δεν ήταν της
κυρίαρχης εθνότητας και της ανώτατης τάξης.
Σε αυτόν τον κόσμο, ίσως η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ευρωπαϊκή
Ενωση –όσο διαφορετικές και αν είναι μεταξύ τους, όσο διαφορετική
η ιστορία τους– πέτυχαν τον καλύτερο συνδυασμό μεταξύ διαφορετικών εθνών και τη συλλογική, ειρηνική τους συνύπαρξη. Ισως να
μην είναι τυχαίο ότι η συνοχή και
των δύο απειλείται από χώρες που
θεωρούν εαυτές ανώτερες των άλλων
χωρίς να λογαριάζουν τις συνέπειες
της αλαζονείας τους.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

«Στάσις Βενιζέλου»,
αναμείνατε
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Η αυτοκράτωρ Τουρκία
Υπάρχει η Τουρκία των εφημερίδων,
των καθημερινών Ειδήσεων, της
πολιτικής αρθρογραφίας. Μια χώρα
επιδεικτικά ανυπότακτη στη στοιχειώδη λογική της «καλής γειτονίας»
των διεθνών κανόνων συνύπαρξης
κρατών. Χώρα που συνεχώς απειλεί,
διεκδικεί γη και θάλασσα γειτόνων
της. Απληστη, εμφανίζει την αυθαιρεσία της σαν δικαίωμα που το αντλεί
από το πληθυσμικό και εδαφικό της
μέγεθος. Σφαγίασε λαούς ιστορικούς,
βαρύνεται με τη γενοκτονία Ελλήνων, Αρμένιων, Κούρδων, ξερίζωσε,
από τα εδάφη που σφετερίστηκε,
πανάρχαιους πολιτισμούς – είναι
ίσως ο λαός με τα περισσότερα «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».
Υπάρχει και η εικόνα που δίνει
σήμερα η Τουρκία στους επισκέπτες
της, σε εκατομμύρια τουρίστες κάθε
χρόνο. Εικόνα μιας χώρας που σφύζει
από δημιουργικότητα, αναπλάθεται
ολόκληρη με ρυθμούς πυρετώδεις
τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού: Πολλαπλές γέφυρες
για τη σύνθεση του ελάχιστου ευρωπαϊκού με το μεγάλο ασιατικό
τμήμα της, υποθαλάσσια τούνελ,
υπερσύγχρονο οδικό δίκτυο, συστοιχίες παντού ουρανοξυστών, ένα
ακραία φιλόδοξο καινούργιο αεροδρόμιο στην Ιστανμπούλ. Οπου η
αρχιτεκτονική του τεράστιου κεντρικού οικοδομήματος παραπέμπει
αφαιρετικά στη λεπτουργημένη κομψότητα της οθωμανικής αραβουργίας
( –είναι σκέτη μελαγχολία και ντροπή
η σύγκριση με το απρόσωπο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη φωτοχυσία
της Αττικής: ένα ουδέτερο γερμανικό
κατασκεύασμα που θα μπορούσε
να έχει χτιστεί οπουδήποτε, από τη

Σκανδιναβία ως τα εμιράτα του Κόλπου, χωρίς ίχνος «ταυτότητας», δηλαδή σχέσης με τη γη και την Ιστορία
της – όνειδος ανάλογο με το Μουσείο
της Ακρόπολης του Ελβετού Tschumi). Η πλατεία του Ταξίμ, ομφαλός
της Πόλης, ριζικά μεταποιημένη,
κυριαρχείται από ένα μοντέρνας αρχιτεκτονικής τζαμί, πολυμερισμένο
σε χώρους εκθέσεων και εκδηλώσεων. Η υπερμοντέρνα Τουρκία,
κολλημένη συντηρητικότατα στο
Ισλάμ, συνταιριάζει την κατάφαση
της πιο σύγχρονης τεχνικής και αισθητικής με την πιο στεγνωμένη
και αφιλοσόφητη θρησκευτικότητα.
Μόνο (ίσως) για να διασώσει ειδοποιό
διαφορά συλλογική από τον εμπορευματοποιημένο πολτό της παγκοσμιοποίησης.
Ολοφάνερα οι Τούρκοι είναι λαός
περήφανος γι’ αυτό που είναι, έχουν
τον αέρα της καύχησης για την ιδιαιτερότητά τους. Γι’ αυτό και προσλαμβάνουν το αλλοδαπό καινούργιο
σαν δικό τους εντόπιο, όχι σαν δάνειο. Οργανώνουν τον κοινό τους
βίο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας που γέννησε ο ατομοκεντρισμός του «Διαφωτισμού», αλλά
συνοδεύουν την πρόσληψη με πεισματική εμμονή στα εξωτερικά τουλάχιστον σημαίνοντα της «εθνικής»
(κοινωνικής) συνοχής: Μια θάλασσα
από σημαίες με την ημισέληνο παντού και αναρίθμητους μιναρέδες με
στεντόρειες προσευχές λαρυγγώδους
μεγαφωνίας.
Είναι ο τρόπος τους για να δηλώσουν ότι προσλαμβάνουν τη Δύση
και τα «φώτα» της, όμως όχι τον μηδενισμό της και συνοδά τον αμοραλισμό. Δεν εξάρτησαν ποτέ οι Τούρ-

κοι τον εκσυγχρονισμό τους από τη
μεταφυσική, η θρησκευτικότητά
τους είναι πάντοτε υπηρετική της
εξουσιαστικής ισχύος. Τρέφει η θρησκευτικότητα και ο εθνικισμός τους
τη συλλογική τους αυτοπεποίθηση,
όπως έτρεφε κάποτε την αυτοπεποίθηση των υπόδουλων Ελλήνων
ο πολιτισμός τους. Τότε που οι Ελληνες δεν είχαν δικό τους, νεωτερικό
εθνικό κράτος, αντλούσαν ταυτότητα
από τη συνέχεια της γλώσσας τους,
την ιστορική τους συνείδηση, τις
τέχνες τους, τα πανηγύρια και τις
γιορτές τους – τη μεταφυσική της
ελευθερίας, όχι της αναγκαιότητας.
Αντλούσαν από θησαυρίσματα μακραίωνης αρχοντιάς. Ηταν υπόδουλοι
και όμως άρχοντες.
Η εικόνα που δίνει σήμερα η
Τουρκία στον επισκέπτη, είναι εικόνα
λαού που πιστεύει στον εαυτό του.
Επειδή θέλει να είναι αυτό που είναι,
μπορεί και να προσλάβει οτιδήποτε
από οπουδήποτε, χωρίς τον μιμητισμό του μειονεκτικού και ανασφαλούς. Οι Ελληνώνυμοι σήμερα θέλουμε να γίνουμε οπωσδήποτε κάτι
άλλο από αυτό που είμαστε – «να
γίνουμε επιτέλους Ευρωπαίοι, για
να γίνουμε άνθρωποι» διακήρυττε
αδίστακτα ο «εθνάρχης» μας Καραμανλής, μηδενός αντιλέγοντος. Και
ένας λαός που ποθεί διακαώς να
γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι,
δεν επιβιώνει ιστορικά, έχει τελειώσει.
«Να γίνουμε Ευρωπαίοι, αποδείχθηκε, σαράντα χρόνια τώρα, ότι σημαίνει για τους πολλούς: να είμαστε
όλοι διορισμένοι στο Δημόσιο, αργόσχολοι υπάλληλοι και πρόωροι
συνταξιούχοι, και η Ευρώπη να μας

τρέφει με δάνεια και με «πακέτα»
στο διηνεκές. Να το παίζουμε απάτριδες, «διεθνιστές», «αντικρατιστές»,
«αναρχικοί» ανυπότακτοι σε συμβάσεις και σύμβολα, αλλά η πατρίδα,
που αρνούμαστε, θέλουμε να πειθαρχεί στις αρχές του ευρωπαϊκού
Διαφωτισμού και να σέβεται σαν
«ατομικό μας δικαίωμα» στη σαδιστική παράνοια.
Ενας λαός που θέλει να είναι κάτι
άλλο από αυτό που είναι, δεν μπορεί
να επιβιώσει ιστορικά, έχει τελειώσει.
Ο,τι δικό μας το μεταποιήσαμε σε
φολκλορικό κιτσαριό για τους τουρίστες ή σε χλεύη για τον «σκοταδισμό» που κομίζει η κακόφημη πια
λέξη «φιλοπατρία». Αν θέλαμε να
ξέρουμε αυτό που είμαστε και το
εκτιμούσαμε, δεν θα παραδίναμε
την παιδεία των παιδιών μας στον
εφιάλτη της αγραμματοσύνης και
της συμπλεγματικής μονομανίας
των «προοδευτικών» υπουργών Παιδείας – όποιο κόμμα κι αν κυβερνάει.
Θα διδασκόμασταν τα Αρχαία
Ελληνικά ως πρώτη γλώσσα. Τα μαθηματικά ως γλώσσα, όχι ως χρηστικό «εργαλείο». Η μουσική θα ήταν
ο τρίτος πυλώνας της σχολικής μας
κατάρτισης. Το κρατικό διοικητικό
μας σύστημα θα είχε αφετηρία και
άξονα την αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα. Θα ζωντανεύαμε την κοινοτική (όχι συμβάσεων) λειτουργία
του Δικαίου. Θα προσλαμβάναμε
οτιδήποτε από οπουδήποτε με κριτήριο την κοινωνία των σχέσεων,
όχι την «αξιωματική» ορθότητα.
Τι ήταν οι Τούρκοι και τι έγιναν.
Τι ήμασταν οι Ελληνες και πώς μας
καταπίνει η ευτέλεια.
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Δεν μπορείς
παρά να ελπίζεις
ι δυνάμεις της λύσης ανασυντάσσονται. Η πάλε ποτέ
άτυπη συμμαχία ΔΗΣΥ ΑΚΕΛ αναβιώνει με εντελώς άλλη
μορφή και σε διαφορετική βάση.
Τις προάλλες μια νέα «συμμαχία»
δυνάμεων της λύσης πήρε σάρκα
και οστά. Η ομάδα πρωτοβουλίας
«Απόφαση Ειρήνης», με συνέντευξη
Τύπου, δήλωσε παρούσα. Το ελπιδοφόρο είναι ότι πλέον η «συμμαχία» αυτή δεν αποτελείται από κόμματα, αλλά από μεμονωμένα άτομα.
Συμμετέχουν πρόσωπα και από άλλους πολιτικούς χώρους, όπως ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ, ανέντακτοι ενεργοί
πολίτες, ακαδημαϊκοί και γενικά
Ελληνοκύπριοι που αγωνιούν για
τη θλιβερή κατάσταση που έφτασε
το εθνικό μας θέμα. Ειδικότερα την
ομάδα απαρτίζουν γνώστες του
Κυπριακού διαχρονικά στοχοπροσηλωμένοι στην ομοσπονδιακή
λύση χωρίς μεταλλάξεις και παλινδρομήσεις. Άνθρωποι που μπήκαν
στην πολιτική καθαροί και έφυγαν
με το μέτωπο καθαρότερο. Ακόμα
πολιτικοί που σε κρίσιμες στιγμές
όχι μόνο δεν υπαναχώρησαν από
θέσεις και αξίες, αλλά θυσίασαν
υπουργικούς θώκους γιατί πίστεψαν
στην επανένωση. Από την αρχή
διευκρινίστηκε ότι δεν πρόκειται
για πλατφόρμα, για κόμμα ή για κίνηση. Απλώς πρόκειται για μια ομάδα που θέλει να ενημερώσει την
κοινωνία των πολιτών για το ότι η
μόνη ενδεδειγμένη λύση είναι η
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.
Θέλει να απαντήσει σε ανησυχίες
και προβληματισμούς και στην ουσία να βοηθήσει στην καλλιέργεια
της κουλτούρας της λύσης.
Ήδη η «Απόφαση Ειρήνης» είχε
την πρώτη της επιτυχία. Λίγες ώρες
μετά την ανακοίνωση της σύστασής
της το απορριπτικό μέτωπο θορυβήθηκε. Δέχθηκε πυρά με επίθετα
και χλευασμούς. Τους αποκάλεσαν
«Φίλοι των Τούρκων», «πλατφορμιστές», «ανανιστές», «γνωστοί ναινέκοι» και «μια άλλη Γιουνάιτεντ
νάου». Σίγουρα θα ακολουθήσουν
και τα άλλα, όπως «ανανικά απομεινάρια», «γλωσσάριοι», «οι των
φοβικών συνδρόμων», «οι της γονυκλισίας», «οι της όποιας λύσης»,
επίθετα που οι γνωστές «πατριωτικές» δυνάμεις διαθέτουν στη φαρέτρα τους και τα χρησιμοποιούν
για να διασύρουν την όποια πρωτοβουλία αναλαμβάνεται ενάντια
στην κατοχή και το στάτους κβο.
Οι τοποθετήσεις των μελών της
ομάδας ήταν όντως συγκινητικές.
Συγκινητικές γιατί βετεράνοι πολιτικοί, και όχι ενεργοί πολιτικάντηδες, με τις περιορισμένες δυνάμεις που τους απέμειναν, άφησαν
κατά μέρος ιδεολογικές διαφορές
και κομματικές καταβολές και δήλωσαν παρόντες στον αγώνα για
την σωτηρία αυτού του τόπου. Όρθωσαν περήφανα το ανάστημά
τους απέναντι στους διάφορους
ηγετίσκους και δήλωσαν έτοιμοι
να αγωνιστούν για την επανένωση.

Τα μηνύματα πολλαπλά και προς
πολλούς αποδέκτες. Πάνω απ’ όλα
έστειλαν ένα σαφέστατο μήνυμα
προς τους κομματικούς σχηματισμούς ότι πάνω από κομματικά
συμφέροντα υπάρχει το υπέρτατο,
αυτό της πατρίδας. Με την πράξη
τους αυτή οι βετεράνοι πολιτικοί
προσπέρασαν τους σημερινούς
ηγέτες των υποτιθέμενων κομμάτων της λύσης οι οποίοι και πάλι
τερματίζουν και πάλι δεύτεροι και
καταϊδρωμένοι. Βέβαια η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι πρωτόγνωρη.
Παρόμοια προσπάθεια έγινε τον
Νοέμβριο του 2018 με πρωτοβουλία
του προέδρου του ΔΗΣΥ. Συγκεκριμένα στις 3 Νοεμβρίου του 2018
διοργανώθηκε ημερίδα για το Κυπριακό με έμφαση στη λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
με κύριο ομιλητή τον Αλέκο Μαρκίδη, ο οποίος δηλώνει και πάλι
παρών, συμμετέχοντας στην ομάδα
«Απόφαση Ειρήνης». Δυστυχώς,
όμως, η ημερίδα του ΔΗΣΥ δεν είχε
συνέχεια. Οι κομματικές σκοπιμότητες, η έλλειψη πολιτικού θάρρους
και ίσως οι διάφορες «ανώτατες»
παρεμβάσεις σταμάτησαν αυτήν
την προσπάθεια, η οποία, αν συνέχιζε τότε, ίσως να βοηθούσε τον
αγώνα για επανένωση.
Μετά και το πρόσφατο τραγικό
ναυάγιο στην προσπάθεια συνομολόγησης των όρων αναφοράς
σίγουρα οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και καταστροφικές. Ίσως
να αποδειχθεί ότι η «Απόφαση Ειρήνης» ήρθε αργά. Ανεξάρτητα
όμως της χρονικής στιγμής η παρουσία της μπορεί, έστω και την
υστάτη, να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Με το κύρος που διαθέτουν τα μέλη της ομάδας συνθέτουν ένα σύνολο το οποίο δεν
μπορεί να αγνοηθεί. Ένα σύνολο
το οποίο μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά κάθε πατριωτική προσπάθεια λύσης, αλλά και να αποτελέσει ανάχωμα σε όποια προσπάθεια διχοτομικής προσέγγισης.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι το εθνικό θέμα οδεύει προς ένα
τραγικό τέλος. Ίσως η προφητική
και αγωνιώδης προειδοποίηση του
Γλαύκου Κληρίδη: «Βαδίζουμε προς
την οριστική διχοτόμηση στο τέλος
μιας μακροχρόνιας διαδρομής» να
επαληθεύεται. Ίσως ακόμα να βιώνουμε το τέλος εποχής του Ανδρέα
Μαυρογιάννη και το Τσουνάμι αρνητικών εξελίξεων του Αβέρωφ Νεοφύτου. Τέλος, ίσως οι προοπτικές
αναστροφής αυτής της κατάστασης
να είναι περιορισμένες μέχρι ανύπαρκτες. Όμως από την άλλη όταν
βλέπεις έναν Ιωάννη Κασουλίδη
και ένα Αλέκο Μαρκίδη να ενώνουν
τις φωνές τους με έναν Ανδρέα Χρίστου και με έναν Κίκη Καζαμία
τότε, ανεξάρτητα της εθνικής καταχνιάς, δεν μπορείς παρά να ελπίζεις.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλ. υπολογιστών.

EPA/FERNANDO BIZERRA JR.

Ο

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ποδοσφαιρίστριες κατά τη διάρκεια αγώνα στο χωριό Marmelos, στην Αμαζονία. Οι κάτοικοι του χωριού παρακολουθούν αγώνες μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων της περιοχής των Ιθαγενών Tenharim.

Είκοσι χρόνια χωρίς τον Γιάννο...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ε

ίκοσι χρόνια από τον θάνατο
του Γ. Κρανιδιώτη (14 Σεπτεμβρίου 1999) θέτω το ερώτημα:
θα μπορούσε να επιτευχθεί η ένταξη
της Κύπρου στην Ε.Ε., χωρίς τη δική
του πρωταγωνιστική δράση; Η πολιτική ηγεσία στην Κύπρο ελάχιστα
κατανοούσε τη σημασία της ένταξης
στην ΕΟΚ. Ο ΔΗΣΥ ήθελε ένταξη,
αλλά ούτε τους συσχετισμούς κατανοούσε, ούτε τις μεθόδους προώθησης αντιλαμβανόταν. Το ΑΚΕΛ
ήταν εναντίον της ένταξης. Η ΕΔΕΚ
φώναζε «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», ενώ το ΔΗΚΟ ταλαντευόταν
ανάμεσα στην εκλογική συνεργασία
του με το ΑΚΕΛ και τις επιπτώσεις
που προέκυπταν σε σχέση σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα από την
Τελωνειακή Ένωση Κύπρου-ΕΟΚ.
Ο Γ. Κρανιδιώτης και ο Θ. Πάγκαλος
δοκίμασαν να πείσουν την ηγεσία
της ΕΔΕΚ να υιοθετήσει θετική στάση για την ένταξη και συμμετείχαν
σε επί τούτου σύσκεψη στη Λευκωσία, στο οίκημα της ΔΕΟΚ, το
1988. Το κοινό επιχείρημά τους
ήταν: «Μην κάνετε και εσείς τα
λάθη που έκανε το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα». Μάταια. Η προσπάθεια δεν
έπιασε τόπο, γιατί ο τότε πρόεδρος
της ΕΔΕΚ προέταξε την προσωπική
του επιδίωξη εις βάρος της συλλογικής, προσέβλεπε σε πιθανή, μελλοντική υποστήριξή του από το
ΑΚΕΛ για την προεδρία της Δημοκρατίας. Έτσι, ο Γ. Κρανιδιώτης συνέχισε τις προσπάθειες για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΟΚ με έδρα
την Αθήνα, με εργαλεία που του
παρείχαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργούς τον Α. Παπανδρέου και τον Κ. Σημίτη. Αυτό
το σχέδιο δράσης κράτησε 13 χρόνια
(1985-1999) και άνοιξε τον δρόμο
για την πλήρη ένταξη.
Την 1η Ιανουαρίου 1995 θα έμπαινε σε εφαρμογή η Τελωνειακή

Ένωση Τουρκίας- Ε.Ε. Το θέμα ήρθε
στο Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του
1994 και η απόφαση απαιτούσε ομοφωνία. Η Αθήνα ζήτησε σε αντάλλαγμα χρονοδιάγραμμα για έναρξη
ενταξιακών συνομιλιών για την Κύπρο. Αυτό οδήγησε σε σχέδιο συμφωνίας ανάμεσα στον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Αλέν Ζιπέ και τον
υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας
Γ.Α. Μαγκάκη - «Να αρχίσουν ενταξιακές συνομιλίες μετά τη Διακυβερνητική του 1996». Ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Α. Παπανδρέου ζήτησε την παραίτηση Μαγκάκη και κάλεσε τον Γ. Κρανιδιώτη
να κάνει νέες διαπραγματεύσεις.
Έτσι στις 6 Μαρτίου 1995 ολοκληρώθηκε η συμφωνία με βάση το
αναθεωρημένο κείμενο Ζιπέ-Κρανιδιώτη με την προσθήκη της φράσης- κλειδί «έξι μήνες μετά το τέλος
της Διακυβερνητικής του 1996». Η
συμφωνία αυτή δεν είχε υποστήριξη
στη Λευκωσία. Ο υπουργός Εξωτερικών Α. Μιχαηλίδης χαιρέτησε και
τα δύο κείμενα, ενώ ο τότε πρόεδρος
της ΕΔΕΚ σε ομιλία του στο Τσιακκιλερό χαρακτήρισε τη συμφωνία
«δώρον άδωρον».
Το 1996, ο Γιάννος ως υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, σε
δημόσια εκδήλωση στη Λευκωσία
έκανε αναφορά σε «παράγωγο δίκαιο», προσδιορίζοντας με αυτό τον
τρόπο τις αποφάσεις του Σ.Α. του
ΟΗΕ ως τις κατευθυντήριες γραμμές
για την επίλυση του Κυπριακού. Η
αναφορά αυτή προκάλεσε θύελλα
διαμαρτυριών. Ο Γιάννος με τη σοβαρότητα και την ειλικρίνειά του
ενοχλούσε τους πολιτευτές της δημαγωγίας.
Τέσσερεις χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία) ζητούσαν
με έναν πιο παρεμβατικό τρόπο
«πρώτα λύση στο Κυπριακό, ύστερα
ένταξη». Ο Γ. Κρανιδιώτης ανέλυσε

τα νέα δεδομένα και διαμόρφωσε
στρατηγική –12 Ιουλίου 1999– ενόψει της Συνόδου Κορυφής στο Ελσίνκι στις 10 και 11 Δεκεμβρίου
1999: «Εάν τα μέλη της Ε.Ε. επιθυμούν να της προσφέρουν κανονική
υποψηφιότητα, τότε η Ελλάδα μπορεί να το αποδεχθεί αυτό κάτω από
δύο προϋποθέσεις. Πρώτα, εγγυήσεις
ότι η ένταξη της Κύπρου θα προχωρήσει απρόσκοπτα, χωρίς η λύση
στο Κυπριακό να είναι προϋπόθεση
και δεύτερο δημόσια δήλωση αλληλεγγύης από την Ε.Ε. στο Αιγαίο».
Οι δυνάμεις της ασυναρτησίας
κατακεραύνωσαν τη στρατηγική
Κρανιδιώτη. Στέλεχος της ΕΔΕΚ θέλησε να αμαυρώσει την πολιτική
αυτή, λέγοντας στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ την απίστευτη αθλιότητα
«αυτά δεν τα λέει το ΠΑΣΟΚ, τα λέει
ο Κρανιδιώτης...». Ο Γιάννος είχε
πάνω στο γραφείο του το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεων αυτών. Το διάβασε σε μένα
στο γραφείο του στις 27 Ιουλίου
1999. Οργίστηκε: «δεν φτάνει που
ποτέ δεν ρωτούν να μάθουν για την
πολιτική μας, δεν φτάνει που το
μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μια
μετεγγραφή φοιτητή από το ένα
πανεπιστήμιο στο άλλο, για όλα
τους φταίει ο ενδοτικός Γιάννος...».
Σηκώθηκε πάνω. Τα μάτια του άλλαξαν χρώμα, αυτό τον ενοχλούσε
πάρα πολύ: να προσπαθεί, να διαμορφώνει νέους συσχετισμούς και
από την Κύπρο να ακούει μόνο κριτικές και επίθετα. Τον ρώτησα: «θα
καταφέρουμε την ένταξη με τόσους
εναντίον;». Μού απαντά: «Θα πάω
και θα ξαναπάω. Θα τους πείσω».
Συνεχίζει με μεγαλύτερη ένταση:
«Από μόνη της η ένταξη, so what,
αφού η Κύπρος οικονομικά είναι σε
καλύτερη θέση από άλλα μέλη. Όλη
η υπόθεση είναι να λύσουμε το Κυπριακό!».

Αυτή τη στρατηγική τη μετέτρεψε σε πράξη ο Κ. Σημίτης στη Σύνοδο Κορυφής στο Ελσίνκι, τρεις
μήνες μετά την απώλεια του Γιάννου.
Η Λευκωσία ήταν έτοιμη για κάθε
σενάριο: αν επετύγχανε τον στόχο
ο Κ. Σημίτης, τότε όλα θα ήταν μια
χαρά. Αν αποτύγχανε, η Λευκωσία
ήταν έτοιμη να του φορτώσει τις
ευθύνες, γι’ αυτό και ο Γ. Κληρίδης
ετοίμασε ειδικό ερωτηματολόγιο
που κατέθεσε (εν είδει σεναρίων)
στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου
τον Οκτώβριο. Είναι σημαντικό να
υπογραμμιστεί το γεγονός πως το
τότε Π.Γ. της ΕΔΕΚ στήριξε με σαφή
πλειοψηφία το κείμενο του Ελσίνκι,
(δύο ημέρες μετά, στις 13 Δεκεμβρίου
1999), σε πλήρη αντίθεση με τη βασική εισήγηση που κατέθεσε στο
σώμα ο πρόεδρός της, ο οποίος θεωρούσε ότι το κείμενο «ευνοούσε
την Τουρκία», και ότι «ήταν επικίνδυνο, γιατί περιείχε ουρές».
Ο Γιάννος Κρανιδιώτης με τις
γνώσεις, τη μεθοδικότητα και τη
διορατικότητά έγραψε ιστορία. Σχημάτιζε πακέτα από ευρύτερα συμφέροντα, συμμαχίες με αξιοποίηση
του κοινοτικού τρόπου σκέψης. Η
«διπλωματία των διασυνδέσεων»
έθεσε τα θεμέλια για την ένταξη
της νήσου στην Ε.Ε. Με την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης
στη Στοά του Αττάλου στις 16 Απριλίου 2003 και έτσι στην τελική ένταξη την 1η Μαΐου 2004.
Είκοσι χρόνια χωρίς τον Γιάννο,
ο καθένας μπορεί να δει πόσες δυνατότητες αποκτήσαμε και πώς τις
αφήσαμε αναξιοποίητες, πόσους
συμμάχους είχαμε και πώς τους
αφήσαμε στο περιθώριο. Πώς η Ε.Ε.
από «καταλύτης» της λύσης, έγινε
«θεατής» της κατρακύλας στη διχοτόμηση.

www.larkoslarkou.org.cy

Ο Ντενκτάς στον Νότο

T

η χρονιά που γενιόταν ο Γρηγόρης Ιωάννου (1979) μου δόθηκε η ευκαιρία, με αρκετούς
άλλους, κυρίως ξένους νεαρούς φοιτητές, να ακούσω στο γραφείο του
τον Ραούφ Ντενκτάς να δίνει τις
δικές του εξηγήσεις για τα όσα διαδραματίστηκαν στην Κύπρο πέντε
χρόνια πριν αλλά και στην περίοδο
1960-64. Ήταν οι γνωστές του απόψεις για τη στρεψοδικία των Ε/κ.
από τις συμφωνίες του 1960, για την
εκδίωξη των Τ/κ από τις δομές της
Κυπριακής Δημοκρατίας και στη
συνέχεια έδωσε τη δική του εκδοχή
για τα γεγονότα του ’74, το πραξικόπημα που έφερε στην Κύπρο την
εγγυήτρια δύναμη Τουρκία για να
αποτραπεί η γενοκτονία των Τ/κ και
η Ένωση με την Ελλάδα. Η λογική
του Ντενκτάς κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν
ήθελαν ένα κοινό συνεταιρικό κράτος με τους Τουρκοκυπρίους, ότι
ποτέ δεν εγκατέλειψαν τον στόχο
της Ένωσης και ως εκ τούτου η μόνη
επιλογή για την κοινότητά του ήταν

Του ΚΩΣΤΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ο διαχωρισμός και η διχοτόμηση.
Από τότε πέρασαν 40 χρόνια.
Από τον ποταμό Καρκώτη, δίπλα
στον οποίο γεννήθηκαν και ο Ντενκτάς και ο υποφαινόμενος, πέρασαν
εκατοντάδες εκατομμύρια κυβικά
μέτρα νερό. Ο Ιωάννου είναι τώρα
ακαδημαϊκός με πλούσια δράση στο
επαναπροσεγγιστικό κίνημα, αλλά
και με το βιβλίο του «Ο Ντενκτάς
στον Νότο» να ταράζει τα νερά,
αφού μιλάει για αλήθειες έξω από
το κουτί και κυρίως για το όραμα
του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη
που μετακόμισε στον Νότο. Αυτή,
λοιπόν, είναι η κοσμογονική αλλαγή
για την Κύπρο που τεκμηριώνει επιστημονικά με το βιβλίο του ο συγγραφέας. Δεν μετακόμισε ο Ντενκτάς
στον Νότο. Μετακόμισαν οι απόψεις
του και μάλιστα όταν αυτές δεν είχαν
πλέον την στήριξη της δικής του
κοινότητας. Απ’ εδώ και ο υπότιτλος
του βιβλίου του Ιωάννου «Η κανονικοποίηση της διχοτόμησης στην
ελληνοκυπριακή πλευρά».
Την κοσμοϊστορική αλλαγή ο








Πώς να γίνουν πιστευτές
αλήθειες που βρίσκονται
έξω από το κουτί, με
αφορμή το ομώνυμο βιβλίο του Γρηγόρη Ιωάννου.
Ιωάννου σχηματικά την ονομάζει
«στάτους κβο με κάθε κόστος», και
«η όποια διχοτόμηση όταν έρθει η
ώρα». Η αναφορά γίνεται στη σελ.
231 και είναι στο κεφάλαιο για τις
μετατοπίσεις στην ελληνοκυπριακή
αστική τάξη. Μήπως όμως και άλλοι
με την συμπεριφορά και τις αποφάσεις τους κινήθηκαν προς την ίδια
κατεύθυνση; Είναι βέβαιο ότι πολλοί
Ελληνοκύπριοι και κυρίως η πολιτική
ηγεσία θα θελήσει να διαψεύσει ότι
κάτι τέτοιο έγινε τα τελευταία χρόνια
στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα.
Τα όσα παραθέτει ο Ιωάννου προς
τεκμηρίωση είναι αρκούντως πειστικά. Το «κοινό» μυστικό λέει και
στο προλογικό του σημείωμα ο Αλέ-

ξης Ηρακλείδης ας έλθει στο φως.
Το έφεραν στο φως με τις αποφάσεις και τις ενέργειες τους οι ηγέτες και κατ’ επέκταση όλα τα μεγάλα
κόμματα. Στρώσιμο της λεωφόρου
προς τη διχοτόμηση δεν ήταν το
κάλεσμα του Τάσου Παπαδόπουλου
για ηχηρό όχι στο δημοψήφισμα
του 2004; και το ήπιο όχι του ΑΚΕΛ
δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα; Η διακυβέρνηση Χριστόφια, ενώ είχε όλες
τις προϋποθέσεις για να επανενώσει
την Κύπρο με τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ
φρόντισε να δικαιώσει τον Ντενκτάς
που ανέκαθεν τόνιζε ότι όλοι οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν τους Τουρκοκυπρίους συνέταιρους στο κοινό
κράτος.
Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι
οπαδοί της λύσης και της επανένωσης ακούμπησαν και στην τελευταία
ελπίδα: Τον Νίκο Αναστασιάδη. Ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση. Ο
«μέντοράς» του που ήταν πραγματικός statesman και πραγματικός
υποστηρικτής του Ναι ήθελε 16 μήνες για να λύσει το Κυπριακό. Ο Ανα-

στασιάδης πιθανόν τον 16ο χρόνο
της θητείας του ή και νωρίτερα να
δει τη γραμμή του πραγματικού του
μέντορα να υλοποιείται. «Να αφεθεί
η υπόθεση να εκφυλισθεί ώστε να
καταλήξουμε σε χρονίζουσα ντε φάκτο διχοτόμηση με τους Ελληνοκυπρίους να είναι αφέντες σ’ αυτό που
θα τους μένει» (Μιχάλης Δούντας
30/1/83).
Φυσικά το κρυφό μυστικό θα το
φωτίζαμε πιο εύκολα και πιο έγκαιρα
αν δίναμε βάση στην επισήμανση
του Κόφι Ανάν το 2004 αμέσως μετά
το δημοψήφισμα. Όταν ο τότε γενικός γραμματέας έλεγε ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν είναι το συγκεκριμένο Σχέδιο που απέρριψαν με το
όχι τους αλλά την ομοσπονδιακή
λύση, ήταν φανερό ότι δαχτυλόδειχνε τους Ντενκτάς που είχαν εγκατασταθεί στον Νότο. Ο Ανάν ήταν
μάλλον ενήμερος της μυστικής έκθεσης του πρέσβη Δούντα του 1983
και πολύ περισσότερο είχε γνώση
του πόση απήχηση είχε η γραμμή
του στην ελληνοκυπριακή ηγεσία

και κοινότητα. Δεκατρία χρόνια αργότερα το πνεύμα Δούντα αναβιώνει
μέσω Κοτζιά στον οποίο η Ελληνοκυπριακή ηγεσία αναθέτει να φυλάξει Θερμοπύλες. Πού; Στον Μον
Πελεράν και στο Κραν Μοντάνα.
Δύο άνθρωποι δικαιώθηκαν όσο κανείς άλλος στα ελβετικά θέρετρα.
Δύο τεθνεώτες. Ο Ραούφ Ντενκτάς
και ο Μιχάλης Δόυντας.
Σήμερα στον Νότο φαίνεται να
θέλουμε αυτό που απορρίπταμε στο
παρελθόν. Δεν ξέρω αν στον Βορρά
σήμερα θέλουν αυτό που ήθελαν
και στο παρελθόν. Πάντως, ο σημερινός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ
ευχήθηκε στους κατοίκους και του
Βορρά και του Νότου καλή τύχη.

Υ.Γ. Στις ενδιαφέρουσες ακαδημαϊ-

κές επιστημονικές προσεγγίσεις του
Ιωάννου έδωσα την προσωπική πολιτική μου γνώμη στο πραγματικά ενδιαφέρον αντικείμενο του βιβλίου.
Ο κ. Κώστας Θεμιστοκλέους είναι πρώην
υπουργός.

ΓΝΩΜΕΣ
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Η απάντησή μου αναφορικά με τις εγγυήσεις
στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου...

Ο








Άραγε μπορεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο κοινότητες να οικοδομηθεί με
βάση τον φόβο των Ελληνοκυπρίων προς την Τουρκία;
Η απάντηση είναι όχι.
σίζεται περισσότερο στην εξής αντίληψη: οι Ελληνοκύπριοι δεν είναι ακόμα
αρκούντως ώριμοι, δεν έχουν εμπεδώσει
την ιδέα του ομοσπονδιακού κράτους,
ως εκ τούτου πρέπει να τεθούν υπό ένα
καθεστώς κηδεμονίας. Η «κηδεμόνας
Τουρκία», εν ευθέτω χρόνω, θα αξιολογήσει την ωρίμανση των Ελληνοκυπρίων και θα δώσει τέλος στο καθεστώς
κηδεμονίας!
Αυτό ομολογουμένως φέρνει στο
μυαλό μου το κεμαλικό Καθεστώς Κηδεμονίας. Οι κεμαλιστές για χρόνια έθεσαν τη «λαϊκή βούληση» υπό κηδεμονία,
ισχυριζόμενοι ότι ο τουρκικός λαός δεν
ήταν «ώριμος». Επέβαλαν απαγορεύσεις
και περιορισμούς στην πολιτική βούληση, ιδιαίτερα των θρησκευόμενων,
των αριστερών και των Κούρδων. Χάρη
σε αυτή την αυταρχική προσέγγιση,
στο πλαίσιο της οποίας οι ελίτ αναγορεύτηκαν αυθαίρετα ως «κηδεμόνες»,
καταπατήθηκαν η δημοκρατία και το
κράτος δικαίου στην Τουρκία. Ιδιαίτερα,
η Μουσουλμανική Παράταξη του Ερντογάν ήταν το πρώτο θύμα αυτής της
πολιτικής. Είναι ειρωνεία της Ιστορίας
αυτή η παράταξη να θέλει να κηδεμονεύσει την Κύπρο.
Η αυτο-αναγόρευση κάποιου σε «κηδεμόνα» και η εμμονή του σε αυτό τον
ρόλο δεν συνάδει, πρωτίστως, με τη
δημοκρατία, καθότι πρόκειται για μια
ελιτίστικη προσέγγιση που στηρίζεται
στην ισχύ και αψηφά τη βούληση των
πολιτών. Συνιστά ένα είδος «επιβολής
μιας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης»,

την οποία σύμφωνα με τον Carl Schmitt
επιβάλλει μόνο ο κυρίαρχος.
Άραγε μπορεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο κοινότητες να οικοδομηθεί
με βάση τον φόβο των Ελληνοκυπρίων
προς την Τουρκία; Η απάντηση είναι
όχι. Η αρετή της εμπιστοσύνης πηγάζει
από την αλληλεπίδραση και τον σεβασμό
στη διαφορετικότητα.
Συχνά τονίζεται από την τουρκική
πλευρά ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά
προσπάθησε να απαλλαγεί από τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου και κατ’ επέκταση τη Συμφωνία Εγγύησης. Όμως,
η πιο πάνω θέση είναι παραπλανητική
και βασίζεται σε επιλεκτική μνήμη. Παραβλέπει το γεγονός ότι η Τουρκία καταπάτησε σε απόλυτο βαθμό τη Συνθήκη
Εγγυήσεως, με αποτέλεσμα οι Ελληνοκύπριοι να βιώσουν μεγάλα δεινά.
Ό,τι και να λέει ο κ. Τσαβούσογλου,
όσο και να προσπαθεί επιλεκτικά να
αιτιολογήσει την τουρκική πολιτική,
υπάρχει ο Ιούλιος, που αποδεικνύει σθεναρά, ότι η Συνθήκη Εγγυήσεως δεν
μπορεί να παραμείνει σε ισχύ... Ο Ιούλιος
μαρτυρά πώς η Τουρκία παραβίασε
αυτή τη Συμφωνία και αντί να υπερασπίσει την ανεξαρτησία, την εδαφική
ακεραιότητα και τη συνταγματική τάξη,
όπως προβλέπει η Συμφωνία, διχοτόμησε
την Κύπρο, γεωγραφικά και δημογραφικά.
Είναι σημαντικό, λοιπόν, τι ανακαλούμε στη μνήμη μας. Γιατί η επιλεκτική
μνήμη καταδεικνύει τα όσα θέλουμε
να ακούμε, να θυμόμαστε και να ξεχνάμε..., καθώς επίσης, και πού βρισκόμαστε
στην ηθική, στο δίκαιο και πώς επεξεργαζόμαστε την ιστορική εμπειρία…
Ο κ. Τσαβούσογλου, λοιπόν, πρέπει
να σκεφτεί διπλά πριν κατονομάσει ως
προδότες τους ανθρώπους που δεν μιλούν με επιλεκτική μνήμη, κρατάνε
ψηλά την ηθική, και αγωνίζονται για
την επανένωση της πατρίδας μας.

Ο κ. Νιαζί Κιζίλγιουρεκ είναι ευρωβουλευτής.

Τ

ο αδιέξοδο στο Κυπριακό δεν έχει να κάνει όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Μετά από 45
με την αποτυχία της κυρίας Λουτ στο να χρόνια κακής διαπραγμάτευσης, η ε/κ πλευρά
οδηγήσει τους δύο ηγέτες σε συμφωνία έφτασε στο σημείο που η λύση ΔΔΟ που αναεπί των όρων αναφοράς. Έχει να κάνει πρωτί- ζητούσε έχει πάρει τέτοιο περιεχόμενο (διαστως με την αδυναμία επίτευξης ενός πολιτικού πραγματευτικό κεκτημένο) που την έχει κατασυμβιβασμού από τον οποίο να κερδίζουν όλοι στήσει προβληματική και εντελώς ασύμφορη.
οι παίκτες. Η αδυναμία αυτή προέρχεται από Από τους μηδέν εποίκους (ομόφωνες προτάσεις
τη διαχρονικά μαξιμαλιστική προσέγγιση της Εθνικού Συμβουλίου του 1989) τώρα συμφωνήΤουρκίας, η οποία ενισχύεται από την αυξανό- σαμε στις 120.000 συν 60.000 Τούρκους εργάτες
μενη γεωπολιτική σημασία που έχει η Τουρκία με βίζα. Από την επιστροφή όλων των Ε/κ προγια τους παγκόσμιους, αλλά και τους περιφε- σφύγων φτάσαμε στην προτεραιότητα του διρειακούς παίκτες. Η σημασία αυτή είναι προϊόν καιώματος του χρήστη έναντι εκείνου του νότόσο της γεωγραφικής θέσης και του μεγέθους μιμου ιδιοκτήτη, κάτι που θα οδηγήσει σε μηδέν
της Τουρκίας, αλλά και της οικονομικής και Ε/κ περιουσίες στη βόρεια πολιτεία και μηδέν
στρατιωτικής της μεγέθυνσης που έλαβε χώρα επιστροφές προσφύγων οι πλείστοι των οποίων
την περίοδο διακυβέρνησής της από το ΑΚΡ έχουν αποβιώσει.
και τον Ερντογάν (2002-2019). Στην ίδια περίοδο
Παράλληλα, μέσα από την οικοδομική ανάείχαμε την οικονομική σμίκρυνση και τη στρα- πτυξη και την πληθυσμιακή διόγκωση, ο χατιωτική αποδυνάμωση της Ελλάδας.
ρακτήρας των κατεχομένων έχει αλλάξει ανεΑυτή η στρατηγική σηπιστρεπτί. Σήμερα το τουρ




μασία της Τουρκίας είναι που 
κικό και το μουσουλμανικό
συντηρεί το σημερινό στάστοιχείο υπερτερούν συνΠαράλληλα, μέσα από
τους κβο. Χάριν αυτής της
τριπτικά του ελληνικού και
σημασίας οδηγηθήκαμε στο την οικοδομική ανάπτυτου ορθόδοξου. Αυτό δεν θα
ετεροβαρές σχέδιο Ανάν το ξη και την πληθυσμιακή
αλλάξει με την όποια επα2004 και στο προβληματικό
νένωση ούτε καν με όρους
πλαίσιο Γκουτιέρες το 2017. διόγκωση, ο χαρακτήρας ενιαίου κράτους. Αυτή η λύΚαι τώρα η σημασία αυτή των κατεχομένων έχει
ση δεν έχει πλέον σχέση με
της Τουρκίας είναι ο λόγος
εκείνη που περιγράφαμε το
για την ανοχή που Ε.Ε., ΗΠΑ αλλάξει ανεπιστρεπτί.
1989 ως ΔΔΟ. Είναι πλέον
και άλλοι επιδεικνύουν έναντι
δύσκολο να υπογραφεί και
των τουρκικών πειρατικών συμπεριφορών στην ακόμα δυσκολότερο να ψηφιστεί από τους Ε/κ.
κυπριακή ΑΟΖ και την Αμμόχωστο. Η χαλαρή Τη διαπίστωση αυτή κάνει και η Τουρκία και
στάση της εγγυήτριας Ελλάδας έχει επίσης απο- γι΄ αυτό έχει ενεργοποιήσει το σχέδιο Β. Τμήματα
θρασύνει την Τουρκία. Όπως δήλωσε πρόσφατα του σχεδίου αυτού είναι η διεκδίκηση μεγάλου
με περισσή αλαζονεία ο Τούρκος ΥΠΕΞ κ. Τσα- μέρους της κυπριακής ΑΟΖ και ο διά των πλωτών
βούσογλου «θα ανοίξουμε την Αμμόχωστο και γεωτρύπανων εκβιασμός για αποδοχή της συνδεν υπάρχει κανείς που θα υπαγορεύσει στην διαχείρισης του φυσικού αερίου, το άνοιγμα
Τουρκία το τι θα κάνει στην ανατολική Μεσόγειο». της Αμμοχώστου και η επίλυση μεγάλου τμήΗ αλαζονεία αυτή έχει τραφεί από τη μη επιβολή ματος του περιουσιακού, η αποχώρηση της
κυρώσεων από τις ΗΠΑ στην υπόθεση των S- UNFICYP και ο διαμοιρασμός της νεκρής ζώνης
400 και την αποδοχή των τουρκικών ανησυχιών και η δημιουργία κυρίαρχης αεροναυτικής
σε ό,τι αφορά τη ζώνη ασφαλείας στη Συρία. βάσης στην περιοχή Λευκονοίκου. Όλα αυτά
Έχει επίσης ενδυναμωθεί από την απροθυμία μαζί θα οδηγήσουν σε μία νέα κατάσταση πραγτης Ε.Ε. να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στην μάτων. Οι δικές μας πράξεις ή παραλείψεις διΤουρκία για τις παράνομες δραστηριότητές της ευκολύνουν την υλοποίηση των τουρκικών
στην κυπριακή ΑΟΖ. Διογκώθηκε και από τους σχεδιασμών.
ρωσικούς εναγκαλισμούς και τις πλάτες στις
δύο τουρκικές επιχειρήσεις εντός του συριακού Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος. Διετέλεσε
εδάφους. Παράλληλα, ενισχύεται και από την γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ.
χλιαρή στήριξη που παρέχουν στην Κ.Δ. χώρες την περίοδο 2014-2018.
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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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Εργαστήρια για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
με έμφαση στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet, το Διαδικτυακό Σύστημα
1 Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στη Διαδικασία Εγγραφής Δικαιούχων στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού.

t ȯɌɎɈɄɈȼɕȺ

ÂÀ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Êà
t ȥɈɅɂɃɔ --#

Προγράμματα κατάρτισης για την εκμάθηση Ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση

2 στη χρήση του διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών του.

Â¼ÁÉÁ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Ê à®ËÁ¸Êà
¾´¼àÁÈÅÉÃ¼ÆÇ¼¾®ÊàÃÂÌ·®Êà

Προγράμματα κατάρτισης για εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων για πρόσωπα
3 τρίτης ηλικίας (60 ετών και άνω): α) σε περιβάλλον Windows β) σε περιβάλλον
Android / iOS (Smart Phones)

t ȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ

4 Προγράμματα κατάρτισης στην Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Βασικό Επίπεδο).
Προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους και ανέργους στην Word και

5 Advanced Word, στην Excel και Advanced Excel και στην Powerpoint.

Απόκτησε και εσύ Ψηφιακές δεξιότητες!
Για την προσωπική σου ανάπτυξη και την επαγγελματική σου εξέλιξη!
ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΣΤΟ
www.kepa.gov.cy/mathisi/eskills ή στα τηλέφωνα 22806114, 25873588, 24812350.
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Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης από το
Κέντρο Παραγωγικότητας σε όλες τις πόλεις
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Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Το κυπριακό αδιέξοδο

Του ΝΙΑΖΙ ΚΙΖΙΛΓΙΟΥΡΕΚ

Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε πρόσφατες δηλώσεις του στα Κατεχόμενα κατηγόρησε όλους αυτούς που
θέλουν τον τερματισμό της «συμφωνίας
της εγγυήσεως» του 1960 ως προδότες.
Το άρθρο αυτό είναι η δική μου απάντηση. Είναι γνωστό ότι η μεγάλη πλειοψηφία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, είτε προέρχεται από την Αριστερά
είτε από τη Δεξιά, είναι υπέρ της συνέχισης των τουρκικών εγγυήσεων. Για
κάποιους εσαεί και για κάποιους με χρονικό περιθώριο. Δεν υπάρχει νόημα στο
να συζητάς το θέμα των εγγυήσεων με
όσους δεν θέλουν καν να σκεφτούν ένα
ομοσπονδιακό κράτος στην Κύπρο. Αξίζει όμως να συζητάς με αυτούς που είναι
μεν υπέρ ενός ομοσπονδιακού κράτους,
αλλά επιμένουν στην τηρουμένων των
αναλογιών συνέχιση της Συνθήκης Εγγυήσεως για μια περίοδο.
Το κεντρικό τους επιχείρημα είναι
το εξής: «Ακόμα και να τεθεί σε ισχύ
μια συμφωνία και ένας Τουρκοκύπριος
γίνει όντως πρόεδρος, πώς ξέρουμε ότι
οι Ελληνοκύπριοι θα το αποδεχτούν
αυτό; Θα το υιοθετήσουν; Ή, όπως έγινε
και στις αρχές της δεκαετίας του 1960,
θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν και
αυτή τη συμφωνία; Για όσο θα κτίζεται
σιγά-σιγά η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις
δύο κοινότητες, ας βρίσκεται σε ισχύ
και η Συνθήκη Εγγυήσεως.»
Αυτή η άποψη είναι, αν μη τι άλλο,
άξια προσοχής, μιας και η ιστορική εμπειρία στην οποία βασίζεται, εκ πρώτης
όψεως, τη δικαιολογεί. Η προσπάθεια
της ελληνοκυπριακής ηγεσίας στις αρχές
της δεκαετίας του 1960 να απαλλαγεί
από τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου
αποτελεί μια ιστορική πραγματικότητα.
Επομένως, εύλογα προκύπτουν ερωτήματα για το ποιος εγγυάται ότι δεν θα
επαναληφθεί κάτι παρόμοιο στις μέρες
μας. Εξετάζοντας περαιτέρω αυτό το
εκ πρώτης όψεως λογικοφανές επιχείρημα, διαπιστώνει κανείς ότι αυτό βα-

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

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
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Το σύστημα απονομής
Δικαιοσύνης πάσχει σοβαρά

Ο υπ. Δικαιοσύνης ανοίγει τα χαρτιά του για τα σοβαρά προβλήματα των Δικαστηρίων, του εγκλήματος και της οδικής ασφάλειας
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Με έντονες αναφορές στην εικόνα
που παρουσιάζει το σύστημα απονομής Δικαιοσύνης στην Κύπρο,
αλλά και την αποτελεσματική εμπέδωση της οδικής ασφάλειας, ο
Γιώργος Σαββίδης μιλά στην «Κ» για
τους τρεiς πρώτους μήνες στο τιμόνι
του Υπουργείου. Στην εφ’ όλης της
ύλης συνέντευξή του, θέτει τις προτεραιότητες του έργου που έχει να
επιτελέσει, καθορίζοντας ως μεγάλο
στοίχημα τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης. Ο υπουργός μιλά για το
οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο,
αλλά και τις αλλαγές στην Αστυνομία.
Ο κ. Σαββίδης δίνει στοιχεία για την
κάρτα φιλάθλου και για την επιτήρηση των γηπέδων.
-Τρεις μήνες από τον διορισμό
σας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως μπορείτε
να κάνετε μια πρώτη αποτίμηση
του έργου που επιτελείτε;
-Ανέλαβα τη θέση αυτή με πολλή
όρεξη για προσφορά. Όπως σίγουρα
αντιλαμβάνεστε, χρειάστηκε κάποια
περίοδος εντατικής μελέτης και συνεχών διαβουλεύσεων με τους λειτουργούς του Υπουργείου και των
διαφόρων Τμημάτων που υπάγονται
σε αυτό για να μπορέσω να ενημερωθώ στον βαθμό που ήθελα, ώστε
να είμαι σε θέση να χειριστώ τα
πολλά και διαφορετικά θέματα που
εγείρονται επί καθημερινής βάσεως.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη
σημαντικά κεφάλαια που αφορούν,
και βεβαίως επηρεάζουν, την καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη. Είναι, μεταξύ άλλων, η μεταρρύθμιση
των Δικαστηρίων, η αντιμετώπιση
του σοβαρού εγκλήματος και της νεανικής παραβατικότητας, τα μέτρα
που λαμβάνονται για την οδική ασφάλεια, η εφαρμογή της στρατηγικής
κατά της διαφθοράς. Βεβαίως έτυχαν
χειρισμού και συντονισμού και διάφορα άλλα, όπως το θέμα που προέκυψε με την κάρτα φιλάθλου αλλά
και η συντονιστική προσπάθεια που
ανέλαβα το καλοκαίρι για βελτίωση
της αστυνόμευσης στα στάδια, που
είχε ως πρώτο άμεσο αποτέλεσμα
την ουσιαστική αναβάθμιση του
κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) στο Μακάριο και στο
«Τάσος Μάρκου» μέσα σε λίγες εβδομάδες ενώ παρέμεναν άλυτα για χρόνια. Τα πλείστα θέματα είναι πολύπτυχα και σύνθετα και απαιτούν συχνά συνταγματική και νομοθετική
ρύθμιση, καθώς και διαβούλευση.
Ένα παράδειγμα είναι η μεταρρύθμιση των Δικαστηρίων για την οποία
απαιτείται συνεχής συνεργασία και
ομοφωνία με τη Δικαστική εξουσία,
τους δικηγόρους και τους λοιπούς
εμπλεκόμενους που θα επηρεαστούν
από αυτές τις αλλαγές. Είναι με ικανοποίηση που εισέπραξα τη θετικότητά τους ως προς την ανάγκη για
μεταρρύθμιση καθώς και για τις επι-

Πιο ψηλά στις προτεραιότητές μου ή το «μεγάλο
στοίχημα» αν θέλετε, είναι η μεταρρύθμιση των
Δικαστηρίων. Αυτή είναι
και η προτεραιότητα του
Προέδρου της Δημοκρατίας. Όλοι συμφωνούν
πως πρέπει να γίνουν
αλλαγές για να βελτιωθεί
ουσιαστικά η ταχύτητα
απονομής της.
μέρους αλλαγές. Προτεραιότητά μου
είναι η υπηρεσία προς τον πολίτη.
Η αίσθηση που έχω αποκομίσει κατά
τους τρεις μήνες που υπηρετώ ως
Υπουργός, είναι ότι παράγεται σοβαρή και μελετημένη δουλειά στο
Υπουργείο και στις Υπηρεσίες του.
Είμαι ευτυχής γιατί βρήκα εξαιρετικούς συνεργάτες που είναι πρόθυμοι
να δουλέψουν σκληρά όπως ζητώ.
-Το έγκλημα βρίσκεται σε ύφεση
ή έξαρση;
-Οι στατιστικές των πρόσφατων
χρόνων δεν δείχνουν σημαντική
διαφοροποίηση παρά το ότι υπάρχει
μικρή μείωση στα αδικήματα κατά
της περιουσίας που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του εγκλήματος.
Προσπάθειά μας είναι το έγκλημα
να περιοριστεί. Δεν είναι δυνατόν
να αφήνονται καταστάσεις, οι οποίες
δημιουργούν μολυσματικές εστίες
να διογκώνονται, και σαφώς δεν
πρέπει να παραγνωρίζεται ούτε το
έργο που παράγει η Αστυνομία ούτε
και η ΥΚΑΝ, και υπενθυμίζω τις πρόσφατες επιτυχίες της Υπηρεσίας
στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.
-Και λόγω επαγγέλματος η Δικαιοσύνη στην Κύπρο είναι σε
κρίση; Τι κάνετε γι’ αυτό;
-Θα χρησιμοποιούσα τον όρο
«κρίση» με πολλή προσοχή, γιατί
πιστεύω ότι έχουμε καλούς και έντιμους Δικαστές, δεν είχαμε κρούσματα ή καταγγελίες διαφθοράς
κατά Δικαστών και η Δικαστική
εξουσία απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας, γεγονός για το οποίο
μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι.
Στον αντίποδα, το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης στην Κύπρο
πάσχει σοβαρά στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων και αυτό
οδηγεί τον πολίτη να αισθάνεται
πως δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Άρα,
χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις,
το σύστημα χρειάζεται εκσυγχρονισμό και αυτό είναι που προωθούμε
σήμερα: Μια εκ θεμελίων μεταρρύθμιση του Δικαστικού συστήμα-

Μέχρι το περασμένο
Σάββατο είχαμε 84.020
κατόχους κάρτας φιλάθλου. Με το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου
τον Μάιο, ο αριθμός ήταν
72.000. Η αύξηση αυτή
δεικνύει ότι ο κόσμος αντιλήφθηκε ότι η κάρτα
ήρθε και θα μείνει.

Ένα από τα καυτά θέματα που απασχολούν τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης είναι η οδική παραβατικότητα των ανηλίκων. Σε έντονο ύφος ο Γιώργος Σαββίδης στη συνέντευξή του στην «Κ» καλεί τους γονείς να σταματήσουν
να επιτρέπουν στα ανήλικα τέκνα τους να κρατούν τιμόνι.
τος, που αποσκοπεί στην αλλαγή
της δομής και της λειτουργίας των
Δικαστηρίων, με στόχο την ενίσχυση
της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος, και την
ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων.
Μια μεταρρύθμιση που ξεκίνησε
από την πρώτη θητεία του προέδρου
Αναστασιάδη και συνεχίζεται μέχρι
σήμερα.
-Συγκεκριμένα ποια είναι τα βήματα που θα γίνουν;
-Πέρα από τη σύσταση και λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου
και του Διοικητικού Δικαστηρίου
Διεθνούς Προστασίας, δημιουργούνται νέα Δικαστήρια, όπως είναι το
Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο, προωθείται η επαναλειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου
Δικαστηρίου και η λειτουργία ξεχωριστού Εφετείου. Θεσμοθετείται,
μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση των
Δικαστών επί συνεχούς και τακτικής
βάσεως υπό την αιγίδα του Ανωτάτου, ενισχύεται και προωθείται ο
θεσμός της Διαμεσολάβησης, και
προωθείται η αύξηση των ορίων δικαιοδοσίας των Επαρχιακών και
των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών. Πρόσθετα, έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία πρόσληψης
26 νέων Δικαστών για εκδίκαση και
εκκαθάριση του όγκου των καθυστερημένων υποθέσεων στην πρωτόδικη δικαιοδοσία και επιπλέον 6
Δικαστών για εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις και αξιόγραφα, ώστε

να μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα η προσπάθεια κάλυψης των καθυστερημένων υποθέσεων με άμεσα,
ορατά αποτελέσματα. Το Ανώτατο
Δικαστήριο αναμένει ότι οι προσλήψεις αυτές θα μπορούν να γίνουν
περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.
-Άλλες προσλήψεις θα γίνουν;
-Με την έγκριση από τη Βουλή
της σύστασης του νέου Εφετείου,
θα διοριστούν 16 νέοι Εφέτες για
την εκδίκαση των καθυστερημένων
εφέσεων. Σε κατοπινό στάδιο, θα
ακολουθήσει και η δημιουργία νέων
δομών για τη διοίκηση των Δικαστηρίων με Υπηρεσίες που θα υπάγονται στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι
οποίες θα χειρίζονται θέματα διοικητικής φύσεως που δεν χρειάζεται
να χειρίζονται οι ίδιοι οι Δικαστές.
Η μεταρρύθμιση βεβαίως διαλαμβάνει και τις δικαστικές διαδικασίες.
Ήδη η ευρεία αναθεώρηση και ετοιμασία νέων Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας έχει προχωρήσει αρκετά.
Πέραν τούτου, θα εισαχθεί η ηλεκτρονική διαχείριση των υποθέσεων
στο Δικαστήριο, που είναι πιστεύω
καθοριστική προς βελτίωση και επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και της αποδοτικότητας του
συστήματος, όπως και η ακουστική
καταγραφή πρακτικών συνεδριάσεων Δικαστηρίου. Για πολλά από
τα πιο πάνω εκκρεμούν στη Βουλή
τα σχετικά, και πολύ σημαντικά νομοσχέδια και βεβαίως υπάρχουν και
άλλα νομοσχέδια, τα οποία επεξεργαζόμαστε στο Υπουργείο. Η προωθούμενη μεταρρύθμιση είναι ολι-

στική και θεμελιώδης. Η Πολιτεία
παρέχει όλη τη στήριξη που οι Δικαστές ζητούν. Πρόσθετα, υπάρχει
σε πλήρη εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο
πρόγραμμα κτιριακής αναβάθμισης
για στέγαση των υφιστάμενων και
των υπό σύσταση Δικαστηρίων. Είμαστε σε κομβικό σημείο, πρέπει
όλοι οι εμπλεκόμενοι, περιλαμβανομένων και των πολιτικών κομμάτων, να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της μεταρρύθμισης σαν ένα
μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε προς όφελος της κοινωνίας,
του Δικαστικού συστήματος αλλά
και της Κύπρου ως επιχειρηματικού
Κέντρου.
-Πιστεύετε πως η ένταση που
είχε δημιουργηθεί τελευταία στο
χώρο της Δικαιοσύνης έχει εκτονωθεί;
-Ως δικηγόρος τότε, αισθανόμουν
πολύ άσχημα την περίοδο που δημιουργήθηκε η ένταση, γιατί βαλλόταν ο θεσμός που για 35 χρόνια
υπηρετούσα. Κάποια από τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν κατά τη
διάρκεια της έντασης αυτής ήταν
δυσνόητα στον πολίτη που δεν είχε
γνώση νομικών ορολογιών, με αποτέλεσμα να παρερμηνεύονται και
να αποδίδουν κακοπιστία και ανεντιμότητα, κάτι που δεν είχε τεθεί
στη συζήτηση. Ελπίζω πως με την
πάροδο του χρόνου αλλά και με τις
αλλαγές που γίνονται, σύντομα όχι
μόνο θα αποκατασταθεί η εικόνα
αλλά και θα βελτιωθεί, ιδίως αν καταφέρουμε μέσα από τη μεταρρύθμιση να μειώσουμε ουσιαστικά τον

χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων.
-Είναι αποδεκτό μια αστική υπόθεση να χρειάζεται τρία και πλέον
χρόνια για να ολοκληρωθεί, εάν
ολοκληρωθεί;
-Βεβαίως και όχι και δυστυχώς η
περίοδος είναι πολύ μεγαλύτερη
από τα τρία χρόνια που αναφέρετε.
Γι’ αυτό κι εμείς εργαζόμαστε ώστε
η Δικαστική Εξουσία να αποκτήσει
εκείνα τα εργαλεία, τα οποία θα της
επιτρέψουν να επιτελέσει το έργο
που καλείται να επιτελέσει με ταχύτητα.
-Σας είδαμε πρόσφατα στο γήπεδο, στον αγώνα της Εθνικής μας
εναντίον του Καζακστάν, επιδεικνύοντας κατά την είσοδό σας
στο γήπεδο την κάρτα φιλάθλου.
Ναι, είμαι φίλαθλος, πηγαίνω γήπεδο και έχω εκδώσει κάρτα φιλάθλου από την αρχή της εφαρμογής
του θεσμού, πολύ πριν υπουργοποιηθώ. Θεωρώ ότι η κάρτα φιλάθλου
αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο
που έχουμε αυτή τη στιγμή για μείωση της βίας στα γήπεδα. Υπήρξαν
εξάλλου απτά αποτελέσματα, με μηδενικά περιστατικά βίας κατά την
παρελθούσα χρονιά και ως εκ τούτου,
δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον
οποίον θα πρέπει να γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή που να αφορά είτε
σε κατάργηση είτε σε αναστολή
ενός θεσμού που έχει επιτυχή εφαρμογή, επειδή κάποιες άλλες πρόνοιες
της νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται
ακόμα. Μέχρι το περασμένο Σάββατο
είχαμε 84.020 κατόχους κάρτας φιλάθλου. Με το τέλος της ποδοσφαιρικής περιόδου τον Μάιο, ο αριθμός
ήταν 72.000. Η αύξηση αυτή δεικνύει
ότι ο κόσμος αντιλήφθηκε ότι η κάρτα ήρθε και θα μείνει και βεβαίως,
πρέπει και τα σωματεία να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση,
δηλώνοντας τη στήριξή τους στο
θεσμό και καλώντας τον κόσμο τους
να εκδώσει κάρτα φιλάθλου. Οι νομοταγείς πολίτες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, ούτε το μέτρο είναι
εκδικητικό προς τους νομοταγείς
οργανωμένους φιλάθλους, τους οποίους καλώ να επιστρέψουν στα γήπεδα, δίπλα στις ομάδες τους.

Παιδιά 15 χρόνων κρατούν το τιμόνι με τις ευλογίες των γονέων τους
-Με βάση το έργο που έχετε να
επιτελέσετε μπορείτε να δώσετε
τις τρεις προτεραιότητες που έχετε θέσει;
-Υπάρχουν πολλά που πρέπει και
μπορούν να γίνουν και η ιεράρχηση
είναι δύσκολη. Στο Υπουργείο, του
οποίου προΐσταμαι, υπάγονται θέματα ισότητας φύλων, ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και διαφθοράς που τα
χειριζόμαστε επί καθημερινής βάσεως. Πιο ψηλά στις προτεραιότητές
μου ή το «μεγάλο στοίχημα» αν θέλετε, είναι η μεταρρύθμιση των Δικαστηρίων. Αυτή είναι και η προτεραιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όλοι συμφωνούν πως
πρέπει να γίνουν αλλαγές για να
βελτιωθεί ουσιαστικά η ταχύτητα
απονομής της, χωρίς βεβαίως οποι-

αδήποτε αρνητική επίπτωση στην
ποιότητά της, που παρεμπιπτόντως
πιστεύω ότι είναι πολύ ικανοποιητική. Στον τομέα της Δημόσιας Τάξης, προτεραιότητά μου είναι η
ασφάλεια του πολίτη. Η Αστυνομία
έχει την ευθύνη, με σεβασμό, να
διασφαλίσει αυτό το δικαίωμα για
όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως,
χωρίς ρατσιστικές στρεβλώσεις και
με αυξημένη ευαισθησία απέναντι
στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή
εμπειρογνωμόνων, με απώτερη επιδίωξη τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης και
επιχειρησιακής λειτουργίας έως τις
αρχές του 2022, με αξιοποίηση της

Στον τομέα της Δημόσιας Τάξης, προτεραιότητά μου είναι η ασφάλεια του πολίτη. Η
Αστυνομία έχει την ευθύνη, με σεβασμό, να
διασφαλίσει αυτό το δικαίωμα για όλους τους
πολίτες ανεξαιρέτως

μάθησης και της ανάπτυξης, και με
επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.
Ο πυλώνας αυτός διαλαμβάνει βεβαίως την πρόληψη όσο και καταπολέμηση κάθε μορφής σοβαρού
εγκλήματος, όπως είναι τα ναρκωτικά, η έμφυλη βία, η εμπορία προσώπων, η τρομοκρατία, το κυβερνοέγκλημα, τα αδικήματα που διαπράττονται εις βάρος των παιδιών.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η
οδική ασφάλεια. Είναι πραγματικά
λυπηρό να θρηνούμε άδικα τόσους
ανθρώπους στην άσφαλτο.
-Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά αυτό το θλιβερό
φαινόμενο;
-Ο οποιοσδήποτε θάνατος προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια είναι θλιβερός. Και εστιάζω στην αν-

θρώπινη αμέλεια, διότι, δυστυχώς,
έχουμε πρόβλημα νοοτροπίας ή
κουλτούρας ως Κύπριοι οδηγοί, με
τον τρόπο οδήγησής μας να είναι
«επιθετικός». Δεν νοείται παιδιά 15
χρόνων ή και μικρότερα να κρατούν
το τιμόνι με τις ευλογίες των γονέων
τους. Και απευθύνω θερμή έκκληση
στους γονείς και τους δασκάλους
να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στο
να συμβουλεύουν τα παιδιά τους
αλλά και να τους το επιδεικνύουν
μέσω της δικής τους οδικής συμπεριφοράς ότι δεν είναι μαγκιά να
παίρνουμε το τιμόνι και να οδηγούμε
αλόγιστα ή υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ούτε νοείται να συμπεριφερόμαστε
στον δρόμο σαν να είμαστε άτρωτοι,
δεικνύοντας μηδενικό σεβασμό προς
τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
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Με εντάσεις η πρώτη εβδομάδα στα σχολεία
Τον συντονισμό κοινών δράσεων αποφασίζουν οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις στην κοινή συνάντηση της Δευτέρας
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Μία εβδομάδα έχει συμπληρωθεί
από την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, και τα πρώτα δείγματα
γραφής κρίνονται από τους εμπλεκομένους φορείς ως απογοητευτικά.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα η
διαχείριση του ζητήματος της μαθήτριας με τη μαντήλα, οι δύο μεταθέσεις διευθυντών με διαδικασίες
«εξπρές», του Λοΐζου Σέπου και
της διευθυντρίας του Δημοτικού
Σχολείου Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, καθώς και ο αποκλεισμός του
σχολείου από τον Σύνδεσμο Γονέων. Επιστέγασμα στο αρνητικό κλίμα, η πρόθεση της Οργάνωσης των
δασκάλων (ΠΟΕΔ) να κατέλθουν
σε μονόοωρη στάση εργασίας στις
23 του μήνα, καταγράφοντας με
αυτό το μέτρο την πρώτη χρονικά
απεργιακή κίνηση του νέου σχολικού έτους.
Εδώ και καιρό κρινόταν ως αδήριτη ανάγκη για τους εκπαιδευτικούς η επικαιροποίηση τόσο των
κανονισμών λειτουργίας των σχολείων, όσο και των εγκυκλίων που
αποστέλλει το Υπουργείο προς τις
σχολικές μονάδες. Η ίδια θέση εκφράστηκε από βουλευτές μέλη της
Επιτροπής Παιδείας της Βουλής.
Ωστόσο, παρά την ύπαρξη ειδικής
επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δεν
έχει γίνει κατορθωτό να καταλήξουν
σε συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα,
γεγονός που καυτηριάστηκε έντονα στις δύο πρόσφατες συνεδρίες
της Επιτροπής Παιδείας. Αυτό, μάλιστα, φαίνεται να αποτελεί και το
άλλοθι του κ. Λοΐζου Σέπου, τέως
διευθυντή του Λυκείου Αποστόλου
Βαρνάβα, ο οποίος εκδίωξε από το
σχολικό χώρο τη μαθήτρια που έφε-

μετακινηθεί για λόγους αξιοπρέπεια. Το συγκεκριμένο γεγονός και
η έκβαση της όλης υπόθεσης έφερε
την έντονη αντίδραση της ΠΟΕΔ,
η οποία κάνει ευθείς αναφορές σε
παρεμβάσεις εξωγενών παραγόντων για μεταθέσεις εκπαιδευτικών.








Το ερώτημα που τίθεται
εντόνως αφορά το
γιατί μετατέθηκε ένας
εκπαιδευτικός τη
στιγμή που εκκρεμούν
εναντίον του έρευνες.
ρε τη μουσουλμανική μαντήλα.
Πιο ειδικά, για το ζήτημα της
έλλειψης επικαιροποιημένων κανονισμών η Οργάνωση των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΕΛΜΕΚ) διά στόματος του προέδρου
της Κώστα Χ΄΄Σάββα στην τελευταία
συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Παιδείας επικαλέστηκε
την εγκύκλιο του 2009 που ουσιαστικά είναι ακόμη σε ισχύ και βάσει
αυτής λειτούργησε ο κ. Σέπος. Το
σημείο τριβής στη συγκεκριμένη
υπόθεση αποτελεί το γεγονός πως
η απόφαση περί μετάθεσης ελήφθη
λιγότερο από 48 ώρες από την εντολή διεξαγωγής διοικητικής έρευνας, και 24 ώρες αφότου ο ίδιος ο
υπουργός δήλωνε στα Μέσα Ενημέρωσης πως «πρόκειται για έναν
από τους καλύτερούς μας διευθυντές». Οι εξηγήσεις που δόθηκαν είναι πως υπήρχαν πληροφορίες προς
το υπουργείο περί σοβαρού ενδεχομένου έντονων αντιδράσεων σε
περίπτωση που ο κ. Σέπος εμφανιζόταν το πρωί της Δευτέρας στο
σχολείο.
Το ερώτημα που τέθηκε πολλάκις
στο δημόσιο διάλογο, αφορά το
γιατί μετατέθηκε ένας εκπαιδευτικός
λειτουργός τη στιγμή που εκκρεμούν
εναντίον του περισσότερες των μια
ερευνών, και πρωτίστως γιατί δεν
τηρήθηκαν όλες οι νενομισμένες

Καζάνι που βράζει

Τα πρόσφατα γεγονότα δυναμίτισαν το κλίμα στην παιδεία, με αποτέλεσμα να προκύψει ήδη η πρώτη χρονικά πρόθε-

ση για απεργιακά μέτρα, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
διαδικασίες που διέπουν τους κανονισμούς περί μεταθέσεων.

Γονείς και δικαστές

Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και
οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών
της ΠΟΕΔ, αναφορικά με ένα περιστατικό που είχε παρόμοια κατάληξη
με την περίπτωση του κ. Σέπου. Ο
Σύνδεσμος Γονέων του δημοτικού
σχολείου Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς
προέβη σε ενέργειες που ουσιαστικά
ισοδυναμούσαν με κατάληψη του
σχολείου, απαγορεύοντας στους

μαθητές να προσέλθουν στο σχολείο
για το πρώτο κουδούνι της χρονιάς.
Οι γονείς των μαθητών απέκλεισαν
συμβολικά την είσοδο του σχολείου
για δύο ημέρες, γεγονός που οδήγησε στη μη διεξαγωγή μαθημάτων
Δευτέρα και Τρίτη. Οι γονείς σημείωσαν σε συνέλευσή τους πως
«η αποχή όλων των παιδιών από το
σχολείο αποτελεί ένα πρώτο μέτρο
και ένα ηχηρό μήνυμα προς τη διεύθυνση δημοτικής εκπαίδευσης
προκειμένου να λάβει τις αποφάσεις
που πρέπει».

Για την επίλυση του θέματος
επιστρατεύτηκε εκ νέου ο υπουργός
Παιδείας, ο οποίος μετέβη στο σχολείο και προέβη σε διαβεβαιώσεις
προς τους γονείς, με αποτέλεσμα
οι τελευταίοι να επιτρέψουν στα
παιδία τους να επιστρέψουν στο
σχολείο την Τετάρτη. Για να γίνει
όμως αυτό, η δασκάλα που εκτελούσε χρέη διευθύντριας μετατέθηκε με διαδικασίες Σέπου σε άλλο
σχολείο, ενώ στους γονείς ο Υπουργός μετέφερε την απόφαση της διευθύνουσας να ζητήσει η ίδια να

Τα πρόσφατα γεγονότα δυναμίτισαν το κλίμα στην παιδεία του
τόπου, με αποτέλεσμα να προκύψει
ήδη η πρώτη χρονικά πρόθεση για
απεργιακά μέτρα λιγότερο από μια
εβδομάδα μετά την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς. Σε συνεδρίαση της η ΠΟΕΔ την Πέμπτη
(12/09) συζήτησε όλες τις εξελίξεις
που αφορούν το δημόσιο σχολείο,
με εκτενείς αναφορές στην «στοχοποίηση» των δασκάλων που οδηγούν σε παρεμβάσεις στα σχολεία
και την μετακίνηση εκπαιδευτικών.
Η ΠΟΕΔ αποφάσισε όπως συγκληθεί Συνέλευση των μελών στις 19
Σεπτεμβρίου, και ενώπιον τους θα
τεθεί η πρόταση για μονόοωρη
στάση εργασίας στις 23 του μήνα.
Τον ίδιο δρόμο φαίνεται να ακολουθεί και η οργάνωση των καθηγητών Μέσης Γενικής (ΟΕΛΜΕΚ),
η οποία την προσεχή Δευτέρα στις
15:00 συγκάλεσε έκτακτο κεντρικό
διοικητικό συμβούλιο στο οποίο
θα συζητηθούν μέτρα όσον αφορά
την Αξιολόγηση του μαθητή, ειδικά
σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της
στην Α΄ Λυκείου με τα τετράμηνα.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
πως δεν αποκλείεται η συζήτηση
να επεκταθεί και σε άλλα θέματα.
Πέραν αυτών, οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις θα πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση επίσης
της Δευτέρα με στόχο τον συντονισμό και την κοινή δράση.

Η μεγάλη ιστορία της Παναγίας της Λύσης
Την περασμένη Κυπριακή οι Λυσιώτες στην εκκλησία τους δάκρυσαν στους ύμνους της βυζαντινής χορωδίας Σουρουλλά







Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ

Φανταστείτε αυτή τη σκηνή, που
ακόμα και σήμερα, ύστερα από 65
χρόνια, σαν τη φέρνω στη μνήμη
μου συγκλονίζομαι. Μέσα στο ιερό
της εκκλησίας της Παναγίας της
Λύσης βρίσκεται ο παππούς μου ο
Παπάδημητρης Χατζηδημήτρης.
Στο αριστερό ψαλτήρι στέκεται
σκυφτός πάνω από το βιβλίο κρατώντας ένα αναμμένο κερί ο Παναής του Ιλαμιού, σήμερα ο ΄Οσιος
Παναής, υποψήφιος για αγιοποίηση. Στο δεξιό ψαλτήρι, σε μικρή
απόσταση, βρίσκεται ο Γιωρκής
του Ζαχαρκά, ο μετέπειτα αγιογράφος Πατήρ Γαβριήλ και ηγούμενος
της κοιτίδας του Χριστιανισμού
στην Κύπρο, της Μονής Αποστόλου
Βαρνάβα. Πιο πίσω σκορπισμένες
στους σκάμνους τους δυο τρεις
γριούλες, στέκονται με δέος και
ακούν τη λειτουργία του εσπερινού
και μπροστά στην Ωραία Πύλη εγώ,
κρατώντας την λαμπάδα των εξατερύγων να περιμένω το νεύμα του
παππού μου, για την επόμενη κίνηση.
Η όλη τελετή μοιάζει με μυσταγωγία. Και την έζησα πολλές φορές
στον εσπερινό που τελούσε ο παπούς Παπάδημητρης στην Εκκλησία της Λύσης, που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων των Λυσιωτών. Πραγματικά ένοιωθα ότι βρισκόμουν
πολύ κοντά στο Θεό...
Την περασμένη Πέμπτη το βράδυ έπεσε το σύνθημα από τον δήμαρχο Ανδρέα Καουρή: Την Κυριακή πάμε προσκύνημα στο χωριό
μας και θα λειτουργήσουμε για
πρώτη φορά την εκκλησία μας.
Την άλλη μέρα συνέβη το απίστευτο. Αμέσως στήθηκαν συνεργεία
υπό τον Κυριάκο Ανδρέου και την
επομένη αυτός κινητοποίησε τους
Τουρκοκύπριους φίλους του στο
χωριό κι άρχισε αμέσως το καθάρισμα της Εκκλησίας. Μέχρι την
Κυριακή ήταν όλα έτοιμα. Ξεπλύθηκε η εκκλησία, καθαρίστηκε η
Αγία Τράπεζα, μεταφέρθηκαν κα-

Την προπερασμένη Πέμπτη το βράδυ έπεσε το
σύνθημα από τον δήμαρχο Ανδρέα Καουρή: Την
Κυριακή πάμε προσκύνημα στο χωριό μας και
θα λειτουργήσουμε για
πρώτη φορά την εκκλησία μας. Την άλλη μέρα
συνέβη το απίστευτο.
τους Λυσιώτες, Ανδρέα Τοφιά, Συμεών Γιάγκου Συμεού και Καλλή
του Γιάννη.

Το μέγα δίλημμα

Μόνη και περήφανη, χωρίς να λυγίσει μέχρι στιγμής, ορθώνεται η Εκκλησία της Παναγίας, θαύμα γοτθικής αρχιτεκτονικής, κατ’ απομίμηση της εκκλησίας του

Αγίου Νικολάου στην παλαιά Αμμόχωστο, όπως την παρέδωσαν στους Λυσιώτες πριν από ένα και πλέον αιώνα οι προπάτορές μας.
ρέκλες και η εικόνα της Παναγίας
-όχι η πραγματική γιατί αυτή έχει
μια μεγάλη ιστορία. Την μετέφερε
μυστικά ο πρώην δήμαρχος Ανδρέας Τοφιάς από τα κατεχόμενα
πριν από μερικά χρόνια όπου την
φύλαγαν άνθρωποι που γνώριζαν
την αξία της και σήμερα ο Τοφιάς
είναι καταζητούμενος από τις τουρκοκυπριακές αρχές, για την... παρανομία του να σώσει την εικόνα
της Παναγίας.
Την Κυριακή οι εκατοντάδες
των Λυσιωτών που πήγαν στο χωριό τους με πρωτοβουλία του Δήμου
της κοινότητας έστεκαν μέσα στην
κενή από εικόνες και στασίδια εκκλησιά της Παναγίας, έστρεφαν
τα μάτια προς τα πάνω για να αντικρύσουν το κενό εικονοστάσι
και τους κενούς τοίχους και τα δάκρυά έτρεχαν κυριολεκτικά από

τα μάτια τους.
Πότιζαν με αυτά το φρεσκοπλυμένο δάπεδο καθώς αναλογίζονταν
τις παλιές καλές μέρες καθώς
άκουαν τους ύμνους από τη βυζαντινή χορωδία του Γιάγκου Σουρουλλά να γεμίζει με τις μελωδίες της
την πανηγυρική ατμόσφαιρα της
εκκλησίας με τη θαυμάσια ακουστική της, αλλά και το δράμα που
περνούν από το 1974, χωρίς να
καμφθούν στο πέρασμα του χρόνου
μέχρι την άγια μέρα που ο ήχος
της καμπάνας θα αγκαλιάσει όλο
το χωριό, όσο απέμεινε από το
γκρέμισμα των περισσοτέρων πλινθόκτιστων σπιτιών, από την παρέλευση πέντε δεκαετιών.
Μόνη και περήφανη, χωρίς να
λυγίσει μέχρι στιγμής, ορθώνεται
η Εκκλησία της Παναγίας, θαύμα
γοτθικής αρχιτεκτονικής, κατ΄απο-

μίμηση της εκκλησία του Αγίου
Νικολάου στην παλαιά Αμμόχωστο,
όπως την παρέδωσαν στους Λυσιώτες πριν από ένα και πλέον αιώνα οι προπάτορές μας.

Η ιστορία της εκκλησίας

Ένας από τους λίγους Λυσιώτες
που συνεχίζει να μελετά και να καταγράφει τα της Λύσης, ο Δημήτρης
Περσιάνης, δημοτικός σύμβουλος
στη Λύση, μας βοηθά να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας, αυτό το περίφημο κτίσμα αρχιτεκτονικής που
παραδόθηκε στους Λυσιώτες το
1901. Η ανέγερσή της κράτησε
δέκα σχεδόν χρόνια. Κτίστηκε, λοιπόν, την περίοδο 1892-1901. Αρχιτέκτονας και αρχιμάστορας ήταν
ο Χριστόδουλος Γρούτας από το
Δάλι. Αργότερα συνέχισε και τελείωσε το κτίσιμό της ο Ιάκωβος

Παύλου από την Κοντέα. Κτίστηκε
στον τύπο της τρίκλιτης σταυροειδούς τρουλλαίας βασιλικής, με
έντονο το νεογοτθικό στοιχείο. Η
κεντρική πόρτα της, από την οποία
περνούσαν όλοι οι πιστοί εισερχόμενοι στην εκκλησία για να ανάψουν στην χάρη της ένα κερί και
να προσευχηθούν, είναι αντίγραφο
της εισόδου του ναού του Αγίου
Νικολάου Αμμοχώστου. Το εικονοστάσιο κατασκευάστηκε το 1909
από κάποιον Ευτυχή στη Λάρνακα.
Την ίδια χρονιά άρχισε η κατασκευή του κωδωνοστασίου, που
ολοκληρώθηκε το 1920. Παρά το
μεγάλο της μέγεθος καθώς μπορούσε να «φιλοξενήσει» πάνω από
χίλια άτομα, χρειάστηκε και γυναικωνίτης. Αυτός, λοιπόν, κατασκευάστηκε το 1948, από κάποιον
μάστορα Ηλία από τον Καραβά και

Το 2015 το δημοτικό συμβούλιο
Λύσης υπό τον δήμαρχο Συμεών
Παστό βρέθηκε μπροστά στο δίλημμα είτε να αφήσει την εκκλησία
της Λύσης να καταρρεύσει, είτε
να τη σώσει, ξοδεύοντας ένα σεβαστό ποσό από τα ταμεία του. Η
απόφαση ήταν ομόφωνη: Η εκκλησιά μας, αυτό το περίφημο κτίσμα,
πρέπει να σωθεί. Έτσι μια τριμελής
επιτροπή που την αποτελούσαν ο
δήμαρχος, ο Κυριάκος Ανδρέου μέλος του συμβουλίου και ο ιερέας
πατήρ Σάββας επισκέφθηκαν την
εκκλησία και συμφώνησαν: Πρέπει
να σώσουμε αυτό το αριστούργημα
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Άρχισε η κινητοποίηση και σήμερα
όπως πληροφορούμαι οι προσπάθειες του νέου δημάρχου Ανδρέα
Καουρή, βρίσκονται σε πολύ καλό
δρόμο, καθώς οι ζημιές που υπέστη,
με την πάροδο του χρόνου, δεν είναι ανεπανόρθωτες, αλλά πρέπει
να επιδιορθωθούν. Σ’ αυτή την εκκλησία όταν προσεύχεσαι, νιώθεις
τόσο κοντά στο Θεό...

Ευχαριστούμε τον εκ Λύσης ορμώ-

μενο αγαπητό συνάδελφο Παναγιώτη Παπαδημήτρη για αυτή του τη συνεισφορά στην έκδοση της «Κ».
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Το παρασκήνιο της νέας Κομισιόν
Οι ασκήσεις ισορροπίας, τα «μηνύματα» και οι... στραβοτιμονιές της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Της ανταποκρίτριάς μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Την περασμένη ¬ØÃÚÎÎ©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔ
ÔÚËØ¦ÏËÔÙÚËÑÄÚÇÔÍÏÇÖËØÃÖÕßÊÆÕ
×ØËÝÙÚÕÖÄÔÚÏÕßÓÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÓÖØÕÙÚ¦ÙËÊËÑ¦ÊËÝÊÏÇÖÏÙÚËßÓÁÔÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÚÜÔ
ØßÐËÒÒ×ÔËÐÎÍ×ÔÚÇÝÚÎÊÕÓÂÚÎÝ
ËÖÄÓËÔÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÚÇÔÎÖÇØÛËÔÏÑÂÚÎÝËÓÌ¦ÔÏÙÎÑÇÏÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÎËØÓÇÔÃÊÇÖÕÒÏÚÏÑÄÝËÔÇÒÒÇÙÙÄÚÇÔÓËÓËÍ¦ÒÎËßÑÕÒÃÇÇÖÄ
ÇÍÍÒÏÑ¦ÙËÍÇÒÒÏÑ¦ÑÇÏÍËØÓÇÔÏÑ¦
ÑÇÛ×ÝÖÇØÕßÙÃÇàËÚÕßÝÔÁÕßÝ
ÏÙÞßØÕÆÝÚÎÝ
ÔÁÇÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÍÏÇÁÔÇÔÓÂÔÇÊÕÆÒËßËßÖÄÇÖÄÒßÚÎÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÍÏÇÔÇÒÆÙËÏÓÏÇ
ÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÎËÐÃÙÜÙÎ×ÝÛÇÑÇÚ¦ÌËØÔËÔÇÁÞËÏÓÏÇÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÎ
ÖÏÚØÕÖÂÓËÙÞËÊÄÔÏÙ¦ØÏÛÓÕßÝ¦ÔÊØËÝÑÇÏÍßÔÇÃÑËÝÊÃÔÕÔÚÇÝÏÙÞßØ¦ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇÙËÊßÚÏÑÕÆÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÇÔÇÚÕÒÏÑÕÆÝÈÄØËÏÕßÝÑÇÏÔÄÚÏÕßÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÙËËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝ
ÇÖÄÚÇÚØÃÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÚÕßØÜÖÇáÑÄÇáÑÄ ÚÕßÝ
ÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝÑÇÏÚÕßÝ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕßÝ ÇÏËÔ×ÓÖÕØËÃÔÇÚÇÑÇÚ¦ÌËØËÇÖÄ¦ÖÕÉÎÏÙÕØØÕÖÏ×ÔÎÃÊÏÇ
ÁÑÇÔËÊÆÕÈÇÙÏÑ¦ÙÚØÇÈÕÖÇÚÂÓÇÚÇ!
ÓÃÇÓ¦ÒÒÕÔÇÚßÞÂËÖÏÒÕÍÂËÖÏÚØÄÖÕßÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÓÃÇÒ¦ÛÕÝÕÔÕÓÇÙÃÇ
ËÔÄÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÚÕßÒÒÎÔÇËÖÏÚØÄÖÕßÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄËßØÜÈÕßÒËßÚÁÝ
ÜÝÖØÕÙÈÒÎÚÏÑÂ

Δυσνόητη δομή
ßÍÞØÄÔÜÝÎÊÕÓÂÚÎÝÔÁÇÝÖÏÚØÕÖÂÝËÃÔÇÏÛÕÒÂÑÇÏÊßÙÔÄÎÚÎ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÍÏÇÁÓÖËÏØÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÚÕÔØÄÒÕ
ÖÕßÛÇÖÇÃÐÕßÔÕÏÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÏÚÎÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÖÕßÁÞÕßÔËÖÜÓÏÙÚËÃÚÎÔ
ËÖÃÈÒËÉÎÓÏÇÝÙËÏØ¦ÝÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÚÇÕÖÕÃÇÊËÔÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝËÔ×ÕÏÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝÚÕß
ÑÇÛËÔÄÝÊËÔËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØËÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÖÏÛÇÔ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÙÚÏÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝÖÕß
ÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔ
ÖØ×ÎÔËØÓÇÔÃÊÇßÖÕßØÍÄÝ
ÓßÔÇÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÚØËÏÝËÑÚËÒËÙÚÏÑÕÆÝÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÝ
ÇÖÄÚÇÚØÃÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙËÇßÚÂÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÚÕßÝÚØËÏÝÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÚÕÓËÃÝ
ÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÖËÔÚÇËÚÃÇ ÒÃÓÇ
¤ÎÌÏÇÑÂÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ËÃÔÇÏÕÏÈÇÙÏÑÁÝÚÎÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÓËÚÕÔ©ÒÒÇÔÊÄ¢ØÇÔÝ¬ÃÓËØÓÇÔÝÕÙÏÇÒÏÙÚÂÝÔÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÚÕ ÒÃÓÇÑÇÏÚÕÔÊÆÙÑÕÒÕØÄÒÕÔÇ
ÛÁÙËÏÚÎÔÙÚÏÝØ¦ÍËÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑ¦ÕßÊÁÚËØÎÝÎÖËÃØÕß
ÚÎÇÔÂ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØ
¢ÏÒËÒËÆÛËØÎÔÇÇÔÇÈÇÛÓÃàËÚÇÏ
ÑÇÏÇÖÄËÖÃÚØÕÖÕÝßÖËÆÛßÔÎÍÏÇ
ÚÕÔÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÖÒÁÕÔÔÇËÃÔÇÏ
ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÖÕßËÑÚÄÝÇÖÄÚÕ
ÖÇÒÏÄÚÎÝÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÚÎÔ¤ÎÌÏÇÑÂÔÜÙÎÑÇÏ
ÚÏÝ§ÁËÝ¬ËÞÔÕÒÕÍÃËÝ©¦ÒÔÚÏÝ
§ÚÕÓÖØÄÈÙÑÏÝ ÓÖÇÃÔËÏÑÇÏ
ÇßÚÄÝÙÚÕÚØÃÕÚÜÔÏÙÞßØÄÚËØÜÔ
ÚÕß)LYSH`TVU[©ËÚÕÔÄÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ,ÖÏÚØÕÖÂÝÏÕÆÔÑËØ
ßÖËÆÛßÔÕÝÍÏÇÚÕßØ×ÍÃÔËÚÇÏÖÒÁÕÔÕÚÙ¦ØÕÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ®ÑÇÛ×ÝÛÇÁÞËÏßÖÄÚÎÔËßÛÆÔÎÚÕß

Ο τίτλος στο χαρτοφυλάκιο του Ελληνα αντιπροέδρου και η επιλογή
του Ούγγρου επιτρόπου
αρμοδίου για τη Διεύρυνση προκάλεσαν
αντιδράσεις.
ÄÞÏÓÄÔÕÚÏÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇ²ØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦
ÑÇÏÚÎÏÕÓÎÞÇÔÃÇÖÄÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÜÔÖØÕÚËØÇÏÕÚÂÚÜÔÚÎÝÎ¢ÕÔ
ÔÚËØ¦ÏËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏÛÁÙËÏ
ÓÏÇÇÚàÁÔÚÇÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÇÛÁÓÇÚÇ
ÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎÇÖ»ÄÚÏÕÏÖØÕÑ¦ÚÕÞÕÃÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÏÕÆÔÑËØ
ÂÚÇÔÖÏÕÖßØÕÙÈËÙÚÏÑÂÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÒÆÙËÏÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÖÕÒßÑØÃÙËÏÝÖÕßÞÚÆÖÎÙÇÔÚÎÔÓÁÙÇ
ÙËÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇ®ÒÁËÏÕÏ¦ÔÔÎÝ
ÓÓÇÔÕßÎÒÃÊÎÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝØËßÔ×ÔÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕß
ÚÜÔØßÐËÒÒ×Ô,\YVWLHU7VSPJ`
*LU[YL¢ÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÛÁÚËÏÇÚàÁÔÚÇÖÕßÇÖÇÙÞÕÒËÃ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÔÓÁÙÕßØÜÖÇÃÕ®
ÖØÕÙÛÁÚËÏÕÃÊÏÕÝ©ÚÇÔÄÓÜÝÛÇ
ÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÑ¦ÔËÏÑÇÏÎÃÊÏÇÚÕÔ
ÖßØÕÙÈÁÙÚÎÚÄÚËÛÇÌÇÔÕÆÔÑÇÏÕÏ
ÎÍËÚÏÑÁÝÚÎÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝ®
ÁØÇÇÖÄÚÎÔÇØÏÛÓÎÚÏÑÂÏÙÕØØÕÖÃÇÖÕßÑØÇÚÂÛÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÇÔ¦ÓËÙÇÙË¦ÔÊØËÝÑÇÏÍßÔÇÃÑËÝËÖÏÚØÄÖÕßÝÎ¢ÕÔÔÚËØ¦ÏËÔ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÁÞËÏÑÇÏ

ÓÏÇÑÕÓÓÇÚÏÑÂÏÙÕØØÕÖÃÇÙËÑ¦ÛË
ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÓËÚÕßÝÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÝÑÇÏËÖÏÚØÄÖÕßÝÔÇÇÔÂÑÕßÔ
ÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÁÚÙÏ×ÙÚË
ÔÇËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÇÖÄ
ÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÍÏÇÑ¦ÛËÖØÄÚÇÙÂÚÎÝ
ÔÊËÏÑÚÏÑÂËÃÔÇÏÎËÖÏÒÕÍÂÚÕß
ÚÇÒÕÆËÖÏÚØÄÖÕß¶¦ÕÒÕ¬àËÔÚÏÒÄÔÏÕÙÏÇÒÏÙÚÂÝ¶ÖÕßÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÑØÃÙÏÓÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÙÚÕÕÖÕÃÕÛÇÁÞËÏÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÜÝÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÖÕÔÕÑÁÌÇÒÕÚÕÔÏÚÇÒÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÑÇÏÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕßÊËÔ
ÛÁÒËÏÔÇÙßÓÓÕØÌÜÛËÃÓËÚÕßÝËßØÜÖÇáÑÕÆÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝ©ÖØ×ÎÔÚÇÒÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
¬àËÔÚÏÒÄÔÏÖÁØÇÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎ
Ó¦ÞÎÖÕßÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÊ×ÙËÏÓËÚÎ
ª×ÓÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖ¦ØËÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕßÛÇËÃÔÇÏÙÆÓÌÜÔËÝÑÇÏÓË
ÚÕÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÑÇÏ
ÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÄÚÕß§ÚÕÓÖØÄÈÙÑÏÝÕ
ÕÖÕÃÕÝÇÔÂÑËÏÙÚÕßØÜÖÇáÑÄÇáÑÄ ÄÓÓÇ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÝËÔÄÝÚÇÒÕÆÙÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÇßÚÂÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ËÖÎØË¦àËÏÏÊÏÇÃÚËØÇÚÎÞ×ØÇÖÄ
¦ÒÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇËÐÇØÚÎÛËÃÎÖÕØËÃÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏ
ÄÞÏÇÖÄÚÎÔËÛÔÏÑÄÚÎÚÇÚÕßËÖÏÚØÄÖÕß®ÒÁËÏÕÑÓÓÇÔÕßÎÒÃÊÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖËÃÙËÏÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÙÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÚÇÓÁÒÎ
ÚÕß,\YVNYV\WÑÇÏÄÞÏÚÎÔÖÏÚØÕÖÂÔÔÕÓÃàËÏÑÇÔËÃÝÖÜÝÓËÁÔÇÔ

ÚÇÒÄÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇËÃÔÇÏÖÏÕËÆÑÕÒÇÇÖÒÕÖÕÏËÃÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ®
ÑÇÚÇÒÂÍËÏ

Οι αντιρρήσεις
©ÓÜÝËÔ×Î¢ÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÁÊÜÙËÙÎÓÇÙÃÇÙÚÕÔÇÑØÇÚÂÙËÏÊÆÙÑÕÒËÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÙßÍÞØÄÔÜÝÁÑÇÔË
ÊÆÕÙÕÈÇØ¦ÙÚØÇÈÕÖÇÚÂÓÇÚÇØ×ÚÕÔÓËÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇÖÕßÊÄÛÎÑË
ÙÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÚÕßÒÒÎÔÇËÖÏÚØÄÖÕß¡ÇØÍÇØÃÚÎÞÕÏÔ¦ÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÚØÄÖÕß
àÜÂÝ®ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÑÇÏÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ¡ËØÏÑÕÃËßØÜÈÕßÒËßÚÁÝ
ÊÂÒÜÙÇÔÖØÕÙÈËÈÒÎÓÁÔÕÏÇÖÄÚÕÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÚÃÚÒÕËÐÎÍ×ÔÚÇÝÄÚÏ
ÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙËÓÏÇØÎÚÕØÏÑÂÊÇÔËÏÙÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔÑØÇËÐÏ¦® ÇÏÕÏ
ÚØËÏÝÖÏÕÏÙÞßØÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝ
ÇÔÚÃÖÇÒËÝÚÕß ÙÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ¶ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÂÑËÏÕÑ
ÞÕÏÔ¦Ý¶àÎÚÕÆÔÔÇËÍÑÇÚÇÒËÏÌÛËÃ
ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÚÃÚÒÕÝÑ¦ÚÏÖÕß
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ËÆÚËØÕÔÎÇÔ¦ÛËÙÎÙÚÕÔ©ÆÍÍØÕËÖÃÚØÕÖÕÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß
ÚÎÝÏËÆØßÔÙÎÝÛËÜØÂÛÎÑËËÖÃÙÎÝ
ÙÚØÇÈÕÖ¦ÚÎÓÇ©ÙÕÏËÖÏÑØÃÔÕßÔÚÎÔ
ËÖÏÒÕÍÂÇßÚÂÚÕÔÃàÕßÔÄÚÏÎ¢ÕÔ
ÔÚËØ¦ÏËÔßÖÕÈÇÛÓÃàËÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇ
ÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß
ÑÇÛ×ÝÕßÖÕÉÂÌÏÕÝËÖÃÚØÕÖÕÝ¦àÒÕ¬ØÕÑÙ¦ÔÏßÖÂØÐËßÖÕßØÍÄÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ©ØÓÖÇÔ
ÑÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏ
ßÖÕÈ¦ÛÓÏÙËÚÕÊÏÑÇÙÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ

Η στροφή της Ε.Ε. από το ευρώ στο περιβάλλον
Τα επόμενα ÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÇÖÄÚÕËßØ×ÑÇÏÔÇÑÏÔÎÛËÃÖØÕÝÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ¬ÕÔÁÕ
,\YVNYV\WÛÇËÃÔÇÏÚÕÙßÓÈÕÆÒÏÕ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ®ÁÒËÍËßØÜÖÇÃÕÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÓËÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÚÎÝÔÁÇÝÖÏÚØÕÖÂÝÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÇÒÒ¦ÇßÚÄÖÕßÛÇÁÞËÏÙÚÇÞÁØÏÇ
ÚÕßÕËÑÚËÒËÙÚÏÑÄÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ
¬ÃÓËØÓÇÔÝ©©ÒÒÇÔÊÄÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÛÇÙßÔÚÕÔÃàËÏÚÏÝËØÍÇÙÃËÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÖØ¦ÙÏÔÎÙßÓÌÜÔÃÇ®ÍÏÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÊËÙÓËÆÛÎÑËÎ©ÆØÙÕßÒÇ
ÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÚÕÔÕÆÒÏÕÓËÙÚÄÞÕÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝßÖÄÙÞËÙÎÝ
ÍÏÇÚÕÔÓÎÊËÔÏÙÓÄÚÜÔØÆÖÜÔÓÁÞØÏÚÕ
ÇÏÍÏÇÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕß

ÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇ
ÑÕÏÚ¦ÐËÏÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦ßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÁÞËÏÂÊÎÊßÙÓËÔËÃÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÓËÚÎÓÕØÌÂÚÜÔ
àÎÓÏ×ÔÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÇÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÙßÞÔÄÚËØÇÇÑØÇÃÇÑÇÏØÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÖÚ×ÙÎ
ÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝÚÕßªÂÔÕßÕÊÂÍÎÙË
ÖÁØßÙÏÙËÖØÕÙÜØÏÔÂÙßØØÃÑÔÜÙÎ
ÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÒÄÍÜ
ÚÎÝÇÊßÔÇÓÃÇÝËÑÚÁÒËÙÎÝËÓÖÕØËßÓÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×ÔÓËÚÇÌÕØ×ÔÇÖÄÚÇÑÇÔ¦ÒÏÇÚÕßËÆÚËØÕÔ
ÚÇÞØÂÓÇÚÇÖÕßÇÖÇÏÚÂÛÎÑÇÔÍÏÇ
ÚÎÔÑØÃÙÎÞØÁÕßÝÜÞØÏÕÆÔÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÑÄÙÚÕÝÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÍÑÇÃËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇÖÕÚØÇÖÕÆÔÚÇÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑ¦
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÝ
ÚÎÝÎÝÑÇÏÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÔÕÏ

ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÙÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÓÕØÌÕÒÕÍÃÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÓËÒÁÚÎÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÓÄÔÕÍÏÇÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÎÒËÑÚØÕÊÄÚÎÙÎÝÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÖËØÃÖÕß 
ÊÏÙËßØ×ÚÕÔÞØÄÔÕÙËËÖÏÖÒÁÕÔ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÊÎÎÔÁÇÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÊËÙÓËÆÛÎÑËÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏÚÎ
ÓËÚÇÚØÕÖÂÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÖËÔÊÆÙËÜÔÙËÖØ¦ÙÏÔÎÚØ¦ÖËàÇ®ÓËÙÚÄÞÕÔÇÐËÑÒËÏÊ×ÙËÏ®
ÚØÏÙËßØ×ÙËËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÎÝÖØ¦ÙÏÔÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇ

Το παράδειγμα της ΔΕΗ
ÔÊËÏÑÚÏÑÂÚÜÔÇÖÚ×ÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÙÚÎÔÖØÇÍÓÇ-

ÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÎÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÎÝÎÕÖÕÃÇÄÖÜÝÑÇÏÄÒËÝ
ÕÏËÔËØÍÕÈÄØËÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝËÃÔÇÏ
ßÖÕÞØËÜÓÁÔÎÔÇÇÍÕØ¦àËÏÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇËÑÖÕÓÖ×ÔÇÖÄÁÔÇÖÇÔËßØÜÖÇáÑÄÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕØÆÖÜÔ¥ÙÚÄÙÕÎÇÖÕÙÆØËÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕ
¦ÊËÏËÝÇÖÄÚÕËÔÒÄÍÜÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ×ÙÚËÎÚÏÓÂÚÕßÝÔÇÇÔËÈÇÃÔËÏ
ÑÇÏÔÇÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÕÏØßÖÇÔÚÁÝ
ÔÇÙÚØÇÌÕÆÔÙËÖÏÕÌÏÒÏÑÁÝÖØÕÝ
ÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ
ÎÕÖÕÃÇÑßØÃÜÝÖÇØ¦ÍËÏØËÆÓÇÇÖÄ
ÒÏÍÔÃÚÎÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÓÇàÕÆÚÑÇÏ
ÔÚÃàËÒÙÚÇÔÎÙÏ¦ÊËÔÁÞËÏÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃÙÚÇÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇ¬Õ
ÚÃÓÎÓÇÖÕßÖÒÎØ×ÔËÏËÃÔÇÏÈÇØÆ
ÑÇÛ×ÝÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ
ÍÏÇÑ¦ÛËÚÄÔÕÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕß¦ÔÛØÇÑÇÖÕßËÑÒÆËÏÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÖËÔÚÇËÚÃÇ

Η δύσκολη αποστολή
του Μαργαρίτη Σχοινά
«Τον ξέρετε ÜÝÖØ×ÎÔÓÁÒÕÝÚÕß
ßØÜÖÇáÑÕÆ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÚÕÔ
ÍÔÜØÃàËÚËÑÇÏÜÝÓÁÒÕÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÁÔÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝßØÜÖÇÃÕÝÖÕßÛÇÖØÕÙÚÇÚÁÉËÏÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÚØÄÖÕàÜÂÝ
ÓÇÝ®ËÃÖËÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÖØÄËÊØÕÝ
©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÓËÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕÞÇÓÄÍËÒÕÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎÑÇÛ×ÝÖÇØÕßÙÃÇàËÚÕÔ
ÔÁÕÒÒÎÔÇËÖÃÚØÕÖÕ¡ÇØÍÇØÃÚÎ
ÞÕÏÔ¦ÕÕÖÕÃÕÝÛÇËÃÔÇÏÕÖØ×ÚÕÝËÖÃÚØÕÖÕÝÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕß
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÓÏÇÚÄÙÕßÉÎÒÂÛÁÙÎÇßÚÂÚÕßÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕß
©ÞØÕÔÕÝÑÞÕÏÔ¦ÝÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕÔÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÜÔÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÍÏÇÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÑÇÏ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏËØÍÇÙÃÇÑÇÏ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎ ÇÛ×ÝßÖÄÚÎÔËßÛÆÔÎÚÕßÖÁÌÚËÏÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎ
ÑÇÏÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
ÕÚÃÚÒÕÝÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÖÕß
ÚÕßÊÄÛÎÑËÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÚØÄÖÕßàÜÂÝ®ÞÚÆÖÎÙËËßÇÃÙÛÎÚËÝÞÕØÊÁÝÓËÁÔÚÕÔËÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÔÇËÑÌØ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕßØÜÖÇáÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÇÌÕÆ
ËÔÏÙÞÆËÏÚÎÔÇÑØÕÊËÐÏ¦ØÎÚÕØÏÑÂ
¡ËÚ¦ÚÏÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÎÕÔÕÓÇÙÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÇÒÒ¦ÐËÏÇÑÄÓÎÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÏÝ
ÇÑØÕ¦ÙËÏÝÙÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÑÇÏÔÇÒÂÐËÏÍØÂÍÕØÇÎÊÆÙÑÕÒÎ
ÇØÞÂÚÕßÔÁÕßËÖÏÚØÄÖÕß©ÃÊÏÕÝ
ÕÇÔ ÒÕÔÚÏÕÆÔÑËØßÖËØÇÙÖÃÙÚÎÑËÚÕÔÖØ×ÎÔÙßÔËØÍ¦ÚÎÚÕß
ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÕ
,\YVUL^ZÄÚÏÕÚÃÚÒÕÝÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÖÕßÚÕßÊÄÛÎÑËÊËÔÙßÓÈÇÊÃàËÏÓËÚÏÝÇÐÃËÝÚÕßÑÞÕÏÔ¦®

Περίπλοκο ζήτημα
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎ¢ÕÔÔÚËØ
¦ÏËÔËÖÁÒËÐËÚÕÔÑÞÕÏÔ¦ÔÇ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔÇÔÚÏÖØÕËÊØÃÇÚÕß
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÊÆÙÑÕÒÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÊËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÇÁØÇÔ
ÚÕßÄÚÏÕÒÒÎÔÇÝßÖÕÉÂÌÏÕÝËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝËÖÃÚØÕÖÕÝÇÖÄÚÕÔ
§ÄÚÕÖÕßÑßØÃÜÝÖÒÂÚÚËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÖÇØ¦ÔÕÓÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎ¶Õ
ÃÊÏÕÝËÑÖØÕÙÜÖËÃÑÇÏÚÕßØÜÖÇáÑÄÇáÑÄ ÄÓÓÇÄÖÕßÚÇÛÁÓÇÚÇÚÎÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÑÇÏÚÎÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÂÚÇÔÇÖÄÚÇÈÇÙÏÑ¦
ÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÕß¶ÎÇÔ¦ÛËÙÎ
ÇßÚÕÆÚÕßÔËßØÇÒÍÏÑÕÆÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÎÝÔÁÇÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ

ÖÏÚØÕÖÂÝÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÕßÑ
ÞÕÏÔ¦ÁØÕßÓËÄÚÏÚÕÛÁÓÇÚÎÝ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÃÙÜÝËÃÔÇÏÚÕÖÏÕ
ÖËØÃÖÒÕÑÕ¶ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÊËÔÓÖÄØËÙËÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇ®ÒÁËÏÕÑÓÓÇÔÕßÎÒÃÊÎÝ
©¡ÇØÍÇØÃÚÎÝÞÕÏÔ¦ÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÇÔÇÒßÚÂ
ÐÁØËÏÄÙÕÒÃÍÕÏÚÕßÝËßØÜÖÇáÑÕÆÝ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÚÕßÛÁÓÇÚÕÝÚÏËÃÞËÍÃÔËÏÑÇÏ
ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßËÃÞÇÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÑÇÏÃÙÜÝÔÇËÃÔÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝÒÃÍÕßÝÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ

Η Φον ντερ Λάιεν
θεωρεί ότι είναι
ο πιο κατάλληλος για
να δώσει νέα ώθηση
στην αναθεώρηση
του Δουβλίνου,
που είχε βαλτώσει.
ÚÕÖØÕÞÜØÂÙËÏ¢ÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÛËÜØËÃÄÚÏÕÑÞÕÏÔ¦ÝËÃÔÇÏ
ÕÖÏÕÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÝÍÏÇÔÇÊ×ÙËÏ
ÔÁÇ×ÛÎÙÎÙÚÎÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕß
ÕßÈÒÃÔÕßÖÕßËÃÞËÈÇÒÚ×ÙËÏÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÖÏÚØÕÖÂÝÒÁËÏÕÑÓÓÇÔÕßÎÒÃÊÎÝ
ßÍÞØÄÔÜÝÎËÖÃÚØÕÖÕÝÖÕßÛÇ
ËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔÎÍÏÇÛÁÓÇÚÇÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÒÈÇÏÄÞÇÔÙÕÔÑÇÏ
ÛÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÙÚËÔ¦ÓËÚÕÔÑ
ÞÕÏÔ¦ÑÇÚ¦ÍËÚÇÏÇÖÄÚÎÕßÎÊÃÇÓÏÇÞ×ØÇÓËÏÊÏÇÃÚËØÎÍÔ×ÙÎ
ÙÚÇÛÁÓÇÚÇÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÑÇÏ
ËßÇÏÙÛÎÙÃËÝËÔ×ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÚÜÔÕÙÏÇÒÏÙÚ×ÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÔÖÏÕËÆÑÕÒÇÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÔÕÓÕÛËÙÃËÝÇÖÄ
ÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÑÇÛ×ÝÛÇ
ÁÞÕßÔÕÏÑÕßÓËÔÏÑÂÇÖÕÊÕÞÂÑÇÏ
ÚÜÔÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
ÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ÚÕßÑÞÕÏÔ¦ÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÛÁÙÎËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑÇÛ×ÝÖÁØÇÔÚÎÝÚÏÓÎÚÏÑÂÝÛÁÙÎÝ
ÚÕßÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÕÒÒÎÔÇÝ
ËÖÃÚØÕÖÕÝÛÇÁÞËÏÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑ×ÔÑÕÔÊßÒÃÜÔ
ÖÕßÊÃÔÕÔÚÇÏÙÚÎÞ×ØÇÑÇÏ¦ÓËÙÎËÓÖÒÕÑÂÙÚÏÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
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Στρατηγική
συναίνεσης
με το βλέμμα
στο Κέντρο
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Ευρύτερες ÙßÔÇÏÔÁÙËÏÝËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÝÔÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÔÄÉËÏÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÛËÙÓÏÑ×ÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÇÔÕÃÍÕßÔÓË
ÖØ×ÚÕÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÚÎÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝ
ÑÇÛ×ÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÎÝ ®ËÐËÚ¦àËÏËÔÓÁÙÜÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÔÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇØÞÎÍÕÆÝÖÏÊÏ×ÑÕÔÚÇÝÙßÍÑÒÃÙËÏÝÙÚÇÚØÃÇÓËÍ¦ÒÇàÎÚÂÓÇÚÇ
¶ÇÔÇÛË×ØÎÙÎÉÂÌÕÝÇÖÕÊÂÓÜÔ
ÔÁÕÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝ¶Õ ßØÏ¦ÑÕÝ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÄÖÜÝÁÒËÍËÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÜÔÛÇÑ¦ÔËÏÇßÚÄÖÕß
ÛÁÒËÏÎÑÕÏÔÜÔÃÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ËÔÜÚÏÑÁÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝ®ÇÖÕÙÚØÕÌÂÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÕÖØÕÌÃÒ
ÚÎÝÓËÚØÏÕÖ¦ÛËÏÇÝÖÕßËÑÖÁÓÖÕßÔ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÑÕÏÚ¦àËÏÖØÕÝÚÕÑÁÔÚØÕ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÌ¦ÙÓÇÚÕÝ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂ
ÇÔÇÛË×ØÎÙÎÂÊÎÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÑÇÉË®ÇÖÄÚÎÚÕÙËÔ¦ØÏÕÇÒÒÇÍÂÝÚÕß¦ØÛØÕßÖÕßÛÇ
ËÖÁÚØËÖËÚÎÔ¦ÓËÙÎËÌÇØÓÕÍÂÚÕß
ÔÁÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÇÖÄ
ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÊÏÇÓÎÔÆÕÔÚÇÝÄÚÏÊËÔÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÙßÔÊÁÙËÏàÎÚÂÓÇÚÇËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÓË
ÚÎÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ
ÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÚÕÖÕÛËÚÂÛÎÑËÊÎÓÕÙÃÜÝÍÏÇÚÕÛÁÓÇ
ÑÇÏÎÐËÑ¦ÛÇØÎÛÁÙÎÖÕßÊÏÇÚÆÖÜÙËÊËÔËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÇÖÄ
ÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÄÚÏÚÕ¦ÛØÕÏÙÓÇÚÜÔ
ÓËÚÎÙßÔÊØÕÓÂÚÕß
§ÊËÔÛËÜØËÃÚÇÏÊËÊÕÓÁÔÕ
ÚÄÙÕÒÄÍÜÚÕßØÄÒÕßÚÕßÏ×ØÍÕß

ÇÖÇÔÊØÁÕßÄÙÕÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×Ô
ÖØÕÙËÍÍÃÙËÜÔ¦ÒÒÜÔÈÕßÒËßÚ×Ô
ÄÖÜÝÕ²¦ØÎÝ ÇÙÚÇÔÃÊÎÝ©ÚËÒËßÚÇÃÕÝÙÞÕÒÃÇÙËÖØÕÎÓËØ×ÔÄÚÏ
ÎÓËÃÜÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÈÕßÒËßÚ×ÔÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂËÔÄÝÔÁÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆ
ÔÄÓÕßÑÇÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎËÑÒÕÍÏÑÂ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÇÖÄÙËÛÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÙËÙÕÈÇØÄÒ¦ÛÕÝÖÕßÓÇÝ
ÍßØÃàËÏÙËËÖÕÞÁÝÑÇÑ×ÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑ×ÔÖÇÏÍÔÃÜÔ®
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁØÏÐËÚÕÍ¦ÔÚÏÙÚÕ §ÊÏÇÓÎÔÆÕÔÚÇÝÄÚÏÇÔÕÔÁÕÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝÊËÔËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ÈÕßÒËßÚÁÝÚÄÚËÎËÖÄÓËÔÎÑ¦ÒÖÎ
ÛÇËÃÔÇÏÊÏÖÒÂÏÙÚËÆËÏÕÖØÜÛß-

Στα τρία μεγάλα ζητήματα –της αναθεώρησης
του Συντάγματος, της
ψήφου των αποδήμων
και του νέου εκλογικού
νόμου– θα αναζητήσει
συγκλίσεις.
ÖÕßØÍÄÝÄÚÏÛÇÈØËÏÉÂÌÕßÝ
ÍÏÇ¦ÓËÙÎËÌÇØÓÕÍÂÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆ
ÔÄÓÕß"¡¦ÒÒÕÔÄÞÏÇÒÒ¦ÇÖËßÛÆÔËÏÓÎÔÆÓÇÚÇÖØÕÝÖ¦ÙÇÑÇÚËÆÛßÔÙÎÄÚÏÎËÖÄÓËÔÎÑ¦ÒÖÎÛÇËÃÔÇÏ
ÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÄÖËØÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÊËÆÚËØËÝËÑÒÕÍÁÝÓËÚÕÔÔÁÕËÑÒÕÍÏÑÄ
ÔÄÓÕÖÕßÛÇÚÕßËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÑÇÏ
Ö¦ÒÏÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÏÇÚÎÔ×ØÇÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕß
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Οι επόμενες κινήσεις του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ³{oÐ{Ì³ÈÑÌ³iÐ{ÜËÑ³È³ÉÜÜËÙÉ{ÑÂ{{ÉË³ÑÈÂiÐÓÙÉË~³iÑ{{ÙÂËÑØÑÜÜÒ~Ñ{³iÉÈ¨ÉËÑÑÙTÊ³È{ÙËÈ
~Ñ{³iØ~ÈKÓ¨iiØVÑ~ÌÐi~Ñ{ÐÉ³ÑÂÖi××Ì¨³È åVo{ÑÑÙ{ÉÈ¨ÖÉ{³iÑÊTii³iØ ÓÑØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØÉÓÑÑ~¨Ñ³Ê¨{Ñ
¡ÇÐÃÓÕßËÃÔÇÏÔÇÓÎÔÇÖÇÔÚ¦ÙÚÕ
§ÖÕÒÒ×ÊËÓ¦ÒÒÕÔÇÌÕÆËÖÏÊÏ×ÑËÏÄÖÜÝÒÁÔËÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝ
ÖÎÍÁÝÔÇÓÎØÃÞÔËÏÑÇÔÔËØÄÙÚÕÔ
ÓÆÒÕÚÎÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÓËÚÕÔ
±ªÙÚ¦ÙÎÇßÚÂÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÇØÏÛÓÎÚÏÑÂ©
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÒÁÔËÕÏÃÊÏËÝÖÎÍÁÝ
ÊËÔËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÍÏÇÚÕ §
ÇÒÒ¦ÍÏÇÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕß
ÕÏÕÖÕÃÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇËÊØÇÏ×ÙÕßÔ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇÚÕßÙÚÕ
ÁÔÚØÕÑÇÏÂÊÎÊËÃÞÔÕßÔÔÇËÖÏÑØÕÚÕÆÔÚÕÖØ×ÚÕÊÃÓÎÔÕÚÎÝÔÁÇÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ
ßÖÄÛËÙÎÚÎÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝËÃÔÇÏÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÑÇÏÓ¦ÒÒÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÜÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÄÖÜÝÚÎÔÖËØÏÁÍØÇÌËÇØÓÄÊÏÕÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝ
ÖÇØ¦ÍÜÔ ÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÁÐÏËÃÔÇÏ
ÚÇ¦ØÛØÇÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÔÁÇ
ÙÆÔÕÊÕÚÎÝÕßÒÂÝÁÞÕÔÚÇÝÒ¦ÈËÏ
ÇßÐÎÓÁÔÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ¦ÔÜÚÜÔ
ÈÕßÒËßÚ×ÔÑÇÏ¦ØÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÇÔÇÛËÜØÎÛÕÆÔÓËÇÖÒÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÈÕßÒËßÚ×ÔØÛØÕÇÏÞÓÂÝ
ÚÕÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔÕ¦ØÛØÕÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÕÙÆÔÊËÙÎÚÎÝÊÏ¦ÒßÙÎÝÚÎÝ

ÕßÒÂÝÇÖÄÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇËÑÒÕÍÂÝ
ÚÕßØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ©
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÌÁØËÚÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇÑ¦ÔËÏÞØÂÙÎÚÎÝÖØÄÈÒËÉÎÝÚÎÝÖØÄÚÇÙÎÝÚÎÝ§ÍÏÇ
ËÑÒÕÍÂÑÇÏÓËÉÂÌÕßÝÎÕÖÕÃÇ
ÚÕßÒÆÔËÏÚÇÞÁØÏÇÍÏÇÚÎÔËÑÒÕÍÂ
ÚÕßËÖÄÓËÔÕßÚÚÕßÚÄ
ÖÇØÄÚÏÙÚÄÞËßÙÂÚÕßËÃÔÇÏÔÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÙßÔÇÃÔËÙÎÍÏÇÚÕßÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÎÞØËÏÇÙÚËÃÔÇ
Ñ¦ÔËÏÞØÂÙÎÚÎÝÖØÄÈÒËÉÎÝ
¦ÔÚÜÝÖÇØÄÚÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÂÊÎßÖ¦ØÞËÏÊÃÇßÒÕÝ
ÚÕßËÏÙÎÍÎÚÂÚÕß±ªÏ×ØÍÕß
ÇÚØÕÆÍÑÇÒÕßÓËÚÕÔÏ×ØÍÕËØÇÖËÚØÃÚÎÙÚÕËÖÏÚËÒËÃÕÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÊËÔÖËØÏÓÁÔÕßÔÙßÔÇÃÔËÙÎËÖ»ÇßÚÕÆËÔ×ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÕÑ
¬ÙÃÖØÇÝÛÇËÖÏÓËÃÔËÏÙÚÎÔ¦ÓËÙÎ
ËÑÒÕÍÂØÕÁÊØÕßÇÖÄÚÕÔÒÇÄ¬ÎÔ
ÃÊÏÇ×ØÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÜÔ
ËÑÚÏÓÕÆÙËÄÚÏÛÄØßÈÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÑÇÏÚÕ¦ØÛØÕÖÕß
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÜÔÓËÒ×Ô
ÚÜÔÔËÐ¦ØÚÎÚÜÔØÞ×Ô
¦ÔÚÜÝÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÇÛËÙÓÏÑ¦
àÎÚÂÓÇÚÇÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÊËÔÖÎÍ¦-

àËÏÓÄÔÕÇÖÄÚÎÓËÚØÏÕÖÇÛÂÖÕÒÏÚÏÑÂÏÊÏÕÙßÍÑØÇÙÃÇÚÕßÏÊÃÕß
ÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÑÇÏÇÖÄÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÙÚÄÞËßÙÎÍÏÇÓËÚÇÚÄÖÏÙÎ
ÖØÕÝÚÕ ÁÔÚØÕÖÕßËÑÊÎÒ×ÛÎÑË
ÂÊÎÓËËÖÏÒÕÍÁÝÖØÕÙ×ÖÜÔÖÕß
ÙÚËÒËÞ×ÔÕßÔÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏ
ÚÕÔËßØÆÚËØÕÑØÇÚÏÑÄÓÎÞÇÔÏÙÓÄ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÓËËÑËÃÔËÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÔ
ÑÕÓÓÇÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕ

«Δεν ξεχνάμε, προχωράμε»
ØÕÝÚÎÓËÚØÏÕÖ¦ÛËÏÇÑÇÏÚÎ
ÌßÍÂÖØÕÝÚÇËÓÖØÄÝÁÊËÏÐËÕÃÊÏÕÝ
ÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÇÖÄÚÎÄÚÏÊËÔ
ÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÓËÚÇÚØÁÉËÏÚÎÕßÒÂÙËÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÐËÚÇÙÚÏÑ×Ô®
ËÔ×ÑËÔÚØÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÕß
ÙÚÕËÒÒÃÊËÏÕËÃÞËÎÇÖÕÙÚØÕÌÂ
ÊËÔÐËÞÔ¦ÓËÇÒÒ¦ÖØÕÞÜØ¦ÓË®
©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÍÔÜØÃàËÏÄÖÜÝ
ÖÇØÇÊÁÞÕÔÚÇÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇÖËØÔ¦ÇÖÄÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
Ì¦ÙÓÇÚÕÝÑÇÏÇÐÏÕÖÕÏËÃÚÕÛËÚÏÑÄ
ÓÕÓÁÔÚÕßÓÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßÚÕÔ
ÇßÐÎÓÁÔÕÊËÃÑÚÎÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÔËßØËÃÇÇÖÕÊÕÞÂÚÕßÏÊÃÕß
ÑÇÏÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÑÄÓÎÑÇÏ

ÓËÚÇÐÆÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÕß §
ÍÏÇÔÇÊÏËßØÆÔËÏÚÎÔÇÖÂÞÎÙÎÚÎÝ
§ÙËÔÁËÝÕÓ¦ÊËÝÉÎÌÕÌÄØÜÔ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕ
ÖÇØ¦ÛßØÕËßÑÇÏØÃÇÝÑÇÏÎÖËØÃÕÊÕÝ
Þ¦ØÏÚÕÝÖØÕÝÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔ
ÛÇËÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚ¦ÍÏÇÖ¦ÔÚÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÓÇÑØÕÎÓÁØËßÙÎÝÚÎÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÚÄÙÕ
ÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÄÙÕÑÇÏÙÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
ËÑÕÏÔÜÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÇßÚÄÊÏËÌ¦ÔÎÚÄÙÕÇÖÄÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝ
ÖØÕÝ ÚÎ ÓËÙÇÃÇ Ú¦ÐÎ ÇÒÒ¦ ÑÇÏ
ÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÇÖÄÚÕÈÂÓÇ
ÚÎÝËÔ×ÙËÖÕÒÏÚÏÑÄÁÞËÏËÖÏÒÁÐËÏÙßÔËÏÊÎÚ¦¶ÄÖÜÝÁÑÇÔËÑÇÏ
ÙÚÎÔÑÇÓÖ¦ÔÏÇÚÜÔËßØÜËÑÒÕÍ×Ô¶
ÔÇÓÎÔÇÖÇÔÚ¦ÙÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÙÚÎ¢×ÌÎËÔÔÎÓÇÚ¦©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇÙËØÌ¦ØËÏÖ¦ÔÜÙÚÕÛËÚÏÑÄÑÆÓÇÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßÑÇÏÖ¦ÔÚÜÝÄÖÜÝÙÞÕÒÃÇàÇÔ
ÇÖÄÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÄÙÕÕ±ªÛÇ
ÖÕÒËÓ¦ÚÎÙÑÏ¦ÚÕßÇÔÚÃÍÏÇÚÕÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ®ÚÄÙÕÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÚÕ ÁÔÚØÕ

Ο Μητσοτάκης, ο Βενιζέλος και η Κεντροδεξιά
Πώς ο Ελευθέριος Βενιζέλος μέσα σε 100 χρόνια από αντίπαλον δέος της Δεξιάς έγινε πρότυπο της Νέας Δημοκρατίας
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Πριν από ÞØÄÔÏÇÕÒËßÛÁØÏÕÝ
ËÔÏàÁÒÕÝÜÝÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÔÏÑÎÚÁÝÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÙßÓÓËÚËÃÞËÙÚÎÆÔÕÊÕÏØÂÔÎÝÚÕßÇØÏÙÏÕÆÙÚÏÝÕßÔÃÕß
  ÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÝÚÕÁÊÇÌÕÝ
ÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÚÎÝØ¦ÑÎÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÕÔÇÖÕÑÒËÏÙÓÄ
ÚÎÝÕßÒÍÇØÃÇÝÇÖÄÚÕÏÍÇÃÕËÔ
ÍÔÜØÃàÕßÓËÇÔÕËÔÏàÁÒÕÝÓÖÕØÕÆÙËÚÄÚËÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÄÚÏÁÔÇÝ
ÇÖÄÍÕÔÄÝÚÕßÕÓÕÔÇÞÕÍÏÄÝÚÕß
ÓÏÑØÇÔÏÉÏÕÆÚÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇËÑÒËÍÄÚÇÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß ÑÇÏÛÇ
ÌØÄÔÚÏàËÔÇÚÕÔÓÔÎÓÕÔËÆËÏÙÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÕÓÏÒÃËÝÚÕß
© ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ÇÔÁÊËÏÐË
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÚÇÍÜÍÂÚÕßÂÊÎ
ÑÇÚ¦ÚÎÊËßÚËØÕÒÕÍÃÇÚÕßÙÚÏÝ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÏÝÕßÒÃÕß !
ÙÚÕØÃÇÊÏÊ¦ÙÑËÏÄÚÏÄÚÇÔÕÏ
ÒÒÎÔËÝÙßÙÖËÏØÜÛÂÑÇÓËÍÆØÜ
ÇÖÄÁÔÇÔÚÁÚÕÏÕÓËÍ¦ÒÕÙÚÄÞÕ
ÓËÍÇÒÕßØÍÂÙÇÓËÃÔÇÏÕÌÏÒËÒËÆÛËØÕÝËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÝÖÕß
ÖØ×ÚÕÝßÖÎØÁÚÎÙËÕÒËßÛÁØÏÕÝ
ËÔÏàÁÒÕÝ®ËÈÇÃÜÝÕËÔÏàÁÒÕÝ
ÊËÔÂÚÇÔËÔÜÚÏÑÂÇÒÒ¦ÈÇÛÆÚÇÚÇ
ÊÏÞÇÙÚÏÑÂÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇ¥ÙÚÄÙÕ
ÕÏÉÆÞØÇÏÓÕÏÏÙÚÕØÏÑÕÃßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÄÚÏÎÙßÍÑØÕßÙÏÇÑÂÚÕß
ÖÕÒÏÚÏÑÂÐËÞ¦ÙÚÎÑËÇÌËÔÄÝÍÏÇÚÃ
ÈÇÙÏÒÏÑÕÃÑÇÏÈËÔÏàËÒÏÑÕÃËÞÛØÕÃ
ÍÏÇÞØÄÔÏÇËÔ×ÛÎÑÇÔÑÇÏÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÇÖËÃÎ
ËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÚÜÔÑÕÓÓÕßÔÏÙÚ×Ô
ÙÚÕÔËÓÌÆÒÏÕÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÍÏÇÚÃ
ÎËÖÁÑÚÇÙÎÚÜÔÙßÔÄØÜÔÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÖÕßÖÏÙÚ×ÔËÚÇÏÙÚÕÔËÔÏàÁÒÕËÃÔÇÏÓÏÇËÖÏÚßÞÃÇÏÙÚÕØÏÑÕÆ
ÓËÍÁÛÕßÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÓÃÙÎÑÇÏÖ¦ÛÎÌÛÃÔÕßÔÙÚÎÓÔÂÓÎ

©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÕÓÏÒÃÇÚÕßÙÚÎÙÚÏÝ
ËÖÚËÓÈØÃÕßËÖÇÔÂÒÛËÓËÊÆÕ
ÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÕÓÏÒÃËÝÚÕß
ËÔÏàÁÒÕßÚÕÖØ×ÚÕÇÖÄÚÇ²ÇÔÏ¦ÚÕ !ÔÜØÃàÕÓËÔÄÚÏÕ
ÇÍ×ÔÓÇÝÕÆÚÜÝËÃÔÇÏËÑÚ¦ÑÚÜÝ
ÊßÙÞËØÂÝÒÒ¦ÄÙÕÊßÙÞËØÂÝËÃÔËÕÇÍ×ÔÚÄÙÕßÉÎÒ¦ËÃÔÇÏÚÇ
ÁÖÇÛÒÇÚÕßÇÍ×ÔÕÝÚÕÆÚÕß ÇÏ
¦ÒÒÕÔÚÄÙÕÔÇÑÇÚ¦ÈÒÎÚÕÝÕÌËÃÒËÏÔÇËÃÔÇÏ¶ÑÇÏÛÇËÃÔÇÏ¶ÎËÏÝ
ÇßÚÄÔËÓÓÕÔÂÓÇÝ® ÇÏÚÕÊËÆÚËØÕÇÖÄÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÚÕ ®!
¡ËÊÆÕÓÄÔÕÒÁÐËÏÝÊÆÔÇÓÇÏÔÇ

ßàÇÔÚÃÕßÓËÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÙÇÔÖØÜÚËÆÕßÙÇÊÎÓÏÕßØÍÎÓÁÔÕßÄÞÏÇÖÄÚÎÔÑÇÚÃÙÞßÙÎ
ÚÕßËÔÄÝÁÛÔÕßÝËÖ¦ÔÜÙÚÕ¦ÒÒÕÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÈÇÛÓÏÇÃÇËÏØÎÔÏÑÂÚÕßÝÙßÍÞ×ÔËßÙÎ®ÙÌÇÒ×Ý
ËÃÔÇÏÙßàÎÚÂÙÏÓÕÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔ
ÕÖÇÔÕÆØÍÕÝËÔÏàÁÒÕÝÖÃÙÚËßË
ÄÔÚÜÝÙËÇßÚÄÚÕÄØÇÓÇ®ÂÇÔ
ÇÖÒ×ÝÇÖÕÑÕÃÓÏàËÚÕÔ ËÓ¦Ò

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής

«Σε αυτή τη γραμμή
θα κινηθούμε με οδηγό
τα λόγια-παρακαταθήκες του Βενιζέλου»,
είπε ο κ. Μητσοτάκης

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ÉÑ{Ù{~ÊiÜ{~ËÑÐ¨³ÒÑÌ³ ÜÉÈÚÓ¨{É{ÇÓÜ³Ë³{ÈÈo¨Ò×i~Éi
t.ÈÐ×ËÑ³iØÑÜÓÑØuV³ÑÑ{Ò ~ÉËÓ~ÜÉ{É³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑ¨É~Üo{~ÊÉ~³¨Ñ³ÉËÑ³iØi ³Ì¨ÑÑ~o{Òi

ÙÇÝËÃÖÜÚÎÔÙÚÏÍÓÂÔÇßÚÂÔÄÚÏ
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÓËÔÔÇÇÔÇÖÚÆÐÜÓËÔ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÝËÛÔÏÑÂÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝ ÇÏÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙÜÓËÔÖÒÁÕÔÇÔËÑÚÂÔÚÎÔÚÄÙÕÔÊÆÙÑÕÒÕÔÙÂÓËØÕÔàÜÂÔÚÕßÒÇÕÆ
ÇÙÖØ×ÐÜÓËÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÏÝ
ÚÕÔÊØÄÓÕÔÚÎÝÖØÕÄÊÕß ÇÏÛÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÙÚÂÙÜÓËÔÇÍÔ×ØÏÙÚÕÔ®
ÇÏÙßÓÖÒÂØÜÙËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ!¡ËÚØÄÖÕÒÏÚÄÑÇÏÙÇÌÂ
ÛÁÚËÏÚÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝÞ×ØÇÝ!ÇÍ×ÔÇÝÍÏÇÖØÄÕÊÕÑÇÏÓÃÇÒÒ¦ÊÇ
ÇÍÔ×ØÏÙÚÎÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÑÇÑÄ
ÖÇØËÒÛÄÔÚÎÝÏÇÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎ
àÜÂÚÕßÒÇÕÆÏ»ÇßÚÄÊÎÒÇÊÂ
ÖÕßÙÂÓËØÇÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÙÚÕ
ÙÆÔÛÎÓÇ¸Ô¦ÖÚßÐÎÍÏÇÄÒÕßÝ¹
ËÇßÚÂÚÎÍØÇÓÓÂÛÇÑÏÔÎÛÕÆÓË
ÓËÕÊÎÍÄÚÇÒÄÍÏÇÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑËÝÚÕßËÔÏàÁÒÕß©ÇÍ×ÔÇÝËÃÔÇÏÑÇÏÖ¦ÒÏ¸ÊßÙÞËØÂÝ¹ÎËÓÓÕ-

ÔÂÓÇÝÄÓÜÝÙËÇßÚÄÔÖÇØÇÓÁÔËÏ
¸ÇÑÇÚ¦ÈÒÎÚÎ¹®
©ÏÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏ
ËÔÏàÁÒÕßÙßÔÊÁÛÎÑÇÔÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÄÚÇÔÕ ÜÙÚÂÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
 ÔÕÓÏÑÄÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÑÇÏËÑÊÄÚÎÝÖÇÔÚØËÆÚÎÑËÚÕ 
ÚÎÔ ÇÚÃÍÑÜÇÊËÒÌÂÚÕßÒËßÛÁØÏÕßËÔÏàÁÒÕßÖÁÑÚÎÙÇÔËÖÚ¦
ÖÇÏÊÏ¦© ÜÙÚÂÝÑÇÏÎ ÇÚÃÍÑÜ
ÂÚÇÔÕÖÇÖÖÕÆÝÑÇÏÎÍÏÇÍÏ¦ÚÕß
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÇÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕß ßØÏ¦ÑÕß© ÜÙÚÂÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÙßÔßÖÁÍØÇÉËÚÎßÓÌÜÔÃÇÚÎÝ
²ÇÒÁÖÇÝ®ÍÏÇÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ ØÂÚÎÝÇÖÄÚÎÔ©ÛÜÓÇÔÏÑÂßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÑÇÏÃÊØßÙËÚÕ
 ÄÓÓÇÚÜÔßÖÄÒßÚÜÔ®ÖÕßÇØÍÄÚËØÇÖÇØÁÒÇÈËÕËÔÏàÁÒÕÝÑÇÏ
ÚÕÓËÚÕÔÄÓÇÙËÙË ÄÓÓÇ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔ®ÖÕßÙÌØ¦ÍÏÙËÚÎÔÖÕ-

ÒÏÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÍÏÇÖÕÒÒÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÓËÚÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔÈËÔÏàËÒÏÑ×ÔÙÚÎÔ
ÔÜÙÎ ÁÔÚØÕß
© ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÍËÔÔÂÛÎÑËÚÕ ÙÚÕÃÊÏÕÙÖÃÚÏ
ÙÚÕÕÖÕÃÕßÖÕÍØ¦ÌÎÑËÎßÓÌÜÔÃÇÚÎÝ²ÇÒÁÖÇÝ®ÑÇÏÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÕÙÖÃÚÏÇßÚÄÙÚÇ²ÇÔÏ¦ÁÑÒËÏÙËÓËÕÓÏÒÃÇÚÎÝÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÎÝÎ§ÚÄØÇ¡ÖÇÑÕÍÏ¦ÔÔÎÙÚÏÝÕßÒÃÕß ÇØ»
ÄÒÇÇßÚ¦ÕÏËÔÊÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝ
ÙßàÎÚÂÙËÏÝÚÜÔ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÊÜÔ
ÍÏÇÚÕÔËÔÏàÁÒÕÊËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚË
ÊÏÛßØÇÓÈÏÑÁÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÍÔÜØÃàËÏÏÙÚÕØÃËÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÎÛËÃÍÏÇÚÕÔÚØÇÞÆÑÇÏ
ÙßÞÔ¦ÇÖÄÚÕÓÕÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕß
ÇÒÒ¦ÕÙËÈÇÙÓÄÝÙÚÕÁØÍÕÚÕß
ËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÕÝ
ÔÚÃÙÚÕÏÞÕÝÙËÈÇÙÓÄÝÖØÕÝ

ÚÕÔËÔÏàÁÒÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÑÇÏÚÕÔ
×ÙÚÇ ÇØÇÓÇÔÒÂÚÏÝÕßÒÃÕß
 Õ¦ØÎÝÚÄÚË ÇØÇÓÇÔÒÂÝ
ÖÇØÕßÙÃÇàËÙÚÕÐËÔÕÊÕÞËÃÕ2PUN
.LVYNLÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎ
ÚÎÝÊÏÇÚØÏÈÂÝÚÕßÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÛÁÙËÏÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß ÙÚÕ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ¢ÒÁÚÙËØÚÎÝÕÙÚ×ÔÎÝÓËÚÃÚÒÕ!©ÒËßÛÁØÏÕÝ
ËÔÏàÁÒÕÝÑÇÏÕÏËÐÜÚËØÏÑÁÝÓÇÝ
ÙÞÁÙËÏÝ  ÒÒÎÔÏÑÂßØÜËÑÊÕÚÏÑÂ ÔÇÌÁØÕßÓË
ËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÓÏÇÌØ¦ÙÎÇÖÄÚÎÙËÒÃÊÇ !B©ËÔÏàÁÒÕÝDÕØÇÓÇÚÏàÄÚÇÔÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇËÖÃÚËßÐÎÝ
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔÓÏÇÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÂÝÙßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝÏ»ÇßÚÄÔ
ÚÕÔÒÄÍÕÁÓÕÏÇàËÔÇÇÖÕÊÁÞËÚÇÏ
×ÝÑÇÏÚÎÔÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎÛËÜØÃÇ
ÚÕß ËÓ¦ÒÍÏÇÚÎÔÑÕÏÔÂÑÇÚÇÍÜÍÂÚÜÔÊÆÕÒÇ×Ô ÇÏÕÏÊÆÕ
ÕÔËÏØËÆÕÔÚÇÔÚÎÔÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÕß

ÚÎÔ ËÑÊÂÒÜÙÎ ÚÕß 2PUN
.LVYNLÖÇØËßØÁÛÎÙÇÔÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÕÚÄÚËÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÕ
ËÖÃÚÏÓÕÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§ß¦ÍÍËÒÕÝÈÁØÜÌÑÇÏÕÖØ×ÎÔØÄËÊØÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¬Ù¦ÚÙÕÝËÔÖÇØÁÙÚÎÕ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÊÏÄÚÏ
ËÃÞËÌØÕÔÚÃÙËÏÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏËÑÚÄÝ
ÛÎÔ×Ô© ÇØÇÓÇÔÒÂÝÓ¦ÒÒÕÔ
ÛÇÖØÕÚÏÓÕÆÙËÕÇÔÏÉÏÄÝÚÕßÔÇ
ËÓÈÇÛÆÔËÏÙÚÎÊÏÑÂÚÕßËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÄÞÏÙËÇßÚÂÚÕß
ËÔÏàÁÒÕßÜÙÚÄÙÕÕÆÚËËÑËÃÔÕÝ
ÂÚÇÔÇÔÚÏÈËÔÏàËÒÏÑÄÝ©ÏÊØßÚÂÝ
ÚÎÝ§ËÖÁÑÚËÏÔËÚÇÄØÏÇÚÎÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏÚÇÙÆÔÕØÇÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓËÚÎÔ
ÁÔÚÇÐÂÚÎÝÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎßÚÄÊËÃÞÔËÏÄÚÏÙßÓÓËØÏàÄÚÇÔÚÕÈËÔÏàËÒÏÑÄÊÃÊÇÍÓÇÚÎÝ
ËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÝÖÏÖÒÁÕÔÂÚÇÔÕ
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝÚÎÝÊÏËÆØßÔÙÎÝÚÎÝ
ËÐÏ¦ÝÖØÕÝÚÕÈËÔÏàËÒÏÑÄ® ÁÔÚØÕÂÊÎÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝª
ÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÄÒÕÏÕÏÇØÞÎÍÕÃÚÎÝ
§ÖÕÓÁÔÜÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÄÚÇÔÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕÔËÔÏàÁÒÕ
ÊËÔÑÏÔËÃÚÇÏÓÄÔÕÇÖÄÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂËßÇÏÙÛÎÙÃÇÇÒÒ¦ÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÓÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎÖÕÒÒ×ÔÊËÑÇËÚÏ×Ô
ÎÕÖÕÃÇÙÌØ¦ÍÏÙËÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝ ËÔÚØÕÊËÐÏ¦Ý
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Εκπτωτοι βεζίρηδες εναντίον σουλτάνου
Νταβούτογλου και Μπαμπατζάν προετοιμάζουν τη δημιουργία νέων κομμάτων, που απειλούν την παντοδυναμία του Ερντογάν
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τον Απρίλιο ÚÕßÊÏÕÞËÚËÆÛÎÑÇÔÙËÚÕßØÑÏÑ¦ÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÇÌÜÚÏ¦
©ÚÄÚËÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝ ÄÓÓÇÚÕÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎÝ ªÞÓÁÚ§ÚÇÈÕÆÚÕÍÒÕßËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÔÇ
ÊÏÇÌÜÔËÃÙËÑÇÃØÏÇÛÁÓÇÚÇÓËÚÕÔ
ÖØÄËÊØÕ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÏÔÇ
ßÖÕÔÕÓËÆËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßËÔ
ÖÁØÇÙËÖÕÒÆÝÑÇÏØÄÝÑÇÏÕ§ÚÇÈÕÆÚÕÍÒÕßËÑÖÇØÇÛßØ×ÛÎÑËÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÙÚÕÔ¡ÖÏÔÇÒÃÏÒÔÚÏØÃÓ©ÔÁÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÂÚÇÔ
ÁÓÖÏÙÚÕÝÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÙËÚÁÚÕÏÕ
ÈÇÛÓÄÖÕßÊÁÞÛÎÑËÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßÇÐÏ×ÓÇÚÄÝÚÕßÄÚÇÔÕÖØÄËÊØÕÝÑÇÛÏÁØÜÙËÖØÕÙÜÖÕÑËÔÚØÏÑÄ
ÖÕÒÏÚËÏÇÑÄÙÆÙÚÎÓÇ©ÖÜÝÊÁÞÛÎÑË
ÑÇÏÔÇÑÇÚÁÈËÏßÖÕÉÂÌÏÕÝÊÂÓÇØÞÕÝÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÙÚÏÝ
ÊÎÓÕÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÑÇØÓÇÔÏÄÒÇÍÏÇ
ÚÕ ªÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¡¦ØÚÏÕ
¬ÇÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÇÖÕßÁÑÇÉÇÔÚÕÔ
§ÚÇÈÕÆÚÕÍÒÕßÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑÇÔ;OL
7LSPJHU-PSLZÖÇØÇÖÁÓÖÕÔÚÇÝÙÚÎÔ
ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÚÇÏÔÃÇ;OL7LSPJHU
)YPLM®ÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄÛØÃÒËØÚÕß
ÒÇÔ¦ÑÕßÒÇÓËÚÕÔ§ÚÁÔàËÒ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÚÎÔ¬àÕÆÒÏÇªÄÓÖËØÚÝ
©Ï7LSPJHUPZ[ZÄÖÜÝÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÄÙÕÏÑØÆÈÕÔÚÇÔÖÃÙÜÇÖÄÚÎÊÏÇØØÕÂËÃÞÇÔÙßÍÑØÕÚÎÛËÃÇØÞÏÑ¦ÜÝ
ÕÓ¦ÊÇÑØÕÆÙÎÝÚÕß ªÙÚÇÓÁÙÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÁÔÇÖËÊÃÕ
ÄÖÕßÓÁÞØÏÚÄÚËÚÕÏÙÒÇÓÏÑÄÑÄÓÓÇßÙÚËØÕÆÙËÁÔÇÔÚÏÚÎÝÑÕÙÓÏÑÂÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÚÎÔÖÕØËÃÇÄÓÜÝ
ËÐËÒÃÞÛÎÑÇÔÙËÑÄÓÓÇÓÁÙÇÙÚÕ
ÑÄÓÓÇ®ÓÏÇÙßÓÖÇÍÂÕÓ¦ÊÇÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ×Ô
ÑÇÏÙßÓÈÕÆÒÜÔÇÖÕÒÆÚÜÝÖÏÙÚ×Ô
ÙÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÓËËÖÏØØÕÂÙÚÇÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÑÇÏÙÚÕÑØ¦ÚÕÝ
×ØÇÚÎÝËÑÊÃÑÎÙÎÝÂØÛËÍÏÇ
ÚÕÔ§ÚÇÈÕÆÚÕÍÒÕßÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÔÆÞÚÇÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕß¡ÇØÚÃÕß
ÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÈÇØÆÚÃÓÎÓÇÍÏÇÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÆÌËÙÎÚÕ ªßÖÁÙÚÎ
ÈÇØÏ¦ÂÚÚÇÙÚÏÝÊÎÓÕÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
Þ¦ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÄÒËÏÝ
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÄÖÕßÕ¦ÞØÜÓÕÝ
ÏÒÔÚÏØÃÓÁÞÇÙËÕØÏÇÑ¦ÇÖÄÚÕÔÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÄÑØÁÓÓ¦ÓÕÍÒÕßÕÓ¦ÊÇÚÜÔ7LSPJHUPZ[ZÙÚÕÞÕÖÕÏÂÛÎÑË
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Υποστήριξη από ισχυρούς οικονομικούς
παράγοντες έχει εξασφαλίσει ο Μπαμπατζάν,
ενώ ο Νταβούτογλου
απειλεί με αποκαλύψεις
για ευαίσθητα θέματα
εθνικής ασφαλείας, που
θα «κάψουν» πολλούς.
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Τι δεν θα αλλάξει με την εκπαραθύρωση Μπόλτον
Οποιοι και αν είναι οι σύμβουλοι του Τραμπ, δεν έχουν πολλά περιθώρια να βάλουν τάξη στη χαώδη εξωτερική πολιτική του
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O υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο κυριότερος αντίπαλος του
Μπόλτον στην κυβέρνηση, επέδειξε το ταλέντο
να γίνεται ευχάριστος
στον Τραμπ.
ÓÂÝÖÕßÇÖËÞÛ¦ÔËÚÇÏÚÎÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇßÖÕÚÏÓ¦ÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÜÔ
ÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÑÇÏÖÏÙÚËÆËÏ
ÄÚÏÕÑÇÒÆÚËØÕÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔÕÏÖßØÎÔÏÑÁÝÇÖËÏÒÁÝ
ËÃÔÇÏÕÏÔÇÈÕÓÈÇØÊÃÙÕßÔÚÕ
Ø¦ÔÑÇÏÚÎÄØËÏÇ ÕØÁÇ

Η συμφωνία με το Ιράν
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Ακόμη πιο δύσκολες μέρες
περιμένουν τον Τζόνσον

Κρίσιμες εκλογές
για τον Ισραηλινό
πρωθυπουργό

Η σκληρή γραμμή του Βρετανού πρωθυπουργού δεν φαίνεται να αποδίδει

Μάχη με τον Γαλανόλευκο Συνασπισμό

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ
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ήταν σύννομη.
Í×ÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖÕÒÒÕÃÔÇàÎÚÕÆÔÔÇÙÖ¦ÙËÏÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÑÇÏÔÇ
ßÖ¦ØÐËÏßÔÚÎØÎÚÏÑÄÝßÖÕÉÂÌÏÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇËÖÁÊËÏÐËÏÊÏÇÃÚËØÎËßËÒÏÐÃÇÙÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÜÔÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑ×ÔÑÇÔÄÔÜÔ ÊÃÔÕÔÚÇÝ ÙÚÕ Ù×ÓÇ ÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÏÚÎÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂßÚÄÁÊÜÙËÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÕßÝÈÕßÒËßÚÁÝÔÇÛËÙÖÃÙÕßÔÔÄÓÕÖÕßÓÖÒÕÑ¦ØËÏÚÎÔ
ÁÐÕÊÕÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎÔÞÜØÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÍÍÕÔÄÝÈØÇÃÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÇÖÄÚÎªÕßÓÇÔÃÇÕ¡ÖÁØÑÕÕßÖÂÍËÙÞÕÒËÃÕÙÚÕÈÄØËÏÕÕÔÊÃÔÕÑÇÏßÖÂØÐËÑÇÒÄÝÖÇÃÑÚÎÝÚÕß
ÚÁÔÏÝÖÕÆÊÇÙËÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕßÙËÐÑÇÏÜÝÔËÇØÄÝÇÑÚÏÈÏÙÚÂÝÚÜÔ¬ÄØÏÝßÖÂØÐËÓÁÒÕÝÚÎÝ
ßÖËØÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÝÒÁÙÞÎÝ4VUKH`
*S\IÑ¦ÚÏÖÕßÕÃÊÏÕÝÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ
ÔËÇÔÏÑÂÚØÁÒÇ/ÓËÚÇÑÃÔÎÙÂÚÕß
ÙËÖÏÕÑËÔÚØ×ËÝÛÁÙËÏÝÖßØÕÊÄÚÎÙËÌÂÓËÝÄÚÏÛÇÇÖÕÙÑÏØÚÂÙËÏÙÚÕ
ÙÚØÇÚÄÖËÊÕÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô
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Ο «Ρασπούτιν» του Μπόρις
Τον επιτελικό¨ÌÜ³È¨É³ÑÖt,ÑÖ³{uV ³Ð{Ë~ÒÐ{o~ØV
Èo¨ÑÐÐËÇÈÉÒ¨Ú¨Ñ³ÈØÌÜ{{Ü{³{~ËÑÑÜÈ³ÓØ³iØT¨ÑØV
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ÜÑË{ÑÈ³ÌV~É³¨{~Ñ{È³i¨{~³ÓØ³iØÑ¨ÑÐÊØ³i  ÉËÑ{
ÉÈ¨ÌÙÉ~³{ÐÌÌ³Ñ³KÈÜÈ~Ñ{~ÒÈÌV³{³ÈØÜÓÉu
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕØËÚÇÔÄÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏÊËÔ
ËÃÖËÉÁÓÇÚÇÙÚÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÍÏÇÔÇ
ÊÏÑÇÏÕÒÕÍÂÙËÏÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÍÏÇ
ÖÁÔÚËËÈÊÕÓ¦ÊËÝÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÙßÔÂÛÏÙÚÇÓËÍ¦ÒÕÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙÚÕßÝ
ÏÙÞßØÏÙÓÕÆÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÄÚÏÚÕÁÑÇÔËÍÏÇÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÇ
ÖËØÏÛ×ØÏÇÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÔÇÚÕØÖÏÒÃÙËÏÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßËÃÖËÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦!ÖÕÒÆÚÜÝÄÞÏ®ßÚÂÔ
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ÛÇÑÒÎÛËÃÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎÇÖÄÌÇÙÎÚÕß¬àÄÔÙÕÔËÃÔÇÏ
ÙÆÔÔÕÓÎÂÖÇØ¦ÔÕÓÎÑÇÛ×ÝÊÆÕ
ÊÏÑÇÙÚÂØÏÇÁÜÝÙÂÓËØÇÚÕÇÍÍÒÏÑÄ
ÑÇÏÚÕÙÑÜÚÙÁàÏÑÕÁÞÕßÔËÑÊ×ÙËÏ
ÇÔÚÏÌÇÚÏÑÁÝËÚßÓÎÍÕØÃËÝ
¦ÔÚÜÝÕ¡ÖÄÚàÕÄÖÜÝËÃÔÇÏ
ÚÕÖÇØÇÚÙÕÆÑÒÏÚÕßÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇ
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ÍÏÇÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÚÎÞ×ØÇÚÕßÙÚÇ
ÈØ¦ÞÏÇËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÙÚÏÝ
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ÇÔÎØËÚÇÔÃÇÖØÕÙÁÌËßÍËÙÂÓËØÇ
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Ο απώτερος στόχος
ÐÇØÞÂÝÂÚÇÔÙÇÌÁÝÄÚÏÙÚÄÞÕÝ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÚÕß
ÙÇÚÇÔÏÑÕÆÙßÓÈÕÆÒÕßÚÕß§ÚÕÓÏÔÃÑ
¦ÓÏÔÍÑÝÂÚÇÔÔÇËÐÜÛÂÙËÏÚÎÞ×ØÇÙËÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÔÇÍËÓÃÙËÏ
ÚÇÁÊØÇÔÇÚÎÝÕßÒÂÝÓËÕÖÇÊÕÆÝ
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ÑÄÓÓÇÚÕßÙËÓÏÇÒ¦ÏÚËÑÊÕÞÂÚÕß
ÄÓÓÇÚÕÝÚÕß)YL_P[ÚÕß§¦ÏÚàËÒ
¢¦ØÇÚà©ÏßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃÚÕßÄÓÜÝ

ÚÕØÖÏÒÃÙÚÎÑÇÔÚÄÙÕÇÖÄÚÕßÝ
ÇÔÚ¦ØÚËÝÚÜÔ¬ÄØÏÝÄÙÕÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÇÖØÕÛßÓÃÇÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÚÕß
¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÔÇÙÚÎØÃÐÕßÔÚÏÝ
ÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÕßÖÇØÄÒÕÖÕßÓÁÞØÏ
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Ο Μάας έθεσε το μεταναστευτικό στην Τουρκία
Σε συστάσεις ÖØÕÝÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÎØÂÙËÏÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÎÔ
ÍÏÇÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÖØÕÞ×ØÎÙËÕ
ËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô
²¦ÏÑÕ¡¦ÇÝÓËÚ¦ÚÏÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝ
ÖÇØÇÏÔÁÙËÏÝÖØÕÝÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÖÒËßØ¦ËÌÎÓËØÃÊÇ¡ÖËØÒÃÔËØ¡ÄØÍÑËÔÖÕÙÚ®ËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÎÖÎÍÁÝÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕßÙÜÚËØÏÑ×ÔÇÔÁÌËØËÄÚÏ
ßÖ¦ØÞÕßÔÌÄÈÕÏÙÚÕËØÕÒÃÔÕÄÚÏ
Î¬ÕßØÑÃÇÇÌÂÔËÏÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÔÇÑÇÚÇØØËÆÙËÏ®
©¡¦ÇÝÊÂÒÜÙËÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎ
¬ÆÖÕßÙÚÕËØÕÒÃÔÕÄÚÏËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙËÚÎÒËÌÜÔÏÑ¦ÓËÚÕÔ¬ÕÆØÑÕ
ÕÓÄÒÕÍÄÚÕß¡ËÈÒÕÆÚ¬ÙÇÈÕÆÙÕÍÒÕßÍÏÇÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÔÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝÑÕÏÔÂÝÊÂÒÜÙÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÍÏÇÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄ©
ËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô
ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÚÏÈÂÓÇÖØÕÝÈÂÓÇÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÛÇËÐÕÓÇÒßÔÛËÃ®©¡¦ÇÝÚÄÔÏÙËÙÚÕÔ¬ÙÇÈÕÆÙÕÍÒÕßÄÚÏ
ÎËÑÖÒÎØ×ÔËÏÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝ
ÖÕßÇÖÕØØÁÕßÔÇÖÄÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÑÇÏÖËØÏÓÁÔËÏÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÔÇ

Ο Γερμανός υπουργός
Εξωτερικών εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι «βήμα προς
βήμα, η κατάσταση
θα εξομαλυνθεί».
Ñ¦ÔËÏÚÕÃÊÏÕÁÞËÏËÑÚÇÓÏËÆÙËÏ
ÖËØÃÚÇÊÏÙËßØ×ÖØÕÝÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÖÄÚÇÊÏÙÖÕßÖØÕÁÈÒËÖËÎ
ÑÕÏÔÂÊÂÒÜÙÎÁÜÝÚÕ ÖÃÙÎÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕßÙÜÚËØÏÑ×ÔÇÖÄ
ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÚÕßÎÑßØÃÜÝÎ
ËØÓÇÔÃÇÁÞËÏßÖÕÊËÞÛËÃÇËØÕÖÕØÏÑ×ÝÇÖËßÛËÃÇÝÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÆØÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝ¶ÖÕÒÆ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÄÙÕßÝÖØÕÁÈÒËÖËÎÙßÓÌÜÔÃÇÓËÈ¦ÙÎÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎÛÇÊËÞÄÚÇÔÁÔÇÔÖØÄÙÌßÍÇÇËØÕÖÕØÏÑ×ÝÍÏÇÑ¦ÛËÁÔÇÔ
ÖÕßËÖÏÙÚØÁÌËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ¡ËÈ¦ÙÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÁÞÕßÔËÖÏÙÚØÇÌËÃÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÖÄ

Ο υπουργός Â³É¨{~³iØÉ¨ÐÑËÑØÒ{~ÒÑØÉ{~{iÉ³iÜÉ×{~ÒÐÉ³0Ö¨~ÐÌÜoÌ³È
ÉKÜÖ³0ÑKÖoÜÈ

ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ ÖØÄÙÌßÍËÝÚÕÔ
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ÚÜÔËÖÏÙÚØÕÌ×ÔÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÍÏÇÔÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÓË
ÚÎÊËÏÔÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÇOV[ZWV[ZÚÜÔÔÎÙÏ×Ô®
ÊÂÒÜÙËÕËØÓÇÔÄÝßÌßÖÕßØÍÄÝ
ÙÜÚËØÏÑ×ÔÚÁÌÇÔ¡¦ÏËØ
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕß¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕß¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÊËÔËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÎÑÇÚÇÈÒÎÛËÃÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÖÕÙÄÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝÁÞËÏ
ÓËÏ×ÙËÏÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇÇÔÕÞÂÝÚÕß
ÚÕßØÑÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆÖØÕÝÚÕßÝ
ÆØÕßÝÑÇÏÚÕßÝØÇÑÏÔÕÆÝÖØÄÙÌßÍËÝËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÎÔ¦ÓËÙÎÇÔ¦ÍÑÎÙÚÕÔ
ØÔÚÕÍ¦ÔÔÇÈØËÏÇÖÕÊÏÕÖÕÓÖÇÃÕ
ÚØ¦ÍÕ×ÙÚËÔÇÇÖÕÙËÃÙËÏÇÖÄÖ¦ÔÜÚÕßÚÏÝËßÛÆÔËÝÍÏÇÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
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O ΜπέντζαμινΝετανιάχου
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ßÔÇÙÖÏÙÓÄÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÓËÚÁÞÕßÔÚØËÏÝÖØ×ÎÔÇØÞÎÍÕÃÚÜÔ
ËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔßÖÕÙÚÎØÃàËÏ
ÄÚÏÚÕÓËÒÒÕÔÚÏÑÄÖÇÒÇÏÙÚÏÔÏÇÑÄ
ÑØ¦ÚÕÝÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÙÆÔÕØÇÓËÚÎÔÕØÊÇÔÃÇÑÇÏÚÕÃÊÏÕ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÑÇÏÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕß

Ανυπόμονος
ÊÏÇÌÕØ¦ËÃÔÇÏÄÚÏÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÊËÔÛÁÒËÏÑÇÔÔÇÖËØÏÓÁÔËÏÓÏÇßÖÕÚÏÛÁÓËÔÎÒÆÙÎ!¬ÎÔ
¬ØÃÚÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÇÓÁÙÜÝ
ÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÛÇÖØÕÙÇØÚÂÙËÏÚÎÔ ÕÏÒ¦ÊÇÚÕßÕØÊ¦ÔÎÑÇÏÚÎÈÄØËÏÇÄÞÛÎÚÎÝ§ËÑØ¦Ý¦ÒÇÙÙÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÚÕ ÖËØÃÖÕßÚÎÝÁÑÚÇÙÎÝ
ÚÎÝßÚÏÑÂÝ©ÞÛÎÝËÔ×¦ÒÒÕ
ÚÄÙÕÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÇÖÄËÈØÇáÑÕÆÝËÖÕÏÑÏÙÓÕÆÝÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
Õ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßËÃÞËßÖÕÙÞËÛËÃÔÇ
ÖØÕÙÇØÚÂÙËÏÂÊÎÇÖÄÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇ¢ßÙÏÑ¦ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕß
ÚÜÔÙÞËÚÏÑ×ÔÉÎÌÏÙÓ¦ÚÜÔÚÕß
©ÑÇÏÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÚÕßÏËÛÔÕÆÝÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÎÝ²¦ÍÎÝ
ÚÕßÇÒÒ¦ÚÕÑØÃÙÏÓÕÍÏÇÚÕÔ
ÙØÇÎÒÏÔÄÖØÜÛßÖÕßØÍÄËÃÔÇÏ
ÔÇÙßÓÌÜÔÂÙËÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ

Μπαράζ απεργιών
αναμένεται στη Γαλλία
Μποτιλιαρίσματα ÙßÔÕÒÏÑÕÆÓÂÑÕßÝÞÒÓÊÏÖÒ¦ÙÏÇÇÖÄÚÇ
ÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÇÖØÕÐÁÔÎÙËÙÚÕßÝ
ÍÇÒÒÏÑÕÆÝÊØÄÓÕßÝÎÇÖËØÍÃÇÚÜÔ
ÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ×ÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÊÏÇÓÇØÚÆØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕ
ÔÁÕÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÄÖÇÑÁÚÕÓÁÚØÜÔÚÕßÖØÕÁÊØÕßÓÇÔÕßÁÒ
¡ÇÑØÄÔÁÑÇÍØÇÓÓÁÝÚÕßÖÇØÏÙÏÔÕÆÓËÚØÄÖÇØÁÓËÏÔÇÔÑÒËÏÙÚÁÝÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÚÁÙÙËØÏÝ
ßÖÕÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔËÔ×ÓÄÔÕÊÆÕ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔÑÇÔÕÔÏÑ¦!ÇßÚÁÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÚÇÚØÁÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏ
ÞÜØÃÝÕÊÎÍÕÆÝ¬ÇÍÇÒÒÏÑ¦ÓÁÙÇ
ËÔÎÓÁØÜÙÎÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÚÄÙÕ
ËÑÚËÚÇÓÁÔÎÇÖËØÍÃÇÙÚÏÝÍÇÒÒÏÑÁÝ
ÙßÍÑÕÏÔÜÔÃËÝÁÞËÏÔÇÍÃÔËÏÇÖÄ
ÚÕÕÖÄÚËÕÏÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÕÃÇÔÚÏÊØÕÆÙÇÔÑÇÏÖ¦ÒÏÍÏÇÚÕ
ÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÄÖÕßËÃÞËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇÌÁØËÏÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÕ
ÚÄÚËÖØÄËÊØÕÝ§ÏÑÕÒ¦ÇØÑÕàÃ
;ÇÙÞÁÊÏÇÚÕßÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÍÏÇËÔÏÇÃÇÙÆÔÚÇÐÎ®ËÔÕÖÕÏÕÆÔÚÇÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚËØ¦ÙÚÏËÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×Ô
ÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÏÊÏÑÎÍÄØÕÏÑÇÏÕÏÍÏÇÚØÕÃÖÕßËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÎÙÑßÚ¦ÒÎ
ÚÜÔÇÖËØÍÏÇÑ×ÔÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÜÔ Ò¦ÊÕÏÄÖÜÝÕÏÔÇßÚÏÑÕÃÕÏ
ÙßÓÈÕÒÇÏÕÍØ¦ÌÕÏÇÑÄÓÎÑÇÏÕÏ
ËØÍÇàÄÓËÔÕÏÙÚÎÔÄÖËØÇÚÕßÇØÏÙÏÕÆÛÇÊÕßÔÚÏÝÙßÔÚ¦ÐÏÓËÝ
ÇÖÕÊÕÞÁÝÚÕßÝÔÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖÃÙÎÝÕÓÇÔÕßÁÒ
¡ÇÑØÄÔËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏÚÎÔÖØÄÜØÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÊÏÑÇÃÜÓÇÖÕßÑÇÚÇÑÚÂÛÎÑËÇÖÄÚÕßÝÕÊÎÍÕÆÝÚÕßÓËÚØÄ
ÖØÏÔÇÖÄÊËÑÇËÚÃËÝÜÝÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÓÇÍÏÇÚÎÔÖÕÒÆÜØÎÖÇØÇ-

ÓÕÔÂÙÚÇÁÍÑÇÚÇÚÎÝÍÎÝ¡Ë
ÚÇÔÁÇÓÁÚØÇÍÏÇÑ¦ÛËÞØÄÔÕ
ÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝÖØÏÔÇÖÄÚÇ
ÁÚÎÛÇÇÌÇÏØËÃÚÇÏ ÚÜÔ
ÙßÔÚ¦ÐÏÓÜÔÇÖÕÊÕÞ×ÔÇÖËØÍÃÇÚÜÔÙßÍÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÕÊÂÍÎÙË
ÚÕßÝÇØÏàÏ¦ÔÕßÝÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔ
ÚÎÔÚÎÒËËØÍÇÙÃÇÚÎÔÖÕÊÎÒÇÙÃÇÚÕÎÒËÑÚØÏÑÄÖÇÚÃÔÏÂÚÕ
ÖËØÖ¦ÚÎÓÇ¶ËÏÊ¦ÒÒÜÝÛÇÖØÁ-

Αρχή με τους σιδηροδρομικούς, οι οποίοι
διαμαρτύρονται για
το νέο συνταξιοδοτικό
πακέτο μέτρων.
ÖËÏÔÇÈ¦ÒÕßÔÈÇÛÏ¦ÚÕÞÁØÏÙÚÎÔ
ÚÙÁÖÎÑÇÛ×ÝÎÚÏÓÂÚÜÔÚÇÐÃ
ÓÁÙÜÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ×ÔËÌÇØÓÕÍ×Ô
ÚØÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑËÇÌÚÏ¦ÐÕßÓË
ÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÔÏÇÃÕÙÆÙÚÎÓÇ
ÄÖÕßÑ¦ÛËËßØ×ÛÇÖÇØÁÞËÏÚÇ
ÃÊÏÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÍÏÇÄÒÕßÝËÃÚË
ÇßÚÕÃËÃÔÇÏËØÍ¦ÚËÝËÃÚËÑÇÚÇÙÚÎÓÇÚ¦ØÞËÝËÃÚËËØËßÔÎÚÁÝËÃÚËÍËÜØÍÕÃËÃÚËÍÏÇÚØÕÃËÃÚËËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝ®ÊÂÒÜÙËÕ¦ÒÒÕÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÔÚÕß¦Ø¢ÏÒÃÖ
/ÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÑÇÚÇÚÁÛÎÑËÙÚÕßÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÝËÚÇÃØÕßÝÍÏÇÚØÃÓÎÔÎ
ÖËØÃÕÊÕÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎÝËÔ×ÚÕ
ÙÞËÚÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÌÛ¦ÙËÏÇÔÌÛ¦ÙËÏÙÚÎÔ
ÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
¬ÕÚÜØÏÔÄÙÆÙÚÎÓÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÈÏ×ÙÏÓÕÄÒÕÏÚÕÐÁØÕßÔÇßÚÄ®ÊÂÒÜÙËÕßÌßÖÕßØÍÄÝÓËÚÇÌÕØ×ÔÇÔ¡ÖÇÚÃÙÚ¬àËÓÖÇØÃ
REUTERS, BBC
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Η «μάχη» του ηλεκτρονικού τσιγάρου
Εταιρείες στις ΗΠΑ, προκειμένου να προσελκύσουν νέους στη χρήση του, λανσάρισαν ακόμη και γεύση «μαλλί της γριάς»
Þ×ÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÝËÃÔÇÏ¦ÊÏÑÎ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕßÝ;PTLZÕËÏÊÏÑÄÝÚÎÝ
ÇÔÚÏÑÇÖÔÏÙÚÏÑÂÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÙÚÕ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ©ÚÚ¦ÈÇÝÑÇÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÝÚÎÝÞØÂÙÎÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÚÙÏÍ¦ØÕß§ÚÁÏÈÏÔÚÕßÁÔÕØ
ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÄÚÏÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄ
ÚÙÏÍ¦ØÕËÃÔÇÏÙÇÌ×ÝÒÏÍÄÚËØÕËÖÏÑÃÔÊßÔÕÇÖÄÄÚÏÚÕÙßÓÈÇÚÏÑÄÍÏÇ
ÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÕÏÙÕÈÇØÁÝÖÔËßÓÕÔÕÖ¦ÛËÏËÝÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÏÝÊËÔ
ÁÞËÏÇÖÕÊËÏÞÛËÃÄÚÏÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓË
ÚÎÞØÂÙÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÚÙÏÍ¦ØÜÔ
©ÏÔÕÓÕÛÁÚËÝÑÇÒ¦ÛÇÁÑÇÔÇÔÔÇ
ÙÚØÁÉÕßÔÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÕßÝÙÚÕ
ÙßÓÈÇÚÏÑÄÚÙÏÍ¦ØÕÖÕßÙÑÕÚ×ÔËÏ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÎÔÎÓÁØÇÙÚÏÝ
®ÒÁËÏÕÕßÁÔÕØ

Προειδοποιήσεις

SHUTTERSTOCK

Την πώληση ÚÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÇØÜÓÇÚÏÑ×ÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÚÙÏÍ¦ØÜÔ
ÛÇÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÔ×ØÇÖÕßËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÖÕÒÃÚËÝËÓÌ¦ÔÏÙÇÔÓßÙÚÎØÏ×ÊÎ
ÖÔËßÓÕÔÏÑÂÔÄÙÕÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇ
ËÖÚ¦ÓËØÏÑÇÔÕÃÁÞÕßÔÖËÛ¦ÔËÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓË¦ØÛØÕÚÜÔ;PTLZÚÎÝ
§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
©ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÇÔÇÍÔ×ØÏÙËÚÕÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÄÑÃÔÊßÔÕßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÖÇÏÊÏ¦
ÞØÂÙÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÚÙÏÍ¦ØÜÔÑÇÏ
ËÏÊÏÑÄÚËØÇÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÔÏÑÕÚÃÔÎÝÚÎÝÊÎÓÕÌÏÒÕÆÝÓ¦ØÑÇÝ1\\S
ÁÞËÏËÑÚÏÔÇÞÛËÃÓËÚÇÐÆÚÜÔÔÁÜÔ
ÙÚÏÝËÔÓÁØËÏÞ¦ØÎÙÚÎÔËÖÏÛËÚÏÑÂÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇ
ÓËÙÚÄÞÕÚÎÔËÕÒÇÃÇÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÇßÚÂÝÈØÃÙÑËÚÇÏÕÇÓÌÃÈÕÒÎÝÇÐÃÇÝÏÙÞßØÏÙÓÄÝÄÚÏÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÚÙÏÍ¦ØÕ
ÊËÔËÃÔÇÏÈÒÇÈËØÄÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕßÖÕßØÍÄÝ±ÍËÃÇÝÒËÐ
à¦ØÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÎ±ÖÎØËÙÃÇ
¬ØÕÌÃÓÜÔÑÇÏ¢ÇØÓ¦ÑÜÔ-+(
ÛÇËÑÖÕÔÂÙËÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙÞÁÊÏÕÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÇÌÇÃØËÙÎÇØÜÓÇÚÏÑ×ÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÚÙÏÍ¦ØÜÔ
ÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÊËÔÛÇÇÌÕØ¦
ÚÇÖØÕáÄÔÚÇÓËÍËÆÙÎÑÇÖÔÕÆ
ÇÖÇÍÄØËßÙÎÛÇÇÌÕØ¦ÁÚÙÏÊÎÓÕÌÏÒÂÇØ×ÓÇÚÇÄÖÜÝÎÓÁÔÚÇ
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÕÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝÊËÔ
ÛËÜØÕÆÙÇÔÍËÆÙËÏÝ®
ÞØÂÙÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÚÙÏÍ¦ØÕßÙÚÏÝÔËÇØÁÝÎÒÏÑÃËÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏØËÑÄØÙÚÏÝÕÙÕÙÚÄ 
ÚÜÔÓÇÛÎÚ×ÔÒßÑËÃÕßÁÑÇÔËÞØÂÙÎ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÚÙÏÍ¦ØÕßÓÁÙÇÙÚÕ
¶ÇÆÐÎÙÎ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÞØÂÙÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÚÙÏÍ¦ØÕßËÓÌ¦ÔÏÙËÙÚÕÓËÚÇÐÆÇÆÐÎÙÎÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÙÚÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÍßÓÔÇÙÃÕßÚÎÔÃÊÏÇÞØÕÔÏÑÂ
ÖËØÃÕÊÕËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄËÑÇÚ
ÖÇÏÊÏ¦ÙÚÎÔÓËØÏÑÂÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÚÙÏÍ¦ØÕÓË  
ÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÇßÚ×ÔÎÒÏÑÃÇÝÓË
ËÚ×ÔÔÇËÖÏÒÁÍÕßÔÇØÜÓÇÚÏÑ¦
ÖØÕáÄÔÚÇÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÙË¦ØÛØÕÁÑÑÒÎÙÂÚÕßÝÙÚÕßÝ;PTLZÕ
ÖØ×ÎÔÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
¡¦ÏÑÒ¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÑÇÏÕ¡ÇÚ¡¦ÏËØÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÑÇÚ¦
ÚÕßÑÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝÚÜÔÔÁÜÔ
©ÏÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÏÓÏÒÕÆÔÍÏÇËÖËÃÍÕßÙÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÚÕÔØÄÒÕÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÑÇÖÔÕÆÙËÇßÚÂ©ÏËÚÇÏØËÃËÝÑÇ-

«Περισσότερα ÑÌ´VlÉ~Ñ³Ñ{Ù{Ò³iåÐÉ¨{~ÊT¨i{Ð{ÖiÜÉ~³¨{~Ì³{oÒ¨VÐÉ¬³T¨i³ÑÈ³iÜ{~ËÑØ¸w¬É³ÑÉ{ÜÓoÈÑ¨ÐÑ³{~Ò¨ÍÌ³ÑuVÑÑ×Ó¨ÈÉÒ¨Ú¨³ÈØ 4/x_©¨iÙÊÐÑ¨TØ³iØ ÓÑØ4Ì¨~iØÒ{~ÜÜÖÐÉ¨o~~Ñ{Ñ³Ò{É¨ØVÉ{~É×ÑÜÊØÉ~³¨Ñ³ÉËÑØ~Ñ³Ò³È~ÑËÐÑ³Ø³Ó

Η αμερικανική
κυβέρνηση
θα απαγορεύσει πολλά
από τα αρωματικά
ηλεκτρονικά προϊόντα
νικοτίνης
που κυκλοφορούν.
ÖÔÕÆÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑËÔÚØÏÑÕÃ¶ÇÔ
ÑÇÏÑØßÌÕÃ¶ÖÇÃÑÚËÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÚÙÏÍ¦ØÜÔËÚÇÏØËÃÇ([YPHÓÎÚØÏÑÂÚÎÝ4HYSIVYV
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÊÇÖ¦ÔÎÙËÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÓËØÃÊÏÕ
ÚÎÝ1\\S¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕÏËÚÇÏØËÃËÝÇßÚÁÝÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔËÖÏÛËÚÏÑÁÝ
ÚÇÑÚÏÑÁÝÖØÕ×ÛÎÙÎÝÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÓÁÙÜÚÜÔÊÎÓÕÌÏÒ×ÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÚÙÏÍ¦ØÜÔÄÖÜÝËÐÜÚÏÑ¦
ÇØ×ÓÇÚÇÇÙÚÂØÏÑÚÕßÝÏÙÞßØÏÙÓÕÆÝ
ÖËØÃßÍÏËÏÔÂÝÙßÔÂÛËÏÇÝ®ÍÏÇÚÕ

ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÑ¦ÖÔÏÙÓÇÑÇÏÓËÚÎ
ÙÚØÇÚÕÒÄÍÎÙÎÊÏÇÙÎÓÕÚÂÚÜÔÍÏÇ
ÚÎÊÏÇÌÂÓÏÙÎÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÇØÄÚÏÍÔÜØÃàÕßÓËËÒ¦ÞÏÙÚÇ
ÍÏÇÚÇÇÃÚÏÇËÓÌ¦ÔÏÙÎÝÚÎÝÙÖ¦ÔÏÇÝÖÔËßÓÕÔÕÖ¦ÛËÏÇÝÑÇÏÚÎÙÞÁÙÎ
ÚÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÚÙÏÍ¦ØÕßÓËÇßÚÂÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÁÞËÏ
ÑÇÚÇÒÂÐËÏÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÁÔÇ
ÇÔÚÇÒÒÇÑÚÏÑÄÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÚÙÏÍ¦ØÕß1\\SÁÞËÏÚÎÔÃÊÏÇÖÕÙÄÚÎÚÇ
ÔÏÑÕÚÃÔÎÝÓËÁÔÇÖÇÑÁÚÕÚÙÏÍ¦ØÇ
ÑÇÏÄÚÏÎÔÏÑÕÚÃÔÎËÖÎØË¦àËÏÇØÔÎÚÏÑ¦ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßËÍÑËÌ¦ÒÕß
ÑÄÓÎÖÏÕÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÁÝËÃÔÇÏÕÏ
ÓËÒÁÚËÝÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÚÙÏÍ¦ØÕÁÞÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÑÇÖÔÃÙÕßÔÖÇØ¦
ÚÕßÝÏÙÞßØÏÙÓÕÆÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÄÚÏ
ÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÚÙÏÍ¦ØÕÇÖÕÚËÒËÃ
ÑÇÒÄÚØÄÖÕÊÏÇÑÕÖÂÝÚÕßÑÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝ©ÏËÚÇÏØËÃËÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×Ô
ÚÙÏÍ¦ØÜÔÄÓÜÝÁÞÕßÔËÐÇÖÕÒÆÙËÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑßÔÂÍÏÖËÒÇÚ×ÔÓËÚÇ-

ÐÆÚÎÝÔËÕÒÇÃÇÝÖØÕÜÛ×ÔÚÇÝÍÒßÑÏÁÝÍËÆÙËÏÝÍÏÇÞØÂÙÎÙÚÏÝÙßÙÑËßÁÝÇÚÓÕÆÄÖÜÝÓÇÒÒÃÚÎÝÍØÏ¦Ý®
1\\SÊËÔÊÏÙÚ¦àËÏÔÇÙÚËÃÒËÏ
ËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÎÝÙËÙÞÕÒËÃÇ
ÇØÓÄÊÏÇËÖÏÚØÕÖÂÚÕß ÕÍÑØÁÙÕß
¦ÑÕßÙËÁÚÙÏÑÇÚ¦ÛËÙÎÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ1\\S
ÓËÚÁÈÎÙËÒÆÑËÏÕÍÏÇÖÇØÕßÙÃÇÙÎ
ËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝÓÇÛÎÚÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝËÖÏÓÁÔÕÔÚÇÝÄÚÏÕÏÙßÙÑËßÁÝ
ÇÚÓÕÆËÃÔÇÏÖÕÒÆÇÙÌÇÒÁÙÚËØËÝ
ÍÏÇÚÎÔßÍËÃÇÇÖÄÚÕÚÙÏÍ¦ØÕ®ÑÇÏ
ÄÚÏÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝËÃÔÇÏËÔÚËÒ×Ý
ÇÙÌÇÒÂ®

Ανησυχία
ËÚÇÏØËÃÇÖÕßÁÞËÏÑÇÚÇÑÚÂÙËÏ
ÖÕÙÕÙÚÄ ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÇÍÕØ¦ÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÚÙÏÍ¦ØÜÔ
ËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏÊËÔÁÞËÏÈ¦ÒËÏÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÄÚÎÝÚÕßÝËÌÂÈÕßÝ¬ÇÏÊÏÇÃÚËØÇßÉÎÒ¦ÖÕÙÕÙÚ¦ÔÏÑÕÚÃÔÎÝ
ÙÚÇÖØÕáÄÔÚÇ1\\SÄÓÜÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ

ÙÚÕßÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÕßÝËÍÑËÌ¦ÒÕßÝÚÜÔÔÁÜÔ
ÁØËßÔÇÚÎÝ±ÖÎØËÙÃÇÝ¬ØÕÌÃÓÜÔÑÇÏ¢ÇØÓ¦ÑÜÔÁÊËÏÐËÄÚÏÎËÑÙÚØÇÚËÃÇ ¦ÔÚËÚÎÔÒÒÇÍÂ®ÚÎÝ
1\\SÓËÙÚÄÞÕÔÇÖËÃÙËÏÖËÒ¦ÚËÝÔÇ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÚÕÚÙÏÍ¦ØÕÖØÕÝÞ¦ØÏÔÚÎÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÝÚÕßËÑÊÕÞÂÝ
ÙÚÎØÃÞÛÎÑËÙËÇÔÇÒÎÛËÃÝÏÙÞßØÏÙÓÕÆÝÖÕßÛÁÒÕßÔÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄ
ÚÙÏÍ¦ØÕÔÇËÃÔÇÏßÍÏËÏÔÄÚËØÕÇÖÄÚÕ
ÙßÓÈÇÚÏÑÄ¦ØÏÙÚÇÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÎ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÙßÙÑËßÂÚÎÝ1\\SÖÁÚßÞËÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄ
ÔÁÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏÊËÔËÑÚÏÓÕÆÔÓÄÔÕÚÕ
ÔÚÏà¦ÏÔ®ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÄÚÏÎÙßÙÑËßÂ
ÑØÆÈËÚÇÏËÆÑÕÒÇÇÖÄÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔ
ÍÕÔÁÜÔÞ¦ØÎÙÚÕÓÏÑØÄÚÎÝÓÁÍËÛÕÝ
ÚËÒÁÞÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÑÇÏßÖËØÇÙÖÏÙÚÁÝÚÎÝÙßÔÂÛËÏÇÝÚÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÚÙÏÍ¦ØÕßËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
ÄÚÏÕÏÙßÙÑËßÁÝÇßÚÁÝÖØÁÖËÏÔÇ
ÛËÜØÎÛÕÆÔÈÕÎÛÂÓÇÚÇÊÏÇÑÕÖÂÝ
ÚÕßÑÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝ®ÑÇÏÄÚÏÎÓÇÔÃÇ
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔØßÛÓÏÙÚÏÑ×ÔÇØ-

Ενα «μαύρο» σενάριο:
Μέρος του Αμαζονίου
θα γίνει σαβάνα

Τα σημάδια

THE NEW YORK TIMES
Η κλιματική ÇÒÒÇÍÂÕÏÖßØÑÇÍÏÁÝÑÇÏ
¦ÒÒËÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÇÖËÏÒÕÆÔÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÕÔßÊØÕÒÕÍÏÑÄ
ÑÆÑÒÕÚÕßÓÇàÕÔÃÕßËÐÁÒÏÐÎÖÕß
ÇÔÙßÓÈËÃÛÇÙÎÓ¦ÔËÏÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÂ
ÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÕßÚØÕÖÏÑÕÆÊ¦ÙÕßÝ
ÇÔËÃÝÊËÔÍÔÜØÃàËÏÓËÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÄÚËÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃ
ÚÕÌÕÈËØÄÇßÚÄÙËÔ¦ØÏÕÇÔÑÇÏÕØÏÙÓÁÔÕÏÓËÒËÚÎÚÁÝÛËÜØÕÆÔÄÚÏÊËÔ
ÇÖÁÞÕßÓËÖÕÒÆÇÖÄÇßÚÄÔÚÕÚØÕÖÏÑÄÊ¦ÙÕÝÐËÖËØ¦ÙËÏÁÔÇÙÎÓËÃÕ
ÑÇÓÖÂÝÓÖÕØËÃÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝ
ÚÕßÔÇÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃÑÇÏÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËà×ÔÎÇØÇÏÂÝÈÒ¦ÙÚÎÙÎÝ
ÙÇÈ¦ÔÇÌÄÙÕÔÖßØÕÊÕÚÎÛËÃÁÔÇÝ
ÚÁÚÕÏÕÝÑÆÑÒÕÝÚÕÙÎÓËØÏÔÄÚØÕÖÏÑÄÊ¦ÙÕÝÓÖÕØËÃÔÇÓËÃÔËÏÚÕÓÏÙÄ
ÙËÁÑÚÇÙÎËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕÊÏÕÐËÃÊÏÕÚÕß¦ÔÛØÇÑÇÖÕßÙÂÓËØÇÙßÍÑØÇÚËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖßÑÔÂ
ÈÒ¦ÙÚÎÙÎÛÇÇÖËÒËßÛËØÜÛËÃÙÚÎÔ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÑÇÏÇßÚÄÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÕ
ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇÚÕßÓÇàÕÔÃÕß¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÇÔÑÇËÃÁÙÚÜ
ÑÇÏÓÏÑØÄÓÁØÕÝÚÜÔÊÁÔÊØÜÔÖÕß
ÙÂÓËØÇÇÖÇØÚÃàÕßÔÚÕÚØÕÖÏÑÄÊ¦ÙÕÝÕÓÇàÄÔÏÕÝÛÇÖ¦ÉËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÕÖÔËÆÓÕÔÇÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ®ÑÇÏÛÇ
ËÑÖÁÓÉËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÊÏÕÐËÃÊÏÕÚÕß
¦ÔÛØÇÑÇÇÖÄÇßÚÄÖÕßÇÖÕØØÕÌ¦

ÙÌÇÒËÃÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÇÒÒ¦ÕÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÕÒÄÍÕÝ¬ÄÓÇÝÄÈÚàÕáËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÚÕÓ¦ÐÏÓÕßÓ
ÚÜÔÇÖÜÒËÏ×ÔÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÁÐËÏ®ÚÕÊ¦ÙÕÝÊËÔÐËÖËØÔ¦ÚÕ 
ÓË ÚÎÝÁÑÚÇÙÂÝÚÕßÚÕÃÊÏÕ
ÙßÓÖÁØÇÙÓÇÑÇÚÁÒÎÐËËØÍÇàÄÓËÔÕÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÑÇÏÕØÇàÏÒÏ¦ÔÕÝ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝ ¦ØÒÕÝ§ÄÓÖØËÕÆ
ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÂÓËØÇ"ÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝ
ØÇàÏÒÃÇÝÁÞËÏÂÊÎÇÖÕÉÏÒÜÛËÃÚÕ
  ÚÎÝËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝÚÕßÓÇàÕÔÃÕß

Οι πυρκαγιές
©ÏÏÙÚÕØÏÑÕÃÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÛÇ
ÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÏÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÍÏÇ
ÚÎÔÕÏÑÕÒÕÍÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÙÚÏÝ
ÓËÒÁÚËÝ ÄÖÜÝ ÇßÚÂ ÚÎÝ ËÏÊÏÑÕÆ
ÙÚÏÝÖßØÑÇÍÏÁÝ¬àÁÔÏÌËØ¡ÖÇÒÚÝ
¡ÖÇÒÚÝÓËÒÁÚÎÙËÚÏÝÖßØÑÇÍÏÁÝ
ÙÚÕÔÓÇàÄÔÏÕÖÕÒÆÖØÏÔÇßÚÁÝ
ËÔÚÇÛÕÆÔÓËÚÎÔÁÒËßÙÎÚÕßÇãØ
¡ÖÕÒÙÕÔ¦ØÕÙÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝ
ØÇàÏÒÃÇÝÖÃÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÕÏÓËÒËÚÎÚÁÝ¦ÔÇÈÇÔÙËÓÏÑØÁÝÖËØÏÕÞÁÝÚÕßÓÇàÕÔÃÕßÌÜÚÏÁÝÙÇÔÇßÚÁÝÖÕßÈ¦àÕßÔÕÏÇÍØÄÚËÝÑÇÏÚÕ
ÙßÓÖÁØÇÙÓ¦ÚÕßÝÂÚÇÔÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ÑÄÓÎÑÇÏÇÔÓÏÇÖßØÑÇÍÏ¦
ÊËÔÂÚÇÔÖÕÒÆÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÚÕÊ¦ÙÕÝËÃÞËÑÇËÃ
ÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÁÞÇÔË
ÚÏÝÇÔÚÏÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÑÇÏÚÇÊÁÔÊØÇ

EPA / VICTOR MORIYAMA / GREENPEACE BRAZIL

Οι προειδοποιήσεις μερίδας επιστημόνων
Του MAX FISHER

©ÇßÐÎÓÁÔÕÝÇØÏÛÓÄÝÖÔËßÓÕÔÕÖÇÛËÏ×ÔÄÓÜÝÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÙËÇÖÄÚÏÝÖÕÒÏÚËÃËÝ
ÚÜÔÕÊÂÍÎÙËÚÏÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝÖÕÒÒ×ÔÖÕÒÏÚËÏ×ÔÔÇËÑÊ×ÙÕßÔÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÑÇÚ¦ÚÎÝ
ÞØÂÙÎÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÚÙÏÍ¦ØÜÔ
¡ÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕßÖØ×ÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÖÕßÃÙÜÝ
ÔÇÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÞØÂÙÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÚÙÏÍ¦ØÕßÚÕ ÁÔÚØÕÕÏÓ×ÐËÜÔÑÇÏÒÁÍÞÕß§ÕÙÎÓ¦ÚÜÔ*+*
ËÐÁÊÜÙËÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
ÑÇÚ¦ÚÎÝÞØÂÙÎÝÙßÙÑËß×ÔÇÚÓÕÆ!
¬ÇÖØÕáÄÔÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÚÙÏÍ¦ØÕßÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÖÄÔÁÕßÝËÌÂÈÕßÝËÍÑÆÕßÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏËÔÂÒÏÑËÝÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚËÚÁÚÕÏÇÖØÕáÄÔÚÇËÒÁÍÐÚËÍÏÇ
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÄÖÜÝÈÂÞÇÝÒÇÞ¦ÔÏÇÙÓÇÙÚÎÛ¦ÍÞÎÑÇÏÇÔÇàÎÚÂÙÚË
ÏÇÚØÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÇÔÇÔÎÙßÞËÃÚËÍÏÇ
ÚÎÔßÍËÃÇÙÇÝ®
ÖØÄÙÌÇÚÎÏÙÚÕØÃÇÊËÃÞÔËÏ
ÄÚÏÎÖØÄÕÊÕÝËÃÔÇÏËÌÏÑÚÂÄÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÖØ×ÎÔÊÂÓÇØÞÕÝ
¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÙÚÕ¦ØÛØÕÚÕßØÏÔ
ÒÃÍÇÓÄÒÏÝÞØÄÔÏÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÑÇÏ
ÍØÇÌËÃÇÂÚÇÔÖÔÏÍÓÁÔÇÙÚÕÔÑÇÖÔÄÚÕßÚÙÏÍ¦ØÕß¬ÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊËÑÇËÚÃÇÄÓÜÝÊËÑ¦ÊËÝÞ×ØËÝÚÕß
ÑÄÙÓÕßÉÂÌÏÙÇÔÇßÙÚÎØÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÇÖÄÚÕÔÑÇÖÔÄ©Ï
ÈÕÂÛÎÙÇÔÄÙÕÑÇÓÃÇ¦ÒÒÎÞ×ØÇ
ÙÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÕßÑÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝÚÕÃÊÏÕÕÌËÃÒÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÑÇÏÓËÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÚÙÏÍ¦ØÕ
ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÕÖØ×ÎÔÊÂÓÇØÞÕÝ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
REUTERS

Αν το δάσος ³ÈåÐÑÇËÈÂÉÉ¨ÒÉ{ÓÑiÐÉË~ÑÐÊØÑÌ³{ØÉ{ÚÓÉ{ØÈÙÓTÉ³Ñ{È¨~Ño{ÓØVÙ{Ò{ÂiÙ¨ÌÐVÐ¨ÉËÓÑÐÉoÒÜÐÓ¨Ø³ÈÑÑÈ³~Ñ³Ñ³¨Ñ×ÉË~Ñ{ÑÐÉ³Ñ³¨ÑÉËÉÇiÑ¨Ñ{ÊØKÜÒ³iiØÑKÒÑ

Οι ανθρώπινες
παρεμβάσεις απειλούν
να διαταράξουν
ανεπιστρεπτί τον
υδρολογικό κύκλο
του τροπικού δάσους.
ÐËØÇÃÔÕÔÚÇÔÓÇàÏÑ¦ÓËÚÎÔÖÇØÇÓÏÑØÂÐÎØÇÙÃÇÔÚÃÔÇÞ¦ÔËÚÇÏÚÕ
  ÚÎÝÈÒ¦ÙÚÎÙÎÝÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÓÃÇÖßØÑÇÍÏ¦ÐÇÌÔÏÑ¦ÞÇÔÄÚÇÔÚÕ
 ®ËÃÖËÎ¡ÖÇÒÚÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝÒÄÍÕÍÏÇÐÇÌÔÏÑÄÛ¦ÔÇÚÕ®
ßÚÄÄÓÜÝÖÕßÇÔÎÙÆÞÎÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕßÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÂÚÇÔ
ÄÚÏÚÕÚÕÖÏÑÄÌÇÏÔÄÓËÔÕËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙËÓÏÇËßØÆÚËØÎÊÏËØÍÇÙÃÇÖÕß
ÇÌÕØ¦ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÚØÕÖÏÑÕÆÊ¦-

ÙÕßÝ©ÓÇàÄÔÏÕÝÊÁÞËÚÇÏËÖÃÛËÙÎÙËÚÁÙÙËØÇÓÁÚÜÖÇ!ÑÇÚÇÑËØÓÇÚÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎÊÏ¦ÔÕÏÐÎÊØÄÓÜÔ
ÑÇÚÇÙÚØÁÌËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÖßØÑÇÍÏÁÝ
ÇÖËÏÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
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Ο θρύλος του υπερφυσικού Ναδάλ
Στα 33 του ο Ισπανός μονομάχος του τένις συνεχίζει να κερδίζει τίτλους και να νικάει τον... πόνο
Τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (9/9), ο Ραφαέλ Ναδάλ, μετά από
ένα εκπληκτικό παιχνίδι που κράτησε
4 ώρες και 50 λεπτά, επιβλήθηκε του
Ντανίλ Μεντβέντεβ με 3-2 σετ και κατέκτησε το US Open, φτάνοντας τα 19
Grand Slam στην καριέρα του!
Ο 33χρονος Ισπανός τενίστας, σε
συνέντευξη που παραχώρησε την επόμενη μέρα στην εφημερίδα της πατρίδας
του, AS, ξεκαθάρισε ότι παίζει για να
είναι χαρούμενος - όχι για τους τίτλους
- και θα συνεχίσει για όσο διάστημα το
νιώθει αυτό.
«Οι τελευταίες μάχες ήταν έντονες
και σκληρές. Συνεχίζω να παίζω γιατί
μου δίνει έμπνευση. Παίζω για να είμαι
χαρούμενος. Θα ήθελα να είμαι αυτός
που έχει κατακτήσει τα περισσότερα,
αλλά δεν σκέφτομαι αυτό, ούτε προπονούμαι γι’ αυτό. Δεν μπορώ να σκέφτομαι
μόνο τα Grand Slam. Το τένις είναι κάτι
περισσότερο από αυτό.
Ο ανταγωνισμός προσελκύει θεατές
και δημιουργεί ενδιαφέρον, είναι καλό
για το άθλημα. Αλλά, επαναλαμβάνω:
Δεν μπορείς όλη τη μέρα να κοιτάς εάν
ο άλλος έχει περισσότερα από σένα,
γιατί θ’ απογοητευτείς. Θα συνεχίσω
όσο νιώθω χαρούμενος γι’ αυτό που κάνω», υποστήριξε ο Ράφα Ναδάλ ο οποίος
με παλικαρίσιο τρόπο πρόσθεσε ακόμα
ένα παράσημο στην τεράστια καριέρα
του κατακτώντας το US Open.
O νέος θρίαμβος του θρυλικού «Ράφα» ήταν μια απάντηση σε όσους εδώ
και καιρό τον θεωρούν «ξοφλημένο»,
όμως είναι αλήθεια δεν ξέρουμε για
πόσο ακόμα θα τον απολαμβάνουμε να
παίζει στα κορτ.
Το κορμί του είναι ταλαιπωρημένο.
Ο ίδιος στο παρελθόν έχει δηλώσει χιουμοριστικά πως δεν υπάρχει σημείο
που δεν έχει χτυπήσει, όμως παραμένει
εδώ και μαζί με τους άλλους δύο σπουδαίους τενίστες, Φέντερερ και Τζόκοβιτς, συνεχίζουν να παραδίδουν μαθήματα τένις.

Ξεκίνησε από το ποδόσφαιρο
Όλα ξεκίνησαν στις 3 Ιουνίου 1986,
όταν ο Ραφαέλ Ναδάλ Παρέρα, όπως
είναι το πλήρες όνομά του, είδε για
πρώτη φορά το φως στην πόλη Μανακόρ της Μαγιόρκα. Μεγάλωσε σε
μία αθλητική οικογένεια με τον θείο
του Μιγκέλ Άνχελ Ναδάλ να παίζει ποδόσφαιρο στο κορυφαίο επίπεδο αγωνιζόμενος στην Μπαρτσελόνα και την
Εθνική Ισπανίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Ναδάλ από μικρός ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, λάτρευε τον
Ρονάλντο και μάλιστα είχε βγει φωτογραφία με τον Βραζιλιάνο στο δωμάτιό του. Εκείνος όμως που υπερίσχυσε
και τον έφερε στον δρόμο του τένις

Με τον 19ο τίτλο grand slam της καριέρας του στα χέρια ο Ράφα. Η κορυφή απέχει πια μόλις έναν τίτλο.








Στο παρελθόν είχε δηλώσει
πως δεν υπάρχει σημείο
που δεν έχει χτυπήσει,
όμως παραμένει εδώ και
συνεχίζουν να παραδίδει
μαθήματα τένις.
ήταν ένας άλλος θείος του, ο λόγος για
τον Τόνι Ναδάλ. Εκείνος ανέλαβε τον
«Ράφα» από μικρή ηλικία και τον έφτασε
σε αυτό που είναι σήμερα.
Αυτός ήταν και πίσω από την επιλογή
του Ναδάλ να παίζει με το αριστερό
χέρι. Βλέπετε, μπορεί ο Ισπανός να έχει
μείνει στην ιστορία ως ένας από τους
καλύτερους (για πολλούς ο καλύτερος)
αριστερόχειρες στον κόσμο, όμως αυτό
έγινε από επιλογή για να αποκτήσει
πλεονέκτημα στα κορτ και όχι επειδή
γεννήθηκε έτσι.
Σε ηλικία μόλις 12 ετών κατέκτησε
τον τίτλο στην ηλικιακή του κατηγορία
στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και δύο
χρόνια αργότερα αναγκάστηκε να αφήσει την Μαγιόρκα για να συνεχίσει την
καριέρα του στην Βαρκελώνη. Από τότε
άρχισε και η ραγδαία άνοδός του σε
όλα τα επίπεδα. Από τα 15 άρχισε να
αγωνίζεται σε τουρνουά της παγκόσμιας
ομοσπονδίας και σιγά σιγά ξεκίνησε
και η συλλογή τίτλων. Πρώτα ήρθαν σε
Challenger, μετά το Davis Cup και ακο-

λούθησαν αυτοί σε τουρνουά της ATP.
Το Αυστραλιανό Όπεν ήταν το πρώτο
που αγωνίστηκε, φτάνοντας το 2004
μέχρι τον τρίτο γύρο και ένα χρόνο αργότερα μέχρι τον τέταρτο. Η καρμική
του σχέση με το Ρολάν Γκαρός ήρθε να
επιβεβαιωθεί το καλοκαίρι του 2005.
Τότε που ο Ραφαέλ Ναδάλ έγραψε ιστορία στο Παρίσι. Στην πρώτη του συμμετοχή στο Γαλλικό Όπεν ο «Ράφα» κατάφερε να φτάσει στην κατάκτησή του
και να γίνει ο πρώτος που καταφέρνει
κάτι τέτοιο μετά το 1982 και τον Ματς
Βιλάντερ. Ακολούθησαν εκεί οι τίτλοι
του 2006, του 2007 και του 2008 πριν ο
Ράφα Ναδάλ καταφέρει να κατακτήσει
κάποιο άλλο Grand Slam. Αυτό έμελλε
να έρθει στο Γουίμπλεντον και μάλιστα
απέναντι στο Ρότζερ Φέντερερ μετά
από έναν σπουδαίο τελικό.

Στην κορυφή το 2010
Η χρονιά σταθμός στην τεράστια
καριέρα του είναι για πολλούς το 2010.
Τότε κατάφερε να ολοκληρώσει το Career Slam, κατέκτησε τρία Grand Slam
σε μία χρονιά και ταυτόχρονα ανέβηκε
στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.
Η αρχή εκείνης της σεζόν δεν ήταν
βέβαια η καλύτερη δυνατή. Ο Ναδάλ,
αφού το γόνατό του τον πρόδωσε στη
μάχη του απέναντι στον Μάρεϊ στο Αυστραλιανό Όπεν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνει περίπου ένα μήνα
εκτός αγωνιστικής δράσης.
Τελικά, ο «Ράφα» επέστρεψε και ήταν

καλύτερος από ποτέ. Παίζοντας κατά
διαστήματα τρομερό τένις κατάφερε
να φτάσει στην κατάκτηση των άλλων
τριών Grand Slam της χρονιάς. Η αρχή
έγινε στο αγαπημένο του Ρολάν Γκαρός,
ακολούθησε το Γουίμπλεντον και στο
τέλος το US Open. Η κατάκτηση μάλιστα
του Αμερικανικού Όπεν ήταν εκείνη
που του επέτρεψε να ολοκληρώσει το
Career Slam αφού πλέον είχε κατακτήσει
όλα τα Grand Slam τουλάχιστον μία
φορά. Η εντυπωσιακή του παρουσία
του επέτρεψε να ανέβει στο Νο1 της
παγκόσμιας κατάταξης.

Οι τραυματισμοί
Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν εννιά χρόνια στα οποία ο Ναδάλ έχει ζήσει
τα πάντα. Δεν θα ήταν υπερβολή να
γράψουμε πως για κάθε ένα από τα δέκα
Grand Slam που κατέκτησε σε αυτό το
διάστημα πέρασε πολλούς περισσότερους μήνες πόνου. Παίζοντας πάντα
στα άκρα έφερνε τον οργανισμό του
στα όριά του και αυτό όσο περνούν τα
χρόνια του δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Το πάθος του για το τένις, το
γεγονός ότι κυνηγά κάθε μπαλάκι σε
κάθε άκρη του γηπέδου τον έχει αναγκάσει να περάσει πολλές ώρες σε αποθεραπείες. Βέβαια, ποτέ δεν έπαψε να
παλεύει και αυτό του επέτρεψε να φτάσει
στα 19 Grand Slam και στην καθολική
αναγνώριση ότι ανήκει ανάμεσα στους
κορυφαίους όλων των εποχών, μαζί με
τον Φέντερερ και τον Τζόκοβιτς.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Aξιο απορίας

Τάμαρι

θητεία Παντελή στην προεδρία της
Ανόρθωσης. Απόφαση δικαστηρίου, το
2012 για οφειλή 340.000 ευρώ, απόφαση δικαστηρίου για ετήσιες δόσεις
από μέρους του κυρίου Παντελή ύψους
38.000 ευρώ, διακανονισμό στον οποίο
ο πρώην πρόεδρος δεν ανταποκρίθηκε.
Και όμως, τέσσερα περίπου χρόνια μετά, κάποιοι ξανάνοιξαν την πόρτα στον
κύριο Παντελή, του ξανάδωσαν τα…
κλειδιά της διοίκησης και πανηγύριζαν
μάλιστα, τότε, για την επιστροφή του.

Αξιο απορίας σε σχέση με την πρώτη

* * * * *

Εθνική ανδρών

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου πάει

και αυτός ο σχεδιασμός για την εθνική
μας. Μένει ανεκπλήρωτος ένας ακόμη
στόχος για διάκριση σε μία ακόμη προκριματική διοργάνωση. Στα θετικά η προώθηση κάποιων νεαρών, καλές και αναμενόμενες οι δυο νίκες κόντρα στο Σαν
Μαρίνο, απ’ εκεί και πέρα όμως μία από
τα ίδια και εντυπώσεις μόνο. Και η δήλωση του Μπεν Σιμόν πως κάποτε θα έρθουν και τα μεγάλα αποτελέσματα, δεν
θα πρέπει να μας αρκεί, γιατί όσο μας
αρκεί τόσο θα αργεί το βήμα παραπάνω.

* * * * *

ση σχετίζεται με τον Ιορδανό σταρ,
πουλά σαν τρελή καθότι το ενδιαφέρον
των Αποελιστών και όχι μόνο προς το
πρόσωπ;o του, διατηρείται σε υψηλά
επίπεδα. Σκέψου κιόλας όταν πλησιάσει η ώρα για τη μεταγραφή του, εκεί
να δεις χρυσές δουλείες που θα κάνουν τα μίντια.

δική του φιλοσοφία και τρόπο προσέγγισης σε κάποια πράγματα, όμως στο
γενικότερο πλαίσιο ξεκινά στη βάση
που βρήκε από τον προκάτοχό του. Περιμένουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε έναν επιθετικό Απόλλωνα. Εκεί που
περιμένουμε να τον δούμε δεν είναι τόσο στην προετοιμασία των αγώνων, όσο
στη διαχείρισή τους. Εκεί υστερούσε
άλλωστε η ομάδα.

ται. Έγινε ο ντόρος για τις ανάγκες του
«Μακαρείου» λόγω Ομόνοιας, να σου κι
ο Υπουργός Δικαιοσύνης να μας ανακοινώνει πως μπήκαν σύγχρονες κάμερες
που να μπορούν να βοηθήσουν και σε
κάτι. Πιστεύετε σοβαρά πως θα έμπαιναν αν δεν υπήρχε η πρόθεση του «τριφυλλιού» να πάει να παίξει εκεί; Ούτε
που θα μαθαίναμε πως χρειάζονται αναβάθμιση.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Κάθε δημοσίευμα ή η όποια δημοσίευ-

Προς το παρόν κυνηγάει

Είναι όποιος φωνάξει;

Ο κυπριακός νους

κο του Απόλλωνα και πλέον έχει μπόλικο χρόνο ν’ ασχοληθεί με το αγαπημένο του χόμπι που δεν είναι άλλο από
το κυνήγι. Οι πληροφορίες όμως που
τον φέρουν ως αντικαταστάτη του
Μπεν Σιμόν στον πάγκο της εθνικής
μας ομάδας, δεν νομίζω να τον ενοχλούν. Και ας αφήσει το όπλο του στην
άκρη.

τους τρόπους να εξηγήσουν για το άδικο
του προγράμματος που τους προέκυπτε
μετά την αναβολή του ντέρμπι με τον
ΑΠΟΕΛ, αφού χωρίς να ευθύνονται έμπλεξαν στις διατάξεις της προκήρυξης
για τους «ευρωπαίους». Όταν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, φάνηκε να επιλέγεται από την ΚΟΠ μια μεσοβέζικη λύση,
καθώς μπήκε σφήνα στο κενό της ο αγώνας με τον Απόλλωνα και λίγο το πράγμα
ισορροπεί. Υπάρχει κανείς που να πιστεύει πως αν δεν έβγαιναν να τα πουν
οι «κυανόλευκοι» της Αμμοχώστου, θα
τους έκαναν την οποιαδήποτε διευθέτηση; Είναι δυστυχώς κι αυτή μια από τις
παθογένειες του ποδοσφαίρου μας. Ό,τι
μένει μακριά από τη δημοσιότητα και δεν
προκαλεί θόρυβο πολύ δύσκολα επιλύε-

ρακτηριστεί το άρθρο της προκήρυξης
του πρωταθλήματος που επιτρέπει μονομερώς σε μια ομάδα που αγωνίζεται
σε ομίλους, ν’ αναβάλει τα παιγνίδια
εάν οι περιστάσεις το επιτρέπουν κατά
τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο φίλαθλος κόσμος έχει ξεσηκωθεί κατά
δικαίων και αδίκων. Αίτιοι για την παροιμιώδη αρλούμπα είναι οι παράγοντες των σωματείων που την ψήφισαν.
Τέλος πάντων. Όπως πάνε τα πράγματα
θα γίνει απάλειψη της διάταξης. Αν οι
Γερμανοί, οι Άγγλοι , οι Ιταλοί και οι
Ισπανοί που έχουν τόσους εκπρόσωπους στην Ευρώπη σκεφτόντουσαν με
τον κυπριακόν νουν - το «ν» στο τέλος
είναι απαραίτητο - δεν θα κατάφερναν
ποτέ να τελειώσουν ένα πρωτάθλημα!

Αποχώρησε ο Σοφρώνης από τον πάγ-

* * * * *

Λάου, λάου…

Το υπονόησε στις δηλώσεις του και αυ-

τό προκύπτει και από όσα λέγονται από
Κολόσσι μεριά πως ο Βουκομάνοβιτς
δεν έπιασε δουλειά με σκοπό να αλλάξει όσα βρήκε στον Απόλλωνα. Έχει τη

Στην Ανόρθωση προσπάθησαν με όλους

Μόνο ως καραγκιοζλίκι μπορεί να χα-

ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρωτάθλημα
της πλάκας
Είναι περίεργο, παράδοξο, σουρεαλιστικό, μάλλον κυπριακό, οι ίδιοι
οι διοργανωτές να μην πολύ- ενδιαφέρονται για το αντικείμενο το οποίο
διαχειρίζονται. Και δεν μιλάμε για
καμιά βιοτεχνία ρυζόγαλου, ούτε
για εισαγωγείς οδοντόβουρτσας
Του
σκύλων, αλλά για το κυπριακό πρωΧΡΙΣΤΟΥ
τάθλημα. Μια ολόκληρη βιομηχανία,
ΖΑΒΟΥ
ένα προϊόν το οποίο απασχολεί άμεσα χιλιάδες κόσμο, την οποία όμως
κάθε λίγο και λιγάκι αποδεικνύουν ότι δεν πολύ σέβονται. Η ίδια η ΚΟΠ, ως διοργανώτρια, έχει πολλές
φορές αποδείξει την ανικανότητά της ως προς το πώς
να βελτιώσει το προϊόν που διαχειρίζεται.
Η σκανδαλώδης εύνοια που έχουν οι Ευρωπαίοι
από τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας, φθείρουν
σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα
και ταυτόχρονα τίθεται υπό αμφισβήτηση το fair
play ή αν θες η ισοτιμία ανάμεσα στις 12 ομάδες.
Την ίδια ώρα οι αναβολές επί των αναβολών, προκαλούν
μια γενική δυσφορία η οποία τις πλείστες φορές μεταμορφώνεται ως πλήρης αδιαφορία εκ μέρους των
οπαδών- πελατών.
Βεβαίως και σίγουρα υπάρχουν τρόποι, οι ομάδες
που εκπροσωπούν το κυπριακό πρωτάθλημα να βοηθούνται αφού τυχόν επιτυχίες τους ευνοούν συνολικά
τόσο το πρωτάθλημα όσο και τις ομάδες ξεχωριστά.
Επί τούτου καμία ένσταση. Από κει και πέρα, όμως,
είναι πλέον πασιφανές ότι ο τρόπος που χειρίζονται
το όλο θέμα, λειτουργεί «επιθετικά» στο πρωτάθλημα
και κυρίως στο όποιο ενδιαφέρον έχουν οι οπαδοί.
Δεν είναι μόνο ότι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος που θα έπρεπε να ήταν γιορτή και περνάει
σχεδόν αδιάφορα, δεν είναι ότι ο βαθμολογικός
πίνακας παίρνει την τελική του μορφή στα τέλη Ιανουαρίου, ούτε και ότι μια αγωνιστική σπάζεται σε
τέσσερα κομμάτια ελέω τηλεοπτικών μεταδόσεων,
ο υφιστάμενος σχεδιασμός μηδενίζει και το στοιχείο
της έκπληξης καθώς οι μικρές ομάδες δεν έχουν την
ευκαιρία να βρουν τον μεγάλο αντίπαλό τους κουρασμένο, μήπως και τον πλήξουν. Εάν σε όλα αυτά,
προσθέσεις και τις διαχρονικές παθογένειες του ποδοσφαίρου μας, διαιτησίες, κακοί αγωνιστικοί χώροι
και πλέον τα άδεια γήπεδα, όλα συνιστούν ότι πλέον
το πρωτάθλημά μας είναι της πλάκας.

Κατόπιν εορτής,
όπως πάντα...
Θορυβήθηκαν, λένε οι πληροφορίες,
στην ΚΟΠ, από τις αντιδράσεις, πολύ
πιθανόν και από το βαθμό δυσκολίας
να βρουν διαθέσιμες ημερομηνίες
για ορισμό αγώνων και προωθούν
προς τα σωματεία θέμα αναθεώρησης της πρόνοιας της προκήρυξης
Του
περί αναβολής αγώνων. Πάλι καλά
ΓΙΩΡΓΟΥ
θα μπορούσε να πει κάποιος και κάλΛΟΓΙΔΗ
λιο αργά παρά ποτέ. Γιατί πολλές
αναβολές αγώνων είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί το φαινόμενο να διεξάγονται
αγώνες του πρώτου γύρου μετά τους αντίστοιχους
του δεύτερου γύρου δεν θα είναι μόνο φετινό, γιατί
και φέτος θα ψάχνουμε να βρούμε ποιοι παίκτες
έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν σε παιγνίδια της πρεμιέρας τα οποία διεξάγονται μήνες μετά!
Γιατί μας εκπλήσσει όμως το σκηνικό και κυρίως
το γιατί τρέχουμε τώρα να διορθώσουμε την κατάσταση; Πολλές σημαντικές αποφάσεις έχουν παρθεί
τα τελευταία χρόνια, χωρίς την απαραίτητη προεργασία
και μελέτη. Όπως και πολλές αποφάσεις σε σημαντικά
θέματα, έχουν παρθεί εκ των υστέρων και αφού βιώσαμε τις συνέπειες της… ανοργανωσιάς μας. Για να
προστεθεί, να αφαιρεθεί ή να διαφοροποιηθεί μια
πρόνοια της προκήρυξης, απαιτείται η έγκριση της
γενικής συνέλευσης των σωματείων της ΚΟΠ. Κάποια
από τα σωματεία που αντιδρούν τα τελευταία χρόνια
στις αναβολές ή και σε άλλα σημαντικά θέματα,
αλλιώς αξιολόγησαν και διαφορετικά συμπεριφέρθηκαν
σε συνελεύσεις και ψηφοφορίες για σημαντικές αποφάσεις. Κυρίως, γιατί προεργασία πριν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων σπάνια γίνεται, γιατί πολλές
φορές (αν όχι πάντα) το κριτήριο για την έγκριση ή
και απόρριψη κάποιων προτάσεων και εισηγήσεων
έχει να κάνει μόνο με σωματειακά συμφέροντα, γιατί
τις πλείστες φορές, σωστός προγραμματισμός δεν
υπάρχει, παρά μόνο διάθεση για πρόσκαιρες λύσεις,
τύπου περνάμε τώρα και για το αύριο βλέπουμε.
Ακόμη και στο μέγα ζήτημα της βίας στα γήπεδα,
ακόμη και στο τεράστιο θέμα του μέτρου της κάρτας
φιλάθλου, αν πριν καταλήξει η πολιτεία στη σχετική
νομοθεσία και στο συγκεκριμένο μέτρο, τα σωματεία
είχαν διάθεση να ασχοληθούν να βοηθήσουν και να
παραμερίσουν πρόσκαιρα συμφέροντά τους, ίσως να
μην φθάναμε καν στη συζήτηση ενός τέτοιου μέτρου...
Θέμα νοοτροπίας, κουλτούρας ή ποιότητας και
ικανοτήτων ατόμων σε καίρια πόστα. Μάλλον συνδυασμός των πιο πάνω…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-2,4%

X.A.
-1,42%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,58%

0,87%

3,63%

2,34%

1,01%

ΔΙΕΘΝΗ
Η Apple δεν
ενθουσίασε
τους ασιάτες
καταναλωτές
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

-2,46%

0,39%

Δάνεια 4,2 δισ. για 550 επενδύσεις
Από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από το 1981 μέχρι σήμερα – Ερχονται άλλα 330 εκατ.
Δάνεια ύψους 4,2 δισ. ευρώ έχει
δώσει από το 1981 μέχρι σήμερα
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Ποσό πολύ σημαντικό για την Κύπρο. Έως όμως
το 2020, αναμένεται να φέρει
στην Κύπρο άλλα 350 εκατ. ευρώ.

Βάσει των στοιχείων, αναμένεται
η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ
ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ
για δημιουργία των υποδομών
για την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο, γνωστό και
ως έργο της ΔΕΦΑ (Cyprus

Gas2EU). Επίσης, μέχρι να ολοκληρωθεί το 2020, θα έρθουν
χρηματοδοτήσεις 200 – 230 εκατ.
ευρώ για την Κύπρο, που θα
απορροφηθούν από τον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα. Οι χρηματοδοτήσεις επικεντρώνονται σε

τομείς όπως ενέργεια 18%, ύδρευση και αποχέτευση 16%, δάνεια
για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) και Εταιρείες Μεσαίας
Κεφαλαιοποίησης 29%, υγεία
και εκπαίδευση 14%, σύνθετες
υποδομές 12%, μεταφορές 6%,

Δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση οι αυτοκινητοβιομηχανίες

αστικές υποδομές 3%, υπηρεσίες
2%. Οι επενδύσεις στην Κύπρο
μέσω της ΕΤΕπ αριθμούν τις
550. Χαρακτηριστικά, 500 επενδύσεις έχουν γίνει στον ιδιωτικό
τομέα, ενώ γύρω στις 50 έχουν
δοθεί για το δημόσιο. Σελ. 5

Κυκλοφορική
ανάσα το 2023
στη Λευκωσία
με περιμετρικό
Θα στοιχίσει 62 εκατ. ευρώ
Λύση στο κυκλοφοριακό χάος
σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας αναμένεται να δώσει ο
περιμετρικός δρόμος. Η α΄ φάση
του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023. Το έργο έχει
προϋπολογισμό 62 εκατ. ευρώ.
Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωσή
του θα μειώσει αισθητά τον ημερήσιο όγκο οχημάτων σε διάφορες οδικες αρτηρίες. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΓΟΥΝ

Ανησυχία επιχειρηματιών
από το «no-deal» Brexit
Ανησυχία επικρατεί στον επιχειρηματικό

κόσμο αναφορικά με το μέλλον των εμπορικών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο και
κυρίως από το ενδεχόμενο ενός «no-deal»
Brexit. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τον
πλέον σημαντικό εμπορικό εταίρο της Κύπρου στον τομέα των υπηρεσιών. Σελ. 6

Αύξηση θέσεων
για Αθήνα και
μείωση ναύλων
Από το καλοκαίρι του 2020

ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα για να «ανθίσει»
πάλι η αγορά ακινήτων
Μεγάλες προσδοκίες «τρέφουν» οι φορείς

της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα από την
πρόθεση της κυβέρνησης να προωθήσει μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης και τόνωσης
των επενδύσεων. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ έδρασε θετικά στην ψυχολογία των νοικοκυριών
και ήδη προωθούνται πέντε νέα μέτρα. Σελ. 12

Χρειάστηκε μόνον μία δεκαετία να πεισθούν οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες ότι το ηλεκτρικό όχημα είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα
καινούργιο προϊόν, στο οποίο δίνουν ελάχιστη προσοχή απλώς και μόνον δίκην πειραματισμού. Σήμερα, υπό το βάρος της κλιματικής αλλαγής και
των συνεπειών της, του απόηχου του μείζονος σκανδάλου ντίζελγκεϊτ, αλλά και των σαφώς αυστηρότερων ορίων για τις εκπομπές ρύπων στην Ε.Ε.
και αλλού, η ηλεκτροκίνηση έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Σελ. 11

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,42%

0,03%

Γερμανία

-0,52%

0,08%

Γαλλία

-0,24%

0,06%

Ιταλία

0,86%

0,08%

Ισπανία

0,22%

0,01%

Ιρλανδία

0,02%

0,04%

Ελλάδα

1,52%

-0,03%

Ην. Βασίλειο

0,67%

0,08%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Εντατικές προσπάθειες καταβάλλονται για αύξηση των αεροπορικών θέσεων κυρίως για Αθήνα,
γεγονός που αναμένεται να φέρει
και κάποια ισορροπία στις τιμές
των εισιτηρίων. Αυτό θα γίνει το
2020 καθώς ορισμένες εταιρείες
προτίθενται να αυξήσουν τις πτήσεις. Την ίδια ώρα το υπ. Μεταφορών βρίσκεται σε διαβουλεύσεις για προσέλκυση και άλλων
αεροπορικών εταιρειών. Σελ. 6

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του FLORIAN HENSE*

Η ΕΚΤ θα πράξει ό,τι χρειαστεί για να πετύχει τον στόχο του πληθωρισμού
Η ΕΚΤ χαλαρώνει τη νομισματική
της πολιτική ελαφρώς λιγότερο
απ’ ό,τι περίμεναν πολλοί αναλυτές. Ωστόσο, η ΕΚΤ τόνισε με
ακόμη μεγαλύτερη έμφαση απ’
όσο αναμενόταν ότι θα διατηρήσει την επιθετική της στάση για
όσο χρειαστεί ώστε να μετακινήσει τον πληθωρισμό πιο κοντά
στον de facto στόχο του 1,8%1,9%. Παρά ορισμένες εκπλήξεις
στις λεπτομέρειες, η χθεσινή δέσμη μέτρων είναι σύμφωνη με
τις προσδοκίες.
Εξαιρώντας ένα σημαντικό
τμήμα των καταθέσεων των τραπεζών από τα αρνητικά επιτόκια
δανεισμού και καθιστώντας τα
μακροπρόθεσμα δάνεια προς τις
τράπεζες ακόμη πιο γενναιόδωρα,
η ΕΚΤ περιορίζει το κόστος των
αρνητικών επιτοκίων δανεισμού
στον ισολογισμό των τραπεζών

και συνεπώς ενισχύει την ικανότητά τους να μεταδώσουν στην
πραγματική οικονομία τα μέτρα
ενίσχυσης της οικονομίας.
Στη συνέντευξη Τύπου ο Μάριο
Ντράγκι είπε ότι τρεις βασικοί
παράγοντες καθόρισαν την απόφαση της ΕΚΤ: Πρώτον, η πιο παρατεταμένη περίοδος επιβράδυνσης της οικονομίας της Ευρωζώνης.
Δεύτερον, η επιμονή απειλών
που είναι πιθανό να οδηγήσουν
σε χαμηλότερη ανάπτυξη και
πληθωρισμό από αυτόν που προβλέπει η ΕΚΤ. Τρίτον, η αρνητική
αναθεώρηση της πρόβλεψης για
τον πληθωρισμό. Επιπλέον, ο
Ντράγκι τόνισε ότι το βασικό σενάριο στο οποίο βασίζονται οι
προβλέψεις της ΕΚΤ είναι σχετικά
ευνοϊκό, καθώς δεν περιλαμβάνει
την κλιμάκωση του εμπορικού








Το βασικό σενάριο
της ΕΚΤ είναι σχετικά
ευνοϊκό, καθώς δεν
περιλαμβάνει την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.
πολέμου που έχει σημειωθεί από
τον Αύγουστο και την πρόσφατη
κλιμάκωση της απειλής για άτακτο Brexit.
Θα κάνει το πακέτο Ντράγκι
τη διαφορά; Πιθανότατα όχι. Η
επίπτωση της νέας χαλάρωσης
σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά
πιθανώς θα είναι πολύ μικρή.
Παρ’ όλα αυτά, η περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολι-

Expertise Solutions Value
www.pwc.com.cy

τικής ενδέχεται να αποτρέψει
την εκδήλωση ορισμένων απειλών.
Πρώτον, η ΕΚΤ μπορεί να προλάβει αναταραχή στις αγορές που
δυνητικά θα μπορούσε να ενισχύσει την επιβράδυνση της οικονομίας που προκαλούν ο εμπορικός πόλεμος, το Brexit και
η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας.
Δεύτερον, μειώνοντας ακόμη
περισσότερο το κόστος δανεισμού διευκολύνει τις κυβερνήσεις
να χρηματοδοτήσουν μια μέτρια
αύξηση δαπανών και τις παρακινεί, πρωτίστως τη γερμανική,
που έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο να το εκμεταλλευθούν.
Συγκριτικά με τις προηγούμενες
αγορές ομολόγων της τάξεως των
60 δισ. τον μήνα ή και 80 δισ.
τον μήνα, το νέο πρόγραμμα αγο-

ράς ομολόγων της ΕΚΤ –με ανοιχτή ημερομηνία λήξης– φαντάζει
μετρίου μεγέθους. Ο Ντράγκι κατέστησε σαφές πως η ΕΚΤ με τον
ίδιο στο τιμόνι θα πράξει ό,τι
χρειαστεί ώστε να αυξήσει τον
πληθωρισμό προς τον στόχο της
ΕΚΤ.
Αν και η δημοσιονομική πολιτική είναι πιο αποτελεσματική
από τη νομισματική, το να περιμένει κανείς ένα μεγάλο δημοσιονομικό πακέτο θα ήταν σαν
να περιμένει τον Γκοντό. Η περαιτέρω χαλάρωση της ΕΚΤ θα
μπορούσε να έχει αξιοσημείωτες
παρενέργειες. Ωστόσο, η απραξία
ενόψει σημαντικής επιβράδυνσης
της οικονομίας επίσης ενέχει ρίσκο.

* Ο κ. Florian Hense είναι οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Το παγάκι στο ποτήρι
και η κλιματική αλλαγή
Του ΘΟΔΩΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πριν από λίγο καιρό, μέσα στο κατακαλόκαιρο, όταν μαθαίναμε στις
ειδήσεις για τον πρωτοφανή ρυθμό
με τον οποίο οι πάγοι της Γροιλανδίας λιώνουν, ένας αναγνώστης
μού έστειλε άρθρο κυρίου ο οποίος,
για να μη σας τα πολυλογώ, αμφισβητούσε το αν και κατά πόσον
το λιώσιμο των πάγων αποτελεί
πρόβλημα. Το επιχείρημα του κυρίου ήταν (και σας προτείνω να
κάθεστε καθώς τα διαβάζετε αυτά)
ότι το νερό έχει τον ίδιο όγκο είτε
ως στερεό είτε ως υγρό, οπότε
όπως το παγάκι που λιώνει στο
ποτήρι δεν αυξάνει τη στάθμη

Κουίζ: Πόσα παγάκια (για ουίσκι,

βότκα, αναψυκτικό κ.λπ.)
«βγαίνουν» από αυτό το
δύσμορφο, είναι αλήθεια,
παγόβουνο;
του νερού, έτσι και οι πάγοι της
Αρκτικής κι αν λιώσουν, δεν θα
ανεβάσουν καθόλου τη στάθμη
της θάλασσας. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Και στη συνέχεια ο κύριος
επιβεβαίωνε τους αναγνώστες του
πως όλη η ιστορία περί «κλιματικής αλλαγής» είναι μια συνωμοσία
του λόμπι των εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να
βγάλουν λεφτά. Α, και της Κίνας,
που «έχει πολλές σπάνιες γαίες»
από τις οποίες «φτιάχνονται οι
ανεμογεννήτριες». «Τι έχετε να
πείτε γι’ αυτά», ρωτούσε ο μπερδεμένος αναγνώστης. Λοιπόν:
Ο διάλογος για την κλιματική
αλλαγή γίνεται όπως γίνεται και
οποιοσδήποτε άλλος δύσκολος
διάλογος. Τα σοβαρά και τα τεκμηριωμένα στοιχεία και επιχειρήματα είναι περίπλοκα, έτσι οι
φωνές που ακούγονται δυσανάλογα πολύ είναι συνήθως οι φωνές
των φανατικών, που έχουν πάντα
ένα λανθασμένο αλλά απλοϊκό και
κατανοητό μήνυμα. Δυστυχώς, οι
πρόθυμοι παραλήπτες τέτοιων
μηνυμάτων είναι πάρα πολλοί.
Στη χώρα μας, περίπου 94% των
παιδιών τελειώνουν το γυμνάσιο
και άρα έχουν ακούσει μερικά βασικά πράγματα για τη φυσική και

τη γεωγραφία, και σχεδόν όλα
έχουν κάνει έστω και μία βουτιά
στη θάλασσα, οπότε θα περίμενε
κανείς όλοι μας να έχουμε κάπου
αποθηκευμένη τη γνώση για να
καταλαβαίνουμε αυτόματα γιατί
το επιχείρημα με το παγάκι είναι
αστείο με τουλάχιστον δύο τρόπους. Ο αναγνώστης που ήξερε
να ανοίξει τον υπολογιστή του ή
το κινητό του και να μου γράψει
ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, ας πούμε, θα έπρεπε να θυμάται ότι το
νερό των πάγων και το νερό της
θάλασσας δεν έχουν την ίδια πυκνότητα, αλλά, κυρίως, θα έπρεπε
να έχει μια εικόνα στο μυαλό του
για τα βασικά χαρακτηριστικά του
κόσμου μας, όπως για παράδειγμα
το ότι οι περισσότεροι πάγοι στον
αρκτικό κύκλο, το 99,5% των πάγων στον κόσμο, δεν επιπλέουν
στο νερό, αλλά βρίσκονται πάνω
στην ξηρά.
Οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιούν τέτοια κραυγαλέα επιχειρήματα, χρησιμοποιούν σκοτεινούς φανταστικούς
«κακούς», χρησιμοποιούν και μυστηριώδεις όρους ποντάροντας
στο ότι ο παραλήπτης του μηνύματος δεν θα ξέρει περί τίνος πρόκειται (γουάου, σπάνιες γαίες,
ώστε γι’ αυτό γίνονται όλα, για τις
ανεμογεννήτριες λέει ο άλλος, διαβάζοντας το άρθρο σε ένα κινητό
τίγκα στις σπάνιες γαίες). Και, βέβαια, χρησιμοποιούν και πραγματικά στοιχεία με στρεβλό τρόπο,
σαν τη διαρκή επίκληση του γνωστού γεγονότος ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο, ότι έχει συμβεί
πολλές φορές στο παρελθόν και
ότι μάλιστα σε κάποιες από τις
προηγούμενες η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ήταν πολύ υψηλότερη από ό,τι είναι σήμερα. Το
ότι εκείνες τις εποχές δεν υπήρχε
ανθρώπινο είδος και ότι σε εκείνες
τις συνθήκες θα ήταν αδύνατο
για έναν ανθρώπινο πολιτισμό
παρόμοιο με αυτόν που έχουμε
γνωρίσει σε οποιοδήποτε σημείο
των τελευταίων 10.000 χρόνων
να υπάρξει, δεν το αναφέρουν.
Είναι βεβαίως προφανές ότι
τελικός στόχος των επαγγελματιών
αρνητών της κλιματικής αλλαγής
δεν είναι τόσο τα επιχειρήματα
αυτά καθαυτά ή η υπεράσπιση
μιας αλήθειας, αλλά ο θόρυβος. Η
δημιουργία της εντύπωσης ότι
«υπάρχει και άλλη άποψη», ότι
«δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα». Γνωστά, παλιά κόλπα αυτά,
η βιομηχανία του καπνού τα χρησιμοποιούσε υποδειγματικά από
τη δεκαετία του ’50. Στην εποχή
μας, θα περίμενε κάποιος οι κοινωνίες και οι πολίτες ξεχωριστά
να έχουν αναπτύξει πια άμυνες
απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.
Ή, έστω, όποιος ξέρει να στέλνει
ένα email να έχει μάθει και τι είναι
οι παγετώνες.

Άντε να δούμε πότε θα αρχίσουν να στέλνονται όλα τα χαρτιά που βρίσκονται στις Επιτροπές μέσω email στους ενδιαφερόμενους. Μπαίνει 2020 σε λίγο.

Χρεώνει και η Τρ. Κύπρου
Περίμεναν τις αποφάσεις Ντράγκι για να ανακοι-

νώσουν τις χρεώσεις πάνω στις μεγάλες καταθέσεις η Τράπεζα Κύπρου. Επικοινωνιακά, πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή της Ελληνικής που
ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να χρεώνει τους μεγάλους καταθέτες. Δήλωση από Τράπεζα Κύπρου.
“Δεν υπάρχει άμεσος σχεδιασμός ή κάποια απόφαση. Ωστόσο, η γενικότερη εικόνα όπως αυτή
διαμορφώνεται διεθνώς, καταδεικνύει πως είμαστε σε μια εποχή μακροπρόθεσμα χαμηλών επιτοκίων και πως, τόσο οι τράπεζες όσο και οι πελάτες τους, θα πρέπει να προσαρμόσουν τα πλάνα
τους για το μέλλον. Αυτή είναι η εικόνα, όχι της
κυπριακής, αλλά της παγκόσμιας οικονομίας”,
δήλωσε εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου.

••••
Λαμβάνουμε ΦΠΑ
Την καλύτερη επίδοση από όλα τα κράτη – μέλη

κατέγραψε η Κύπρος αναφορικά με την είσπραξη του ΦΠΑ, βάσει έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λειτουργεί με μεθοδολογία «ράμπο». Για
παράδειγμα, τους καλοκαιρινούς μήνες επικεντρώνονται οι εργαζόμενοι του Τμήματος στις παραλιακές επιχειρήσεις. Και μπράβο. Για να μην
λέμε μόνο τα αρνητικά.

••••
Το εταιρικό τέλος
Την κατάργηση του ετήσιου τέλους ύψους 350

ευρώ που επιβάλλεται στις εταιρείες θα ξαναδεί
η Βουλή αυτή την εβδομάδα. Το θέμα συζητείται
εδώ και ένα χρόνο. Πάντως περίπου οι μισές
εταιρείες επιλέγουν να μην το πληρώνουν. Το

ποσό που έχει εισπραχθεί από το 2011 μέχρι σήμερα ξεπερνά τα 290 εκατομμύρια ευρώ, και σε
ετήσια βάση τα 45 εκατομμύρια Ερώτημα παραμένει από που θα καλυφθεί αυτό το ποσό.

••••
H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Οίκος Αξιολόγησης
Ο Οίκος Αξιολόγησης απο-

τελεί εξειδικευμένο οργανισμό ο οποίος αξιολογεί, μεταξύ άλλων, την πιστοληπτική ικανότητα διαφόρων
υφιστάμενων ή υποψήφιων δανειζομένων. Με τον
όρο πιστοληπτική ικανότητα αναφερόμαστε
στην ικανότητα, αξιοπιστία και φερεγγυότητα των διαφόρων υφιστάμενων ή υποψήφιων δανειζομένων (ατόμων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, κρατικών επιχειρήσεων, χωρών) προς συμμόρφωση με τις δανειακές
τους υποχρεώσεις. Η ικανότητα αυτή αξιολογείται από τον πιστωτή, αλλά σε κάποιες
περιπτώσεις (βλέπε παραδείγματα τραπεζών και χωρών) βασίζεται στην αξιολόγηση
εξειδικευμένων οργανισμών (Οίκοι Αξιολόγησης) και παρουσιάζεται με τη μορφή συγκεκριμένης κλίμακας βαθμολόγησης.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Το στοίχημα των 50 ευρώ
Θέλεις να δοκιμάσεις την τύχη σου στο δημό-

σιο; Πλήρωσε πενήντα ευρώ. Κάπως έτσι θα
μπορούσε να είναι η διαφημιστική καμπάνια,
αν γινόταν, για τις εξετάσεις στην δημόσια
υπηρεσία. Η επιτυχία στις εξετάσεις
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
διεκδίκηση θέσεων που ενδεχομένως να προκηρυχθούν το 2020. Ενδεχομένως. Το μόνο
καθορισμένο είναι η ημερομηνία των
εξετάσεων και τα πενήντα ευρώ. Τώρα το αν
θα ανοίξουν θέσεις μέσα στο 2020, το πόσοι
θα πετύχουν και το κατά πόσο τελικά αυτές
οι θέσεις θα είναι στο πεδίο ενδιαφέροντος
των αιτητών, είναι στοίχημα με άγνωστη απόδοση.

••••
Τα χρονοδιαγράμματα
Άνοιξε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της

οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου, έργο με προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων λήγει
στις 22 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της ανάπλασης
αναμένεται ότι θα φτιάξουν ποδηλατόδρομο,
να διαπλατύνουν τα πεζοδρόμια, να φτιάξουν
το οδόστρωμα με στόχο να αναβαθμιστεί
η εικόνα της περιοχής. Όλα αυτά σε δύο χρόνια. Αν βέβαια δεν ακολουθήσει η συμπρωτεύουσα τα βήματα της πρωτεύουσας. Πάντως
ήδη άρχισαν οι διαμαρτυρίες για καθυστέρηση
στις εργασίες του έργου και την ζημιά που αυτό επιφέρει στις επιχειρήσεις της περιοχής.
Είναι όντως ένα θέμα, και θα απασχολήσει
και την επιτροπή εμπορίου την ερχόμενη
εβδομάδα.

Χώρα χωρίς πλαστικό θέλουν να καταστεί η Κύπρος
Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία
που στόχο έχει να μετατραπεί η Κύπρος σε χώρα χωρίς πλαστικό. Η εκστρατεία υποστηρίζεται από την
τουριστική βιομηχανία και τις τοπικές
αρχές και στοχεύει στην μείωση του
πλαστικού μιας χρήσης στις παραλιακές περιοχές ξεκινώντας από την
Αγία Νάπα, τον Πρωταρά και την
ευρύτερη περιοχή της Αμμοχώστου.
“Διατηρείτε την αμμουδιά και τη
θάλασσα μας χωρίς πλαστικό” (Keep
Our Sand and Sea Plastic Free), η
πρωτοβουλία αυτή προβάλει την
σχέση μεταξύ των πλαστικών μιας
χρήσης (κυρίως από τα ξενοδοχεία,
τα εστιατόρια, τα μπαρ και τις καφετέριες) με τις παραλίες και την ρύπανση της Μεσογείου.
Η εκστρατεία σχεδιάστηκε και
υλοποιείται από το TUI Care Foundation, το Travel Foundation και τον
Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (CSTI). Υποστηρίζεται από
τους δημάρχους της Αγίας Νάπας,
του Παραλιμνιού, της Δερύνειας και
της Σωτήρας όπως επίσης το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), τον Παγκύπριο Σύν-

δεσμο Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Σχεδόν το 80% των σκουπιδιών
που συλλέγονται από τις παραλίες
της Κύπρου είναι πλαστικά απορρίμματα και σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο Άγριας Ζωής (WWF)
υπολογίζεται ότι σε περιόδους τουριστικής αιχμής στην Μεσόγειο αυξάνονται κατά 40% τα θαλάσσια
απορρίμματα. Τα απορρίμματα αυτά
δεν είναι βιοδιασπώμενα και παραμένουν στο περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια. Εάν δεν αλλάξει κάτι,
εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά παρά
ψάρια στους ωκεανούς.
Η τουριστική βιομηχανία προβληματίζεται όλο και περισσότερο
με τη ρύπανση από το πλαστικό,
αναγνωρίζοντας ότι είναι μια από
τους σημαντικότερους παραγωγούς
πλαστικών αποβλήτων μιας χρήσης.
Η εκστρατεία αυτή θα στηρίξει τα
ξενοδοχεία, μπαρς και εστιατόρια
μέσω εκπαίδευσης και καθοδήγησης
να εξεύρουν εναλλακτικές λύσεις
στη χρήση πλαστικών προϊόντων
όπως καλαμάκια, κυπελάκια, μαχαι-

Σχεδόν το 80% των σκουπιδιών που συλλέγονται από τις παραλίες της
Κύπρου είναι πλαστικά απορρίμματα.
ροπήρουνα, μπουκάλια, σακούλες
και δοχεία μεταφοράς φαγητού. Η
εκστρατεία αυτή στοχεύει επίσης
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το θέμα των πλαστικών μιας
χρήσης των τουριστών, των κατοίκων
των περιοχών αυτών και των μαθητών – μέσω δραστηριοτήτων όπως
καθαρισμούς παραλιών, διαγωνισμούς, σχολικές δραστηριότητες και
εκδηλώσεις για το κοινό.

Σε δηλώσεις ο δήμαρχος Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλλης, ανέφερε:
«Είμαι περήφανος που οι Δήμοι της
περιοχής Αμμοχώστου είναι πρωτοπόροι σε αυτήν την προσπάθεια.
Έχουμε από τις πιο ωραίες παραλίες
του νησιού και το θαλάσσιο περιβάλλον είναι κομμάτι της ταυτότητάς
μας. Μαζί μπορούμε να κάνουμε την
αλλαγή. Αναγνωρίζονται πλέον οι
δυσμενείς επιπτώσεις στη θαλάσσια

ζωή από τα πλαστικά μιας χρήσης.
Ας είμαστε πρωτοπόροι στην προσπάθειά μας να απαλλαγεί η περιοχή
μας από την ρύπανση των πλαστικών
μιας χρήσης». Εξάλλου, ο Φίλιππος
Δρουσιώτης, Πρόεδρος του CSTI, σε
δηλώσεις ανέφερε:
«Ήδη έχουμε μεγάλη υποστήριξη
από ξενοδοχεία, μπαρς, εστιατόρια
και τοπικές επιχειρήσεις που θέλουν
να είναι πρωτεργάτες της προσπάθειας αυτής και να κάνουν το βήμα
της αλλαγής στην Κύπρο. Ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των πελατών τους-τόσο ντόπιων όσο και
ξένων- οι οποίοι άρχισαν να αμφισβητούν την αναγκαιότητα της χρήσης πλαστικών οι επιχειρήσεις καλούνται να δώσουν λύσεις. Η εκστρατεία αυτή θα προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια και συμβουλές
στις επιχειρήσεις και συμβουλές
στους κατοίκους της περιοχής και
τους επισκέπτες για το πώς μπορούν
να συμβάλουν σε αυτήν την προσπάθεια, όπως με εκστρατείες καθαριότητας παραλιών και δραστηριότητες ενημέρωσης.
Ο Frank Oostdam, Μέλος του Δι-

οικητικού Συμβουλίου της TUI Care
Foundation, δήλωσε: “Το έργο είναι
μια συλλογική προσπάθεια που φέρνει κοντά τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, τους ΜΚΟ και τους πολίτες
στον αγώνα για μείωση της χρήσης
των πλαστικών μιας χρήσης. Είναι
μια ευκαιρία για την τουριστική βιομηχανία να ηγηθεί της προσπάθειας
της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των πλαστικών, ενθαρρύνοντας την μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
του καθενός από εμάς και προστατεύοντας τις όμορφες ακτογραμμές.”
Αυτή την στιγμή η πρωτοβουλία
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την
υποστήριξη των ενδιαφερόμενων
μερών για να διαμορφωθεί μια εκστρατεία που θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2019. Η αποστολή είναι
ξεκάθαρη: “Διατήρησε την αμμουδιά
και τη θάλασσά μας χωρίς πλαστικό”-(Keep Our Sand and Sea Plastic
Free).
Για περισσότερες πληροφορίες
πώς να υποστηρίξετε της εκστρατεία
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: Sandseaplasticfree.org/signup.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Στις 18 Οκτωβρίου αναμένεται να λήξει η προθεσμία υποβολής προσφορών για την α’ φάση του περιμετρικού αυτοκι-

νητόδρομου Λευκωσίας ΑΑ1. Ο δρόμος θα διασχίζει περιμετρικά την Λευκωσία, από την βιομηχανική περιοχή Λακατάμειας προς την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου.

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Η διακίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας είναι πονοκέφαλος για τους οδηγούς. Εκτιμάται ότι σε
ημερήσια βάση οι διελεύσεις οχημάτων κυμαίνονται από 40- 48 χιλιάδες αυτοκίνητα για τους 21 δρόμους οι οποίοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Eμφραγμα μέχρι το 2023 στη Λευκωσία
Τον Οκτώβριο εξελίξεις για την α΄ φάση του περιμετρικού, σειρά παίρνει η λεωφόρος Αργυρουπόλεως - Ιπποκράτους
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Φέτος οι δρόμοι της Λευκωσίας δεν
άδειασαν τον Αύγουστο. Το γεγονός
ότι ακόμα και μέσα στις καλοκαιρινές
διακοπές ήταν έντονη η παρουσία
οχημάτων στην πρωτεύουσα, ήταν
ενδεικτικό για το τι θα ακολουθούσε
μετά το τέλος των καλοκαιρινών
αδειών και την επιστροφή στις εργασίες τους. Το κυκλοφοριακό έμφραγμα είναι καθημερινή υπόθεση,
και δεν αφορά απλώς τις ώρες αιχμής. Από την μια, το γεγονός ότι
σχεδόν παράλληλα συντελούνται
αναπτυξιακά έργα στο κέντρο της
Λευκωσίας, όπως στην Καλλιπόλεως
και στην Στασικράτους, και η απουσία δρόμων που θα μπορούσαν να
αποσυμφορήσουν την κατάσταση,
και από την άλλη η μη χρήση των
δημόσιων μεταφορών, βραχυκυκλώνουν την διακίνηση οχημάτων
στους δρόμους. Βάσει τελευταίας
ενημέρωσης, οι οδηγοί θα πρέπει
να οπλιστούν με υπομονή ούτε λίγο
ούτε πολύ μέχρι το 2023, χρονιά
κατά την οποία, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εξαγγελίες, θα έχουν
ολοκληρωθεί τόσο η πρώτη φάση
του περιμετρικού Λευκωσίας, όσο
και η λεωφόρος ΑργυρουπόλεωςΙπποκράτους.
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Βάσει στοιχείων του τμήματος

Φώτα
Καλησπέρα

Δημοσίων Έργων, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν 20 δρόμοι της πρωτεύουσας, μεταξύ αυτών η
Γρίβα Διγενή, η λεωφόρους
Σπύρου Κυπριανού και η Δημοσθένη Σεβέρη. Εκτιμάται δε
ότι σε ημερήσια βάση οι διελεύσεις οχημάτων κυμαίνονται από 40- 48 χιλιάδες αυτοκίνητα. Σύμφωνα με στοιχεία
του δήμου Λευκωσίας κάθε
μέρα εισέρχονται στην πρωτεύουσα 34.000 οχήματα, περίπου 3.300 περισσότερα σε
σχέση με το 2015. Μάλιστα
στη Λεωφόρο Λεμεσού η ημερήσια κίνηση οχημάτων αυξήθηκε από 47.000 το 2015 σε
50.500 το 2018, στη λεωφόρο
Στροβόλου από 38.000 σε
41.000 και στη λεωφόρο Αρχαγγέλου από 28.500 σε
31.400.

4

3

Κόμβος
Καλαμών

Σπύρου
Κυπριανού

2

ΙπποκράτουςΑργυρουπόλεως

1

Περιμετρικός
Λευκωσίας

Ο περιμετρικός Λευκωσίας με
την ολοκλήρωσή του αναμένεται
ότι θα μειώσει τον ημερήσιο όγκο
οχημάτων κατά 12,4% στην Σπύρου Κυπριανού, και κατά 5% στην
είσοδο της Λευκωσίας.

Ο περιμετρικός Λευκωσίας
Πονεμένη ιστορία ο περιμετρικός Λευκωσίας, έργο το οποίο εκκρεμεί από το 2006.Πηγές αναφέρουν στην «Κ» ότι η ανάπτυξη του
έργου πάγωσε λόγω της οικονομικής κρίσης ενώ μόλις το 2015 δόθηκαν οι οδηγίες για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Πάντως, η κατασκευή του δρόμου εκτιμάται ότι
είναι και το κλειδί για την αποσυμφόρηση της τροχαίας κίνησης
στους δρόμους της πρωτεύουσας,
αφού μέσω αυτού θα διοχετεύεται
η κυκλοφορία από την βιομηχανική
περιοχή Ιδαλίου μέχρι την βιομηχανική περιοχή Λακατάμειας. Ο
δρόμος θα περνά από το Παλαιχώρι
και στη συνέχεια θα ενώνεται με
τον αυτοκινητόδρομο Τροόδους
στο ύψος του Αστρομερίτη. Βάσει
σχεδιασμών αναμένεται ότι θα επεκταθεί μέχρι το Γέρι.Μετά από 13
χρόνια, η διαδικασία προσφορών
προχώρησε μόλις φέτος και αυτή
αφορά την πρώτη φάση του έργου.
Οι εργασίες ξεκινούν από την Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, μέχρι
τη διασταύρωση του δρόμου με τη

Αυξήθηκαν
οι οδηγοί

Λεωφ. Στροβόλου προς Τσέρι, παρά
τη Βιοτεχνική Ζώνη Λακατάμειας.
Το τμήμα του δρόμου εμπίπτει στις
περιοχές των κοινοτήτων Ιδαλίου,
Πέρα Χωριού Νήσου, Τσερίου, Λακατάμειας και Στροβόλου και αφορά
σε νέα χάραξη αυτοκινητόδρομου
τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας
με διαχωριστική νησίδα, κατασκευή
τριών ανισόπεδων κόμβων και ενός
τερματικού κυκλικού κόμβου, αποκατάσταση των δρόμων του τοπικού δικτύου που επηρεάζονται και
κατασκευή νέων υπόγειων και
υπέργειων διαβάσεων. Οι εργασίες
περιλαμβάνουν κατασκευή συστήματος αποχέτευσης ομβρίων, υπογειοποίηση όλων των εγκαταστάσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας
και παρόχων τηλεπικοινωνιών, εγκατάσταση μοντέρνου οδικού φωτισμού στους κόμβους και σε τμήματα του τοπικού οδικού δικτύου,

φύτευση–τοπιοτέχνηση, οδική σήμανση και άλλες συναφείς εργασίες.
Η εκτιμώμενη αξία του συγκεκριμένου τμήματος ανέρχεται στα 62
εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι συνολικά ο περιμετρικός δρόμος έχει
κόστος 350 εκατομμύρια ευρώ και
θα ολοκληρωθεί σε πέντε φάσεις.
Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, η διαδικασία προσφορών
έχει προκηρυχθεί στις 16 Ιουλίου,
ενώ η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 18η Οκτωβρίου.
Πρόκειται για έργο ύψους 62 εκατομμυρίων ευρώ, έκτασης 7,5 χιλιομέτρων το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την ΕΕ. Οι
υπολογισμοί του τμήματος Δημοσίων Έργων αλλά και της υπουργού
Μεταφορών Βασιλικής Αναστασιάδου, κάνουν λόγο για υλοποίησή
του μέχρι το 2023. Ο περιμετρικός
αναμένεται ότι θα μειώσει τον ημε-

ρήσιο όγκο οχημάτων κατά 12,4%
στην Σπύρου Κυπριανού, και κατά
5% στην είσοδο της Λευκωσίας.

Αργυρουπόλεως- Ιπποκράτους
Μετά την α΄ φάση του περιμετρικού Λευκωσίας, σειρά παίρνει
η λεωφόρος Αργυρουπόλεως- Ιπποκράτους η κατασκευή της οποίας
αναμένεται ότι θα αποσυμφορήσει
την τροχαία κίνηση μεταξύ Στροβόλου και Λακατάμειας. Συγκεκριμένα θα αποφορτίσει την κυκλοφορία στην προβληματική λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, από τα
φώτα του Ορφανίδη μέχρι τον κυκλικό κόμβο παρά την υπεραγορά
ΜΕΤΡΟ. Συγκεκριμένα θα συνδέει
τον κυκλικό κόμβο του ΓΣΠ με τον
παρακαμπτήριο Λακατάμειας μέχρι
τον δρόμο Παλαιχωρίου. Η τροχαία
κίνηση προς τον Στρόβολο θα διοχετεύεται από το σημείο του Θεό-

κτιστου. Το έργο έχει περιληφθεί
στον προϋπολογισμό του Τμήματος
Πολεοδομίας για το 2020, ενώ και
σε αυτή την περίπτωση χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το 2023.
Όσον αφορά την πρώην Λεωφόρο
Τροόδους νυν Σπύρου Κυπριανού,
υπάρχουν μελέτες για αλλαγές, μεταξύ αυτών και παρεμβάσεις στον
κυκλικό κόμβο Τσερίου, αλλά και
αύξηση των λωρίδων κυκλοφορίας
ωστόσο δεν προχωρούν μέχρι στιγμής, και πάλι λόγω της περιόδου
της οικονομικής κρίσης.

Χωρίς συντονισμό
Πηγές αναφέρουν στην «Κ» ότι
η κυκλοφοριακή απόφραξη είναι
παρεπόμενο του κενού των μέσων
μαζικής μεταφοράς και της απουσίας κουλτούρας που δεν αναπτύχθηκε ποτέ λόγω των μικρών αποστάσεων αλλά και της οικονομικής
ευχέρειας των οδηγών να έχουν
τα δικά τους οχήματα.
Ένα ερώτημα που προκύπτει
είναι κατά πόσο υπάρχει συντονισμός στα έργα αφού αρκετά είναι
σε παράλληλη εξέλιξη και διογκώνουν το κυκλοφοριακό χάος στους
δρόμους. Αρκετά από τα έργα αφορούν τον δήμο Λευκωσίας τα οποία

για αρκετά χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης έμειναν στο περίμενε. Εφόσον πλέον υπάρχουν τα
κονδύλια, τα έργα προχωρούν,
ωστόσο, η σχεδόν ταυτόχρονη υλοποίησή τους μπλοκάρει την κίνηση
στους δρόμους. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η Καλλιπόλεως η οποία
προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα σε συγκεκριμένα σημεία. Σημειώνεται ότι το τμήμα Δημοσίων
Έργων είχε εκφράσει τους ενδοιασμούς του σε σχέση με την μονοδρόμηση τόσο της Καλλιπόλεως
όσο και της Μακαρίου. Πάντως ο
δήμος Λευκωσίας επιμένει στις θέσεις του για την δημιουργία υποδομών μονοδρόμησης κύριων αξόνων ενώ προτείνει σειρά άλλων
μέτρων τα οποία εκτιμάται ότι θα
αποφορτίσουν το μποτιλιάρισμα
στην πρωτεύουσα. Μεταξύ αυτών
και η δημιουργία λεωφορειολωρίδων, η αύξηση της συχνότητας και
των δρομολογίων των λεωφορείων,
η οποία θα πρέπει να αποτελέσει
προτεραιότητα κατά τη διαπραγμάτευση των νέων συμβάσεων για
τις δημόσιες συγκοινωνίες, η δωρεάν χρήση των δημόσιων μεταφορών για διάστημα ενός ή δύο
χρόνων, αλλά και η λειτουργία δικτύου τραμ.

Η λεωφόρος Τσερίου
Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει
είναι το κατά πόσο θα μπορούν να
προχωρήσουν οι σχεδιασμοί για
την ανάπλαση της λεωφόρου Τσερίου, από την στιγμή που η λεωφόρος Στροβόλου συγκεντρώνει
τεράστιο όγκο κυκλοφοριακής κίνησης. Η μελέτη εκπονήθηκε από
την εταιρεία Markides Associates
αφορά και βασίζεται σε σύγχρονη
προσέγγιση για οδικό σχεδιασμό.
Πηγές ανέφεραν στην «Κ» ότι τόσο
το τμήμα Δημοσίων Έργων όσο
και το Τμήμα Πολεοδομίας είχαν
εκφράσει έντονες διαφωνίες για
το σχέδιο που ετοιμάζεται, προτάσσοντας το επιχείρημα ότι η
Τσερίου θεωρείται δρόμος πρωταρχικής σημασίας, και από την
άλλη ότι οι αλλαγές που προωθούνται θα εντείνουν το κυκλοφοριακό
πρόβλημα στον Στρόβολο. Αυτή
την περίοδο ο δήμαρχος Στροβόλου
είναι σε διαδικασία διαβούλευσης
με όλα τα αρμόδια τμήματα του
κράτους, και το επόμενο διάστημα
αναμένει την τοποθέτηση του Τμήματος Δημοσίων Έργων.
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Δάνεια 4,2 δισ. έχει λάβει από την ΕΤΕπ η Κύπρος
Εχουν γίνει 500 επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα, ενώ γύρω στις 50 έχουν γίνει στο δημόσιο - Αναμένονται άλλα 350 εκατ.
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Την περασμένη Τρίτη υπογράφηκαν
νέα δάνεια ύψους 170 εκατομμυρίων
ευρώ, τα οποία θα δοθούν από τον
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
ανεβάζοντας πλέον το ποσό των δοθέντων κονδυλίων προς την Κύπρο
από το 1981 μέχρι και σήμερα, στα
4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τα
4,2 δισ. ευρώ είναι πολλά για την
Κύπρο. Αντιστοιχούν λίγο κάτω από
το 20% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, για την ακρίβεια στο 19% εάν
υπολογιστεί πως το ΑΕΠ της Κύπρου
είναι στα 21 δισ. ευρώ. Έως όμως
το 2020, αναμένεται να φέρει η ΕΤΕπ
στην Κύπρο άλλα 350 εκατ. ευρώ.
Βάσει των στοιχείων, αναμένεται η
χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ
ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ για
δημιουργία των υποδομών για την
έλευση του φυσικού αερίου στην
Κύπρο, γνωστό και ως έργο της
ΔΕΦΑ (Cyprus Gas2EU). Επίσης, μέχρι να ολοκληρωθεί το 2020, θα έρθουν χρηματοδοτήσεις 200 – 230
εκατ. ευρώ για την Κύπρο, που θα
απορροφηθούν από τον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου, οι
χρηματοδοτήσεις επικεντρώνονται
σε τομείς όπως ενέργεια 18%, ύδρευση και αποχέτευση 16%, δάνεια για
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
και Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 29%, υγεία και εκπαίδευση
14%, σύνθετες υποδομές 12%, μεταφορές 6%, αστικές υποδομές 3%,
υπηρεσίες 2%.
Οι επενδύσεις στην Κύπρο μέσω
της ΕΤΕπ αριθμούν τις 550. Χαρακτηριστικά, 500 επενδύσεις έχουν
γίνει στον ιδιωτικό τομέα, ενώ γύρω
στις 50 έχουν δοθεί για το δημόσιο.
Μέσω της ΕΤΕπ όμως έχουν δοθεί
αρκετά εκατομμύρια στις κυπριακές
τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους
έχουν προχωρήσει στη χρηματο-

29%

Oι χρηματοδοτήσεις
της ΕΤΕπ στην Κύπρο
18%

16%

14%

ΣΥΝΟΛΟ

Υδρευση και Υγεία και
αποχέτευση εκπαίδευση









Από το 2014 μέχρι
και το 2019, η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ
κορυφώθηκε και
έφτασε τα 1,5 δισ. ευρώ.
δότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τομέας ο οποίος έχει και
τις περισσότερες ανάγκες. Μέσα
από αποφάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση με πόρους συνολικού
ύψους 1δισ. ευρώ σε μια προσπάθεια
ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα. Τα
επίσημα στοιχεία δείχνουν πως
έχουν υπογραφτεί μέχρι σήμερα,
14 διαφορετικές συμφωνίες με 10
από τις 12 κυπριακές τράπεζες, συ-

4,2

δισ. ευρώ

Μεγάλη συμβολή
Βάσει της εμπειρίας της στην
ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο η οικονομολόγος Σάβια Ορφανίδου, ανέφερε
στην «Κ» πως η ΕΤΕπ συνέβαλε με
χρηματοδότηση στην Κύπρο σε χρόνια τα οποία δεν υπήρχε εύκολη
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, εν
μέσω μνημονίου. Υπενθύμισε πως
στα τελευταία 6 χρόνια έχει συμβάλει
στην οικονομία της Κύπρου με 1,5
δισ. ευρώ και ότι έχουν προωθηθεί
πάρα πολλές επενδύσεις οι οποίες
δεν θα προωθούνταν εάν δεν υπήρχαν τα χαμηλότοκα δάνεια της ΕΤΕπ
στην Κύπρο. «Ο ρόλος της εν λόγω
Τράπεζας ήταν πρωταγωνιστικός
στις χρηματοδοτήσεις και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο, όπου ομολογουμένως είναι η ραχοκοκκαλιά της οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

12%
6%

Δάνεια για Ενέργεια
Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις
και Εταιρείες
Μεσαίας
Κεφαλαιοποίησης

πηγών ενέργειας και το οποίο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης.

Σύνθετες
υποδομές

Μεταφορές

νολικού ύψους 680 εκατ. ευρώ. Από
τα 680 εκατ. ευρώ, έχουν ήδη δοθεί
γύρω στα 400 εκατ. ευρώ ως δάνεια
σε περισσότερες από 240 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργώντας
350 αναπτυξιακές επενδύσεις. Ακόμα, η ΚΔ έχει δημιουργήσει το Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου
(TEK), σε συνεργασία με την ΕΤΕπ.
Εκεί, κεφάλαιο 70 εκατ. ευρώ συγχρηματοδοτείται με ποσοστό τουλάχιστο 50% κάθε δανείου, από την
Τράπεζα Κύπρου (συνολική χρηματοδότηση 60 εκατ. ευρώ) και από
την Ancoria Bank (συνολική χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ), αυξάνοντας το συνολικό ποσό που μπορεί
να διατεθεί, στα 140 εκατ. ευρώ.
Υπάρχει όμως και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
που έχει δημιουργηθεί μετά από
πρωτοβουλία ΚΔ και ΕΤΕπ. Τα στοι-

3%

2%

Αστικές Υπηρεσίες
υποδομές

χεία του Υπουργείου δείχνουν πως
έχουν υπογραφεί δύο συμφωνίες,
η πρώτη με την RCB Bank ύψους
10 εκατ. ευρώ και η δεύτερη με
την Τράπεζα Κύπρου ύψους 10
εκατ. ευρώ. Και οι δύο Συμφωνίες
έχουν υπογραφεί βάσει του προγράμματος «InnovFin» στο πλαίσιο
του προγράμματος «Ορίζοντας
2020». Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο
χρηματοδότησης έργων από το
ΕΤΣΕ, υπεγράφησαν εντός του 2017
συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ και του
ΚΟΔΑΠ για παραχώρηση δανείου
ύψους 35 εκατ. ευρώ για την κατασκευή υποδομών του ΚΟΔΑΠ.
Από το 2014 μέχρι και το 2019, η
χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ
έφτασε τα 1,5 δισ. ευρώ. Το 2017,
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
της χώρας δόθηκαν δάνεια ύψους
330 εκατ. ευρώ, έχουν δοθεί 200

εκατ. για χρηματοδότηση των έργων από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, 162 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και για
κατασκευή αυτοκινητοδρόμων.

Τα πιο πρόσφατα
Η ΚΔ υπέγραψε –όπως προαναφέρθηκε- νέο δανεισμό 170 εκατ.
ευρώ. Το πρώτο δάνειο ύψους 130
εκατ. ευρώ εμπίπτει στο Σχέδιο της
ΕΤΕπ που εφαρμόζεται στην Κύπρο
από το 2014, με βάση το οποίο η
ΕΤΕπ παρέχει χαμηλότοκα και μακροπρόθεσμα δάνεια στον ιδιωτικό
τομέα, μέσω των τραπεζών και με
κρατική εγγύηση. Το δεύτερο δάνειο
ύψους 40 εκατ. ευρώ αφορά την ενίσχυση του χρηματοδοτικού εργαλείου που προωθεί η Κυβέρνηση
στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων

Τα της ΕΤΕπ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο. Ανήκει σε όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ τα οποία συνεισφέρουν
από κοινού στο κεφάλαιό της, με
ποσοστό ανάλογο της οικονομικής
βαρύτητας κάθε χώρας εντός της
Ένωσης.
Η ΕΤΕπ χορηγεί μακροπρόθεσμες
χρηματοδοτήσεις για υγιείς και βιώσιμες επενδύσεις, στηρίζοντας τους
στόχους πολιτικής της ΕΕ στην Ευρώπη, αλλά και εκτός αυτής. Για να
στηρίξει την ανάπτυξη και την απασχόληση, επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: καινοτομία και δεξιότητες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δράση για το
κλίμα και στρατηγικές υποδομές
σε όλη την ΕΕ.

Εξ Αποστάσεως Mεταπτυχιακό - Ένα σημαντικό βήμα για μια καριέρα
Φοίτηση προσαρμοσμένη σε επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις
ΣΤΙΣ ΟΛΟEΝΑ και αυξανόμενες απαιτήσεις
της σύγχρονης εποχής, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πλέον μια σοβαρή εναλλακτική
επιλογή για επαγγελματίες οι οποίοι αναζητούν
να ενισχύσουν τις προοπτικές ανέλιξης τους.
Oι νέες τεχνολογίες και εφαρμογές όπως οι
ψηφιακές πλατφόρμες και οι διαδικτυακές εργαλειοθήκες δίνουν πλέον μια ολοκληρωμένη
διάσταση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
επιτρέπουν στον επαγγελματία να έχει τον
ελέγχο της διαδικασίας μάθησης του κάνοντας
αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου του. Στις
ΗΠΑ, ένας στους τέσσερις φοιτητές λαμβάνει
πλέον πλήρη ηλεκτρονική εκπαίδευση με τις
εγγραφές στις αντίστοιχες σχολές να αυξάνονται
με ρυθμό άνω του 10% ετησίως.
Η συγκεκριμένη μέθοδος παραμένει απλή
και είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες
του κάθε φοιτητή και επαγγελματία, αναφέρει

η Διευθύντρια της Μονάδας Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου,
τονίζοντας ότι το ενδιαφέρον για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αυξάνεται στον Ευρωπαϊκό
χώρο κάθε χρόνο επειδή η μεθοδολογία της
αποτελεί εναλλακτική επιλογή για όλους όσους
επιθυμούν να συνδυάσουν τις σπουδές με τις
επαγγελματικές και τις προσωπικές τους υποχρεώσεις.
Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει πλήρως
αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως προγράμματα
σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ποικίλα
επιστημονικά πεδία. Αυτό που χαρακτηρίζει τη
Μονάδα είναι η στήριξη που βιώνουν όλοι οι
εξ αποστάσεως φοιτητές μέσα από το τρίπτυχο
Διδάσκων-Καθοδηγητής, Ψηφιακή Τεχνολογία
και Εκπαιδευτικό Υλικό, συνιστώσες που αποτελούν
τον πυρήνα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Αναλυτικότερα, στην αρχή του κάθε τετράμηνου, οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση στην
«εικονική τάξη», στην ειδική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης όπου υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα
εργαλεία συνεργασίας με τους διδάσκοντες και
τους συμφοιτητές. Επιπρόσθετα εκτός από τις
τηλεδιασκέψεις που οργανώνει ο διδάσκων του
μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν από φέτος
στη διάθεσή τους εξειδικευμένα επαγγελματικά

χουν φοιτητές του πανεπιστημίου.
Είναι σημαντικό να τονιστεί, αναφέρει η Δρ.
Χατζηπαναγιώτου, ότι όλα τα εξ αποστάσεως
προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από το
Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και από τον
αρμόδιο φορέα ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα.

Ποικιλία προγραμμάτων

βίντεο, όπου θα παρουσιάζονται τα βασικά
σημεία των μαθημάτων.
Οι φοιτητές τόσο σε πτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχουν 24ωρη τεχνική υποστήριξη και ηλεκτρονική πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι
διαδραστικό, κατανοητό, καθοδηγητικό, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ ο οδηγός μελέτης καθοδηγεί τους φοιτητές καθ’ όλη τη
διάρκεια του τετράμηνου. Σε αυτό το πλαίσιο,
οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν γραπτές
εργασίες και να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες
μάθησης, όπως διαδικτυακές συζητήσεις, συμπλήρωση ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης,
κουίζ κτλ. Η βαθμολογία που θα λάβουν στις
δραστηριότητες αυτές αντιστοιχεί στο 50% της
τελικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 50% προέρχεται
από την τελική γραπτή εξέταση, που είναι και η
μοναδική στιγμή σε όλη την διάρκεια των σπουδών
όπου απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών.
Η διδασκαλία είναι εξατομικευμένη και η μάθηση
γίνεται το αποτέλεσμα της ενεργοποίησης του
φοιτητή που είναι πλέον ο ίδιος υπεύθυνος για
την πρόοδό του. Μερικά από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
είναι η αυτονομία του φοιτητή, το γεγονός ότι
μαθαίνει στον χώρο που εκείνος επιλέγει, στο

ρυθμό μελέτης που εκείνος μπορεί να ανταποκριθεί με βάση τις προσωπικές του ανάγκες,
καθώς και η άμεση, on-line επίλυση αποριών ή
διευκρινίσεων από τους καθηγητές του. Η ενεργή
αλληλεπίδραση μεταξύ φοιτητών και ακαδημαϊκών
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο συμβάλλει και στο
χαμηλό ποσοστό εγκατάλειψης σπουδών, κάτω
από 5%, σε σχέση με το περίπου 20% που καταγράφεται κατά μέσο όρο στα προγράμματα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης παγκόσμια.
Η Δρ. Χατζηπαναγιώτου τονίζει πως μπαίνοντας
στον έβδομο χρόνο λειτουργίας της η Μονάδα

αναπτύσσεται με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς
και πέρα από τους Κύπριους φοιτητές απαριθμεί
φοιτητές από πολλές χώρες του εξωτερικού
όπως Ελλάδα, ΗΠΑ, Καναδά, ΗΑΕ, Ιταλία, Ισπανία,
Πορτογαλία, Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο,
Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Δανία, Ελβετία,
Ρωσία, Ουκρανία, Μάλτα, Σιγκαπούρη, Κορέα,
Κίνα, Κένυα και Τανζανία. Για δική τους διευκόλυνση, οι εξετάσεις οργανώνονται κατά τη
διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου (τον Ιανουάριο
και τον Μάιο) σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας,
στην Κύπρο και όπου αλλού ανά τον κόσμο υπάρ-

Μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται
στις Επιστήμες της Αγωγής (στα Ελληνικά και
Αγγλικά) με τέσσερις κατευθύνσεις: Ειδική
(Ενιαία) Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Διοίκηση
και Ηγεσία, Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση, Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας, στη Δημόσια
Υγεία (Ελληνικά και Αγγλικά), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ, Ελληνικά και Αγγλικά), στη
Δημόσια Διοίκηση (Ελληνικά), στη Μουσική Παιδαγωγική (Ελληνικά και Αγγλικά), στην Αγγλική
Γλώσσα και Λογοτεχνία, στα Συστήματα Πληροφορικής (Αγγλικά), στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική (Ελληνικά),
στις Ελληνικές Σπουδές (Ελληνικά και Αγγλικά),
στο Ποινικό Δίκαιο (Ελληνικά) και στην Ασφάλεια
του Κυβερνοχώρου ( Cybersecurity, Αγγλικά).
Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
προσφέρει από αυτήν την ακαδημαϊκή χρονιά
Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια
του Κυβερνοχώρου (Cybersecurity). Η ασφάλεια
και η διαχείριση του κυβερνοχώρου είναι θεμελιώδες στοιχείο των διαδικασιών των επιχειρήσεων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και
των οργανισμών του δημοσίου τομέα, οι οποίοι
συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται
δεδομένα. Το Μεταπτυχιακό στο Cybersecurity
εστιάζει στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και
στις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι
επικεφαλής, οι αναλυτές και άλλοι ειδικοί στον
τομέα της ασφάλειας και της τεχνολογίας.
H προσφορά των εξ αποστάσεων προγραμμάτων εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται κάθε
χρόνο δίνοντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες
σε τομείς που θα τους δώσουν προβάδισμα
στην αγορά εργασίας.
Η ποιοτική εκπαίδευση και η καινοτομία
υψηλής τεχνολογίας με τις οποίες έχει ταυτιστεί
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρουν
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους φοιτητές,
παρέχοντας τους τα κατάλληλα εφόδια για ενίσχυση της καριέρας τους.
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Περισσότερες θέσεις για Αθήνα από το 2020
Αυξάνουν τις πτήσεις υφιστάμενες εταιρείες, ενώ σε συζητήσεις με νέες είναι το υπουργείο Μεταφορών
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο
ταξίδεψαν 284 χιλιάδες κάτοικοι
Κύπρου στην Ελλάδα, με την γείτονα χώρα να αποτελεί την πρώτη
επιλογή για ταξίδια. Ο αριθμός των
ταξιδιωτών ήταν ωστόσο μειωμένος
σε σχέση με το 2018. Εξετάζοντας
την ταξιδιωτική κίνηση από την
Κύπρο προς την Ελλάδα καταγράφεται μείωση 4% τον Ιανουάριο,
9% τον Φεβρουάριο, 10% τον Μάρτιο, 18% τον Απρίλιο και τον Ιούλιο
κατά 8,7%.Μείωση η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην απουσία αεροπορικών θέσεων ως συνέπεια του κλεισίματος της Cobalt.
Παράγοντες από τον τομέα των αερομεταφορών κάνουν λόγο για μεγάλη ζήτηση στην αγορά στην
οποία δεν ανταποκρίνεται επί του
παρόντος τουλάχιστον η προσφορά.Πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν ότι η
κατάσταση δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει και ήδη προσανατολίζονται στην αύξηση των θέσεων
για το προσεχές καλοκαίρι κυρίως
δε για την Αθήνα. Τις πληροφορίες
επιβεβαιώνει η υπουργός Μεταφορών Βασιλική Αναστασιάδου, που
κάνει λόγο και για υφιστάμενες
εταιρείες οι οποίες αυξάνουν την
συχνότητα των πτήσεών τους, όσο
και για νέες εταιρείες, οι οποίες δεν
δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στα κυπριακά αεροδρόμια.
Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον η
υπουργός δεν είναι σε θέση να αναφέρει σε ποιο βαθμό θα αυξηθούν
οι αεροπορικές θέσεις, και εξηγεί
ότι αρκετές εταιρείες βρίσκονται
ακόμα στο στάδιο του σχεδιασμού
του πλάνου τους χωρίς ωστόσο να
είναι σε θέση να δώσει επακριβώς
το ποσοστό της αύξησης, αφού όπως
εξηγεί, αρκετές εταιρείες είναι ακόμα
στο στάδιο του σχεδιασμού για το
πτητικό πλάνο του 2020.

Αυξάνει η Blue Air
Μιλώντας στην «Κ» ο αντιπρόσωπος της Blue Air στην Κύπρο

Η αύξηση των αεροπορικών θέσεων προς Αθήνα αναμένεται ότι θα φέρει περισσότερη ισορροπία στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, αν και δεν θα πρέπει

να αναμένεται επιστροφή στις τιμές επί λειτουργίας της Cobalt επισημαίνουν ταξιδιωτικοί πράκτορες.
Αντώνης Ορθοδόξου, ανέφερε ότι
τουλάχιστον άλλη μια πτήση θα
προστεθεί στο πτητικό πρόγραμμα
της εταιρείας από και προς Αθήνα
κάθε εβδομάδα που πλέον θα ανέλθουν στις 14. Με την προσθήκη
της επιπλέον πτήσης, αναμένεται
ότι ο αριθμός των προσφερόμενων
αεροπορικών θέσεων με αεροσκάφη της εταιρείας θα αυξηθούν από
4914 την εβδομάδα σε 5292. Οι αλλαγές αφορούν την καλοκαιρινή
περίοδο του 2020, η έναρξη της
οποίας τοποθετείται στις 29 Μαρτίου 2020 και διαρκεί μέχρι τις 31
Οκτωβρίου 2020.

Προσοχή στις τιμές
Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη
στην αγορά για αεροπορικές θέσεις
για Αθήνα τόσο για την καλοκαιρινή
περίοδο όσο και για όλη την διάρκεια της χρονιάς, είναι κάτι το οποίο
υπογραμμίζουν και οι ταξιδιωτικοί
πράκτορες. Ο πρόεδρος του συνδέσμου Βασίλης Σταματάρης υπογραμμίζει ότι το δρομολόγιο θα
πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμο,
δείχνοντας προς το παράδειγμα
της Cobalt, και τις χαμηλές τιμές
των αεροπορικών εισιτηρίων. Η
αύξηση των αεροπορικών θέσεων
αναμένεται ότι θα φέρει περισσό-








τερη ισορροπία στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, αν και δεν
θα πρέπει να αναμένεται επιστροφή
στις τιμές επί λειτουργίας της Cobalt.

Μία πτήση επιπλέον
προσθέτει η Blue Air
στο καλοκαιρινό πτητικό
της πρόγραμμα για Αθή- Αύξηση εταιρειών
Αυτή την στιγμή 70 αεροπορικές
να και ανεβάζει τις αεεταιρείες εκτελούν δρομολόγια από
και προς την Κύπρο, σε 40 χώρες
ροπορικές θέσεις από
και 120 προορισμούς. Σύμφωνα με
και προς Αθήνα στις
το Υπουργείο Μεταφορών, η προσπάθεια δεν είναι απλώς για την
5292.

προσέλκυση νέων αερογραμμών
αλλά παράλληλα και για τις υφιστάμενες, ώστε να προσθέσουν

νέους προορισμούς, και να αυξήσουν την δυναμικότητα τους στους
υφιστάμενους προορισμούς, είτε
μέσω αύξησης της συχνότητας των
πτήσεων, είτε μέσω της χρήσης
μεγαλύτερoυ αεροσκάφους.
Νέοι προορισμοί για το 2019
από το διεθνές αεροδρόμιο Λάρνακας είναι η Κρακοβία, το Ντεμπρέτσεν, τα Σκόπια, το Λβιβ της
Ουκρανίας από την WizzAir, το
Χάρκοβο της Ουκρανίας από την
SkyUp, το Κουβέιτ από τις Kuwait
Airways και η Γενεύη από την
Swiss.
Οι νέες αερογραμμές οι οποίες
δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο Λάρνακας είναι οι Kuwait Airways, η Swiss, η SkyUp και η TUIfly
Germany.
Από την Πάφο στους νέους προορισμούς περιλαμβάνονται το Κίεβο, η Μύκονος, η Βηρυτός, η Μάλτα
και το Κατοβίτσε μέσω της εταιρείας Ryanair. Επιπλέον πολλές
από τις υφιστάμενες αεροπορικές
εταιρείες έχουν αυξήσει τις θέσεις
από και προς την Κύπρο, όπως η
Ryanair, η Wizzair, η Cyprus Airways, η Jet2, η EasyJet, η Israir, η
Aegean, η ElAl και η British Airways.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από τον Ιανουάριο μέχρι τον
Αύγουστο του 2019, ο συνολικός
αριθμός των επιβατών έφτασε τα
7,6 εκατομμύρια, και κατέγραψε
αύξηση της τάξης του 2,6% ή σε
απόλυτους αριθμούς 196 χιλιάδες
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Οι αυξήσεις επιβατών προέρχονται κυρίως από το Ισραήλ κατά
22%, κατά 3% ήταν η αύξηση από
το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 33%
ήταν η αύξηση από την Αυστρία,
15% από την Ουκρανία, 32% από
την Ουγγαρία, 38% από την Σλοβακία και μόλις 1% από την Ρωσία.
Το 2019 η αεροπορική κίνηση
εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 11,2
εκατομμύρια επιβάτες σε σχέση
με 10,939 εκ. το 2018.

Στις επάλξεις οι επιχειρηματίες λίγο πριν από το Brexit
Γίνονται τεράστιες διεργασίες για να αποφευχθεί το σενάριο του «no-deal» και ενδεχομένως θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Οι εμπορικές σχέσεις της Κύπρου
με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολλές. Γι΄ αυτό εξάλλου και το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται ως ο
τρίτος κατά σειρά σε σημαντικότητα εμπορικός εταίρος της χώρας.
Στην ιστοσελίδα της Υπάτης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο αναγράφεται πως
τα κυριότερα προϊόντα που εξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι
το χαλούμι (€19 εκατ.), οι πατάτες
(€7,3 εκατ.), λοιπά νωπά ή κατεψυγμένα οπωροκηπευτικά (€5,5
εκατ.), εσπεριδοειδή, (€4,3 εκατ.),
μπεντονίτης (€3,6 εκατ.), φαρμακευτικά προϊόντα (€2 εκατ.) και
ράβδοι αλουμινίου (€1,7 εκατ.). Τονίζεται δε, πως οι συγκεκριμένες
εξαγωγές αποτελούν το 9% των
εξαγωγών της Κύπρου παγκοσμίως.
Οι εμπορικές σχέσεις όμως δύο
κρατών είναι αμφίδρομες. Η ίδια
πηγή από την οποία αντλούνται
τα στοιχεία αναφέρει πως οι εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου
στην Κύπρο περιλαμβάνουν πετρελαιοειδή (€138 εκατ.), μηχανοκίνητα οχήματα και ανταλλακτικά
(€127 εκατ.), είδη ρουχισμού (€38
εκατ.), ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές (€29 εκατ.), άλλες μηχανές
και μηχανικές συσκευές (€26 εκατ.),
μη αλκοολούχα ποτά και οινοπνευματώδη (€21 εκατ.), φαρμακευτικά
προϊόντα (€17 εκατ.) και προϊόντα
καπνού (€12 εκατ.).
Δικαιολογημένος είναι άρα ο
«αναβρασμός» στον επιχειρηματικό
κόσμο αναφορικά με το μέλλον
των εμπορικών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, πόσω μάλλον σε
ένα «no-deal» Brexit σενάριο. Διπλωματικές πηγές τόνισαν στην
«Κ» εντός της εβδομάδας πως γί-

στο ΗΒ (χαλούμι και πατάτες/λαχανικά) δεν θα φέρουν οποιουσδήποτε δασμούς κατά τη δωδεκάμηνη αυτή περίοδο. Έτσι τόνισαν
και οι διπλωματικές πηγές στην
εφημερίδα, ότι η επιβολή «ταρίφας»
θα είναι μηδενική. Το ΚΕΒΕ ανέφερε επίσης πως σε περίπτωση
που θα επιβληθούν αργότερα δασμοί, το βασικό προϊόν που θα
επηρεαστεί θα είναι το χαλούμι.
Βέβαια, το ΚΕΒΕ προχώρησε ένα
βήμα παραπάνω, λέγοντας πως ο
επηρεασμός θα μετριασθεί αρκετά
και ίσως ούτε καν να υπάρξει
αν ανακτηθεί το εμπορικό σήμα
στο ΗΒ.
Μία άλλη μεγάλη ανησυχία για
τα του Brexit και με τις σχέσεις με
την Κύπρο, είναι η εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων και πώς
θα συνεχίσει να υφίσταται αυτή η
αγορά. Βάσει των εκτιμήσεων των
διπλωματικών πηγών, η τιμή της
ισοτιμίας των δύο νομισμάτων που
χρησιμοποιούν τα δύο κράτη θα
λειτουργήσει ως το «βαρούλκο»
για την τελική τιμή με την οποία
θα εισάγονται τα μεταχειρισμένα
οχήματα στην Κύπρο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τον πλέον σημαντικό εμπορικό εταίρο της Κύπρου στον τομέα των υπηρεσιών.
νονται τεράστιες διεργασίες για
να αποφευχθεί το σενάριο του «nodeal» Brexit και ενδεχομένως θα
αποφευχθεί. Διότι ένα «no – deal»
Brexit ομολογουμένως δεν συμφέρει όχι μόνο στους Κύπριους ή τους
Βρετανούς, αλλά και σε όλα τα κράτη με τα οποία υπάρχει συνεργασία.
Όπως ανέφερε και το ΚΕΒΕ στον
οδηγό του, η Βρετανική κυβέρνηση
εξέδωσε στις 13 Μαρτίου 2019 προσωρινό δασμολόγιο για τους δασμούς που θα ισχύουν σε σχέση
με την εισαγωγή προϊόντων από








Δικαιολογημένος «αναβρασμός» στον επιχειρηματικό κόσμο αναφορικά με το μέλλον των
εμπορικών σχέσεων με
το Ηνωμένο Βασίλειο,
πόσω μάλλον σε ένα
«no-deal».

την ΕΕ. Το δασμολόγιο αυτό θα
ισχύει για 12μηνη περίοδο μετά
το Brexit και μετά θα αναθεωρηθεί.
Σύμφωνα με αυτό, δασμοί θα υπάρχουν μόνο για το 13% των προϊόντων που εισάγονται. Τα κύρια
προϊόντα για τα οποία θα υπάρχουν δασμοί είναι κρέατα, κάποια
γαλακτοκομικά προϊόντα, μηχανοκίνητα οχήματα, κεραμικά, λιπάσματα, μπανάνες, ακατέργαστη
ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο και
κάποια είδη ψαριών. Και τα βασικά
προϊόντα που εξάγει η Κύπρος

Οι υπηρεσίες
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί,
παράλληλα, τον πλέον σημαντικό
εμπορικό εταίρο της Κύπρου στον
τομέα των υπηρεσιών. Όπως αναφέρει το ΚΕΒΕ, θέση εξάλλου που
εξέφρασαν εν πολλοίς και πηγές
που είναι εις θέση να γνωρίζουν
το θέμα που αναμένεται να προκύψει με τον χρηματοοικονομικό
τομέα, έχουν αποφασιστεί από την
ΕΕ δύο μέτρα έκτακτης ανάγκης.
Το ένα αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών η οποία
θα συνεχίσει να αναγνωρίζει τις
αντίστοιχες αρχές στο ΗΒ επιτρέ-

ποντας τους να παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΕ μέχρι τις 30 Μαρτίου
2020. Το άλλο αφορά τα κεντρικά
αποθετήρια κινητών αξιών του ΗΒ
επιτρέποντας τους να συνεχίσουν
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
στην ΕΕ μέχρι τις 30 Μαρτίου 2021.
Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
υιοθετήσει δύο Κανονισμούς που
επιτρέπουν σε φορείς της ΕΕ που
διαθέτουν εκκρεμείς και μη εκκαθαρισμένες συμβάσεις παραγώγων
να αντικαταστήσουν τους αντίστοιχους φορείς του ΗΒ με φορείς
της ΕΕ εντός δώδεκα μηνών από
το Brexit χωρίς να απολέσουν τη
μεταχείριση που απολαμβάνουν
τώρα.

Προετοιμασμένο το ΗΒ
Καλώς ή κακώς, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι προετοιμασμένο και
για ένα κακό σενάριο, δηλαδή ενός
Brexit χωρίς συμφωνία. Εκείνο που
διπλωματικές πηγές σημείωσαν,
είναι πως για να υπάρξει ομαλή
λειτουργία μεταξύ των εμπορικών
σχέσεων των δύο κρατών, το Τμήμα
τελωνείων της Κύπρου θα πρέπει
να αυξήσει το προσωπικό του. Η
Βρετανία έχει προχωρήσει ήδη σε
αύξηση του Τμήματος αυτού, το
οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει
εύρυθμα.

Οι ισοτιμίες
Η ισοτιμία της βρετανικής λίρας
με το ευρώ σε περίπτωση ενός άτακτου Brexit θα διαφοροποιηθεί. Οι
ενδείξεις δείχνουν σε πρώτη φάση
πως η στερλίνα θα υποτιμηθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στην
περίπτωση ενός «no-deal» Brexit.
Το ΚΕΒΕ μεταφράζει το γεγονός
αυτό πως, «πρακτικά οι κυπριακές
εξαγωγές στη Βρετανία θα ακριβύνουν».
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Ψηλοί βαθμοί
στα Ελληνικά
«πεντάστερα»
Θετικά σχόλια από διεθνείς πλατφόρμες
«Εξαιρετικό! Αν θα μπορούσε κάτι
να βελτιωθεί, θα ήταν η καθημερινή
καθαριότητα στα δωμάτια». «Το προσωπικό άψογο! Το δωμάτιο ζεστό
και άψογα διακοσμημένο και εξοπλισμένο! Τέλειος περιβάλλοντας
χώρος με ατέλειωτους κήπους!» «Καλό θα ήταν να υπήρχαν σίτες στις
μπαλκόνοπορτες». «Το πρωινό ήταν
μέτριο, τα φρούτα και τα λαχανικά
δεν έμοιαζαν φρέσκα». «Δεν νομίζω
ότι είναι gay friendly το ξενοδοχείο,
νιώσαμε ότι απλώς μας ανέχονται».







Ερευνα αναδεικνύει τα
αδύνατα και τα δυνατά
σημεία των ξενοδόχων.
Πολλά είναι τα συμπεράσματα που
μπορεί να βγάλει κάποιος για το επίπεδο των «πεντάστερων» υπηρεσιών
της χώρας, διαβάζοντας απλώς τα
σχόλια των επισκεπτών τους στις
διάφορες πλατφόρμες. Ομως, ποιο
είναι πραγματικά το επίπεδο των
ελληνικών ξενοδοχείων 5 αστέρων;
Ποια είναι τα αδύνατα και ποια τα
δυνατά τους σημεία;
«Παράθυρο» στον κόσμο της πολυτελούς φιλοξενίας άνοιξε η εκτενής
έρευνα που πραγματοποίησε η εται-

ρεία Interweave τον περασμένο Ιούνιο στο σύνολο των ξενοδοχείων
πέντε αστέρων της χώρας, αποτυπώνοντας την εικόνα τόσο ως προς
την προσφερόμενη εμπειρία όσο και
ως προς την επικοινωνία αυτής στο
ψηφιακό περιβάλλον. Οι πεντάστερες
ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας
φτάνουν τις 539, από τις οποίες το
70% βρίσκεται σε νησιά. Σε ποσοστό
40% είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ οι υπόλοιπες
εποχιακά. Κατά μέσον όρο, τα ξενοδοχεία 5 αστέρων της Ελλάδας συγκεντρώνουν υψηλές βαθμολογίες
στις δημοφιλείς πλατφόρμες (4,4/5
στο TripAdvisor, 8,76/10 στο Booking,
4,49/5 στην Google). Τα boutique ξενοδοχεία συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία και στις τρεις
πλατφόρμες, ενώ τα ξενοδοχεία με
τις υψηλότερες βαθμολογίες βρίσκονται σε Μύκονο και Σαντορίνη.
Αναλύοντας πάντως ποιοτικά τα
στοιχεία από τις συνολικά 791.000
κριτικές χρηστών, προκύπτουν και
προβλήματα. Συγκεκριμένα, ενώ η
καθαριότητα συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία, η παράμετρος
value for money καταγράφει το χαμηλότερο σκορ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα
ευρήματα που σχετίζονται με τον
τρόπο προβολής των επιχειρήσεων

στα νέα μέσα και τις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες. «Είδαμε, για παράδειγμα, ότι
ένα 10% των ξενοδοχείων δεν διαθέτει online booking και ότι άλλο
ένα 10% έχει ιστοσελίδα χωρίς mobile
version», εξηγεί ο Ηλίας Φίλης, επικεφαλής της έρευνας και Head of
Performance της Interweave. Το
10% των ξενοδοχείων δεν έχει σελίδα

στο Facebook, ενώ 28% δεν έχουν
προφίλ στο Instagram. Επιπλέον,
μόνο το 46% των ιστοσελίδων των
ξενοδοχείων προσφέρει δυνατότητα
εγγραφής σε newsletter. Κάθε μήνα,
κάθε ιστοσελίδα ξενοδοχείου δέχεται
κατά μέσον όρο 735 οργανικές επισκέψεις, ενώ οι συνολικές μηνιαίες
επισκέψεις στα πεντάστερα ξενοδοχεία της χώρας φτάνουν τις

392.000. «Ως εταιρεία, αποφασίσαμε
να συμβάλουμε στην αναβάθμιση
του ελληνικού τουρισμού συλλέγοντας και δημοσιοποιώντας δεδομένα που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στα χέρια
των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν», λέει η CEO και
Executive Strategy Director της Interweave Αίγλη Μπαλαμάτση. «Η

συγκεκριμένη έρευνα σχεδιάστηκε
έχοντας πρωτίστως κατά νουν να
αξιοποιηθεί από τους ίδιους τους
ξενοδόχους, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την εμπειρία που
προσφέρουν και κυρίως τις πρακτικές που ακολουθούν για την
ανάδειξη αυτής της εμπειρίας στις
ψηφιακές πλατφόρμες».

Η άρση των capital controls σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης της εγ-

χώριας παραγωγής κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, λέει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων.

Αυξήθηκαν 7,2% οι εξαγωγές
τον Ιούλιο – Πονοκέφαλος
η άνοδος των εισαγωγών
Σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
επέστρεψαν οι ελληνικές εξαγωγές
τον Ιούλιο του 2019, καταγράφοντας αύξηση 7,2%. Στον αντίποδα,
προβληματισμό προκαλεί η άνοδος
των εισαγωγών και η διεύρυνση
του εμπορικού ελλείμματος κατά
την ίδια περίοδο, σημειώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
με αφορμή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η άρση των capital controls
από την 1η Σεπτεμβρίου σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης της
εγχώριας παραγωγής που προανήγγειλε η κυβέρνηση κινούνται
προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς
δημιουργούν τις προϋποθέσεις
για την ενίσχυση της εξωστρέφειας
των ελληνικών επιχειρήσεων και
την επέκταση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, τονίζει.Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου
Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών
(ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές,
συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Ιούλιο 2019 αυξήθηκαν κατά 213 εκατ. ευρώ ή
κατά 7,2% και διαμορφώθηκαν
στα 3,17 δισ. ευρώ, από 2,96 δισ.
ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του
2018. Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς τα πετρελαιοειδή.
Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά
8,4% ή κατά 161,4 εκατ. ευρώ και
διαμορφώθηκαν στα 2,09 δισ. ευρώ
έναντι 1,93 δισ. ευρώ.
Η αύξηση των εξαγωγών κατά
τον μήνα Ιούλιο έδωσε ώθηση
στην αυξητική τάση που καταγράφεται για το 7μηνο Ιανουαρίου

- Ιουλίου του 2019, καθώς οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 580,8
εκατ. ευρώ ή κατά 3% και ανήλθαν
σε 20,01 δισ. ευρώ από 19,43 δισ.
ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή
αυξήθηκαν στα 13,64 δισ. ευρώ
από 13,05 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά
584,7 εκατ. ευρώ ή κατά 4,5%.
Ανοδικά κινήθηκαν όμως και
οι εισαγωγές τον Ιούλιο του 2019,
καθώς ενισχύθηκαν κατά 322,1
εκατ. ευρώ ή κατά 6,9% και διαμορφώθηκαν σε 5 δισ. ευρώ έναντι
4,68 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα
του έτους 2018. Εξαιρουμένων
των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές
αγαθών διαμορφώθηκαν στα 3,67
δισ. ευρώ από 3,46 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 208,9 εκατ.
ευρώ ή κατά 6%. Οι εισαγωγές στο
διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου
2019 αυξήθηκαν κατά περίπου
1,61 δισ. ευρώ ή κατά 5,2%, με τη
συνολική αξία τους να διαμορφώνεται στα 32,83 δισ. ευρώ έναντι
31,21 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 24,12
δισ. ευρώ, από 22,61 δισ. ευρώ,
δηλαδή κατά 1,52 δισ. ευρώ ή κατά
6,7%.Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον Ιούλιο του
2019 κατά περίπου 109,1 εκατ. ευρώ ή κατά -6,3%, στα -1,83 δισ.
ευρώ, από -1,72 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Στο πρώτο
7μηνο του 2019 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1,03 δισ.
ευρώ ή κατά 8,8%, στα -12,82 δισ.
ευρώ, από -11,79 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
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Πώς θα μειώσουν οι τράπεζες
τα κόκκινα δάνεια κατά 30 δισ.

Σημάδια επιβράδυνσης
της οικονομίας
διαπιστώνει ο ΣΕΒ

Πρόκειται να μεταφερθούν στο Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού (APS)

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Κόκκινα Ê¦ÔËÏÇ ÁÜÝÊÏÙËßØ×
ËÐËÚ¦àËÚÇÏÔÇÓËÚÇÌËØÛÕÆÔÙÚÕ
ÞÂÓÇØÕÙÚÇÙÃÇÝÔËØÍÎÚÏÑÕÆ
(ZZL[7YV[LJ[PVU:JOLTL(7:
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÕÖÕÃÕßÖØÕÜÛËÃ
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔØÄ
ÑËÏÚÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÎÝ ®ÍÏÇÊÏÖÒ¦ÙÏÕÖÕÙÄÑÄÑ
ÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÙËÙÞÁÙÎÓËÇßÚÄ
ÖÕßËÃÞËÖØÕÈÒËÌÛËÃÇØÞÏÑ×ÝËÐÁ
ÒÏÐÎÖÕßßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÚÎÔÇÖÕÌÇ
ÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇ
ÚÎØÏàÏÑÂÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÖØÕ
ÈÒÂÓÇÚÕÝÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓË
ÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÚÄ
ÞÕÝËÃÔÇÏÎÚÇÞÆÚËØÎËÐßÍÃÇÔÙÎ
ÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÇÖÄ
ÚÕ¦ÍÕÝÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÁÚÙÏ×ÙÚËÕÏÚØ¦ÖËàËÝÔÇÓÖÕØÁ
ÙÕßÔÔÇËÖÏÑËÔÚØÜÛÕÆÔÙÚÎÞØÎ
ÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏ
ÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÑÇÏÔÇÇÖËÒËß
ÛËØ×ÙÕßÔÊßÔ¦ÓËÏÝÍÏÇÔÇÙÚÎØÃ
ÐÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÚÇÓÎËÐß
ÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇ57,ZÚÜÔ
ÚËÙÙ¦ØÜÔÙßÙÚÎÓÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÖËØÏÕØÃÙÚÎÑÇÔÑÇÚ¦ÊÏÙËß
Ø×ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÞØÄÔÕÑÇÏÓË
È¦ÙÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÇqËÐÇÓÂ
ÔÕßÚÕß ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÇØ¦ÚÏÝÍËÔÔÇÃËÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÓËÃÜÙÂÝÚÕßÝËÃÚË
ÓÁÙÜÖÜÒÂÙËÜÔËÃÚËÓÁÙÜØßÛ
ÓÃÙËÜÔÖÕßÑ¦ÔÕßÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ßÉÎÒ¦
ËÖÃÖËÊÇÑÇÏÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÇÊÏÇ
ÍØ¦ÉÕßÔ¦ÓËÙÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÁÔÇ
ÚØÃÚÕÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÛÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÞËÃØÇÈÕÎ
ÛËÃÇÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÑÇÏÚÜÔÊËÙÓËÆ
ÙËÜÔÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÁÔÇÔÚÏ
ÚÜÔËÖÕÖÚÏÑ×ÔÇØÞ×Ô
©ßÌßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
Ï×ØÍÕÝÇÈÈÄÝÖÕßÁÞËÏÇÔÇ
Ò¦ÈËÏÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÜÔÑÏÔÂ
ÙËÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÙßÔËÞËÃÝÊÏÇ
ÈÕßÒËÆÙËÏÝÓËÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÚÕÔ
::4ÑÇÏÚÎÔÇØÓÄÊÏÇÏËÆÛßÔÙÎ
ÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÚÎÝÙËÓÏÇ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕß
ÛÇÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß
(7:ÔÇÁÞËÏÉÎÌÏÙÚËÃËÔÚÄÝÚÕß

Υιοθετείται το ιταλικό μοντέλο, με παροχή κρατικής εγγύησης
για τμήμα των δανείων
που θα μεταφερθούν.
©ÑÚÜÈØÃÕß¡ËÊËÊÕÓÁÔÎÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÚÎÙÇÌÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎÖÕßÁÞËÏ
Ê×ÙËÏÕ::4ÍÏÇÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÑÇÏÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÙßÙÚÎÓÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÙÚÕÞÂÓÇÖØÄÛËÙÎ
ËÃÔÇÏÚÕÖÕÙÄÇßÚÄÔÇÌÚ¦ÙËÏÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÁÔÇÔÚÏÊÏÙ
ËßØ×ÖÕßËÃÞËÖØÕÚÇÛËÃÇØÞÏÑ×Ý
Ë ÊÎÒ×ÙËÏÝ ÚÕß ÞÛËÝ ÙÚÕ
ËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄ ÖØÇÑÚÕØËÃÕ
)SVVTILYNÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕ
ÓÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÎÝ
ËÔÏÑÂÝØÇÓÓÇÚËÃÇÝØÜÛßÖÕßØ
ÍÕÆÒÁÐÎÝÇÚÁÒÎÝËÖÏÈËÈÇÃÜ
ÙËÚÎÔÖØÄÛËÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ

ÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÏÚÇÒÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕ
ÑÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÊÎÓÏÕßØ
ÍÃÇÚÕß(7:ÖÇØÁÞÕÔÚÇÝÑØÇÚÏÑÂ
ËÍÍÆÎÙÎÍÏÇÁÔÇÚÓÂÓÇÚÜÔÊÇ
ÔËÃÜÔÖÕßÛÇÓËÚÇÌËØÛÕÆÔÔ
ÑÇÏÇÖÁÌßÍËÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÚÕ
ÆÉÕÝÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÖÕßÛÇÓËÚÇÌËØÛÕÆÔÑÇ
Û×ÝÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÕÏÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÓËÚÎÏËÆÛßÔÙÎÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÚÎÝËÃÔÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÙÎÓËÃ
ÜÙËÄÚÏÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇÌÚ¦ÙÕßÔ
ÙÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÊßÔÇÚÄËÖÃÖËÊÕ®
ÇÆÐÎÙÎÚÕßÇÖÕÛÁÓÇÚÕÝÚÜÔ
57,ZÖÕßÛÇÓËÚÇÌËØÛÕÆÔÙÚÕËÔ
ÒÄÍÜÞÂÓÇÁÜÝÚÇÊÏÙËßØ×
ÇßÐ¦ÔËÏÑÇÏÚÕÆÉÕÝÚÜÔËÍÍßÂÙË
ÜÔÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖÇØ¦ÙÞËÏÚÕ
ÎÓÄÙÏÕÍÏÇÚÏÝÕÓÕÒÕÍÃËÝßÉÎÒÂÝ
ÊÏÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝZLUPVYUV[LÖÕßÛÇ
ËÑÊÕÛÕÆÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÚÓÂ
ÓÇÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏ
ÁÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇ
ÇÔÇÑÚÎÛËÃÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÛÇÑØÇÚÂ
ÙÕßÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÙÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕßÝ

ÓËÚÎÓÕØÌÂÕÓÕÒÕÍÏ×ÔÖÕßÛÇËÑ
ÊÕÛÕÆÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÚÏÚÒÕÖÕÃ
ÎÙÎÝ¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÚÕ
ÚÓÂÓÇÇßÚÄßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÛÇ
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏ ÁÜÝ ÚÜÔ
ÚÏÚÒÕÖÕÏÎÓÁÔÜÔÊÇÔËÃÜÔËÑÚÏÓ¦
ÚÇÏÄÚÏÚÕÎÓÄÙÏÕÛÇÞØËÏÇÙÚËÃ
ÔÇËÍÍßÎÛËÃÍÏÇÊ¦ÔËÏÇÇÖÄ ÁÜÝ
ÑÇÏÊÏÙËßØ×ÖËØÃÖÕßÇÔ¦ÒÕÍÇ
Ö¦ÔÚÇÓËÚÎÔÚËÒÏÑÂÊÕÓÂÖÕßÛÇ
ÁÞËÏÎÙßÔÇÒÒÇÍÂÑ¦ÚÏÖÕßÇÖÕÚË
ÒËÃÈÇÙÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÊÏÇÖØÇÍ
Ó¦ÚËßÙÎÝÓËÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝ
ÏÇÚÎÔÖÇØÕÞÂÚÎÝËÍÍÆÎÙÎÝÕÏ
ÚØ¦ÖËàËÝÛÇÖÒÎØ×ÔÕßÔÁÔÇËÃ
ÊÕÝÖØÕÓÂÛËÏÇÝÙÚÕÎÓÄÙÏÕÎ
ÕÖÕÃÇÓËÈ¦ÙÎÚÕÏÚÇÒÏÑÄÓÕÔÚÁ
ÒÕßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÓËÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÇ
ÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇÑÏÔÊÆÔÕß*+Z©ÙÕ
ÖÏÕÞÇÓÎÒÂËÃÔÇÏÇßÚÂÎÖØÕÓÂ
ÛËÏÇÚÄÙÕÖÏÕÖØÕÙÏÚÄËÃÔÇÏÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÍÏÇÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÕÏÕÖÕÃ
ËÝÛËÜØÕÆÔÄÚÏÕÚÏÊÂÖÕÚËÖ¦ÔÜ
ÇÖÄ ËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÑØÏÈÄ
ÁÜÝÑÇÏÇÖÇÍÕØËßÚÏÑÄ

Λιγότερες πτωχεύσεις το 2019 στην Ελλάδα
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Με τη μεγαλύτερηÓËÃÜÙÎÙÚÏÝÖÚÜ
ÞËÆÙËÏÝÓËÚÇÐÆÞÜØ×ÔÑßØÃÜÝ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑÒËÃ
ÙËÏÚÕ ÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÐÁ
ÒÏÐÎÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇÛËÚÏÑÂÎÕÖÕÃÇ
Ó¦ÒÏÙÚÇÁØÞËÚÇÏÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓË
ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÚ¦ÙÎÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÖÏÙÚ×ÙËÜÔ([YHKP\Z
ÚÕ ÕÏÖÚÜÞËÆÙËÏÝÙÚÎÔÒ
Ò¦ÊÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁ
ÔËÝÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
ËÔ×ÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÇÆÐÎÙÎÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦Ó¦ÒÏÙÚÇÁÖËÏÚÇÇÖÄÊÁÑÇ
ÞØÄÔÏÇÎÕÖÕÃÇËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇ
ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙË ÙËÙÆÍÑØÏ
ÙÎÓËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÞØÕÔÏ¦
ÓËÍ¦ÒÎÓËÃÜÙÎÙÚÎÔÒÒ¦
ÊÇÙÞËÚÃàËÚÇÏÈËÈÇÃÜÝÓËÚÕÍËÍÕ
ÔÄÝÄÚÏßÖÂØÞËÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÇÆÐÎ
ÙÎÖÚÜÞËÆÙËÜÔÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝ!ÓÄÔÕÚÕ ËÃÞËÑÇÚÇ
ÍØÇÌËÃÇÆÐÎÙÎÞØËÕÑÕÖÏ×ÔÑÇÚ¦
 ËÔ×ÚÇÁÚÎÑÇÏ
ËÃÞËÙÎÓËÏÜÛËÃËÚÂÙÏÇÇÆÐÎÙÎ
 ÑÇÏ ÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝ
¬ÕÕÏÖÚÜÞËÆÙËÏÝËÖÏÞËÏ
ØÂÙËÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇßÖÕÞ×ØÎ
ÙÇÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
([YHKP\ZÑÇÚ¦ ÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÓÏÇÇÆÐÎÙÎ ÚÕÇÖÄÚÕ
ÑÕÑßØÃÜÝÚÕßÙÕÑÖÕßßÖÁÙÚÎÎ
ËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËÚ¦ÚÕÑÇ
ÒÕÑÇÃØÏÚÕßÏÇÚÕÎ
([YHKP\ZÖØÕÈÒÁÖËÏÖËØÇÏÚÁØÜ
ÓËÃÜÙÂÚÕßÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦
ÓËÈØÇÊÆÚËØÕØßÛÓÄßÍÑËÑØÏ
ÓÁÔÇËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÇßÚÁÝÛÇßÖÕ
ÞÜØÂÙÕßÔÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕ 
¬ÕÕÏÖÚÜÞËÆÙËÏÝËÖÏ
ÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÏÇÓÕØ
Ì×ÛÎÑÇÔÙÚÕ ÇßÚ×ÔÚÕß
ÍÏÇÚÕ ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
ÔÇßÖÕÞÜØÂÙÕßÔÙÚÕ ÑÇÏ

Mεγάλη ÑÖÂii³TÉÖÉÑ¨Ñ³i¨ÊÚi~ÉÐÉ³ÂÓÑÐÑ³iØ~¨ËiØ
³¸ÆÆVÌ³Ñ³ÑtÜÈ~Ó³ÑuÉËTÑÑÈÂiÚÉË~Ñ³Ò®d

Σε παγκόσμιο επίπεδο
αναμένεται αύξηση
χρεοκοπιών
για πρώτη φορά
έπειτα από 10 χρόνια.
ÚÕÛÇËÃÔÇÏÑÇÚ¦ ÒÏÍÄ
ÚËØËÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
ÑÇÏÑÇÚ¦ ÒÏÍÄÚËØËÝÙËÙÞÁ
ÙÎÓËÚÕ 
ÔÚÜÓËÚÇÐÆÍÃÔËÚÇÏÙÇÌÁÝ
¶ÇÖÄÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏÚÏÝËÑÚÏÓÂ
ÙËÏÝÚÎÝ([YHKP\Z¶ÄÚÏÎÇÔ¦ÑÇÓ
ÉÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÎ

ÇÔ¦ÙÞËÙÎÚÜÔÖÚÜÞËÆÙËÜÔÑÇÏ
ÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÊÄÙËÜÔÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÁØÞÕÔÚÇÏÙËÓÏÇÙß
ÍÑßØÃÇÄÞÏÛËÚÏÑÂÑÇÛ×ÝÎÇÔ¦
ÖÚßÐÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃ
ÇÝËÖÏÈØÇÊÆÔËÚÇÏ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖÚÜÞËÆÙË
ÜÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÊÁÑÇÞØÄÔÏÇ¶ÓËÚ¦ÊÎÒÇÊÂÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÖÕßÐËÑÃÔÎÙË
ÇÖÄÚÏÝÚÕ¶Ñ¦ÛË¦ÒÒÕ
ÖÇØ¦ÚßÞÇÃÕËÃÔÇÏ
ÇÙÏÑÂÇÏÚÃÇÖÕßÕÊÎÍËÃÙÚÎÔ
ËÑÚÃÓÎÙÎÍÏÇÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÖÏÞËÏ
ØÎÓÇÚÏÑ×ÔÑÇÔÕÔÏ×Ô®ÙËÖÇ
ÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕËÃÔÇÏÕËÓÖÕØÏ
ÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÕÕÖÕÃÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÖÒÂØÎËÐÁÒÏÐÎ¡¦ÒÏÙÚÇÎ

[YHKP\ZÇÔÇÛË×ØÎÙËÖØÕÝÚÇ
Ö¦ÔÜÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÍÏÇÚÏÝ
ÖÚÜÞËÆÙËÏÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÖØÕ
ÎÍÕÆÓËÔÕÚØÃÓÎÔÕÚÙÏËÔ×ÚÕ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÚØÃÓÎÔÕËÑÚÏÓÕÆÙË
ÄÚÏÕÏÖÚÜÞËÆÙËÏÝÛÇÇßÐÎÛÕÆÔ
ÚÕ ÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕÚ×ØÇßÖÕÒÕÍÃàËÏÄÚÏÛÇ
ÇßÐÎÛÕÆÔÑÇÚ¦ ÇÈËÈÇÏ
ÄÚÎÚÇÙÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔÑÆØÏÇÇÏÚÃÇÍÏÇÚÎÔ
ËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆ
ÑÒÃÓÇÚÕÝÑÇÏÍÏÇÚÎÓÏÑØÄÚËØÎ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎËÖËÔÊÆÙËÜÔÇßÐ¦ÔÕ
ÔÚÇÝÚÕÔÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÃÔ
ÊßÔÕ®ÇÔÇÌÁØËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
Î([YHKP\ZÇÔÇÛË×ØÎÙÎËÖÃ
ÚÇÞËÃØÜÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔÍÏÇ
ÚÏÝÖÚÜÞËÆÙËÏÝÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔ
ËÑÚÃÓÎÙÎÄÚÏÚÇÒÕßÑÁÚÇ®ÙÚÎ
ÄØËÏÇÓËØÏÑÂÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÖË
ØÏÙÙÄÚËØÕÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÇØ
ÞÏÑÁÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÓËÚÕÔØßÛÓÄ
ÇÆÐÎÙÂÝÚÕßÝÔÇÐËÖËØÔ¦ËÏÇß
ÚÄÔÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÙÚÎßÚÏÑÂ
ßØ×ÖÎÑÇÏÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏ
ÙË ÍÏÇÚÕ ÚÎßÚÏ
ÑÂßØ×ÖÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÖÚÜÞËÆÙËÜÔÑÇÚ¦ ÚÕ
ÚØÁÞÕÔÁÚÕÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
ÓËÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÑÏÔ
ÊÆÔÕßÝÔÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕ
)YL_P[ÑÇÏÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔ
ÏÚÇÒÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂÐÃàËÏ
ÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙÚÕÔÜÓÁÔÕ
ÇÙÃÒËÏÕËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÕÏÖÚÜ
ÞËÆÙËÏÝÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÑÇÚ¦ 
ÚÕ ÖÕÙÕÙÚÄÖÕßËÃÔÇÏÚÕ
ßÉÎÒÄÚËØÕÓËÚÇÐÆÞÜØ×ÔÖÕß
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÚÎÝ([YHKP\Z
ÚÎÔßØÜà×ÔÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÍÏÇÌÁÚÕÝÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖÚÜÞËÆ
ÙËÜÔÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕ¦ÔËÖÏÈËÈÇÏÜÛÕÆÔÕÏ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÛÇËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÖÕßÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÇÆÐÎÙÎ
ÓËÚ¦ÚÕ

Μια οικονομία ÖÕßÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇ
ËÖÏÈØÇÊÆÔËÚÇÏÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÚÇ
ÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÙßÍÑßØÃÇÝÚÕß
ÖØ×ÚÕßËÐÇÓÂÔÕßÚÕß ËÖÏÙÎ
ÓÇÃÔËÏÕÙÚÕÊËÒÚÃÕÚÕß©ÏÑÕ
ÔÕÓÃÇÑÇÏÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ®ÖÕßÊÎ
ÓÕÙÏËÆÛÎÑËÞÛËÝÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÊÕÛËÃÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚË
ØÎÁÓÌÇÙÎÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÙË
ÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏËÐÜ
ÙÚØËÌËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
©ÏÇÔÇÒßÚÁÝÚÕßÙÞÕÒÏ¦
àÕßÔÛËÚÏÑ¦ÚÎÔÁÓÌÇÙÎÖÕßÊÄÛÎ
ÑËÓËÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØ
ÍÕÆÙÚÎÙËÌÕØÕËÒÇÌØÆÔÙËÏÝ
ÑÇÏÙÚÎÔÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßÖÒÇÏ
ÙÃÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÓËÚ¦ÓÏÇÓÇÑØ¦ÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎÖØÕÙÇØÓÕÍÂÈÇÙÃÙÚÎÑË
ÙÚÎÔßÖËØÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔËÖÏ
ÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÎ
ÓËÏ×ÔÕßÔÄÚÏÂÚÇÔÑÇÚÇÒßÚÏÑÄÝÕ
ÖÇØ¦ÍÜÔÚÎÝÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÖÕßÑÁØ
ÊÏÙËÎÔËÕËÑÒËÍËÃÙÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÄÖÜÝÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑËÙÚÎØÇÍÊÇÃÇ
ÖÚ×ÙÎÚÜÔÇÖÕÊÄÙËÜÔÚÜÔÕÓÕ
ÒÄÍÜÔÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÖÕßÕÏÖØÕÙ
ÊÕÑÃËÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÖÇÔÂÒ
ÛÇÔÙÚÇÖØÕÑØÃÙÎÝËÖÃÖËÊÇÑÇÏÎ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÁÞËÏ
ËÑÚÕÐËßÛËÃÙËËÖÃÖËÊÇÄÚÇÔ
ÎÞ×ØÇÓÖÂÑËÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ
±ÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÓÜÝÕÄÚÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÊÕÛËÃÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÓ
ÌÇÙÎÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎËÔÏÙÞÆÕ
ÔÚÇÝÚÕßÝÊÏËÛÔ×ÝËÓÖÕØËÆÙÏÓÕßÝ
ÑÒ¦ÊÕßÝÑÇÏÇÔÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÇØÔÎÚÏÑÂÙßÓÈÕÒÂÚÜÔÑÇÛÇØ×Ô
ËÐÇÍÜÍ×ÔÄÖÜÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÚÕßÇqËÐÇÓÂÔÕß
©ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÚÎÝÕÏÑÕ
ÔÕÓÃÇÝÛÁÒËÏÚÕÓÁÝÑÇÏØÂÐËÏÝÝ
ÚÕÚÕÒÓÂÙÕßÓË®ÚÕÔÃàËÏÚÕÊËÒÚÃÕ
ÔÇÒÆÕÔÚÇÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
ÚÕßÖØ×ÚÕßËÐÇÓÂÔÕßÇÆ
ÐÎÙÎ ÚÕÊËÒÚÃÕÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÄÚÏÇßÚ¦ËÃÔÇÏÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑ¦ÚÜÔ
ÊÏÇØÛØÜÚÏÑ×ÔÇÔÏÙÕØØÕÖÏ×ÔÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝßÍÑËÑØÏ
ÓÁÔÇÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜ
ÙÎËÓÌÇÔÃàËÏÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇ 
ÖÕßÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÚÇÏÙÚÎÓËÃÜ
ÙÎÚÕßÄÍÑÕßÚÜÔÒÏÇÔÏÑ×ÔÖÜÒÂ
ÙËÜÔÑÇÚ¦ ÑÇÏÑßØÃÜÝÙÚÎ

ÓËÃÜÙÎÚÕßÄÍÑÕßÚÕßÑÆÑÒÕßËØ
ÍÇÙÏ×ÔÙÚÕÔÚÕÓÁÇÖÇØÕÞÂÝßÖÎ
ØËÙÏ×Ô ÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÑÇ
Û×ÝÑÇÏÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÑÆÑÒÕß
ËØÍÇÙÏ×ÔÙÚÎÔËÙÚÃÇÙÎ

ÚÕÇËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ÑÇÏÙÚÎÔ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÕßÑÆ
ÑÒÕßËØÍÇÙÏ×ÔÙËÇÐÃÇÙÚÇÐËÔÕ
ÊÕÞËÃÇ ÁÔÇÔÚÏ ÚÕ
ÇqËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß©ÏËÖÏÊÄÙËÏÝ
ÇßÚÁÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔËÔÓÁ
ØËÏÓÖÕØËÃÔÇÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÙËÑÄÖÜ
ÙÎÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÒÄÍÜßÖËØ
ÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝÇÒÒ¦ÄÞÏÓÄÔÕÙË
ÇßÚÂÔÇÓÖÕØÕÆÙËÈËÈÇÃÜÝÔÇ
ÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÎÇÖÕÚÇÓÃËßÙÎÚÜÔ
ÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÇÔÇÌÁØËÏ
ÇÓÖÕØÕÆÙËÄÓÜÝÔÇÁÞËÏÇß
ÐÎÛËÃÑÇÏÎÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÚÎÔÖØÕË
ÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÞÇ
ÒÇØÄÚÎÚÇÚÕßÌÕØÕËÏÙÖØÇÑÚÏÑÕÆ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÖØÕÙÛÁÚËÏÚÕÊËÒÚÃÕ
ÖÃÙÎÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÄÚÏÎÓËÍ¦ÒÎÇÆ

Είναι αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε παραγωγικές
επενδύσεις και εξωστρεφείς επιχειρήσεις.
ÐÎÙÎÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝ
ÚÕÈqÚØÃÓÎÔÕ ÙÞËÚÃàË
ÚÇÏÓËÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕ
ØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÊÏÇÚßÖ×ÔËÏÕ
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂ¦ÖÔÕÏÇ
ÖÕßÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÖÇØÇÚÎØÂ
ÛÎÑËÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß 
ÇÌÕÆÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÖ¦ÍÏÇÇßÐÂ
ÛÎÑÇÔÓÄÒÏÝÑÇÚ¦ ÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕßØßÛÓÕÆ
ÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÇÍÇÛ×Ô
 ÇÖÄ  ÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏ
ÞÎÖËØÃÕÊÕÚÕß
©ÏËÐËÒÃÐËÏÝÇßÚÁÝÑÇÚ¦ÚÕÔ
ÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔËÔÓÁØËÏÓÄÔÕ
ÚÎÔÇØÔÎÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÚÕßÖÇÍÑÄ
ÙÓÏÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝËÔ×ÕÌËÃÒÕ
ÔÚÇÏÑÇÏÙÚÎÙÞËÚÏÑÂ¦ÖÔÕÏÇÚÎÝ
ËÍÞ×ØÏÇÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄ
ÚÎÚÇÝÑÇÏÖÏÙÚÕÖÕÏÕÆÔÚÕÔËÒÒËÏÓ
ÓÇÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝËÐÜÙÚØÁ
ÌËÏÇÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ

Θετική σύσταση
από Société Générale
για τα ελληνικά ομόλογα
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Παρά ÚÕÏÒÏÍÍÏ×ÊËÝØ¦ÒÏÕÏËÖËÔ
ÊßÚÁÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔ
ÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÕßÝÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄ
ÒÕÍÇÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ:VJPt[t
.tUtYHSLÑÇÛ×ÝÕÏËÒÒÎÔÏÑÕÃÚÃÚÒÕÏ
ÛÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÐÃÇÙÚÇ
ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏ¦ÚÕßÝÇÖÕÖÒÎØÜ
ÓÂÚÜÔÇÑØÏÈ×ÔÊÇÔËÃÜÔÚÕß§¬
ÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÖÜÝÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÈËÒÚÏ×ÔÕÔÚÇÏ
ËÔ×ÕÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÍÏÇÓËÚÇØØßÛ
ÓÃÙËÏÝÖÕßËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÔÖÇØÇÍÜ
ÍÏÑÄÚÎÚÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÄÚÏÙËÕÖÕÏÇÊÂ
ÖÕÚË¦ÒÒÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØÜà×
ÔÎÝÚÕÔÃàËÏ
:VJPt[t.tUtYHSLÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÖÜÝÖÇØÇÓÁÔËÏÛËÚÏÑÂÍÏÇÚÇÕÓÄ
ÒÕÍÇÚÎÝËßØÜÖËØÏÌÁØËÏÇÝÑÇÏËÏ
ÊÏÑ¦ÍÏÇÇßÚ¦ÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÚÏÝ
ßÉÎÒÄÚËØËÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÄÖÜÝÚÇËÒ
ÒÎÔÏÑ¦ÑÇÏÚÇÏÚÇÒÏÑ¦©ÏËÖËÔÊß
ÚÁÝÁÞÕßÔÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÕÖÄÙËÝÛÁÙËÏÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÁÞÕßÔ
ÙÚÕßÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÝÚÃÚÒÕßÝÜÙÚÄÙÕ
ÇßÚÄËÃÔÇÏËßÔÕáÑÄÍÏÇÚÇÕÓÄÒÕÍÇ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÚÇÕÖÕÃÇÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÇÖÕ
ÚËÒÕÆÔÚÇÇÙÚÁØÏÇ®ÚÜÔÇÖÕÊÄ
ÙËÜÔÌÁÚÕÝÓËÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎÚÕß
ËÚÕÆÝÔÇÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄ
ÚÕ ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝÙÚÕ
ÓÄÒÏÝ ÙÂÓËØÇ©ÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÖÕßÙÚÂØÏÐÇÔÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇ
ÄÖÜÝÎÇÒÒÇÍÂÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙËÒÃÊÇÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÕËßÔÕáÑÄÊÏËÛÔÁÝ
ÑÒÃÓÇÒÄÍÜÚÜÔÖØÕÕÖÚÏÑ×ÔÔÕÓÏ
ÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÛÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÑÇÏÁÚÙÏ
ÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÚÎØÂ
ÙÕßÔÂÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÕßÝ
ÙÚÕßÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÝÚÃÚÒÕßÝ

ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ:VJPt[t.tUtYHSL
ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ¦ÓËÙÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÕ©²ËÃÔÇÏ
ÚÕÓËÍ¦ÒÕÑÄÙÚÕÝÖÕßÌÁØËÏÎÊÏÇ
ÚÂØÎÙÎÖÕÒÆßÉÎÒÕÆÓÇÐÏÒÇØÏÕÆ®
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÚÕÕÖÕÃÕÊÏÇÓÕØÌ×
ÔËÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÇÊÏÙËßØ×
ÔÑÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß±ª
ÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÇßÚÂÔÚÎÔËÖÏÒÕÍÂ
ÁÔÇÔÚÏÚÎÝÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÝÖÏÙÚÜÚÏ
ÑÂÝÍØÇÓÓÂÝÍÏÇÔÇËÔÚßÖÜÙÏ¦ÙËÏ
ÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÖÒÁÕÔÁÞËÏÍÃÔËÏÖÕ
ÒÆÇÑØÏÈÂÓËÚ¦ÑÇÏÚÎÈÕßÚÏ¦®ÖÕß
ÁÞÕßÔÙÎÓËÏ×ÙËÏÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÙÚÇ

Εκτιμά ότι οι επενδυτές
θα πρέπει να διατηρήσουν ή να αυξήσουν
τις θέσεις τους.
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇ ÇÚ¦ÚÎÔÚØ¦ÖË
àÇÎÒÒ¦ÊÇÇÔÚÃÚÎÝÓËØÏÑÂÝÇÖÕ
ÖÒÎØÜÓÂÝÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÕß§¬ÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÙÚÕÞËÆÙËÏÙÆÔÚÕÓÇÙÚÎÔ
ÖÒÂØÎÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÕßÝÙßÔÕÒÏ
ÑÕÆÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×
¬ÁÒÕÝÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÖØÕÕ
ÖÚÏÑÁÝÁÔÚÇÐÎÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙËÁÔÇ
ÔÁÕ8,ÚÎÝ ¬Î:VJPt[t.tUtYHSL
ËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÇÔÑÇÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄ
ÒÕÍÇÊËÔÊÏÇÛÁÚÕßÔËÖËÔÊßÚÏÑÂ
ÈÇÛÓÃÊÇÕÏÑÇÔÄÔËÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝ
ÚØ¦ÖËàÇÝËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝ
ÏÙÞßØÂÝÈËÒÚÃÜÙÎÝÚÕßÖØÕÌÃÒÞØÁ
ÕßÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÃÔÇÏÛÁÓÇÞØÄÔÕß
ÔÇÍÃÔËÏÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎ
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÚ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖËØÇÏÚÁØÜÖÚ×ÙÎ
ÆÉÕßÝÓÈ

NEA
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ΣΕΙΡΑ

3

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου μαζί με την Καθημερινή

o

O

ΔΙΕΘΝΗ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Η Apple απογοήτευσε αυτή
τη φορά τους Ασιάτες καταναλωτές

Πρόταση εξαγοράς LSE από
το χρηματιστήριο Χονγκ Κονγκ

Τα νέα, ÙÞËÚÏÑ¦ÌÛÎÔÄÚËØÇP7OVUL
ÚÎÝ(WWSLP7OVULP7OVUL
7YVÑÇÏP7OVUL7YV4H_ÖÕßÌÁØÕßÔÚÇÞÆÚËØÕßÝËÖËÐËØÍÇÙÚÁÝÑÇÏ
ÔÁÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎÌÛÎÔÄÚËØÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÇÖÄÚÎÔ
(WWSL;=7S\ZÞÇØÕÖÕÃÎÙÇÔÚÕßÝ
ÞØÂÙÚËÝÚÜÔÙßÙÑËß×ÔÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÑÇÏÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÚÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÚÎÝ¥ÙÚÄÙÕÎÇÖÂÞÎÙÎÊËÔÂÚÇÔÇÔ¦ÒÕÍÎÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÚÎÝ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
ÙÃÇÝËÔÍÁÔËÏÑËÃÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÁÞÕßÔÂÊÎÖØÄÙÈÇÙÎÙË¦ÒÒÇ
ÌÛÎÔÄÚËØÇÁÐßÖÔÇÚÎÒÁÌÜÔÇÓË
ÇÔ¦ÒÕÍËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÇÕÖÕÃÇ
Ó¦ÒÏÙÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÚÇÞÆÚËØÇÊÃÑÚßÇÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ
ÎÝÍËÔÏ¦ÝßÚÂÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎßÖÕÊÕÓÂÊËÔ
ÚÎÔÖØÕÈÒÁÖËÏÄÓÜÝÎ(WWSLÍÏÇ
ÚÇÊÏÑ¦ÚÎÝP7OVUL;ÇÔÁÇÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝ(WWSLÊËÔÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔ
ÑÇÓÃÇÁÑÖÒÎÐÎÑÇÏÎÓÄÔÎÞËÏØÕÖÏÇÙÚÂÊÏÇÌÕØ¦ÚÕßÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÓÕÔÚÁÒÇËÃÔÇÏ
ÎÖØÄÙÛËÚÎÑ¦ÓËØÇÙÚÕÇÑØÏÈÄÚËØÕP7OVUL7YV4H_®ÖÇØÇÚÎØËÃ
ÕÇØÑÕßÔÍÑÕßÔÇÔÇÒßÚÂÝ
ÚÎÝ*HWL0U]LZ[TLU[ :LJ\YP[PLZ
ÙÚÎËÕÆÒ

Δέλεαρ
ÁÈÇÏÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÖÜÝÎÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÓËÃÜÙÎÙÚÏÝÚÏÓÁÝÚÜÔÔÁÜÔÙßÙÑËß×Ô
ÑÇÚ¦ÙÞËÊÄÔÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÕÚËÒËÃ
Ñ¦ÚÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÖ¦ÔÏÕÍÏÇÚÕÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄßÉÎÒÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕ
9L\[LYZËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÎ(WWSLÔÇ
ÚÕÁÑÇÔËÍÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÚÕßÝ
ÞØÂÙÚËÝÙÚÎÔ ÃÔÇÑËÃÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏÎàÂÚÎÙÎÍÏÇP7OVULÊÏÄÚÏÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÍÏÇÒÄÍÕßÝ
ÖÇÚØÏÜÚÏÑÕÆÝÙËÙßÔÛÂÑËÝÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙÚÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝ/\H^LP¶Î
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÔÇßÖËÔÛßÓÃÙÕßÓË
ÁÞËÏÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÎ/\H^LPÇÖÄ

Καμία Ó~ÜiÂiÙÉ¨~ÒÜÉÑ³ÑÓÑ¨ÍÌ³Ñ³iØÝ_~Ñ{iÐÌiTÉ{¨{Ñ³ÊÙ{Ñ×¨Ò³ÈØÉÖo~¨{iÐÉ³Ñ¨ioÖÐÉÑÐ³ÓÜÑÉËÑ{i¨ÌÚÉ³i~ÒÐÉ¨Ñ³Ñ~¨{KÌ³É¨x&v_&¦>ÁuV³ËÇÈÑÑÜÈ³ÓØ³È~ÜÒÙÈ³iåËÑ
ÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÎÝÓËÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚÜÔ
¦ÔÚÜÝÄÖÜÝÒÁËÏÕÇÔÇÒßÚÂÝ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕß§ÏÒÇÇÖÄÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
*V\U[LYWVPU[ÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÏÜÓÁÔÎÎÚÏÓÂÙÚÇP7OVULËÃÔÇÏßÉÎÒÂ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË¦ÒÒÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑ¦ÁÐßÖÔÇÚÎÒÁÌÜÔÇËÔ×ÑÇÏ
ÎÓÎÖÇØÕÞÂÊÏÑÚÆÜÔÎÝÍËÔÏ¦Ý
ÚÇÑÇÛÏÙÚ¦ÒÏÍÄÚËØÕËÒÑßÙÚÏÑ¦®
ÑËÃÔÕÝÖØÕÈÒÁÖËÏÖÜÝÌÁÚÕÝÎ
(WWSLÛÇÖÕßÒÂÙËÏÙÚÎÔ ÃÔÇÖËØÃÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇP7OVUL
ÄÚÇÔÚÕËÃÞËÊÏÇÛÁÙËÏÙßÔÕÒÏÑ¦ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÏÊÏÑÄÚËØÇ
ÚÇÔÁÇÓÕÔÚÁÒÇP7OVULP7OVUL
7YVÑÇÏP7OVUL7YV4H_ÓËÇØÞÏÑÁÝÚÏÓÁÝ 
ÑÇÏ ÊÕÒ¦ØÏÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇËÃÔÇÏÚÇÞÆÚËØÇ
ÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕßÔÒÏÍÄÚËØÎËÔÁØÍËÏÇ
ÑÇÏÈÍ¦àÕßÔÑÇÒÆÚËØËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ¬ÕP7OVULÎÈÇÙÏÑÂËÑÊÕÞÂÊÎÒÇÊÂÓËÊÏÖÒÂÑ¦ÓËØÇ
ÁÞËÏÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÝÑÇÏÈÏÔÚËÕÙÑÄÖÎÙÎÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËÔ×ÎÚÏÓÂÚÕß

Τα καινούργια iPhone
δεν μπορούν να συνδεθούν στα γρήγορα
δίκτυα 5ης γενιάς
που χρησιμοποιούνται
ευρέως στην Ασία.
ËÃÔÇÏËÒÇÌØ×ÝÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÕ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÓÕÔÚÁÒÕ¬ÕP7OVUL
7YVÁÞËÏÇÑÄÓÇÖÏÕÖØÕÎÍÓÁÔÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÇÖÕÚÆÖÜÙÎ
ÑÇÏËÖËÐËØÍÇÙÃÇËÏÑÄÔÇÝÓËÚØÏÖÒÂÑ¦ÓËØÇÄÖÜÝÛÇÂÛËÒÇÔÑÇÏ
ÕÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÏËÔ×
ÚÕP7OVUL4H_ÖÁØÇÔÚÜÔÇÔÜÚÁØÜÊÏÇÛÁÚËÏÑÇÏÕÛÄÔÎÏÔÚÙ×Ô
ÚÎÊËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÖØÄÙÈÇÙÎÝÙËÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝÙËÏØÁÝÓËÖØÜÚÄÚßÖÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÇÖÄÚÎÔ(WWSL
;=7S\ZÎËÔÒÄÍÜÙßÔÊØÕÓÎÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÐËÑÏÔ¦ÓË ÊÕÒ¦ØÏÇÓÎÔÏÇÃÜÝÑÇÏÛÇËÃÔÇÏÇÖÄÎÝ

ΑΡ

Τα νέα iPhone παραμένουν ακριβότερα από ασιατικά κινητά με αντίστοιχες δυνατότητες

§ÕËÓÈØÃÕßÊÏÇÛÁÙÏÓÎÙËÞ×ØËÝ©ÙÕÏÇÍÕØ¦àÕßÔÚÏÝÙßÙÑËßÁÝ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÄÖÜÝP7OVULP7HK
Â4HJÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÁÞÕßÔÚÎÔ
ßÖÎØËÙÃÇÊÜØË¦ÔÚÕÔÖØ×ÚÕÞØÄÔÕÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÍÕØ¦ÄÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕ9L\[LYZËÖÏÑØÇÚËÃ
ÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÝÑÇÏËÑËÃÂÊÎÊËÙÖÄàËÏÎ5L[MSP_ÓËÙßÔÊØÕÓÂ 
 ÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÔÓÂÔÇËÔ×ÙË
ÒÃÍÕÎ+PZUL`ÛÇÁØÛËÏÔÇÖØÕÙÚËÛËÃÙÚÎÞÕØËÃÇÇßÚ×ÔÓËÊÕÒ¦ØÏÇ
ÇØÞÏÑÄÑÄÙÚÕÝ©ÖÜÝÖÇØÇÚÎØÕÆÔ
ÇÔÇÒßÚÁÝÙÚÄÞÕÝÚÎÝ(WWSLËÃÔÇÏ
ÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÔÇÖËÃÙËÏÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÄÚÏÎÊÏÑÂÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÙßÙÑËß×ÔÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎ
ËÖÏÒÕÍÂÍÏÇÔÇÇÖÕÒÇÆÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎÚÕßÙËÏØ¦ÂÚÇÏÔÃÇ
¬ÁÒÕÝÇÐÃàËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÄÚÏÎ
(WWSLÓËÚÎÔÁÇÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÛÁÒËÏÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÎÓÕÌÏÒËÃÝÙËÏØÁÝÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÄÖÜÝÕÏ.HTLZVM;OYVULZ®¢ÏÒÇØ¦ÑÏÇ®ÑÇÏ:VWYHUVZ®
BLOOMBERG, REUTERS

Η ενοποίηση ÚÜÔÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÜÔÚÕß
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÑÇÏÚÕßÕÔÊÃÔÕßÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÙÇÔÍÁÌßØÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÏÙÞßØÄÚËØËÝÇÍÕØÁÝ
ÑËÌÇÒÇÃÕßÚÎÝÔÇÚÕÒÂÝÑÇÏÚÎÝÆÙÎÝ¡ËÇßÚÄÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÎÖØÄÚÇÙÎÚÕßÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÕßÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ ²ÍÏÇÚÎÔ
ËÐÇÍÕØ¦ÚÕßÇÔÚÃÖÇÒÕßÊÁÕßÝÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕ3:,ÁÔÇÔÚÏÊÏÙÙÚËØÒÏÔ×ÔÂÙÚËØÒÏÔ×ÔÍÏÇÑ¦ÛËÓËÚÕÞÂÒÒ¦ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÇÖÒ¦Ø×ÚÕÔÚÕ3:,ÁÞËÏÂÊÎÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÇÖÄÚÇÚÁÒÎÕßÒÃÕßÚÎÔ
ËÐÇÍÕØ¦ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝ
ÊËÊÕÓÁÔÜÔ9LMPUP[P]ÁÔÇÔÚÏÊÏÙ
ÙÚËØÒÏÔ×ÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏ
ÚÕÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÄ®ÚÕßÑÇÏÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÖÇÃÑÚËÝÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏÚÕ0U[LYJVU[PULU[HS,_JOHUNL
0*,¬Õ3:,ÐËÑÇÛ¦ØÏÙËÞÛËÝÖÜÝ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÊËÙÓËßÓÁÔÕÙÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÄÖÕßÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖØÄÕÊÕÝ®ÇÖÕØØÃÖÚÕÔÚÇÝ
ÁÚÙÏÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÄØÕßÝÙÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕß/2²ÖÕßËÃÔÇÏÓÎÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÇßÚÂÎÙßÔÇÒÒÇÍÂ¬Õ3:,
ÞÇØÇÑÚÂØÏÙËËÖÃÙÎÝÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦
ÚÕß ²ÓÕÔÕÓËØÂÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÂÑÇÏßÖÄÇßÙÚÎØÁÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ®
ÇÚÇÒÂÍËÏÖÜÝÛÇÇÖÕÌÇÔÛËÃËÖÃÚÕß
ÛÁÓÇÚÕÝËÔËßÛÁÚÜÞØÄÔÕÑÄÓÎÖÏÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏÎÖØÄÚÇÙÎÚÕß
/2,?ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÓÁÚÕÞÕÝÚÕß
ÕÖÕÃÕßËÃÔÇÏÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÍÏÇÚÎÔ
ËÐÇÍÕØ¦ÚÕß3:,ÍÃÔËÚÇÏÙËÓÏÇÑØÃÙÏÓÎÙßÍÑßØÃÇÍÏÇÚÎÔÎÓÏÇßÚÄÔÕÓÎ
ÖËØÏÌÁØËÏÇ¬ÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÒÃÓÇÁÞËÏ
ÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÛËÃÇÖÄÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÕÒÏÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ÊËÑÇËÚÏ×ÔÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑËÃÔÇÏÎËÖÏØØÕÂÖÕß
ÊÁÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÈØËÚÇÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÃÙÜÝÔÇÓÎÔËÖÏÛßÓËÃÔÇ
ÖËØ¦ÙËÏÁÔÇÚÄÙÕÏÙÞßØÄÙÆÓÈÕÒÕ
ÚÕßÃÚÏÚÕßÕÔÊÃÔÕßÑÇÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÖËØÏÕßÙÏÇÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÙËÐÁÔÎÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ§ÏÒÕßÃÒÙÕÔ
ÇÔÇÒßÚÂÝÚÕß4HYRL[ZJVTÙÚÕ))*
ØÄÙÛËÙËÖÜÝÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝÇßÚÕÆÚÕßàÎÚÂÓÇÚÕÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÓËÚÎÔ
ËÐÇÍÕØ¦ÚÕß3:,ÇÖÄÚÕ ²ÛÇËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÖËØÔ¦ËÏÙÚÎÔÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÇÖÄÚÎÔÖÃÙÜÖÄØÚÇÚÕß
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÕÕßÃÒÙÕÔ¡ËÚ¦ÚÏÝÙÌÕÊØÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ
ÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×ÔÓËÚÏÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÁÝ
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ÇØÞÁÝÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇÇÖÁÙßØËÓÄÒÏÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÛÇ¦ÔÕÏÍËÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇ
ÚÎÔÁÑÊÕÙÎßÖÄÖÚÜÔÙÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂ
ËÔÊÕÞ×ØÇ¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇÔÚÁÊØÇÙÇÔÐÁÔÕÏËÖËÔÊßÚÁÝËÔ×ÁÞÇÙÇÔÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÙÚËÒÁÞÎÙËÓËÍ¦ÒÕßÝ
ÕÓÃÒÕßÝÖÕßËÐÁÌØÇÙÇÔËÒËÆÛËØÇÚÏÝ
ÇÖÄÉËÏÝÚÕßÝÍÏÇÚÏÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝ
¬Õ/2,?ÙÑÄÖËßËÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏ
ÚÕ3:,ÓÂÔËÝÖØÏÔÇÒÒ¦ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ÚÕÇÔÁÈÇÒËÒÄÍÜÇßÚÂÝÚÎÝÊßÙÓËÔÕÆÝÙßÍÑßØÃÇÝËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÜÝ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ
ÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÖØÕÙËÍÍÃàËÏÁÔÇÔ
ÕØÍÇÔÏÙÓÄÚÕßÃÚÏ¬ÕËÐÇÍÄØÇÙËÚÕ²ØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ¡ËÚ¦ÒÒÜÔÚÕß
ÕÔÊÃÔÕßÁÔÇÔÚÏÊÏÙÙÚËØÒÏÔ×Ô
ßÚÂÎÙßÓÌÜÔÃÇÛÇÂÚÇÔÛËÚÏÑÂ
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔ ÃÔÇÔÇÇÖÄÚÇÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÓÏÇÝÚÁÚÕÏÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÝËÃÔÇÏÖÜÝÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÕß²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑ ²ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÞØÎÙÏÓËÆÙËÏÜÝÖÇØ¦ÛßØÕÖØÄÙÈÇÙÎÝÍÏÇ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÎÔ ÃÔÇÖØÕÙÛÁÚÕßÔ
ÕÏ-PUHUJPHS;PTLZÂÓËØÇÚÕËÑÃÔÕÇÔÇàÎÚËÃÔÁËÝÊÏÄÊÕßÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ßÖÄÚÎÔÖÃËÙÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÖÕßÁÞËÏÑÎØÆÐËÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÎ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔØÑËÃÄÓÜÝÚÕËÑÃÔÕ
ÔÇ¦ØËÏËÓÖÄÊÏÇÙÚÎÔËÃÙÕÊÕÐÁÔÜÔ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÄÓÜÝ
ÚÕ ²ËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙËÓËÍ¦ÒÕÖÇÃÑÚÎÚÜÔÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑ×Ô
ÇÍÕØ×ÔËÑÚÄÝÚÜÔ®ËÃÖËÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÙÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZ²ÛËÝÖ¦ÔÚÜÝÎÓËÚÕÞÂÚÕß3:,
ÇÔÇØØÏÞÂÛÎÑËÖ¦ÔÜÇÖÄ ËÔÓÁÙÜÚÎÝÙßÔËÊØÃÇÙÎÝÙÚÏÝÙÚËØÒÃÔËÝÖÁÞËÏÈÁÈÇÏÇÇØÑËÚ¦ÇÖÄÚÎÔ
ÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕß ²ÖÕßÌÛ¦ÔËÏÚÏÝ
ÙÚËØÒÃÔËÝÚÕÔÃàËÏÚÕ))*
ZΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών στη Mini λόγω πρετοιμασιών για Brexit
Υποχρεωτική ¦ÊËÏÇ¦ÔËßÇÖÕÊÕÞ×Ô
ÕÌËÃÒÕßÔÔÇÖ¦ØÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÍÏÇÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÚÕßÈÇÙÏÑÕÆËØÍÕÙÚÇÙÃÕß
ÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ4PUP¬ÕÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÇßÚÄÛÇ
Ò¦ÈËÏÞ×ØÇÙÚÕÚÁÒÕÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
ÙÚÎÒÂÐÎÚÎÝÖØÕÛËÙÓÃÇÝÍÏÇÁÐÕÊÕÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎÔÄÙÕÎ
ËÚÇÏØËÃÇÛÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃÙÚÏÝÔÁËÝÙßÔÛÂÑËÝ
¬ÕËÔÊËÞÄÓËÔÕËÐÄÊÕßÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ×ÛÎÙËÖÕÒÒÁÝÈØËÚÇÔÏÑÁÝ
ÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÔÇËÑÌØ¦ÙÕßÔÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÕßÝÙÚÕÖÒÇÃ-

ÙÏÕÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÚÎÝ
¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÝ¡ËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÑÇÏÕ
§ÃÑÕÒÇÝÁÚËØÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ)4>ÓÎÚØÏÑÂÝÚÎÝ4PUP
ÕÕÖÕÃÕÝËÐÂÍÎÙËÄÚÏÎËÚÇÏØËÃÇÁÞËÏ
ËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÕÇÖÄÛËÓÇËÖÏÊÕÓ¦ÚÜÔ
ÊÏÇÑÕÖ×ÔÊÏÄÚÏÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÚÎÝ
4PUPÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ËÃÞËÊÏÇÑÄÉËÏÐÇÔ¦ÍÏÇÁÔÇÓÂÔÇ
ÚÏÝËØÍÇÙÃËÝÚÕß¬ÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÊÏ¦ÒËÏÓÓÇËÃÞËÍÃÔËÏÚÕÔÖØÃÒÏÕ
ÄÚÇÔÊÎÒÇÊÂËÃÞËÕØÏÙÚËÃÎÇØÞÏÑÂ
ÖØÕÛËÙÓÃÇ)YL_P[ËÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÕØÃÙÕßÓËÊËÆÚËØÎÖËØÃÕÊÕÊÏÇÑÕÖ×ÔÚÕ ÙßÔËÖ×ÝÇßÚÄËÔ-

Αφορά 4.500 εργαζομένους της αυτοκινητοβιομηχανίας
για χρονικό διάστημα
δύο εβδομάδων.
ÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÓÇÝÙÚÎÔ
©ÐÌÄØÊÎ®ÇÔÁÌËØËÕÁÚËØÙÚÕßÝ
-PUHUJPHS;PTLZ
¬ÕÈØËÚÇÔÏÑÄËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÛÇÑÒËÃ-

ÙËÏÍÏÇÊÆÕÎÓÁØËÝÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÑÇÏÚÎÔÎ§ÕËÓÈØÃÕßÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕ
)YL_P[ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏ
ÑÒËÏÙÚÄÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÂÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ®ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÕÁÚËØ¬ÕÊÏ¦ÒËÏÓÓÇËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕ×ÙÚËÎËÚÇÏØËÃÇÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃ
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÖØÕÑÒÎÛËÃÙÚÏÝÒËÏÚÕßØÍÃËÝÚÕßËØÍÕÙÚÇÙÃÕßÑÇÏÚÏÝËÔÊËÞÄÓËÔËÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÙÚÏÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇ
ÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆ.\HYKPHUÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕßÝ-;ÖÕÒÒÕÃËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÜÔ

ÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÇÔÎÙßÞÕÆÔ
ÄÚÏÒÄÍÜÚÕß)YL_P[ÛÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔ
ÊÇÙÓÕÃÑÇÏÁÒËÍÞÕÏÙÚÇÙÆÔÕØÇ
6ÁÚËØÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÖÜÝË¦Ô
ËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÊÇÙÓÕÃÆÙÚËØÇÇÖÄÓÏÇ
ÁÐÕÊÕÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÛÇÇßÐÎÛÕÆÔ
ÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÑÇÏÛÇ
ËÖÏÈÇØßÔÛÕÆÔÑÇÏÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
¥ÙÚÄÙÕËÖÏÙÂÓÇÔËÄÚÏËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖÕÒÆÔÜØÃÝÍÏÇÔÇËÑÚÏÓÂÙËÏÙË
ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕËÖÃÖËÊÕÚÎÙÎÓÇÙÃÇËÔÄÝ)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇ
ÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÚÎÌËÚÏÔÂÁÑÛËÙÎ
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÚÎÝ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÝ
ÎÞÎØÂÂÚÇÔÎÌÜÔÂÚÕß ¦ØÒÕÝ

¬ÇÈ¦ØËÝÊÏËßÛÆÔÕÔÚÕÝÙßÓÈÕÆÒÕß
ÚÎÝ7:(ÓÎÚØÏÑÂÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝ
ÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ=H\_OHSS©
¬ÇÈ¦ØËÝÏÙÞßØÃÙÚÎÑËÄÚÏÎÁÐÕÊÕÝ
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇËÃÔÇÏÇÖÇØ¦ÊËÑÚÎ®
ÑÇÏÁÑÇÔËÁÑÑÒÎÙÎÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÈØËÏÓÏÇÒÆÙÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÔÂÚÚÇ¬Õ
ÔÇÙÚÁÒÔËÏÑÇÔËÃÝÊÆÕÚØÁÔÇÍÏÇÔÇ
ÙßÍÑØÕßÙÚÕÆÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝÓËÚÎ
ÓÁÍÏÙÚÎÚÇÞÆÚÎÚÇÓÄÔÕÍÏÇÔÇËÖÏÊËÃÐËÏÚÎÊÆÔÇÓÂÚÕßÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝËÃÔÇÏÎÑÇÒÆÚËØÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ®
ÊÂÒÜÙËÕ¬ÇÈ¦ØËÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
.\HYKPHU
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Μονόδρομος πλέον
η ηλεκτροκίνηση για
αυτοκινητοβιομηχανίες
Οι τιμές των νέων μοντέλων που κυκλοφορούν στην
αγορά, αποτρεπτικός παράγων για αύξηση των πωλήσεων
Χρειάστηκε μόνον μία δεκαετία να
πεισθούν οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες ότι το ηλεκτρικό
όχημα είναι κάτι πολύ παραπάνω
από ένα καινούργιο προϊόν, στο
οποίο δίνουν ελάχιστη προσοχή
απλώς και μόνον δίκην πειραματισμού. Σήμερα, υπό το βάρος της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών
της, του απόηχου του μείζονος σκανδάλου ντίζελγκεϊτ, το οποίο κατέδειξε
πως τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα
δεν είναι τόσο «πράσινα» όσο διαφημίζονταν, αλλά και των σαφώς
αυστηρότερων ορίων για τις εκπομπές ρύπων στην Ε.Ε. και αλλού, η
ηλεκτροκίνηση έρχεται δυναμικά
στο προσκήνιο. Κι ενώ η Volkswagen
και οι υπόλοιπες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες πλέον επενδύουν μεγάλα κεφάλαια σε αυτήν, έχουν να
λύσουν ένα βασικό πρόβλημα, το
πόσο ελκυστικά είναι τα αμάξια με
μπαταρίες για το καταναλωτικό κοινό
– η μεγάλη τους ανταγωνίστρια, η
καλιφορνέζικη Tesla, ναι μεν πουλάει
τα προϊόντα της σε ΗΠΑ, Ευρώπη
και Κίνα, αλλά ακόμα δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει κερδοφορία.
Στη δε Κίνα και στη Δανία είναι οι
κρατικές επιδοτήσεις που δίνουν το
κίνητρο στους οδηγούς να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα.
H Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ, στα εγκαίνια της φετινής Διεθνούς Εκθεσης Αυτοκινήτου στη Φρανκφούρτη, αναφέρθηκε
σε ένα «ηράκλειο έργο» που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι

εταιρείες του κλάδου. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες,
τάχθηκε υπέρ της παροχής κινήτρων προς τους καταναλωτές για
να αγοράσουν προϊόντα μη βλαβερά
για το περιβάλλον. «Θέλουμε να
στρέψουμε σε μια συγκεκριμένη
κατεύθυνση τους ανθρώπους», τόνισε η καγκελάριος. «Ενας σωστός
τρόπος είναι η κοστολόγηση των
εκπομπών ρύπων, ώστε να διασα






Υπέρ της παροχής
κινήτρων στους καταναλωτές η Αγκελα Μέρκελ, για να αγοράσουν
Ι.Χ. φιλικά προς το περιβάλλον.
φηνιστεί ότι όλες οι καινοτομίες
πρέπει να προσαρμόζονται στον
στόχο μείωσής τους».
Οπως αναφέρει η Deutsche
Welle, η γερμανική τράπεζα Commerzbank σε έκθεσή της απευθύνει
έκκληση στις αυτοκινητοβιομηχανίες να κινηθούν ταχύτερα ώστε η
Ε.Ε. να εκπληρώσει τους στόχους
για το κλίμα. Ειδάλλως, οι εταιρείες
διατρέχουν τον κίνδυνο να μετατρέπουν τα κέρδη τους σε πρόστιμα
λόγω εκπομπής υπερβολικά υψηλών
ρύπων. Στην έκθεση της Φρανκφούρτης ο διευθύνων σύμβουλος
της Volkswagen Χέρμπερτ Ντίες

ζήτησε από τους κυβερνώντες να
παραιτηθούν από τον γαιάνθρακα,
ενώ παράλληλα παρουσίασε το πλήρως ηλεκτρικό ID.3 της εταιρείας
του. Βέβαια, ναι μεν το μήνυμα
προς τους οικολόγους οδηγούς είναι
πως οι εταιρείες είναι μαζί τους,
αλλά αυτό δεν αρκεί. Τα εμπόδια
παραμένουν, ακριβώς όπως πριν
από κάμποσα χρόνια, όταν κατασκεύασε η Nissan το ηλεκτρικό
Leaf και η BMW το AG i3.
Οι καταναλωτές δεν αγοράζουν
τεχνολογία στο αυτοκίνητό τους
για την οποία δεν είναι βέβαιοι πώς
λειτουργεί ούτε εάν τους πάει εκεί
που θέλουν να πάνε. «Το επόμενο
μείζον ερώτημα δεν είναι το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, γιατί αυτό
θα έλθει σίγουρα, αλλά το πώς η
νέα μορφή μετακίνησης θα μπορεί
να αφορά τους περισσότερους ανθρώπους», παρατηρεί εύστοχα ο
επικεφαλής της Peugeot Citroën
και πρόεδρος της Ενωσης Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοβιομηχανιών
Κάρλος Ταβάρες. Μέχρι στιγμής,
όπου δίνεται οικονομικό κίνητρο,
οι άνθρωποι αγοράζουν, ειδάλλως
όχι. Στην Κίνα οι πωλήσεις έπεσαν
16% τον Αύγουστο, γιατί μειώθηκε
η επιδότηση, όπως και στη Δανία
το 2016. Αν, τώρα, οι εταιρείες προσφέρουν εκπτώσεις, θα συρρικνωθεί
η κερδοφορία τους, η οποία είναι
ανύπαρκτη στις πλείστες των περιπτώσεων – και η Tesla είναι ένα
παράδειγμα.
BLOOMBERG, REUTERS

Σε Δανία και Κίνα μέσω κρατικών επιδοτήσεων παρέχονται κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος.

Αναγκαία η στροφή ενώ καραδοκούν πρόστιμα
Σε όλη την Ευρώπη τα υβριδικά
και ηλεκτρικά αυτοκίνητα που
πωλήθηκαν πέρυσι αντιστοιχούσαν στο 2% των συνολικών.
Ισως να μην είναι και ο ευνοϊκότερος οιωνός για τις εταιρείες,
όπως η VW με το iD.3 των σχεδόν
30 χιλιάδων ευρώ, και των αντίστοιχων ανταγωνιστικών Model

3 της Tesla και των λοιπών της
Mercedes. Ωστόσο, η επιλογή είναι
μονόδρομος για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, ειδάλλως θα κληθούν
να καταβάλουν πρόστιμα. Ωστόσο,
υπάρχουν θετικά στοιχεία, όπως
το ότι το ID.3 προσφέρει μεγαλύτερη κάλυψη για απόσταση 330
χιλιομέτρων, οπότε μπορεί κανείς

να σχεδιάσει μεγαλύτερα ταξίδια.
Παράλληλα, βελτιώνoνται και οι
υποδομές, διότι η κοινοπραξία Ionity, όπου συμμετέχουν οι Daimler, VW, Ford, BMW και Ηyundai
Motor, θα ολοκληρώσει την κατασκευή ενός ευρωπαϊκού δικτύου
400 σταθμών ταχείας φόρτισης
έως το 2020.
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12:30–12:45

Ανδρέας Χριστοφόρου: «Η
ίδρυση και λειτουργία του
Αναγνωστηρίου “Ομόνοια”
στο Όμοδος»

12:45–13:00

Μιχάλης Στυλιανού: «Το
πανηγύρι του Ομόδους κατά
την περίοδο της Αγγλοκρατίας»

13:00–13:15

Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους:
«Προσπάθειες συνεργατικής
ανάπτυξης στο Όμοδος»

13:15–13:30

Συζήτηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019
09:30–10:00
10:00–10:15

Εγγραφή Συνέδρων
Χαιρετισμοί
Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης,
Δικηγόρος & Οινοποιός
Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος
Εκπρόσωπος Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού

10:15–11:00

13:30–15:00

Παρουσίαση Βιβλίου
« Όμοδος. Τόπος – Άνθρωποι
– Ιστορία»
Βάσος Καραγιώργης
Παύλος Ιωαννίδης
Πέτρος Παπαπολυβίου

15:00–15:15

Ανδρέας Κάρυος: «Το
Κρησφύγετο της ΕΟΚΑ στο
Όμοδος: προτάσεις για την
αξιοποίησή του στην
Εκπαίδευση»

15:15–15:30

Ιλιάνα Κουλαφέτη: «Γυναίκες
στον Αγώνα ‘55 – ’59 – Οι
πολιτικές κρατούμενες
Ομόδους»

15:30–15:45

Άγγελος Χρυσοστόμου:
«Ομοδίτες μέλη του Κυπριακού
Στρατού»

15:45–16:00

Συζήτηση

16:00–18:00

Ξενάγηση στο Όμοδος (Ιερά
Μονή Τιμίου Σταυρού, Μουσεία
Ομόδους, Μεσαιωνικός Ληνός,
Κρησφύγετο της ΕΟΚΑ)

Διάλειμμα για καφέ
11:00–11:15

Α΄ Συνεδρία: «Το Όμοδος,
Ιστορία και Δημογραφία»
Πρόεδρος: Άγγελος Χρυσοστόμου

11:15–11:30

Γιώργος Γεωργής: «Το Όμοδος στα
πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας»

11:30–11:45

Χρίστος Κ. Κυριακίδης:
«Δημογραφικά δεδομένα Ομόδους
κατά την Αγγλοκρατία»

11:45–12:00

Αναστασία Χάματσου: «Πηγές της
ιστορίας του Ομόδους»

12:00–12:15

Συζήτηση
Β΄ Συνεδρία: «Εκπαίδευση –
Λαογραφία – Συνεργατισμός»
Πρόεδρος: Γιώργος Γεωργής

12:15–12:30

Τζούλια Αστραίου – Χριστοφόρου:
«Η Πιπίλα του Ομόδους»

Ανδρέας Χριστοδούλου:
«Γεωργικές εκθέσεις για το
Όμοδος κατά την πρώτη
περίοδο της βρετανικής
διοίκησης, 1878–1914»

10:15–10:30

Κωστής Κοκκινόφτας:
«Δημογραφικά, οικονομικά και
ονοματολογικά δεδομένα για το
Όμοδος με βάση το Κατάστιχο VI
(1825)»

10:30–10:45

Κυριάκος Ιακωβίδης: «Το
συλλαλητήριο του 1929 στο
Όμοδος: αφετηρία αντίδρασης
απέναντι στην πολιτική
εξαγωγής κρασιών της
βρετανικής διοίκησης (Νόμος 25
του 1928)»

10:45–11:00

Συζήτηση

Διάλειμμα για φαγητό (Finger
food στον χώρο του
οινοποιείου)
Γ΄ Συνεδρία: «Η προσφορά του
Ομόδους στους εθνικούς
αγώνες»
Πρόεδρος: Κυριάκος Ιακωβίδης

Ομιλίες:

10:00–10:15

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Δ΄ Συνεδρία: «Οικονομία»
Πρόεδρος: Κατερίνα
Παπαζαχαρία

11:00–11:15

Διάλειμμα για καφέ
Ε΄ Συνεδρία: «Εκκλησιαστικά
μνημεία του Ομόδους»
Πρόεδρος: Κωστής
Κοκκινόφτας

11:15–11:30

Γιώργος Φιλοθέου: «Το
οικοδομικό χρονικό της Ιεράς
Μονής Τιμίου Σταυρού στο
Όμοδος μέσα από τις νεώτερες
έρευνες»

11:30–11:45

Στέλλα Σοφοκλέους:
«Εικονογραφίες του Όθωνος
Γιαβόπουλου στην Ιερά Μονή
Τιμίου Σταυρού στο Όμοδος»

11:45–12:00

Χριστόδουλος Α.
Χατζηχριστοδούλου: «Ο
αργυρός προσκυνηματικός
Σταυρός με τον Τίμιο Κάνναβο
στο Όμοδος»

12:00–12:30

Συζήτηση – Συμπεράσματα
Ξενάγηση και δεξίωση στο
Οινοποιείο «Οίνου Γη – Κτήμα
Βασιλειάδη»

Real Estate
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Προσβλέπουν σε «αναγέννηση»
της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα
Ποια μέτρα αναμένεται να δώσουν πρόσθετη ώθηση στην κτηματαγορά
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Μεγάλες προσδοκίες «τρέφουν» οι
φορείς της αγοράς ακινήτων από
την πρόθεση της κυβέρνησης να
νομοθετήσει μέτρα φορολογικής
ελάφρυνσης, αλλά και τόνωσης
των επενδύσεων μέσω σχετικών
κινήτρων. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ
από φέτος ήταν ήδη ένα πρώτο μέτρο που έδρασε θετικά στην ψυχολογία των νοικοκυριών και πλέον
η κυβέρνηση επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει το θετικό μομέντουμ
που έχει αρχίσει να δημιουργείται,
με την άμεση προώθηση ακόμα
πέντε μέτρων, μεταξύ των οποίων
η αναστολή του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα για τρία χρόνια,
η χορήγηση κινήτρων για ανακαινίσεις/ανακατασκευές και η μείωση
της γραφειοκρατίας. Επίσης, διατηρείται η αναστολή του φόρου
υπεραξίας στα ακίνητα και σχεδιάζεται η περαιτέρω μείωση του
ΕΝΦΙΑ το 2020.

Λίφτινγκ στα κτίρια
Από τις κινήσεις που αναμένεται
να προσδώσουν προστιθέμενη αξία
στην οικονομία, καθώς θα κινητοποιηθούν κεφάλαια, θεωρείται η
προωθούμενη ρύθμιση για την παροχή έκπτωσης φόρου 40% στις
δαπάνες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων. Πρόκειται για
πρόταση που έθεσε η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών
Ακινήτων) τα προηγούμενα χρόνια
και κατόρθωσε να πείσει για την
ορθότητά της. Το μέτρο αφορά την
παροχή έκπτωσης φόρου 40%-50%
στις δαπάνες που καταβάλλει κανείς
για την ενεργειακή, λειτουργική
και αισθητική αναβάθμιση του ακινήτου του. Στο πλαίσιο αυτό, ο
κάθε ενδιαφερόμενος, είτε πρόκειται για επαγγελματία είτε για ιδιώτη
που απλώς επιθυμεί να αναβαθμίσει
το ακίνητό του, θα μπορεί να προχωρεί στις απαιτούμενες ενέργειες.
Στη συνέχεια, προσκομίζοντας τα
νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια
εργασιών, ασφαλιστικές εισφορές

Oι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προχωρούν σε μεταβιβάσεις μέσω

μιας απλής εκτύπωσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από
το Διαδίκτυο.

Μείωση της γραφειοκρατίας
στις αγοραπωλησίες
Σημαντικές κρίνονται επίσης οι
πρωτοβουλίες για τον περιορισμό
της γραφειοκρατίας στις αγοραπωλησίες, η οποία έχει «γονατίσει» πωλητές και αγοραστές, που
καλούνται να συγκεντρώσουν
και να καταθέσουν σωρεία πιστοποιητικών και εγγράφων, συχνά δε με απρόοπτα, καθώς τους







Η επικείμενη αναστολή ισχύος του ΦΠΑ 24%, που επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις ακινήτων, για την προσεχή τριετία

θα προσφέρει σημαντική ώθηση στις αγοραπωλησίες ακινήτων, ιδίως από τους αγοραστές εκτός Ελλάδας.







Προωθείται έκπτωση
φόρου 40% στις δαπάνες για ενεργειακή,
λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των
κτιρίων.
και ΦΠΑ που έχει καταβληθεί), θα
μπορεί να εισπράττει πίσω το 40%,
μέσω όμως πίστωσης του σχετικού
ποσού στον λογαριασμό του στη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων.
Ουσιαστικά, δηλαδή, ο ιδιοκτήτης που έχει δαπανήσει π.χ. 10.000
ευρώ για την αναβάθμιση του ακινήτου θα εισπράττει 4.000 ευρώ
ως ένα είδος «κουμπαρά» στη ΓΓΠΣ.
Με τα χρήματα αυτά θα μπορεί λοιπόν να εξοφλεί τις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις του, π.χ.
την εφορία, τον ΕΝΦΙΑ για το ακί-

νητό του ή άλλες οφειλές του. Πρόκειται για ιδιαίτερα έξυπνη λύση,
μέσω της οποίας κινητοποιούνται
χρήματα για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την
αύξηση των εσόδων του Δημοσίου
από ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές.
Ταυτόχρονα, όμως, το Δημόσιο
βγαίνει διπλά κερδισμένο, καθώς
διασφαλίζεται και η φοροδοτική
ικανότητα, αλλά ταυτόχρονα και
η συνέπεια του ιδιοκτήτη απέναντι
στις υποχρεώσεις του.

Μεταβιβάσεις
Αντίστοιχα, η αναστολή ισχύος
του ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις
μεταβιβάσεις ακινήτων για την
προσεχή τριετία θα δώσει σημαντική ώθηση στις αγοραπωλησίες
ακινήτων, ιδίως από τους αγοραστές εκτός Ελλάδας. Υπενθυμίζεται
ότι η επιβολή ΦΠΑ 24% στις συναλλαγές νέων ακινήτων δημιουργεί σημαντικό μειονέκτημα για τις

ΑΡΘΡΟ

επενδύσεις σε νέες κατοικίες, χωρίς
παράλληλα να προκύπτει ιδιαίτερο
δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθώς
τα σχετικά έσοδα κυμαίνονται μεταξύ 11 εκατ. ευρώ και 14 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο φόρος επιβάλλεται στους αγοραστές
δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχική
ή κύρια, η πρώτη κατοικία απαλλάσσεται) και συγκεκριμένα σε ακίνητα των οποίων η άδεια οικοδομής
έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2006. Στον αντίποδα, στα
παλαιότερα ακίνητα επιβάλλεται
μόνον ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος έχει υποχωρήσει πλέον σε 3%
(από 10% που ήταν έως και το 2013).
Το αποτέλεσμα είναι να προκύπτει
διαφορά 20% στον φόρο που επιβαρύνει τα νέα ακίνητα και σε αυτόν στα παλαιότερα ακίνητα, οδηγώντας έτσι όλους τους υποψήφιους
αγοραστές να προτιμούν τα παλαιά
ακίνητα, και άρα μη επιτρέποντας
στην οικοδομική δραστηριότητα
να ανακάμψει.

Ο ελάχιστος αριθμός
των απαιτούμενων δικαιολογητικών που
χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση ακινήτου ανέρχεται σε δέκα.
επιβάλλονται και αναδρομικές
χρεώσεις, όπως π.χ. με το τέλος
ακίνητης περιουσίας. Υπενθυμίζεται ότι ο ελάχιστος αριθμός των
απαιτούμενων πιστοποιητικών,
βεβαιώσεων και λοιπών δικαιολογητικών που χρειάζεται σήμερα
για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση ακινήτου ανέρχεται σε 10,
τοποθετώντας την Ελλάδα στην
153η χειρότερη θέση παγκοσμίως
(στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας), πίσω ακόμα και από τη –
συμπαθέστατη κατά τα λοιπά–
Ουγκάντα. Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος των εγγράφων στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ δεν ξεπερνάει
τα 4,7.

Ηδη, για το ζήτημα αυτό έχουν
ξεκινήσει οι πρώτες πρωτοβουλίες. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη απόφαση του διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, η οποία
έχει πλέον καταστήσει περιττή
από 1ης Σεπτεμβρίου την επίσκεψη στην εφορία για χιλιάδες
ιδιοκτήτες ακινήτων. Βάσει της
εν λόγω απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προχωρούν σε μεταβιβάσεις μέσω μιας
απλής εκτύπωσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από το Διαδίκτυο, η οποία
αρκεί για να τεκμηριώσει ότι δεν
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
στην εφορία. Δεν θα απαιτείται,
δηλαδή, πλέον η έγκριση και του
τοπικού εφόρου, που οδηγούσε
σε πλήθος καθυστερήσεων και
περιέπλεκε τις μεταβιβάσεις ακινήτων, ιδίως αν αυτές αφορούσαν
π.χ. εξοχικές κατοικίες, που βρίσκονται σε περιοχές που δεν διαμένουν μόνιμα οι ενδιαφερόμενοι.
Επιπλέον, θεσμικοί φορείς του
κλάδου, όπως η Ενωση Μεσιτών
Αθηνών - Αττικής, προτείνουν
μεταξύ άλλων και άλλα μέτρα,
όπως π.χ. η πλήρης κατάργηση
της υποχρέωσης έκδοσης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ (για
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) από
τον οικείο δήμο για τη μεταβίβαση
του ακινήτου, ένα μέτρο που είχε
καταργηθεί το 2014, για να επανέλθει προ διετίας από την προηγούμενη κυβέρνηση.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ*

«Η Λευκωσία ζει συναρπαστικές στιγμές…»
Είναι μια ωραία εισαγωγή που προδιαθέτει τον αναγνώστη ή τον τηλεθεατή – αν πρόκειται για φιλμάκι
– θετικά για το τι συμβαίνει στην
Πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Κύπρου. Δεν θα ήταν καθόλου πρωτοτυπία, πλην όμως θα απέδιδε πολύ
πιστά το τι ζει ο μέσος Λευκωσιάτης.
Νοουμένου, φυσικά, ότι θα διακατέχεται από μεγάλη δόση αυτοσαρκασμού. Ας δούμε λοιπόν τι έχει να
προσφέρει σήμερα η Λευκωσία.
Για να το πετύχουμε αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθεια μιας Range
Rover Vogue Autobiography η οποία
συνδυάζει την απόλυτη πολυτέλεια
και την απαράμιλλη ικανότητα κύλισης σε εδάφη εντός αλλά και εκτός
δρόμου, για τον discerning driver
του 21ου αιώνα.
Η περιδιάβαση αρχίζει στις 6:50πμ
από την είσοδο της Λευκωσίας κάπου
στο ύψος της «Carlsberg» με αρχικό
στόχο να επισκεφτούμε το Προεδρικό. Γιατί έτσι νωρίς; Για τρεις λόγους:
Πρώτον τέτοια ώρα, τέτοια εποχή,
ο καιρός είναι γλυκός και σου δίνει
μιαν ωραία διάθεση να εξερευνήσεις.
Δεύτερον, μπορείς να εκμεταλλευθείς
την προσφορά κάποιων καφετεριών
να πληρώσεις ένα καφέ και να πάρεις
και ένα δωρεάν γιατί θα χρειαστείς
την εξτρά καφεΐνη για το τι θα ακολουθήσει. Και τρίτον, είναι το τι θα
ακολουθήσει.
Με το που μαρσάρει λοιπόν ο κινητήρας με άνεση στο νέο αυτοκινητόδρομο με τις 3+3 λωρίδες για
άνετη κυκλοφορία, φθάνεις κοντά

στο ύψος του ΓΣΠ το στάδιο που
φιλοξένησε από ομάδες αγροτικού
ποδοσφαίρου, μέχρι την Ρεάλ Μαδρίτης και όχι ΜΟΝΟΝ, για να μην
αναφερθούμε στις πολυάριθμες συναυλίες εγχώριων και διεθνών αοιδών. Ένα στάδιο σύμβολο για τον
Δήμο Στροβόλου που ειρήσθω εν
παρόδω ακούεται σε κάποια σαλόνια
πως θα ενοποιήσουν όχι με τη Λευκωσία (αν είναι δυνατόν) αλλά με τη
Λακατάμεια και το Τσέρι. Άρα το
πρώτο σημείο που πρέπει να γνωρίζεις εσύ ο υποψήφιος επενδυτής
είναι ότι η αγροτική Λευκωσία θα
ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αθαλάσσας
και θα εκτείνεται νότια. Ακούεται
ότι οι δημότες ετοιμάζονται για επανάσταση, αλλά το τι θέλει ο κόσμος
είναι πάντα δευτερεύον σε αυτό τον
τόπο, οπότε το παρακάμπτουμε σε
αυτό το επεισόδιο.
Κάπου εκεί λοιπόν βλέπεις μπροστά σου να ξετυλίγονται τρία Ανακόντα. Όχι από αυτά του Αμαζονίου
που φλέγεται, αλλά από αυτά που
αποτελούνται από χιλιάδες οχήματα
που καταλαμβάνουν όλες τις λωρίδες
εισόδου στη Λευκωσία. Φαντάζουν
να είναι ακίνητα, αλλά δεν είναι.
Μέχρι να το καταλάβεις ότι απλά
δεν μετακινούνται δεξιά, αριστερά
και μπροστά, θα δεις πως ότι από
πίσω μακραίνουν με το δευτερόλεπτο
και η ουρά τους μέχρι τις 7:15πμ χαϊδεύει την Αλάμπρα. Το GPS δεν λειτουργεί επειδή το 4G στην πρωτεύουσα είναι θεωρητικό και διερωτάσαι, να πάρεις το δρόμο προς








Ο υπάλληλος και ο επιχειρηματίας χρειάζονται
μιάμιση ώρα για να φτάσουν στην εργασία τους
για μια διαδρομή που
κανονικά θα τους έπαιρνε 15 λεπτά.
(πρώην) Ορφανίδη ή να πας ευθεία
προς (πρώην) Λαϊκή; Δεν βαριέσαι;
Και τα δύο πρώην είναι και σύρνεις
ζήττουρα. Στρίβεις από το ΓΣΠ να
παρακάμψεις τους αγουροξυπνημένους που δεν το σκέφτηκαν πριν
από εσένα και αποκτάς ένα χαμόγελο
που βρήκες ανοικτό διάδρομο. Το
χαμόγελο σβήνει μετά από μερικά
δευτερόλεπτα όταν ανακαλύπτεις
πως δύο λωρίδες από αυτοκίνητα,

γύρω στο 1χλμ η κάθε μια φέρθηκαν
το ίδιο έξυπνα με εσένα. Μετά από
κανένα δεκάλεπτο υπομονής διερωτάσαι: να πας αριστερά προς Γάλλου
Πρέσβη (;), ευθεία προς Σταυρού (;)
ή να κάνεις λίγο off- road; Η τρίτη
λύση είναι σαφώς η καλύτερη, αλλά
εκεί θα παρεμποδιστείς από το νέο
τρόπο υποδοχής στη Λευκωσία: τα
στυλλούθκια. Θέλεις περίπου ένα
εργάσιμο μήνα να μετρήσεις τον
αριθμό, τα είδη και τα χρώματα στύλων που διαθέτει η πρωτεύουσα.
Και έρχονται σε όλα τα μεγέθη παρεμπιπτόντως κοντά, μέτρια, ψηλά,
χοντρά, λεπτά, ραβδωτά, σιδερένια,
λαστιχένια, πλαστικά , μπετονένια
…. Φαντάζομαι οι ειδικοί κρίνουν
ανάλογα με το πόσο στενή είναι η
οδός και καρφώνουν τα ανάλογα.
Πες ότι φάνηκες τυχερός και διά μέσου των 76 αλλεπάλληλων στριψιμάτων, βρισιδιού, τρισδιάστατων
λακκουβών στο οδόστρωμα των εν-

διάμεσων γειτονιών που τετραγωνίζουν τα ελαστικά σου, φτάσεις κάπου στην Αθαλάσσης, εκεί θα δεις
τα Ανακόντα πιο αγριεμένα. Πάνε
προς όλες τις κατευθύνσεις λες και
τα έλουσες νέφτι. Μετά από κανένα
15λεπτο μετακινήθηκες 100μ για να
μπεις στη Στροβόλου. Εκεί οι οδηγοί
κάνουν bonding μεταξύ τους. Βλέπετε η Κυριάκου Μάτση έκλεισε και
αυτή προχθές μετά την επιτυχή και
έγκαιρη ολοκλήρωση της ανακατασκευής της Ομήρου, της Στασικράτους και του «εμπορικού τριγώνου»
του κέντρου της Λευκωσίας και της
Καλλιπόλεως, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατακόρυφα η εμπορική ροή
των ελεύθερων οδικών αρτηριών.
Τόσο πολύ που οι καταστηματάρχες
ποστάρουν μέχρι και τους ισολογισμούς τους στις βιτρίνες τους αφού
ο κάθε οδηγός έχει τουλάχιστον 15
λεπτά να τους μελετήσει.
Πέρασες από το οίκημα του Προεδρικού και κατευθυνόμενος προς
κέντρο ξαφνικά νιώθεις το κάθισμα
σου να αρχίζει να σου κάνει ένα hotstone μασάζ. Καλοδεχούμενο μεν,
εκεί αντιλαμβάνεσαι δε ότι πέρασε
μια ώρα για να φθάσεις από την
«Carlsberg» στο Υπουργείο Οικονομικών – που αν την είχες θα την έπινες μονορούφι. Αρκείσαι όμως με
τον καφέ που λέγαμε. Στο κέντρο,
οι καταστηματάρχες ανύπαρκτοι.
Αναμένουν ευλαβικά να «ανοίξουν
οι δρόμοι». Εντάξει τι είναι 1-2 χρόνια
καθυστέρηση με ταυτόχρονη πληρωμή πλήρους ενοικίου ωσάν να

επικρατούν ιδεατές συνθήκες; Ο
μέσος υπάλληλος και ο μέσος επιχειρηματίας χρειάζονται μιάμιση
ώρα για να φτάσουν στην εργασία
τους για μια διαδρομή που κανονικά
θα τους έπαιρνε 15 λεπτά. Και αυτό
καθημερινά.
Ο προγραμματισμός και ο συντονισμός των έργων υποδομής είναι
ανύπαρκτος. Το κάθε πρότζεκτ οι
«ειδικοί» το βλέπουν από μόνο του
και όχι στα πλαίσια ενός συνόλου.
Πλήρης έλλειψη ευαισθησίας για
την επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Εδώ γέμισαν οι γειτονιές με σκουπίδια
και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Η
εντός των τειχών πόλη έγινε και πάλι
γκέτο των λογής παρανόμων. Απομακρύνθηκε ο κόσμος και δεν στεριώνει επιχείρηση. Και δεν θέλω να
είμαι «politically correct» … είναι
τόσοι άλλοι. Εγώ τα λέω με το όνομά
τους. Όλα αυτά γίνονται με την απαθέστατη δικαιολογία του «κάλλιο
αργά παρά ποτέ». Στο μεταξύ ρουφάτε κόσμε, αφού είστε μαθημένοι.
Και εγώ είμαι βέβαιος για το αποτέλεσμα των νέων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων που θα ισχύσουν όταν
ριχτεί και η Μακαρίου στο παιχνίδι
και ολοκληρωθεί η πανηλίθια σχεδιασμένη Καλλιπόλεως.
Invest in Nicosia now. Μην πάρετε λάθος στρίψιμο, μπορεί να βγείτε
Λεμεσό.

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, είναι MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Ο ασυμβίβαστος ρόκερ του μπελ κάντο
Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας μέσα από τις αναμνήσεις, τις εμπειρίες, τα όνειρα, την κοσμοθεωρία του – με δικά του λόγια
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Οι κόρες μαςÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÚÎÔÃÊÏÇ
ÞØÕÔÏ¦ÚÎÔÃÊÏÇÎÓÁØÇÚÎÔÃÊÏÇ
×ØÇ¬ÇÊÜÓ¦ÚÏÇÙÚÕÓÇÏËßÚÂØÏÕ
ÂÚÇÔÊÏÖÒÇÔ¦ÑÇÏÎÁÑÖÒÎÐÎÂÚÇÔ
ÃÊÏÇÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÊßÕÙÇÔÓÏÒÕÆÙÇÓËÍÏÇÚÏÝÔËÕÍÁÔÔÎÚËÝÑÄØËÝÓÇÝ
ÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÖÏÕËßÚßÞÏÙÓÁÔËÝ
ÎÓÁØËÝÚÎÝàÜÂÝÓÕß®ÓÕßËÃÖË
ÖÇÔËßÚßÞÂÝËÑËÃÔÕÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÚÕß ÕÇßØÁÔÚÎÝ¡ÇÞÇÏØÃÚÙÇÝÖËÏÚÇÄÚÇÔÕÏÖÏÚÙÏØÃÑËÝ
ÁÍÏÔÇÔËÚ×ÔÙßÔÇÔÚÎÛÂÑÇÓË
ÚßÞÇÃÇÖ¦ÒÏÙÚÎÔ¬ÂÔÕÑËÃÔÕÝ
ÁÚØËÞËÖÃÙÜÇÖÄÚÎÓÏÑØÂ¡ÇØÃÇ
Ò¦ØÇËÓËÃÝËÃÞÇÓËÚÎ²ØÏÙÚÃÔÇ
ÃÓÇÏÞÇàÕÓÖÇÓÖ¦Ý®ÑÇÓ¦ØÜÔË
ÇÔÁÓËÒÇ ÇÏÄÙÕÓËÍ¦ÒÜÔËÑÇÏ
ÚÕÔÙßÔÇÔÚÕÆÙÇÙËÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝ
ÂÙßÔÇßÒÃËÝÙÇÔÍÔÂÙÏÕÝÒÒÎÔÇÝ
ÍÕÔÏÄÝÇÔÎÙßÞÕÆÙËÖ¦ÔÚÇÍÏÇÚÎ
ÓÕÔ¦ÑØÏÈÂÚÕß
¬ÏÒÁËÏÎ¡ÇØÃÇ Ò¦ØÇÍÏÇÚÇ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÙÕß"®ÚÕÔØ×ÚÎÙÇÚÕ
ÑÄØÎÓÕßÓËÇÑÕÆËÏÇÖÄ
ÚÄÚËÖÕßÓËÇÑÕÆÔÕÏÌÃÒÕÏÚÎÝ
ßØÃÜÝÄÓÜÝÇÑÕÆËÏ.YLLU+H`
,]HULZJLUJLÞÏÖÞÕÖÖÕßÊËÔÍÔÜØÃàÜÔÚ¦ÐËÏ¬ÏÔÇÖÜ"®ÁÒËÍËÖËØÂÌÇÔÇÑËÃÔÕÝÓÏÑØÄÝÂÚÇÔÑ¦ÚÏ
ÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÇÚÃÛÇÙÕÝÓÕßÔ
ÚÙÇÓÖÕßÑ¦Ý;ÙÇÑ×ÛÎÑÇÓËÁÔÇÔ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÑÇÏÓËÁÊÏÜÐÇÔÇÖÄÚÕ
ÙÞÕÒËÃÕ©ÓÜÝÊËÔÛÇÂÛËÒÇÔÇ
ÓËÓÏÓÎÛËÃÚÕÖÇÏÊÃÓÕßÙËÇßÚÄ
ÇÒÄÖËÙÇÙÚÏÝÖÇØÁËÝÓÕßÑÇÏÊËÔ
ÁÓÖÒËÐÇÃÓÇÏÖÇØÕØÓÎÚÏÑÄÝ¬ÕÔ
ÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÚÕÔÑ¦ÔËÏÝÓÄÔÕÇÔ
ÇÐÃàËÏÚÕÔÑÄÖÕ®
©ÚÇÔÚÕÓËÇÌÕØÓÂÚÎ
ÙßÔÇßÒÃÇÍÏÕØÚÂÖÕßËÚÕÃÓÇàËÙÚÕ
ÇÒÒÏÓ¦ØÓÇØÕÚÕÔØ×ÚÎÙÇÚÏÕÔËÏØËÆËÚÇÏÇÖ¦ÔÚÎÙË!§ÇÁÞÜÊÏ¦ÛËÙÎÔÇÚØÇÍÕßÊ¦ÜÑÇÏÔÇËÃÔÇÏ
ÑÇÒ¦ÎÑÄØÎÓÕßËÔÁÞÜÚÏÝÓÇÚÇÏÕÊÕÐÃËÝÚÎÝÇØÞÂÝÁÒÜÇÖÒ×Ý
ÔÇàÜÇÐÏÕÖØËÖ×Ý®

Οι γυναίκες της ζωής του
ßÚÄÝÕÇÉÆÝÇÔßÖÄÚÇÑÚÕÝÚØÇÍÕßÊÕÖÕÏÄÝÇÖÄÚÕßÝÉÎÓÁÔÕßÝ
ÙÚÎàÜÂÑÇÏÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ®ÄÖÜÝ
ÁÒËÍËÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÁÒÏÜÔË
ÙÇÔÓÏÒÕÆÙËÍÏÇÚÏÝÊßÕÍßÔÇÃÑËÝ
ÚÎÝàÜÂÝÚÕß¶Î¦ÒÒÎÂÚÇÔÎÒÁÔÎÎÙÆàßÍÄÝÚÕßÎÍßÔÇÃÑÇÖÕß
ÚÕÔ¦ÒÒÇÐËÑÇÏÚÕÔÙÚÂØÏÐË¬ÙËÑÕßØ¦ÚÕÝÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚÕÑÕÏÔÄ
ÄÚÇÔÑ¦ÚÏÚÕÔËÔÕÞÒÕÆÙËÚÕßÚÇ
ÁÉÇÒÒËÊËÔÂÚÇÔÇÖÄËÑËÃÔÕßÝ
ÖÕßÊÏ¦ÒËÍËÚÎÔÑÕÒÇÑËÃÇËÓ¦ÚÕÝÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝÇÔÊËÔÚÕÔÍÔ×ØÏàËÝÑ¦ÖÜÝÑÇÒÆÚËØÇ!ÇÏÞÓÎØÄÝÑÇÏ
ÚØßÌËØÄÝÙÇØÑÇÙÚÏÑÄÝÑÇÏÙßÓÖÕÔËÚÏÑÄÝÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÝÑÇÏÇÍÇÖÎÙÏ¦ØÎÝÇáÑÄÝØÄÑËØÓËËßÇÏÙÛÎÙÃËÝÓËÑÕÌÚÄÞÏÕÆÓÕØÑÇÏÙÚÁØËÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÓÇÚÏ¦
¡ËÇÏÌÔÏÊÃÇÙËÑ¦ÖÕÚËÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÞËÊÄÔÙÚÕØÍÏÑ¦ÍÏÇÚÕÔ
ÔÚÇÓÄÑÇÏÚÕÔ ØÏÙÚÄÌÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÕÔ¡ÖØÇÔÚÕß¦ØÔÚÏÑÇÏÚÕÔ

ËÑÑËÔÚØÏÑÄ¬ÕÔÃÔÕ ÇØÕÚÄÔËÓË
ÇÌÕØÓÂÚÎÙßÔÇßÒÃÇÚÕßÙÚÕ ÇÒÒÏÓ¦ØÓÇØÕ©ÚÇÔÙßÔÇÔÚÎÛÂÑÇÓËÚÕÔØ×ÚÎÙÇÇÔÂÛËÒËÔÇËØÓÎÔËÆÙËÏÙÚÕÔÊÃÙÑÕÖÕßËÚÕÃÓÇàÇÚÕ
¸;\=\VMH3»(TLYPJHUV¹ÓËÚÎÔ
ÖØÕâÖÄÛËÙÎÄÚÏÛÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÙË
ÑÇÏÙßÔÇßÒÃÇÔÇØÔÏÄÚÇÔËÑËÃÔÕÝÊËÔÛÇÍÏÔÄÚÇÔÇßÚÂÎÓÕßÙÏÑÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÔÕÙÚÇÒÍÃÇËÃÔÇÏ
ÙÚÕ+5(ÓÇÝßÚÄÁÞÜÖ¦ÛËÏÓË
ÚÎÔÔÚÃÙÑÕÚÎÔÕÖÕÃÇÓÏÑØÄÝÊËÔ
¦ÔÚËÞÇÇÒÒ¦Ú×ØÇÓËÙßÍÑÏÔËÃ
©ÚÇÔÁÓÇÛÇÄÚÏÖÁÛÇÔËÕ¡ÕØÃÝ
ÑÏÓÖÚÜÔ)LL.LLZÙÚËÔÕÞÜØÂÛÎÑÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦®
¬×ØÇÓËÚÕÔ§ÃÑÕÕØÚÕÑ¦ÒÕÍÒÕßËÚÕÃÓÇàÇÔÍÏÇÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇÑ¦ÚÏÙÞËÚÏÑÄÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÓËÚÃÚÒÕ¬àÕßÑÓÖÕÐ®ÙÇÔÖÇÏÞÔÃÊÏÓË
ÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßÇÍ¦ÖÎÙÇÔÔÁÕÏ
Ô¦ÓËÙÇÙ»ÇßÚ¦ÑÇÏÚÇÒÇáÑ¦©ÞÏ
ÓÄÔÕÚÇÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇ
ÖËØÏÌØÕÔÎÓÁÔÇÖÕßÚÇÚØÇÍÕÆÊÎÙËËÐ¦ÒÒÕßËÑÌØÇÙÚÏÑ¦ÊßÕÙËàÄÔ

ÓÖÇÃÔËÏÕÞËÚÄÝ®
ËÔÚÕß¦ØËÙÇÔÕÏÓËÍ¦ÒÕÏÞ×ØÕÏÑÇÏÇÔÑ¦ÚÏÚÕÔËÔÕÞÒÕÆÙËÙÚÕ
ÑÕÏÔÄÑ¦ÖÕÏÇÈØ¦ÊÏÇÊËÔÚÕßÞÇØÏàÄÚÇÔ¡ÏÇÌÕØ¦ÓËÖÒÎÙÃÇÙË
ÁÔÇÝÙÚÕÔÊØÄÓÕÑÇÏÓÕßËÃÖË!¸ªË
¡ÇÞÇÏØÃÚÙÇÖÒÎØ×ÙÇÓËËßØ×ÍÏÇÔÇÙËÊÕÆÓË¹¬ÕÔØ×ÚÎÙÇ
ÖÕÆÑ¦ÛÏÙËÑÇÏÓÕßËÃÖËÙÚÕÖØ×ÚÕÚØÇÖÁàÏ¬ÕßÇÖ¦ÔÚÎÙÇÖÜÝËÍ×
ÖÇÃàÜÍÏÇÚÕßÝÇÖËØÍÕÆÝÚÎÝ
ÚÕÔ©ÚÙÇÒ¦ÔÚÎÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÃÇ
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓËËÏÊÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÝ
ÇÖËØÍÕÆÝÚÜÔÔÇßÖÎÍËÃÜÔ¸ÈÊÕÓÂÔÚÇÌÕØÁÝÁÞÜÖÇÃÐËÏÊÜØË¦Ô
ÙÚÕÆÔÚÇÍÓÇÂØÛËÝÖÕÚÁÔÇÓË
ÊËÏÝ"¹©ÞÏÓÕßÇÖ¦ÔÚÎÙËÂÛËÒËÔÇÁØÛËÏÙÚÕÓÇÍÇàÃÔÇÑÇÛÃÙËÏ
ÙÚÕÖØ×ÚÕÚØÇÖÁàÏÑÇÏÔÇÖ¦ØËÏ
ÁÔÇÓÖÕßÑ¦ÒÏÕßÃÙÑÏ¶ËÍ×ÌÚÇÃÜ"®
ßÓÄÚÇÔÖÜÝÄÚÇÔÂÚÇÔÖÇÏÊÃ
ÖÂÍÇÏÔËÓËÚÎÓÎÚÁØÇÚÕßÙÚÎÔÁÑÛËÙÎËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÒÁÖÇÓËËÒÒÎÔÏÑ¦ÉßÍËÃÇÑÕßàÃÔËÝ
Ú×ØÇÊËÔÖÇØ¦ÍÕßÓËÕÆÚËÇßÚ¦
ÒËÃÙÇÓËÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÍ¦ÒÇÓË
ÄÒËÝÚÏÝÑÇÒÒÏÁØÍËÏËÝÑÇÏÈ¦ÒÇÓË
ÈÇÓÈ¦ÑÏÓËÚÕàÄØÏ ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕÙßÔÁÈÎÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂ!ÐËØÃàÜÙÇÔÚÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ËÃÊÎÑÇÏ
ÁÈÇÒÇÔÁÔÇ®

«Καλόπεσα στις παρέες
μου και δεν έμπλεξα.
Είμαι παρορμητικός.
Τον συμβιβασμό
τον κάνεις μόνο
αν αξίζει τον κόπο».
ÖØÏÔÖÇØÁÇÓËÚÕÔÏ¦ÔÔÎ ÄÚÙÏØÇÇßÓ¦ÙÏÇÒÇáÑ¦ÁÞËÏÍØ¦ÉËÏ
¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÕÃÊÏÕÝ©ÓÜÝÚ×ØÇ
ÚÕ¬àÕßÑÓÖÕÐ®ÊËÔÛÇÎÞÂÙËÏ¯
¬ÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕßÑÁØÊÏÙÇÔÄÒËÝ
ÚÏÝÎÒÏÑÃËÝ¡ÇÝÁÔÜÙÇÔÚÇÔÇÝ
¬ÕÆØÑÕÝÙÚÕÇØÃÙÏ® ÇÏÚÏàÎÚ¦Ü®ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÑÄÔÎ®Õ§ÄÚÕÝ®Õ¡ÏÑØÄÝ¬ÏÚÇÔÏÑÄÝ®ÕÇÒÏÄÝÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝ®ÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÙÚÕ
ÏÊßÓÄÚËÏÞÕÓÖÒÕßà®¬ØÇÍÕßÊÕÖÕÏÄÝÚÎÝÖÇØÁÇÝÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÏÝ
ÖÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÚÕß¡ÖÂÑÇÙÚÇÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕ
ÒÄÍÕÖÕßÁÓÖÇÏÔÇÔÄÒÕÏÏÇÔÇÐËÞÜØÃÙÜÖØËÖËÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÞØÄÔÏÇÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÄÚÏÖ¦ÔÜÇÖ»
ÄÒÇÂÛËÒÇÔÇËÔÜÛ×ÓËÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ®¬ÕÖÁÚßÞËÓËÙÚÃÞÕßÝÚÕÆ
ÙÇ¦ÑÕÆÙÎÚÎÝÃÔÇÝÎÓÕÖÕÆÒÕßÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎ¡ÇØÓÇÚ¦ÑÎÚÕß
Ï¦ÔÔÎ¡ÖÇÞ®ÖßØÄÖÕßÒÕßÑÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ÚÕß¡¦ÔÕßÒËßÛËØÃÕßÔ
ÓÕßÖÁÙËÏÁÔÇÝÑÇÒÄÝÙÚÃÞÕÝÚÕÔ
ÇÑÕßÓÖ¦ÜÖ¦ÔÚÇÚÕÖØÜÃ¬ÄÚË
ËÃÓÇÏÐËÑÕÆØÇÙÚÕÝ©ÚÇÔÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏËÃÓÇÏËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÝ©ÚÇÔÚÕÐÇÔÇÖÏ¦ÔÜ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÇÔÇÐÃàËÏÃÍÕßØÕÝ
ÔÏ×ÛÜÄÚÇÔÈÍÜÇÖÄÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕ
¦ÔÚÜÝÇÔÊËÔÓÕßÇØÁÙËÏÁÔÇÝ
ÙÚÃÞÕÝÊËÔÚÕÔÇÍÍÃàÜ®
ËÔÚÕÔÁÖËÏÛËÝÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ÚÇÚËØÚÃÖÏÇÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÖÁÓËÔËÙË
ÄÚÏÖÃÙÚËßË©ÖÜÝÙÚÏÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝ
ÙÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÑÇÏÚÎÊÏÙÑÕÍØÇ-

«Το κιτς του DNA μας»

«Αν μου πέσει ÓÑØ~ÑÜÌØ³ËTØV³Ñ~ÈÐÒÒ³Ñ³¨Ë0Ì³ÉÉËÐÑ{ÂÉ~Ö¨Ñ³ØåÙÉÐÈÑ¨ÓÉ{ÓÑØ
³ËTØVÙÉ³ÑooËÇuVÓÜÉoÉÑÈ¨Ó³iØÑTÑ{¨Ë³ÑØ
ÌÃÇÏÇÞØÄÔÏÇÓËÚÕÔÏÕÔÆÙÎ¬ÙÇÑÔÂÁÖËÏÚÇÓËÚÕßÝ¦ÑÎ¡ÖÕßÒ¦
Ï¦ÔÔÎÕßÍÇÔÁÒÎÎÓÂÚØÎÚÇØÄÈÇÎÓÂÚØÎ¡ÎÚØÕÖ¦ÔÕ§ÃÑÕ
ÕØÚÕÑ¦ÒÕÍÒÕßÕÚÁÊËÔÁÖÇÉË
ÔÇÇÍÇÖ¦ÚÇÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÇ
¬Õ/LSW®ÚÜÔ)LH[SLZÂÚÇÔÕ
ÖØ×ÚÕÝÊÃÙÑÕÝÖÕßÇÍÄØÇÙËÄÚÇÔ
ÂÚÇÔËÔÔÁÇÞØÄÔÜÔÑÇÏÁÖËÏÚÇÙÚÇ
ÚÕ9L]VS]LY®§ËÇØÄÝÕÔËÏØËßÄÚÇÔÑ¦ÚÏÙÇÔÚÕßÝ(WOYVKP[L»Z

JOPSKÑÇÔÇÇÑØÏÈ¦ÄÔËÏØÇ®ÞÇÓÕÍËÒÕÆÙË¬Õ ÓÄÒÏÝÇÖÕÒÆÛÎÑË
ÇÖÄÚÕÔÙÚØÇÚÄÕÇÚÃÛÇÙÕÝÇßØÁÔÚÎÝÇÖÄÚÕÔÄÒÕÚØÇÍÕßÊÕÆÙË
ÑÇÏÇÔÚ¦ØÚÏÑÇÓËÚÕÔ¦ÔÕ¬àÇÈÁÒÒÇÄÍÜÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÖËÖÕÏÛÂÙËÜÔ
ËÃÞÇÓÁÙÇÓÕßÑÇÏÇßÚÂÚÎÔÖÒËßØ¦®±ÙÚËØÇÁÍÏÔÇÔÕÏ731)HUK
©ÔÕÓ¦ÙÚÎÑÇÔÑÇÚÄÖÏÔ¬ËØÓÃÚËÝ®
ÙÇÔÌÄØÕÝÚÏÓÂÝÙÚÇÑÇÛ¦ØÏÇ®
ÚÕßÝ)LH[SLZ¬ÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»

ßÖÂØÞËÇÑÄÓÎÇßÚÄÖÕßËÃÞËÓËÃÔËÏ
ÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÝ
ÚÕß¡¦ÎÚÕß»ÒÒ¦ÊÇÂÚÇÔ
ÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÙÚÎÓËÚ¦© ËÖÕÞÂ¡ËÚÕÖÕß¦ÔÕÏÐËÁÔÇ
ÏÊÏÜÚÏÑÄØÇÊÏÄÌÜÔÕÑÇÏÎÖØ×ÚÎ
ÏÊÏÜÚÏÑÂÚÎÒËÄØÇÙÎÚÕÑÕÏÔÄ¦ÒÒÇÐËÑÏÇßÚÄÍÏÔËÁØÓÇÏÕÙÚÏÝÊÏÇÛÁÙËÏÝÚÜÔ¡¡ÚÕÔÈÜÓÄÚÕß
ÖÒÕßØÇÒÏÙÓÕÆÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÙÂÓËØÇÇÔÕÃÍËÏÝÚÕÖÇØ¦ÛßØÕÑÇÏ

ÃÙÚËßËÄÚÏÙÇÔÒÇÄÝÍËÔÏÑ¦
ÐËÌËÆÍÕßÓËÏÇÖÕÒÒÕÆÝ¦ÔËÙÎ
ÙÂÓÇÏÔËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÓÖÕÔÚÏÓÖÏÒÔÚËØ¦ÊËÝÙÚÎ¡ÆÑÕÔÕ©ÓÜÝ
ÇßÚÂÊËÔÂÚÇÔÎÍËÔÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ßÚÄÂÚÇÔÚÕÑÏÚÝÚÕß+5(
ÓÇÝ©ÖÕÒÆÝÑÄÙÓÕÝÊÏÉÕÆÙËÍÏÇ
ÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎàÜÂÃÔÇÏÚÄÙÕÚØÕÓËØÄÔÇÁÞËÏÝÁÔÇÙÖÃÚÏÑÇÏÁÔÇËÐÕÞÏÑÄ"©ÆÚËÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÑÇÚÇÙÚØÁÉÇÓËÕÆÚËÚÃÖÕÚË¦ÒÒÕÒÒ¦
ÓÇÝÙÚÏÍÓÇÚÃàËÏÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕß
 ÖÕßÐÁÌßÍËËßÓ¦ØËÏÇÑÇÏÚÕ
ØÕÆÌÎÍÓÇÚÕßÑÇÔÇÖÁÙËÑ¦ÔÕßÔ
ÈÒ¦ÑÇ ¦ÚÏÛÇÈÍËÏÒÕÏÖÄÔÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ®
ÑÚÄÝÇÖÄÚÕßÝÇÖËØÍÕÆÝÚÎÝ
ÑÇÏÚÜÔÔÇßÖÎÍËÃÜÔÚØÇÍÕÆÊÎÙËÑÇÏÍÏÇÚÕÔÁØÜÚÇ¡Ë
ÓÔÂÓËÝÚÕßÓÖËÒÑ¦ÔÚÕÓËÑÇÔÚÇÊÄØÏÑÎÚØßÌËØÄÚÎÚÇÖÕßÓ»
ÁÔÇÔÖÇØ¦ÐËÔÕÊÏÑÄÚÕßÚØÄÖÕ
ÁÙÓÏÍËÓËÎÒËÑÚØÏÑÂÇÏÞÓÂ¬Ç
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕßÑÇÛØËÌÚÃàÕßÔÄÞÏ
ÓÄÔÕÚÕÙÖ¦ÔÏÕÚÇÒÁÔÚÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÍÔÎÙÏÄÚÎÚÇÚÕÚÇÓÖËØÇÓÁÔÚÕ
ÑÇÏÚÎÔËßÛÆÚÎÚÇÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕß¡ÇàÃÓËÚÕßÝ¢ÇÚÓÁÚÕßÝ
ßÐÇÐÚÕÔ²¦ØÎÑÇÏÚÕÔ¦ÔÕ
ÇÚÙÏÓÃÞÇÑÇÚÄÖÏÔÚÕÔ©ØÌÁÇ
ËØÃÊÎËÐÁÌØÇÙËÄÙÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÏ
ÚÎÍËÔÏ¦ÚÎÝÓËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎÝÚÏÝ
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÇßÚÇÖ¦ÚËÝÓÇÝ©ÔËÏØÄÓÕßÖÒÁÕÔËÃÔÇÏ
ÔÇàÜÇÐÏÕÖØËÖ×ÝÒÁÖÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÑÄØÎÓÕßÔÇÓËÍÇÒ×ÔËÏÈÒÁÖÜ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇÖØÕÞÜØ¦ËÏ®ÄÙÕ
ÑØÃÓÇÖÕßÁÌßÍËÚÄÙÕÔÜØÃÝÕß
ÙÆÔÚØÕÌÕÃÓÇÝÛÇËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÓÄÔÕÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕß¯

Από την κατασκήνωση κάτω από τις γέφυρες του Παρισιού στον «Τούρκο»
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

«Το 1980 ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÕÏ¬ËØÓÃÚËÝ¬ÄÚËÚÕÍÑØÕßÖÕÔÕÓÇàÄÚÇÔ
731ÇÖÄÚÇÇØÞÏÑ¦ÚÜÔÕÔÕÓ¦ÚÜÔÓÇÝ7H\SÇÆÒÕÝ ÏÑØÏÒÂÝ
3HYY`ÇßØÁÔÚÎÝ¡ÇÞÇÏØÃÚÙÇÝ
1PTT`ÎÓÂÚØÎÝÇÙÇÒ¦ÑÎÝ
ÕßÒËÆÇÓËÓËÇÍÍÒÏÑÄÙÚÃÞÕÑÇÏ
ËÖÎØËÇÙÓÁÔÕÏÇÖÄÚÕ¸¹ÚÜÔ
(WOYVKP[LZ*OPSKÍØ¦ÉÇÓËÁÔÇ
¦ÒÓÖÕßÓÓËÚÃÚÒÕ¸(YTHNLKKVU¹
ÖÕÌÇÙÃÙÇÓËÔÇÖ¦ÓËÙÚÎÇÒÒÃÇ
ÍÏÇÔÇÈØÕÆÓËÚÕÔ§ÚÁÓÎªÕÆÙÙÕ
ÓÂÖÜÝÓÇÝÇÔÕÃÐËÏÑ¦ÖÕÏÇÖÄØÚÇ
ÙÚÎÔ<UP]LYZHSËÑÏÔÂÙÇÓËÓËÁÔÇ
ÙÇØÇÈÇÒÏÇÙÓÁÔÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÖÕß
ËÃÞËÑÇÏÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÕÉßÍËÃÕ!Ñ¦ÛËÒÃÍÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇ¦ÔÇÈËÎÓÎÞÇÔÂÑÏÁÖØËÖËÔÇÙÚÇÓÇÚ¦ÓËÑÇÏÔÇ

ÖØÕÙÛÁÚÕßÓËÔËØÄ¢Ú¦ÙÇÓËÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÕß§ÚÁÓÎ¶ÓËÚÁÙÙËØÏÝªÕÒÝ
ªÄÏÝÖÇØÑÇØÏÙÓÁÔËÝÇÖÁÐÜ¶ËÑËÃÔÕÝÓÇÝÁÊÜÙËÙßÙÚÇÚÏÑÂËÖÏÙÚÕÒÂ
ÍÏÇÁÔÇÔÖÇØÇÍÜÍÄÚÎÝ<UP]LYZHS
ÇÒÒ¦ÒËÌÚ¦ÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÊËÔËÃÞÇÓË¡ÁÔÇÓËÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÓÏÇÍÁÌßØÇ¶ÕÏÊÆÕÑÕÏÓÄÓÇÙÚÇÔÙÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÑÏÕÚØÃÚÕÝ
ÙËÓÏÇÓÏÑØÂÙÑÎÔÂ¶ÑÇÏÖÇÃàÇÓË
ÙËÁÔÇÑÒÇÓÖ¦ÑÏÙÚÕËÔËØÓÁÔ
7VSS`4HNVVÚÕÁÒËÍÇÔÍÏÇÔÇÓÇàÁÉÕßÓËÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÞØÂÓÇÚÇ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÎÝÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÂÝÖÕß
ÂØÛËÓËØÏÑÕÆÝÓÂÔËÝÓËÚ¦ÂÚÇÔ
ÇØÔÎÚÏÑÂ¡ÏÇÓÁØÇÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÕÝÇÖÄÇßÚÂÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÖËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÙÚÎÔÒ¦ÑÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÚÕÔ¬àÄÔÏÚÕÔÇÈÕÆØÇ¸ÏÇÚÃ
ÊËÔÖÇÝÙÚÕÔËÚØÃÊÎ"¹ÓÕßËÃÖË

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας ÇÒ¨É{Ð¨³Ò³¨³³ÈÑÈ³~Ëi³
.³KÒÚØÙ{Ñ~¨ËÉ³Ñ{ÑÙÉÜ×ÌØ³È
©Ï¦ÔÔÎÝÇÖÄÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝÚÕß
ÕÖÕÃÕßÄÒÕÏËÃÞÇÓËÓ¦ÛËÏÓÕßÙÏÑÂ

ÂÚÇÔÊÏËßÛßÔÚÂÝÙÚÎÔ7VS`.YHT
ÂÍÇ6¸(YTHNLKKVU¹ÈÍÂÑËÙÚÇ

ÊÏÙÑÕÖÜÒËÃÇÚÕ ÑÇÏàÂÚÎÓÇ
ËÃÔÇÏÇÔÖÕÆÒÎÙËÑÕÓÓ¦ÚÏÇ®
ÏÇÔÎÇÖÕÚßÞÃÇÂÚÇÔÓ¦ÒÒÕÔ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕÇÍÍÒÄÌÜÔÕ¦ÒÓÖÕßÓÚÕßÍÑØÕßÖÙÚÎ
ÙÄÒÕÑÇØÏÁØÇÚÕßÕÇßØÁÔÚÎÝ
¡ÇÞÇÏØÃÚÙÇÝÈÃÜÙËÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝ
ÇÔÁÒÖÏÙÚËÝËÖÏÚßÞÃËÝ¡ËÚ¦ÚÕ¸ÏÊßÓÄÚËÏÞÕÓÖÒÕßà¹ÕÏÊÃÙÑÕÏÖÕß
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÊËÔËÃÞÇÔÚÎÔÃÊÏÇ
ËÖÏÚßÞÃÇ ¦ÖÕÏÕÏÓ¦ÒÏÙÚÇÖÂÍÇÔ
¦ÖÇÚÕÏ¬Õ ËÃÞÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏ
ßÒÏÑÄÍÏÇÚÕ¸ÇßÙÃÒßÖÕÔ¹ÇÖËØÏËÃÞËÁÔÇÚØÇÍÕÆÊÏÖÕßÛËÜØÕÆÙÇÓËÙÃÍÕßØÕÙÕßÐÁ!¸ÇÚÁØÇÙ
ÇÍÇÖ×ÖÇÚÁØÇÙËÌÚÆÔÜ¹©ÒÃÇÝ
¡ÖËÔÁÚÕÝÕÖÇØÇÍÜÍÄÝÓÕßÂÚÇÔ
ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÕÝÁÒËÍËÄÚÏÛÇÍÏÔÄÓÕßÔÔÁÕÝÍÍËÒ¦ÑÇÝÛÇÙÑÃàÇÓËÃÞÇàÎÚÂÙËÏ¦ÊËÏÇÑÇÏÍÏÇÁÔÇ

ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ¡ËÚÕÖÕß
ÚËÒËÏ×ÙÇÓËÚÎÔÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÎÄÓÜÝ
ÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔÇØÔÎÚÏÑ¦
ÒÇÄÓÜÝÖÕßËÍ×ÛÁÒÜÕÏÊÃÙÑÕÏ
ÓÕßÔÇÁÞÕßÔÓÕÔÄÇØÏÛÓÄÚØÇÍÕßÊÏ×Ô¡ÎÓËØÜÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÚÕ
ÞÕÆÏÓÕß¡ËÁÖÏÇÙËÖÇÔÏÑÄÝ¬ÏÛÇ
ÁÑÇÔÇÙÚÕÖÇØ¦ÖÁÔÚË"ÂÚÎÙÇÓÏÇ
ÓÏÑØÂÖÇØ¦ÚÇÙÎÑÇÏËÖÏÖÒÁÕÔÓÖ¦ÚàËÚÇÖÄÚÕÔ¡¦ÚÙÇ¶ÖÕßËßÚßÞ×Ý
ÊÁÞÚÎÑË¶×ÙÚËÔÇÍØ¦ÉÜÁÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÇÔÕ¸§ÄÚÕÝ¹
¬ËÒÏÑ¦ÇÌÇÃØËÙÇÁÔÇÇÑÄÓÇÖÕß
ÊËÔÓÕßÖÕÒß¦ØËÙËÑÇÏÙÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÓÖÂÑËÕ¸¬ÕÆØÑÕÝÙÚÕÇØÃÙÏ¹ÕÍÔÜÙÚÄÝ¸¦ÚÕÝ¹ÔËÃÞÇÓË
ËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏËÑËÃÔÎÚÎÔ¦ÊËÏÇÖÕÚÁ
ÊËÔÛÇËÃÞÇÚØÇÍÕßÊÂÙËÏ¸àÎÒËÆÜ
ÚÕÓÏÑØÄÙÕßÚÕÍÇÚÃ¹ÑÇÏ¸ËÑËÃÙÚÕÔ
§ÄÚÕ¹¬ÕÌÇÔÚ¦àËÙÇÏ"®
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Εντυπώσεις Ζωής» - Βραδιά Λόγιου Τραγουδιού

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Το LMS, ÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³ÑÜÜ{~Ì

15.9.19 -22.9.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Αναζητώντας τη Fetine
Ο μη ~ÈKÉ¨i³{~ÌØVÐi~É¨Ù~{~ÌØ

¨oÑ{ÐÌØ; 2Ã¦º©ÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³ÛÊÐÉÈ~ËÑØ~Ñ{³ÈÐKÖÜ{ ÉÜÑËÑØÉÈ~ËÑØVÑØ¨~ÑÜÖÉÐ{ÑÙ¨ÉÒ¨KÜÊ³È
K¨ÑKÉÈÐÓÈ³~{ÐÑ³Ó¨tx©©xn
_²x_u³iØ;_xÅ-vº}¦xVÑ¨ÑooÊ³iØ
/_²¦>²}Ã©x©³(Ü{³{³{~ÌÙ¨ÈÐÑ³iØ0¨ÒÉÇÑØÖ¨È1ÓÐÑ³È
³~{ÐÑ³Ó¨iÜii0È¨~~Ö¨{
~¨{³{o{ÑÑ³¨É{Ò0¨Ë³iV¬.É³ÉÐK¨ËÈV¨Ñ¬UÆÆÐÐ(Ü{³{³{~Ì
Ù¨ÈÐÑ0¨ÑÓÇiØÖ¨ÈV'ÑÉ¨ÐÓiØd®wÆVÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες τηλέφωνο 22128157.
Είσοδος ελεύθερη.

(Ü{³{³{~ÌÓ³¨Ù{¨oÑÉ{K¨ÑÙ{Ò
ÜÌo{È³¨ÑoÈÙ{ÖÐÉ³ÈØÖ¨{ÈØ
~ÑÜÜ{³ÓTÉØ1ÉÙ¨Ñ,Ò×³i¨Ò
~Ñ{ {~ÌÜÑ³Ñ³ËÈ{Ò.ÈÐÐÉ³ÓTÈ{³ÑÜÑ³ÖT{ÉÑ¨Ë{ÑË³ÉØU
.Ò¨ÑÑ~Ö¨i~Ñ{åÜÉÂÒ³É¨Ñ³Ñ³¨{Ò.³¨³ÐÓ¨ØViÈÑÈÜËÑÉ{~É³¨É³Ñ{V~È¨ËØV³ÌÐ¨×~ÌÐ
³ÈÑÜÜ{~ÖRv>©³iØÜÉoÌÐÉiØ
¨ÈÊØ TÊØ>__ º_Vd¬g
mViËÑÒÚ{É~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ
³iØ0¨Ë³iØÑÜÜ{~ÊØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØ~Ñ{~Ñ³Ò
³iËÑÉÐ×ÑË³i~ÑÙ{Ò×¨Ñ~ÑÜÜ{³ÉT{~Ò¨ÉÖÐÑ³ÑÌØ{Ð¨É{{ÐÌØV
ÈÐKÜ{ÐÌØVÐ³É¨{ÐÌØVÉÂ¨É{{ÐÌØ~Ñ{³~ËiÐÑÝ¦²º¿_>º
{ÜÓV³~{ÌÚÑÓTÉ{³iÉÈ~Ñ{¨ËÑ
ÑÑÜÑÖÉ{³¨É{ØÐ{{Ñ³Ö¨ÉØo{Ñ{Ò
³ÓÉ¨ÑTÓ¨{ÑÑÌ³ÈØ³ÑÜÑ³ÖTÈØ
ÉÑ¨ÖØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØ.Ò¨ÑÑ~Ö¨i~Ñ{
°ÜÉÂÑ³{Ñ³¨{Ò.ÈÐÜi¨³ÑØ³
¨³ÐÓ¨Ø{~ÑÜÜ{³ÓTÉØÚÑÑ¨È{ÒÈo{Ñ¨³i×¨Ò³iÖ¨³i
ÙÉÂ{³ÉT{~Ê~Ñ{ÑÚ{ÑÐÓiÉ¨³{~Ê
K~ÑÜËÇV.¤ÑoÑV³iØ©>H__ÝHº}_¦
.³ÙÉÖ³É¨ÐÓ¨ØV{ÙÈ~ÑÜÜ{³ÓTÉØ
ÚÑÙÈ³iÑo~ÌÐ{Ñ¨ÉÐ{Ó¨ÑV
³È~Ö~ÜÈ ÓÑ0¨ÑoÖÙ{Ñ³ÈÖ¨{-

ÈÈÚÓ³i³Ñ³ËÈ.³ÈÜ{ÑÖV
ËØÉËÑ{KÑ{ÐÓØ³iËii³
ÑÐÑT=É~Ñ{³{i³
TÑÍ~Ö.ÒKKÑ³V¸.É³ÉÐK¨ËÈV¨Ñ

¬U´ÆÐÐΚινηματοθέατρο Παλλάς,
Ρηγαίνης και Αρσινόης,
Πύλη Πάφου, Παλαιά Λευκωσία.
Εισιτήρια www.soldoutticketbox.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Stathis Anninos,
PianoTrip

ΘΕΑΤΡΟ

«Λορεντζάτσιο» του Αλφρέντ ντε Μυσσέ

Μία παράσταση o{ÑÌÜ{Ò-

Στο πλαίσιο ³É~ÙiÜÉ³ÈÛ{ÉÚÖØ

'É³{KÒÜÖ¨{Ñ¸ÆÑÉKÑËÉ{³1ÓÑ³¨
Û{ÌÈØ³Ò{ÑÑ{oÐÓÓ¨ot¨É³ÇÒ³{u³ÈÒÜÜÈåÜ×¨Ó ³ÉÈÓVÉ
~iÚÉËÑ{Òi¨ÙÑËÙi$ÐÖÚØ³È
Ó¨oÈKÑËÇÉ³Ñ{É{³¨{~ÒoÉoÌ³ÑÌØ
ÑÈ³ÒÉ¨{o¨Ò×³Ñ{³T¨{~Ì³iØåÑoÓiiØo{Ñ³i³¨ËÑ³iØ'Ü¨É³ËÑØ³È
®ÈÑ{ÑVÑÌ³ÉÉ³Ó³Ò¨~{0
Ó¨o¨³ÑÓKi~É³Ñd®V³(Ñ¨Ë{VÐÉ
³i.Ò¨ÑÉ¨Ò¨³¨ÌÜ³È¨Ó³Ç0
l¸V¨ÑoÐÑ³{ÊÚi~Éi¨³iÉ¨ÐiÉËÑ
³È¨ÌÜÈÑÌÒ³¨ÑiÚ{ÌV³=É¨Ò¨'{ÜËV³ Ú{~ÌÑÍ~Ì1ÓÑ³¨³iØÑÜÜËÑØVÉ
~iÚÉËÑ=Ñ{ÜÒ¨.³i ÜÜÒÙÑÑÓKi~É
o{Ñ¨³i×¨Ò³ Ú{~Ì1ÓÑ³¨V³®lV
É~iÚÉËÑ=Ñ0ÑÌVÐÉ¨³Ño{³Ê³ÛiÐÊ³¨i¨V³iÐÊÐi³ÈËÈ
Ñ×{É¨É³Ñ{iÑ¨Ò³Ñi.~iÚÉËÑVÑÌÙiwÙ¨ÑÐÑ³È¨o{~ÊÉÉÂÉ¨oÑËÑU{ÒiØ

¨ÙÑËÙiØ(ÑËÇÈ{Ò¨iØ~ÜÌØV É~³Ò¨{Ø1ÉÙ¨ÈVÈ~ÒØ=Ê~ØV'³iØ'³ËÈVÑÜiØ{TÑiÜËÙiØV³ÑØÛiÐi³¨ËÈV
{¨oØåÑo{³ÌØV¨ÖÑÚØ¨ÈÒÚÈV
³Ñ³ËØÛiÐi³¨ËÈå~Öo³Ñ{{×ÓØ³ÛÉÐÉÙÓÜiV.³ÑÈ~Ñ¨ËÙiV
È¨{ÑÇÊVÈÑÎÐi~Ñ{å0È¨Ê(Ñ¨Ñ-

³ÒÉ{ØÉÉÈ~ËÑd~Ñ{.É³ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐåÐ×{ÚÓÑ³¨Ñ~Ò¨{Ø¶
.TÜÊ0È×ÜÉÐÉÌØVå¨TÑË1ÓÑ³¨
È¨ËÈVÈ¨{Ñ~Ê¸¸.É³ÉÐK¨ËÈÛÉ¨ÖÉ{ÑV
ÛiÐ³{~ÌåÐ×{ÚÓÑ³¨V0¨Ë³i¸m.É³ÉÐK¨ËÈ
${Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÂÉ~{Ö³{ØdU´ÆÐÐΠληροφορίες www.kypria.org.cy.

ÐÉ³Ë³Üt&x>/¦xu³È
ÙÉÂ{³ÓTiÐÈ{~Ö.³ÒÚi
°{ÈVÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³
(Ñ³³ËTÉ{ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨ÉÐÉÖ³iÉÑÜÜÑ~³{~Ê³È
~iÊt(Ñ³³ËTÉ{!-²>n_u
{ÜÉoÐÓÉØ³ÈÈÚÓÉ{ØV
~ÑÚØ~Ñ{³ÜÐi¨ÒÙ{Ñ~ÉÈÑÐÓÑÓ¨oÑV³>RvV>¦²}V
_vX>º~ÒÑÜÜÒ~Ñ{³¨ÑoÖÙ{Ñ³Ñ³Ç{ÙÒ~{V x¦¿>>Ê
³&x}ÃXVÚÑt³ÑÂ{ÙÓÈu³ÚÉÑ³ÊÉÓÑÜÈÙ{Ò³Ñ³ÐÈ{~ÌÖÐÑ
0É³Ò¨³id.É³ÉÐK¨ËÈV¨Ñ
dU´ÆÐÐ(Ñ³³ËTÉ{ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨ÉÐÉÖVåoËÑØ
=iØ®VÉÐÉÌØΕισιτήρια
www.soldoutticketbox.com και
από το ταμείο του θεάτρου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

«Παγκόσμιον Άσμα» του Χρ. Γαλατόπουλου
Η πιο ¨Ì×Ñ³iÑ¨ÑooÊ³È1ÉÑ³¨{~Ö ¨oÑ³i¨ËÈ³È(ÑÉ{³iÐËÈÖ¨ÈÐÉ³iËÑ³1 (åÈÉTËÇÉ{³iÐÑ~¨ÌT¨i¨ÒÚÉ{Ò³Èo{Ñ
³iÑÒÙÉ{ÂiÜ{oÌ³É¨o³Üo³ÉT{~
~ÉËÐÉVÑ¨È{ÒÇ³ÑØÉË~iÊØ³iÙ¨ÑÐÑ³Ëii³È~¨È×ÑËÈÓ¨oÈt(Ño~ÌÐ{
°ÐÑw(¨ÐiÚÓÑØÛÉÐ³iØu³È{i³ÊVÜÌo{È
~Ñ{Ño{³Ê~Ñ³Ò³iØÑ{~{~¨Ñ³ËÑØV¨{³ÌÙÈÜÈÑÜÑ³ÌÈÜÈÆ¸wl´VËØ
ÈÊ¨ÂÉ~Ñ{ÉËÐËÑÙÉ~ÑÉ³ËÑm´wl´ÙÊÐÑ¨TØ³iØ(Ò×È¨ÒÚÉ{Ñ³iØÙ¨ÑÐÑ³ËiiØ³È~É{ÐÓÈ~¨Ò³iÉÙÖTÉÙÌT¨Ì{ÑV
~Ñ{Ñ³ÉÜÉËÓÑ¨³Ì³ÈÉoTÉË¨iÐÑKÑ{ÐÓÉÙ{ÉÂÙ{~Ê×{ÜÜo{~ÊÐÉÜÓ³iÌÜÈ³È
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«Οι Λύκοι» της Ντελάπ
Η ΣΕΖΟΝ ÈÑË~ÉØ¸Æw¸Æ¸~Ñ{³'Ñ-

³Ñ³{~Ì1ÓÑ³¨Ñ¨È{ÒÇÈ³Ó¨o
³iØåÐÉ¨{~ÑËÙÑØ.Ò¨Ñ ³ÉÜÒt${Ö~{uVÉÐÉ³Ò×¨Ñi~Ñ{~iÚÉËÑÑoÙÑÜÓÑØ=Ê¨Ñ {Ò~¨Ë³{Ñ{ÑÐÑÚi³{~ÊÙ×Ñ{¨{~ÊÐÒÙÑ{Ñ{³¨ËÑ
ÉiÜ{~ËiØ ÑoÊÉÙ${ÑË~³¨{ÉØÐ{ÑÐÑÚi³{~ÊØÙ×Ñ{¨{~ÊØÐÒÙÑØK{È³{ØTÑ¨ÓØ~Ñ{³{Ø³¨ÑoÙËÉØ
³iØÉÌ³i³ÑØ~ÑÚØ¨Ö³Ñ{o{Ñ
³ÑÐÑ³Ø³iØÉÇÌVÌÈÙ{Ñ~ÈKÉÖ³Ñ{
ÜÜÒ0Èoo¨Ñ×{~Ì³ÉÐÖ³³iØ
.Ò¨Ñ ³ÉÜÒo¨{É³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑT¨Ì{ÑÐÉoÒÜiÉ{³ÈTËÑ³ÉÂ³É¨{~ÌV~Ñ{
ÑÉKÑËÉ{o{Ñ¨³i×¨Ò³ÑÉÜÜi{~Ò(ÑËÇÈ{iÚ{ËUÒ¨{ÑåÙÒÐÈV
åÜÉÂËÑåÜÓÂiV ÓÙiå³{ÒÙiV.³ÈÜ{ÒÑ

ÒÈV Òo{Ñ0Ñ¨Ñ~³ÑVÒ¨ÚÑ
³Ñ³ËÈVKi {~ÜÑÎÙÈV1Ó~ÜÑ
'ÜÈ¨ÊVÑ¨ËÜ{ÑÑ¨{ÙÊÐÈV¨È³ÒÜÜÑ
Ñ³ÇiÑÙÒÐÈ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU®V¬VdV
V¸Æ.É³ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ1ÓÑ³¨ÛÓ³¨V Ì³i³ÑØmmV(ÑÜÈ¨{³{ÑVÉÈ~ËÑΚρατήσεις, πληροφορίες 99602428 και 97626798.
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Αναζητώντας το βίωμα
Εχουν ÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÊÏ¦ÌÕØËÝÓËÒÁÚËÝÑÇÏ¦ØÛØÇÍÏÇÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝÑÇØÃÇÝÍÏÇÚÕÄÚÏàÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÛ×ÝÁÞÕßÔÈØËÏÚÕÓßÙÚÏÑÄÚÎÝ
ÓÇÑØÕÈÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÓ¦ÒÒÕÔÊËÔÁÞÕßÔ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÈØÕßÔÕÏÑÕÔÚÏÔÕÃÚÕßÝÍËÃÚÕÔËÝÙÚÎ¦ÓÕÙÚÕßÝ¢ÕÆØÔÕßÝÙÚÕ
ÍÇÛÕÔÂÙÏÙÚÕßÝËÏÉÕÆÝ
ÃÔÇÏÚÇÍÕÔÃÊÏ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏÕÚØÄÖÕÝ
ÊÏÇÚØÕÌÂÝÎ¦ÙÑÎÙÎÎÞÇÒÇØÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝÑÇÏÚÕÁÞËÏ
ÕËÄÝÄÒÇÇßÚ¦ÓÇàÃ"©ÚÏÑÏÇÔËÃÔÇÏ
ÁÞËÏÊËÔÁÞËÏÇÖÕÊËÏÞÛËÃËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦
ËÖÇØÑ×ÝËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÄÚÏÙßÔÇØÖ¦àËÏ
ÚÕßÝÐÁÔÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝËÏÊÏÑ¦ÄÙÕßÝ
ËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇàÂÙÕßÔÒÃÍÕÓÆÛÕÙ»ÁÔÇ
ÄÞÏÑÇÏÚÄÙÕÚÕßØÏÙÚÏÑÄÔÎÙÃÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¡ËÁÑÖÒÎÐÎ¦ÑÕßÙÇÖØÄÙÌÇÚÇÌÃÒÎ
(ÓËØÏÑÇÔÃÊÇßÖËÆÛßÔÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÙË
ÓËÍ¦ÒÎËÚÇÏØËÃÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÔÇÓÕßÒÁËÏÄÚÏÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ
ÚÂÝÇÔÁÛËÙËÔÇÕØÍÇÔ×ÙËÏÁÔÇÚÇÐÃÊÏÍÏÇ
Ñ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙÚÎÔ
ÑÇØÃÇÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇ
©ÚÇÔÚÎØ×ÚÎÙÇÖ×ÝÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ
ËÃÞËÇßÚÂÚÎÔÏÊÁÇÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÍÏÇËÖÃÙÑË-

Ταξίδι ³i~Ñ¨ËÑo{Ñn_¿x²Ã
ÉÎÙÚÕÔÎÙÃÚÕßÝÞËÏÓËØÏÔÕÆÝÓÂÔËÝ¦ØÞÏÙËÔÇÓÕßÓÏÒ¦ËÏÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÍÏÇÚV
SVUNL]P[`®ÚÕÖØÕÙÊÄÑÏÓÕàÜÂÝÊÎÒÇÊÂ
ÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÔÚØÄÖÕßÝÔÇÚÕÇßÐÂÙÕßÔ
ÏÇÌÕÆÙÚÎÔÑÇØÃÇËÃÔÇÏÖÕÒÆßÉÎÒÄ

ÄÖÜÝÁÞÕßÔÊÏÇÈ¦ÙËÏÙËËÌÎÓËØÃÊËÝÑÇÏ
ÖËØÏÕÊÏÑ¦ÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÑËÌÛÕÆÔÚÕÔÎÙÃÑÇÏÔÇÊÕßÔÖ×ÝËÃÔÇÏÔÇàËÏÑÇÔËÃÝ
ËÑËÃØÁÖËÏÔÇàÂÙÕßÔÒÃÍËÝÓÁØËÝÙÇÔ
ÑÇØÏ×ÚËÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÞËÏÓ×ÔÇ

ÑÇÏÄÞÏÓÁÙÇÙÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÖÕßÎËÏÑÄÔÇ
ÚÕßÔÎÙÏÕÆÇÒÒ¦àËÏÒÄÍÜÚÜÔÚÕßØÏÙÚ×Ô
ÃÔÇÏÚØÕÓËØÂÎÊÆÔÇÓÎËÔÄÝÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÕÆÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝ¡ÏÇÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÖÕßÇÑÄÓÎÑÏÇÔÊËÔÇÒÎÛËÆËÏÇÖÄÒßÚÇßÖÄÙÞËÚÇÏÓÏÇÓÕÔÇÊÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ
ÁÔÇÖØÜÚÄÌÇÔÚÕÈÃÜÓÇÓÏÇÇÖÄÊØÇÙÎ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÁÔÇÖÇØ¦ÛßØÕ®ÙËÁÔÇÔ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÚØÄÖÕàÜÂÝ
©ÙÆÍÞØÕÔÕÝÚØÄÖÕÝàÜÂÝÙËÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÚÄÙÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÇÖÇÏÚÎÚÏÑ¦ÄÖÜÝÎÓËØÏÑÂÑÇÏÎÍÍÒÃÇÞ×ØËÝ
ÄÖÕßÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÁÔÇÊÏÇØÑÁÝÚØÁÐÏÓÕÁÞËÏÍËÔÔÂÙËÏÔÁËÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ËÏÊÏÑ¦ÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÙËÛÁÙËÏÝËßÛÆÔÎÝßÚÕÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÇÔÇàÎÚÕÆÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÖÄÚÏÝÙßÔÎÛÏÙÓÁÔËÝÒÆÙËÏÝÊËÔÏÑÇÔÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÓË
ÚÕÔËÆÑÕÒÕÚØÄÖÕ
ËÔÚÕßÝÇØÑËÃÓËÒÃÍÇÒÄÍÏÇÁÔÇÑÇÒÄÐËÔÕÊÕÞËÃÕÓÏÇÐÇÖÒ×ÙÚØÇÑÇÏÚÇ
NYLLRKLSPJHJPLZÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÐÆÙÕßÔ
ÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÊÏÉ¦ÔËÍÏÇÖÏÕÇßÛËÔÚÏÑÁÝËÓÖËÏØÃËÝÇËÃÞËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏ»
ÇßÚÕÆÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÓË
ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÇÇÌÎÍÂÓÇÚÇ
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Πρώτος σταθμός,
η κόπωση
«Αντί να ÈØÕßÔÒÆÙÎÉ¦ÞÔÕßÔÔÇÈØÕßÔ
ÖÕÏÕÝÁÞËÏ¦ÊÏÑÕ¬×ØÇÁÞÕßÔÑÇÏÕÏÊÆÕ
¦ÊÏÑÕ®ÌØ¦ÙÎËÃÔÇÏÇÖÄÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
(TLYPJHU-HJ[VY`®ÓÏÇÙÖÕßÊÂÖ¦ÔÜÙÚÏÝ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÁÝÇÖÕÑÒÃÙËÏÝ ÏÔÁàÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËØÍÇÙÏÇÑÂÙßÔÛÂÑÎÙÚÎÔÓËØÏÑÂÚÕß©Þ¦ÏÕÓËÇÌÕØÓÂ
ÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÑÇÏÚÎÓËÚÁÖËÏÚÇÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ËÔÄÝËØÍÕÙÚÇÙÃÕßÙÚÎÔÖÄÒÎ¬ÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏËÊ×ÑÇÏÒÃÍÕÑÇÏØÄÇÖÄ
ÚÕ5L[MSP_ÑÇÏÎÌØ¦ÙÎËÃÔÇÏËÔÄÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÓËÇÌÕØÓÂÑ¦ÖÕÏÇÊÏÁÔËÐÎÙÚÇÊÏËßÛßÔÚÏÑ¦ÑÒÏÓ¦ÑÏÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
¬ÎÔÇÔÇÑ¦ÒËÙÇÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÚÇØËÖÕØÚ¦àÍÏÇÚÎÙÌÕÊØÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÍÏÇÚÕÓËÚØÄÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ¬ÇÊËÊÕÓÁÔÇÄÖÜÝ
ÐËÊÏÖÒ×ÛÎÑÇÔÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦
ÚÎÔÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÎ
ËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØÄÛËÙÎ
ÚÕß¦ØÛØÕßÔÇÚÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÛÁÓÇÚÕÝÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÖÕß
ÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÖØËÙÈËÆÕßÔÕÏÓËÔ
ÚÎÔÇÖÄÙÖÇÙÎÑÇÏËÖÇÔÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÜÔ
ÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÖÕßÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑÇÔÙÚÕÔ
ÙÚÇÛÓÄËÔÏàÁÒÕßÕÏÊËÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÕßÝ
ÙÚÕÔÙÚÇÛÓÄ¢ÕØËÃÝÚÎÝÖÄÒÎÝÇÒÒÎÒÕÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÚÇÏÓËÒÁÚËÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÖÕß
ÁÞÕßÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÇÑßØ×ÔÕÔÚÇÏØÂÚØËÝ
ÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÍÏÇÚÏÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÎÑÕÏÔÜÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÈÏ×ÔÕßÔÁÔÇÔÔÁÕÊÏÞÇÙÓÄ¬ÕÊÃÒÎÓÓÇ
ÌÇÃÔËÚÇÏÍÔ×ØÏÓÕ!ÓËÚØÄÂÑÇÏÇØÞÇÃÇ®
ÃÔÇÏÄÓÜÝÓÄÔÕÔÁÚÙÏ"¦ÍÏËÝÖÇÛÕÍÁÔËÏËÝÙßÓÌÁØÕÔÚÇÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÓÏÑØÕÖÕÒÏÚÏÑÂÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÇÖÄÚÕÒÆÙËÏÝÖÕßÇÖÕÌÇÙÃàÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÓËÚ¦ÇÔÇÏØÕÆÔÚÇÏÑÕÑ¡ËÓÃÇÒÁÐÎ!
ÑÄÖÜÙÎÞËÏÑÕßØÇÙÚËÃÕÑÄÙÓÕÝ®ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÌÃÒÕÏËÙÙÇÒÕÔÏÑËÃÝÄÖÕÏÇ
ÖÒËßØ¦ÑÏÇÔßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ¢Ú¦ÔËÏÖÏÇ®
ÒÁÔËËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÑÇÏÑÇÚÇÙÚÎÓÇÚ¦ØÞËÝ
ÖÕßàÕßÔÇÔ¦ÓËÙÇÙËÖËØÏÌØ¦ÐËÏÝÑÇÏÒÇÓÇØÃÔËÝ¬ÕÓËÚØÄÊËÔÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÚÕ
ÕÆÚËÚÕÏÛÇÔÄÚÇÚÇÚÕ
ÇÏ"ÕÏÕËÃÔÇÏÚÕËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇ"©ÚÇÔÎ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÑÕßØ¦àËÚÇÏÇÖÕÙÆØËÚÇÏÂÛßÓ×ÔËÏ"ÊÏÇÌÕØËÃÂÙÚÂÔËÏÑÇÈÍ¦ÊËÝ"ÃÔËÚÇÏ
ÎÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÍÏÇÚÕÓËÚØÄÇÌÕØÓÂÍÏÇ
ÔÇÁØÛÕßÔÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÊËÑ¦ÊËÝ¦ÒÒËÝ
ÊÏÇÌÕØÁÝÑÇÚÇÞÜÓÁÔËÝÂÊÏÇÚßÖÜÓÁÔËÝ
ßÖÄÍËÏÇØËÆÓÇÚÇÖØÕÛÁÙËÏÝÕÓÕÒÕÍÎÓÁÔËÝÑÇÏÇÔÕÓÕÒÄÍÎÚËÝ"ÔÕÃÍËÏÎÙÑÕÚËÏÔÂ
ÖÒËßØ¦ÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÌÆÙÎÝÂÎÕØÍÇÔÜÓÁÔÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇËÑËÃÔÜÔÖÕß
ÍÔÜØÃàÕßÔÚÕÛÁÓÇÖÇÍ×ÔÕÔÚÇÝ®ÏÊËÕÒÕÍÏÑÁÝÂ¦ÒÒËÝÊÏÇÌÕØÁÝ"
¬ÕÓËÚØÄÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÑÇÏÕÇÞÄÝ
ÖÕßÙÎÑ×ÛÎÑËËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝËÏÑÄÔÇÝ
ÓÏÇÝËÐÜÙÚØËÌÕÆÝÖÄÒÎÝÂËÖÏÙÚØÁÌÕßÔ
ÇÔÛËÜØÂÙÕßÓËÄÚÏÁÞÕßÔÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃ
ÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÏÝÙßÓÖÒÁÍÓÇÚÇÑÇÏËÔÚ¦ÙËÏÝ
ËÔÄÝÑÒËÏÙÚÕÆÌÇÔÇÚÏÑÕÆÕÖÇÊÏÙÓÕÆ"¦Ô
ÐÆÙËÏÑÇÔËÃÝÚÕÔÛßÓÄÈØÃÙÑËÚÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÙËÒÏÍÄÚËØÕÙßÔËÏÊÎÚÁÝÙÑÁÉËÏÝÖËØÃ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏÙÚÕØÃÇÝ¦ÔÐÆÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÚÎÔÑÄÖÜÙÎÈØÃÙÑËÏÓÖÄÒÏÑÎÛÒÃÉÎÑÇÏ
ÓÇØ¦àÏ¬ÕÇÃÙÛÎÓÇÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÙÎÓËÃÕÑÕÓÈÏÑÄÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÑÄÓÖÕÝ
ÎÒÏ¦ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÕÒÃÑÔÏÙÓÇÖ¦ÔÜ
ÙÚÏÝÃÊÏËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÞØÄÔÏÇÚ×ØÇ¬Õ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÃÊÏËÝÖÇÛÕÍÁÔËÏËÝÖÇØÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÑÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÙËÄÒÎÚÎÔ
ËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÖÇØÎÍÕØÏ¦
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÛÇßÖÕÌÁØËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ßÖÄÚÎÙÑÏ¦ËÑËÃÔÕßÚÕßÊßÙÖØÄÌËØÚÕß
ÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÇÒÒËØÍÏÑÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ
ÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÕÆÙßÓÖØÜÚËÆÕßÙÇ®¬Ç
ÈÂÓÇÚÇÑÇÏÚÇÇÔÕÃÍÓÇÚÇ®ÖÕßÁÍÏÔÇÔ
ËÏÊÏÑ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÊÎÓÇØÞÃÇÝ¡ÖÕßÚ¦ØÎËÃÔÇÏÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÇÒÒ¦ÕÏÁÖÇÏÔÕÏ
ÑÇÏÚÕÑÇÓ¦ØÏÊËÔÊÏËßÑÕÒÆÔÕßÔÚÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÄÑßÑÒÕÌÕØÏÇÑÄÚÕÇÔËÖÇØÑÁÙÚÇÚÕÙßÍÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄÊÃÑÚßÕ¬ÕÓËÚØÄ
ÛÇÇØÍÂÙËÏÑÇÛ×ÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÊËÞÛÕÆÓË
ÄÚÏÎÖÄÒÎÞØËÏÇàÄÚÇÔÓËÚØÄÏÇÚÃßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÕÏÌÜÔÁÝËÑËÃÔËÝÖÕßÛËÜØÕÆÔÚÕ
ËÍÞËÃØÎÓÇËÐÇØÞÂÝÒ¦ÛÕÝÓÏÇßÖÄÛËÙÎ
ÊÏÇÖÒËÑÕÓÁÔÜÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔ
¡ËÚÎÔÑØÃÙÎÈØËÛÂÑÇÓËÔÇàÕÆÓËÙßÔÕÒÏÑ¦ÙËÖÕÒÒÕÆÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÞØÄÔÕßÝ
§ÇÇÔÇÈÏ×ÔËÏÚÕÊÏÞÇÙÚÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔÔÇ
ÑÇÒÕÆÓÇÙÚËÔÇÈÏ×ÙÕßÓËÁÔÇÊÏÇØÑ×ÝÇÔÇÚØËÖÄÓËÔÕÖÇØÄÔÔÇÈÇÊÃàÕßÓËÚßÌÒÕÃÑÇÏ
ÇÖÇØ¦ÙÑËßÕÏÙËÁÔÇÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄÓÁÒÒÕÔ
ÙßÔËÔÔÄÎÙÎÑÇÏÎÙßÔËØÍÇÙÃÇËÃÔÇÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÒÁÐËÏÝÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÑÇÏÇÔÇÌÁØÛÎÑÇÔÖÕÒÆÖ¦ØÇÖÕÒÆÒÒÕÚËÜÝ
ËßÞÂÙÖÇÔÏÄÚÇÚÇÜÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÙßÞÔ¦
ÜÝÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕËÍÞËÃØÎÓÇËÓÖÄÒËÓÎ
ÙßÔÛÂÑÎÓËÚÕÓËÚØÄÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÎÌØ¦ÙÎÇÖÄÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ(TLYPJHU-HJ[VY`®©ÙÕÊËÔÇÔÇàÎÚËÃÚÇÏÒÆÙÎÇÒÒ¦ÓÄÔÕÚÕ¦ÊÏÑÕ®ÚÎÝ¦ÒÒÎÝ
ÖÒËßØ¦ÝÚÄÙÕÛÇÖÇÍÏ×ÔËÚÇÏÎÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ÄÚÏÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÕßÝÇØÓÕÊÃÕßÝÊËÔËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÍÏÇÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ¬ÄÙÕÎÑÄÔÚØÇÛÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÇÑÁÔÚØÇËÐÕßÙÃÇÝ
ËÔ×ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎÑÄÖÜÙÎÛÇ
ËÐÕßÙÏ¦àËÏÚÎÔÖÄÒÎ
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Μηνύματα από το θέατρο μέσω ποδοσφαίρου
Η σκηνοθέτρια Μαγδαλένα Ζήρα παρουσιάζει στο πλαίσιο της δράσης «ΣΕΖΟΝ Γυναίκες 2019-2021» το έργο «Οι Λύκοι»
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Συνάντησα τη ¡ÇÍÊÇÒÁÔÇÂØÇÒÃÍÕ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÖØËÓÏÁØÇÚÎÝÔÁÇÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÖÕßÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÊØ¦ÙÎÝ©§ßÔÇÃÑËÝ
 ®ÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇÚÕ
ÁØÍÕ©ÏÆÑÕÏ®ÚÎÝ¦ØÇ§ÚËÒ¦Ö
ÚÕÕÖÕÃÕÓËÚÁÌØÇÙËÑÇÏÙÑÎÔÕÛËÚËÃ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÙßàÎÚ×ÔÚÇÝÓË
ÚÎ¡ÇÍÊÇÒÁÔÇÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÇÓËÄÚÏÞØËÏÇàÄÓÇÙÚÇÔ
ÙÚÎÔÖÇØÁÇÓÇÝÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÔÇÖÕß
ÛÇËÃÞËÙÖÕßÊ¦ÙËÏÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÃÇ
ÇÌÕÆÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÚÁÛÎÑÇÔàÎÚÂÓÇÚÇÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÏÑ¦¬ÕÁØÍÕ©Ï
ÒÆÑÕÏ®ÚÎÝ¦ØÇ§ÚËÒ¦ÖÚÕß
ÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔÓËØÏÑÂÑÇÏÂÚÇÔÌÏÔÇÒÃÙÚ
ÍÏÇÚÕÈØÇÈËÃÕÕÆÒÏÚàËØØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÁÔÇÁØÍÕÓËÖÕÒÆÑÇÒÂÖÕØËÃÇ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦¬ÕÁØÍÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÙË
ÖËØÏÕÊËÃÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÖÕÑÁÔÚØÜÙÎÝÚÕß±ÖÕßØÍËÃÕßÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÄÖÜÝÓÕßËÃÖËÎ¡ÇÍÊÇÒÁÔÇÍÔ×ØÏàËÄÚÏÁÖÇÏØÔËÁÔÇØÃÙÑÕÒÄÍÜ
ÚÎÝÌÆÙÎÝÚÕßÁØÍÕß¥ÙÚÄÙÕÚÕ
ËÍÞËÃØÎÓÇÖÁÚßÞËÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
–Μαγδαλένα, πώς κατέληξες σε
αυτό το έργο;
¶¿ÚÇÔÇØÞÃÙÇÓËÚÕÖØÄÚàËÑÚ
ÐËÑÏÔÂÙÇÓËÔÇÊÏÇÈ¦àÕßÓËÖ¦ØÇ
ÖÕÒÒ¦ÁØÍÇÑÇÏÙßÔËÞÃàÕßÓËÈÁÈÇÏÇ
ÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÁØÍÇÇÖÄÍßÔÇÃÑËÝÙßÍÍØÇÌËÃÝ´ÚÙÏÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÁÔÇÇØÞËÃÕÑÇÏÇßÚÂÂÚÇÔ
ÁÔÇÇÖÄÇßÚ¦¡ÕßÌ¦ÔÎÑËÏÊÇÔÏÑÄ
ÁØÍÕÍÏÇÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙËÍÂÖËÊÇÁÐÜÖÇØÄÒÕÖÕßËÃÔÇÏÁÔÇÁØÍÕ
ËÙÜÚËØÏÑÕÆÞ×ØÕßÎÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÕß

2015

ÇÔÚÃÛËÚÕÌÆÒÕÃÍÕÔÚÇÏÖÕÒÒ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÓÇÝÇÌÕØÕÆÔ

Η Σάρα Ντελάπ, βάζει αυτά τα κορίτσια στο
επίκεντρο και μάλιστα
αποκαλύπτει αυτή τη γενιά που είναι πιο συνειδητοποιημένη, και προσπαθούν μέσα από την
αθωότητά τους να καταλάβουν συγκεκριμένα
κοινωνικά ζητήματα.
ËÃÔÇÏÍÏÇÑÒËÏÙÚÄÛÁÇÚØÕ¥ÙÚÄÙÕ
ÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÚÕÓËÍÕÂÚËßÙËÑÇÏ
ÁÑØÏÔÇÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÕÊËÆÙËÏ
ÙËÞÜØÏ¦ËÖËÏÊÂÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕ
ÁÔÇÖ¦ØÇÖÕÒÆÊÎÓÕÌÏÒÁÝ¦ÛÒÎÓÇ
ÑÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕËÃÔÇÏÁÔÇÝ¦ÓËÙÕÝ
ÚØÄÖÕÝÔÇÓÏÒÂÙËÏÝÓËÚÕÑÕÏÔÄÑÇÏ
ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝÁÔÇÙÆÍÞØÕÔÕÁØÍÕÚÕÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕ¥ÙÚÄÙÕÓËÚ¦ÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÁÈÒËÖÇ
ÄÚÏ¦ÌÎÔËÑ¦ÚÏÙÚÕßÝÛËÇÚÁÝÑ¦ÚÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÓÖ¦ÒÇ
–Όταν λες δύσκολο;
¶ËÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÈÇÚÄÝÕÊÏ¦ÒÕÍÕÝÎÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÚÕßËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÇÌÇÏØËÚÏÑÂÑÇÏÎÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇ
ÚÕßÖØÕÞÜØÎÓÁÔÎÇÒÒ¦ÁÞËÏÇßÚÄ
ÚÕÄÞÎÓÇÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕÚÕÕÖÕÃÕ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÇÍÇÖÎÚÄÙÚÎÔ ÆÖØÕ
¦ÔÕÔÚÇÝÇßÚÄÚÕÁØÍÕÇÔÇÑ¦ÒßÉÇ
ÖÄÙÕÈÇÛÏ¦ËÃÔÇÏÙÚÎÔÑÕßÒÚÕÆØÇ
ÓÇÝÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕ¡ÁÙÜÇßÚÕÆ
ÒÕÏÖÄÔÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÚ¦ÌËØË
ÔÇÓÇÝÊËÃÐËÏÖ×ÝÓÏÇÕÓ¦ÊÇÇÔÛØ×ÖÜÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÓÏÇÔ
¦ÒÒÎÙßÔËÃÊÎÙÎ
–Ακόμα και στις γυναίκες;
¶§ÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÏ

Η ΣΕΖΟΝ ÈÑË~ÉØ¸Æw¸Æ¸~Ñ{'Ñ³Ñ³{~Ì1ÓÑ³¨Ñ¨È{ÒÇÈ³iÚÉÑ³¨{~ÊÑ¨Ò³Ñit${Ö~{u³iØ.Ò¨Ñ
³ÉÜÒVÈo¨Ò×³i~É³¸Æ¬~Ñ{ÉËÑ{ÓÑÜ{³{~Ì~Ñ{×ÉÐ{{³{~ÌÓ¨oVÌØÐÈÉÂioÉËiÑoÙÑÜÓÑ=Ê¨Ñ
ÙÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝ¡¦ÒÏÙÚÇßÖ¦ØÞËÏ
ÁÔÇÝÔÁÕÝÑÇÔÕÔÏÙÓÄÝÖÕßÒÁËÏ
ÄÚÏÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÚÇÏÕÏÕÓ¦ÊËÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÁÞÕßÔÑÇÏÍßÔÇÏÑËÃÇÚÓÂÓÇÚÇ
ÖÃÙÎÝÑÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕËÏÊÏÑ¦ßÖ¦ØÞËÏ
¦ÔÏÙÎÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÙÚÏÝÍßÔÇÏÑËÃËÝ
ÕÓ¦ÊËÝËÔÐÁØÜÖÄÙÕÚÎØÕÆÔÚÇÏ
ÈÁÈÇÏÇ¯
–Η Σάρα Ντελάπ τις ομαδοποιεί…
¶ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÛÁÒËÏÔÇÊËÃÐËÏ
ÄÚÏÕÕÓÇÊÏÑÄÝÇÛÒÎÚÏÙÓÄÝÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÁÔÇ¦ÛÒÎÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏÓ¦ÛÎÓÇ
àÜÂÝÔÇÇÑÕÔÃÙËÏÝÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÙÕßÙßÔËÃÊÎÙÎÔÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏÝ
ÚÎÔÇÔÛØÜÖÏ¦ÙÕßÑÇÏÔÇÍÔÜØÃÙËÏÝ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÔÓÁÔËÏÙÚÕÔÖØÜÚÇÛÒÎÚÏÙÓÄ

–Τι σε ενθουσίασε στους «Λύκους»;
¶¬ÕÁØÍÕÚÕÈØÂÑÇÚÄÙÕÙÆÍÞØÕÔÕÚÄÙÕÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÄÑÇÏÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÄÖÕÚßÖ×ÔËÏÖÕÆÐËÑ¦ÛÇØÇÚÕ
Ö¦ÛÕÝÚÎÝÔËÄÚÎÚÇÝÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝ
ÚÎÝËÌÎÈËÃÇÝÑÇÏÊÃÔËÏÌÜÔÂÙËÓÏÇ
ÎÒÏÑÏÇÑÂÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÕÓ¦ÊÇÖÕß
ÙßÔÂÛÜÝÊËÔÚÕßÊÃÔÕßÓËÑÇÏÖÕÒÆ
ÙÎÓÇÙÃÇÍÏÇÔÇÊÕÓÂÙÕßÓËËÖ¦ÔÜ
ÚÕßÁÔÇÙÖÕßÊÇÃÕÛËÇÚØÏÑÄÁØÍÕ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÏÁÌÎÈËÝÑÕÖÁÒËÝßÔÂÛÜÝÇßÚÂÚÎÔÎÒÏÑÏÇÑÂÕÓ¦ÊÇÚÎÔ
ÖØÕÙÖËØÔ¦ÓËÚÎÛËÜØÕÆÓËÇÊÏ¦ÌÕØÎ¦ØÇ§ÚËÒ¦ÖÜÙÚÄÙÕÈ¦àËÏÇßÚ¦ÚÇÑÕØÃÚÙÏÇÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕ
ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÇßÚÂÚÎ
ÍËÔÏ¦ÖÕßËÃÔÇÏÖÏÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÎÑÇÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔÇÛÜÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝÂÇÔÛÁÒËÏÝ
ÚÎÔÇÌÁÒËÏ¦ÚÕßÝÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦àÎÚÂÓÇ-

ÚÇ¢ÇÃÔÕÔÚÇÏËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔËÝ
Ö¦ÔÜÙËÊÏ¦ÌÕØÇÛÁÓÇÚÇ§ÇÖÕÆÓËËÖÃÙÎÝÄÚÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÌËÓÏÔÏÙÚÏÑÄÁÞËÏÐËÑ¦ÛÇØÇÚÁÚÕÏÇÖØÄÛËÙÎ
ÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
–Οι Αμερικανές έφηβες, όπως σκιαγραφούνται στο έργο, έχουν τις
ίδιες ανησυχίες με τα κορίτσια
της Κύπρου;
¶¬ÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝËÌÎÈËÃÇÝ
ËÃÔÇÏÚÇÃÊÏÇÖÇÔÚÕÆËÃÔÇÏÖÇÔÇÔÛØ×ÖÏÔÇ´ÔÇÑÕØÃÚÙÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÑÇÏËÊ×ÑÇÏÖÇÔÚÕÆÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÎËÔÎÒÏÑÃÜÙÎ
ÎÚÇßÚÄÚÎÚÇÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÁÔÚÇÐÎ
ÚÕÔÇÇÔÂÑÜÑ¦ÖÕßÕÏÒÕÍÂÝÖÏÁÙËÏÝÑÇÌßÙÏÑ¦ÕÖØÜÚÇÛÒÎÚÏÙÓÄÝ
ÑÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÖÇÃØÔÕßÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÚØÇÍÜÊÃÇÝÙÚÕÁØÍÕ ÇÏÖÏÕËÏÊÏÑ¦
àÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÎÔËßØÏÑÂÇÔÕØËÐÃÇÎÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝÍÕÔËÃÝÓËÚÕ

–Και το ποδόσφαιρο…;
¶¬ÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕÚÏÝÌÁØÔËÏÑÕÔÚ¦ÁÞÕÔÚÇÝÖÕÒÒÁÝÊÏÇÌÕØÁÝÎ
ÓÃÇÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÁÔÇËÚËØÄÑÒÎÚÕÍÑØÕßÖ¬ÕÜØÇÃÕ
ÓËÚÕÁØÍÕËÃÔÇÏÄÚÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÚÕÔÇÛÒÎÚÏÙÓÄÙÇÔÁÔÇÔÚØÄÖÕÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÓ¦ÛËÏÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇÔÇÖ¦ØÕßÔ
ÓÇÛÂÓÇÚÇàÜÂÝÇÌÂÔÕÔÚÇÝÖÃÙÜ
ÚÕËÍ×ÚÕßÝ§ÇÊËÞÚÕÆÔÚÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÖÏÕ
ÈÇÙÏÑÄÚÕßÁØÍÕßÎÇÖÕÊÕÞÂÚÎÝ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇÝ¦ØÇ§ÚËÒ¦Ö
ËÖÃÚÎÊËÝÊËÔÚÕÖÕÛËÚËÃÚÕÁØÍÕÙË
ÓÏÇÓËÍÇÒÕÆÖÕÒÎÊËÔÒÁËÏÖÕÆÈÁÈÇÏÇÇÒÒ¦ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÓËÄÚÏËÃÔÇÏÙËÓÃÇÓÏÑØÂÖÄÒÎÚÎÝÓÁÙÎÝ
ÓËØÏÑÂÝ
–Με την Κύπρο αυτές οι πόλεις
έχουν κοινά;
¶×ÔÚÇÝÙËÁÔÇÔÛÇÒÁÍÇÓËÖØÕÙÚÇÚËßÓÁÔÕÓÏÑØÄÑÕÙÓÕÇØÞÃàÕßÔ
ÙÚÎÔÖÕØËÃÇÙÏÍ¦ÙÍ¦ÔÇÓÇÛÇÃÔÕßÔ
ÍÏÇÊÏ¦ÌÕØÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖÕÒÏÚÏÑ¦Â
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇ
ÚÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇØ¦ÍÓÇÚÇÖÕß
ßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÑÇÛÕØÃàÕßÔËÓÓÁÙÜÝÂ¦ÓËÙÇÚÎàÜÂ
ÚÕßÝßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÈØÂÑÇÄÚÏ
ÚÇÏØÏ¦àËÏÓËÚÎÔ ÆÖØÕ ÆÖØÕÝ
ËÃÔÇÏÁÔÇÝÓÏÑØÄÑÕÙÓÕÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÓÃÇÓÎÚØÄÖÕÒÎÊËÔËÃÔÇÏÕÔÊÃÔÕÂ
ÇØÃÙÏ©ÖÄÚËÈØÂÑÇÄÚÏÓÃÇÑ¦ÖÕÏÇ
ÇÌÁÒËÏÇÂÑÇÏËÒÒÏÖËÃÝÍÔ×ÙËÏÝÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÙÞËÚÃàËÚÇÏ
ÓËÄÚÏÓËÍÇÒ×ÔËÏÝÙËÁÔÇÇÖÕÒÆÚÜÝ
ÖØÕÙÚÇÚËßÓÁÔÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÇÖÄ
ÚÕßÝÍÕÔËÃÝÙÕßÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÇÔÛÁÒËÏÝ¡ÁÞØÏÖÕßÁØÞËÙÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÜÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÓË
ÚÎÙÑÒÎØÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
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Οφείλουμε να αγωνιστούμε για τα αυτονόητα
Ο Νεκτάριος Θεοδώρου μιλάει στην «Κ» για τον Λορεντζάτσιο του ομώνυμου έργου, που ανεβαίνει στο πλαίσιο των Κυπρίων 2019
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Το «Λορεντζάτσιο», ÁØÍÕÚÕßÒÌØÁ
§ÚË¡ßÙÙÁÇÔËÈÇÃÔËÏÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÏ¦ÔÔÎÕØÊÇÔÃÊÎÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÏËÛÔÕÆÝ¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÆÖØÏÇ
 ÑÇÏÚÕÔÕÓ×ÔßÓÕØÄÒÕÚÕÔ
ÑØÇÚ¦ËÏÕ§ËÑÚ¦ØÏÕÝËÕÊ×ØÕß
¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÁØÍÕÙÖ¦ÔÏÇÇÔËÈÇÃÔËÏËÖÃÙÑÎÔÂÝÑÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÙÚÕÔËÒÒÎÔÄÌÜÔÕÞ×ØÕÎÇÓÁÙÜÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÂÚÇÔ
ÚÕß ÓËÚÕÔÎÓÂÚØÎ²ÕØÔ
ÔÇßÖÕÊÆËÚÇÏÚÕÔÕØËÔÚà¦ÚÙÏÕ
©§ËÑÚ¦ØÏÕÝÓÕÆÒÁËÏÄÚÏÁÑÇÔËÁÔÇ
ßÖÕÑØÏÚÏÑÄÚÇÐÃÊÏÓÁÙÜÚÕßØÄÒÕß
ÇßÚÕÆÑÇÏÁÞËÏÈÕßÚÂÐËÏÙ»ÁÔÇÔÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÖßØËÚÄÍÏÇÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏ
ÄÙÕÑÇÒÆÚËØÇÓÖÕØËÃÚÕÔØÄÒÕÚÕß
ÑÇÏÔÇßÖÎØËÚÂÙËÏÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ¦ÖÕÉÎÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÏ¦ÔÔÎ
ÕØÊÇÔÃÊÎ
–Ο ρόλος που καλείσαι να υποδυθείς θεωρείται δύσκολος, ισχύει;
¶ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÖÕÒßÙÆÔÛËÚÕØÄÒÕÓËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÙÇÏÐÖÎØÏÑÕÆÝÂØÜËÝÄÖÜÝÕ³ÓÒËÚ
ÂÕ¡¦ÑÈËÛÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÊßÙÑÕÒÄÚËØÕßÝØÄÒÕßÝÖÕßÑÒÂÛÎÑÇÔÇËØÓÎÔËÆÙÜÑÇÛ×ÝÕÚØÄÖÕÝ
ÖÕßÙÑÁÌÚËÚÇÏÑÇÏÒËÏÚÕßØÍËÃÕÕØÁÔÚàÕËÃÔÇÏÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑÄÝÖÕØËÃÇ
ÚÕßÓÁÙÇÙÚÕÁØÍÕÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÚÕÊÏÑÄÓÕßßÖÕÑØÏÚÏÑÄÚÇÐÃÊÏ
ËÃÔÇÏÙÆÔÛËÚÕÓËÖÕÒÒÁÝÓËÚÇÖÚ×ÙËÏÝËÔ×ÚÏÝÖÒËÃÙÚËÝÌÕØÁÝ¦ÒÒÇ
ÒÁËÏÑÇÏ¦ÒÒÇËÔÔÕËÃÂ¦ÒÒÇÖØ¦ÚÚËÏ
ÂÊËÔÖØ¦ÚÚËÏÓËÙÚÄÞÕÔÇËÑÖÒÎØ×ÙËÏÚÕÔÙÑÕÖÄÚÕß
–Ποιος είναι ο Λορεντζάτσιο;
Ακροβατεί μεταξύ δύο εαυτών;
¶¬ÕÒÓ×ÔÇÖÜÖÜÝÕÕØÁÔÚàÕ
ËÃÔÇÏÕÑ¦ÛËËßÙßÔËÃÊÎÚÕÝÖÕÒÃÚÎÝÙËÓÏÇÇÑØÇÃÇÚÕÒÓÎØÂËÑÊÕÞÂ
ÚÕßÞÜØÃÝÜÙÚÄÙÕÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍ×
ÚÎÈÃÇÑÇÏÚÎÔÖØ¦ÐÎÚÎÝÊÕÒÕÌÕÔÃÇÝÃÔÇÏÎÌÜÔÂÚÎÝÇÌÆÖÔÏÙÎÝ
ÕÒ¦ÚØÎÝÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÕÖÇÛÏÇÙÓÁÔÕÝßÖËØÇÙÖÏÙÚÂÝÚÎÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÒÒ¦
ËÃÔÇÏÑÇÏÕÖÕÒÏÚÏÑÄÝÊÕÒÕÌÄÔÕÝÕ
ÚßØÇÔÔÕÑÚÄÔÕÝÚÕÈØ×ÓÏÑÕÑÇÏÊÏËÌÛÇØÓÁÔÕßÖÕÑËÃÓËÔÕÖÕßÙßÔËÏÊÎÚ¦ËÖÁÒËÐËÚÕÔÙÑÕÚËÏÔÄÊØÄÓÕ
ÑÇÏËÍÑÒÜÈÃÙÚÎÑËÙËÇßÚÄÔ

Καταθέτω τη δική
μου πρόταση

Η εξουσία σε λάθος
χέρια μπορεί εύκολα να
οδηγήσει σε τυραννία
–παραδείγματα πολλά
και από γειτονικές μας
χώρες. Άρα η ευθύνη
που μας βαραίνει είναι
τεράστια, αν θέλουμε
να ζούμε σε ένα κόσμο
ελεύθερο και δίκαιο.

–Πώς ζυγίζεις την πράξη του
Λορεντζάτσιο; Είναι ιδιοτελής
όταν επιτίθεται στον Αλέξανδρο;
ή υπάρχει κάτι πέραν του φθόνου, αν θέλεις;
¶©ÕØÁÔÚàÕÕÖÒÃàËÚÇÏÑÇÏÕÊÎÍËÃÚÇÏÙÚÎÔÇÔÛØÜÖÕÑÚÕÔÃÇÖØÕÙÈÒÁÖÕÔÚÇÝÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÚÎÝ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÇÍÜÔÏàÄÓËÔÕÝÍÏÇ
ÚÕÏÊÇÔÏÑÄÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÊËÔÖÇÆËÏÇÖÄÚÕÔÇËÃÔÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÝÍÏ»ÇßÚÄËÐ¦ÒÒÕßËÖÁØÞËÚÇÏÎ
ËÙÜÚËØÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÑÇÏÖ¦ÒÎÍÏ»
ÇßÚÄÖÕßÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÖØ¦ÐËÏÏÄÚÏ
ÖÇÍÏÊËÆËÚÇÏÙÚÕÈØ×ÓÏÑÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÖÕßÕÃÊÏÕÝÐËÑÃÔÎÙËÓÕÏ¦àÕÔÚÇÝ
ÙßÔËÏÊÎÚ¦ÙÚÕÚÁØÇÝ®ÑÇÏÈ¦ÌÕÔÚÇÝÚÇÞÁØÏÇÚÕßÓËÚÕÇÃÓÇÚÕß
ÐÇÊÁÒÌÕßÚÕß¿ÚÇÔÖÏÇÖÒÎÙÏ¦àËÏ
ÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝËÑÖÒÂØÜÙÎÝÚÕßÙÚÄÞÕßÚÕßËÃÔÇÏÇØÍ¦ÔÇÑ¦ÔËÏÖÃÙÜ
ÌÏÒÕÊÕÐÃÇÚÕßÎÓÇÚÇÏÕÊÕÐÃÇÚÕß
ÑÇÏÎÇÔ¦ÍÑÎÚÕßÔÇÇÖÕÚÏÔ¦ÐËÏ
ÇÖÄÖ¦ÔÜÚÕßÚÎØËÚÙÏÔÏ¦ÚÕßÕØËÔÚà¦ÚÙÏÕÇÖÕÚËÒÕÆÔÓÕÔÄÊØÕÓÕ
ÖØÕÝÚÎÔÚßØÇÔÔÕÑÚÕÔÃÇ
–Είμαστε εν πολλοίς δημιουργήματα της κοινωνίας μας, μπορού-

Ο Νεκτάριος ΘεοδώρουÉ~iÚÉËÑ{Òi¨ÙÑËÙiÈÙÖÉ³Ñ{³
¨É³ÇÒ³{VÈÉËÑ{t~ÒÚÉÉÈÈÉËÙi³ØÜË³iØÉÐ{ÑÑ~¨ÑËÑV³ÜÐi¨ÊÉ~ÙTÊ³ÈVT¨ËØ³ÌÑÙ{~Ñ{Üo³iKËÑ~Ñ{³i¨ÒÂi³iØÙÜ×ËÑØuVÌØ³TÑ¨Ñ~³i¨ËÇÉ{
με να πούμε το ίδιο για τον Λορεντζάτσιο;
¶ÇÌ×ÝÚÇËØËÛÃÙÓÇÚÇÖÕßÊËÞÄÓÇÙÚËÑÇÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙÚÕ
ÕÖÕÃÕàÕÆÓËÑÇÛÕØÃàÕßÔÖÕÒÒÁÝ
ÖÚßÞÁÝÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÝÓÇÝ
³ÒÒÜÚËÇÙßÔËÃÊÎÚÇÃÙÜÝÇÖÒ×Ý
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÚÕØËÆÓÇÑÇÏ¦ÒÒËÝ
ÌÕØÁÝÕÏÇÔÚÏÙÚ¦ÙËÏÝÓÇÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÎÙÚ¦ÙÎàÜÂÝÓÇÝ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÚÎÔÖÕØËÃÇÓÇÝÑ
ÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔËÃÓÇÙÚËÑÕÓÓ¦ÚÏ
ËÔÄÝàÜÔÚÇÔÕÆÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÚÎÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓÇÝËÇßÚÂÔÊØÕÆÓË
ÇÔÚÏÊØÕÆÓËÇÒÒÎÒËÖÏÊØÕÆÓËËÔ-

ÊßÄÓËÔÕÏÖØÕÙÜÖËÃÇÖÕßÇÒÒ¦àÕßÔ
ÇÔÇÒÄÍÜÝÚÜÔÖËØÏÙÚ¦ÙËÜÔ©ÕØÁÔÚàÕÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇÌÕØÁÙËÏÁÔÇ
ÙÑÕÚËÏÔÄÖØÕÙÜÖËÃÕÖÕßÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÎÊÏËÌÛÇØÓÁÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÑÇÏËÖÕÞÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇàËÏÑÇÏÚÕ
ÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÇÔÚÃÛËÚÕÓËÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÕßÖÏÙÚËÆÜ®ÑÇÏÚÏÝÏÊÁËÝ
ÚÕß¡ÄÔÕÁÚÙÏÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÇßÚ¦
ÖÕßÛÁÒËÏÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÚÙÏÛÁÒËÏÔÇÖÏÙÚËÆËÏÕÃÊÏÕÝÑÇÏÕÊÎÍËÃ
ÚÕÔËÇßÚÄÚÕßËÔÚÁÒËÏÙËÇÊÏÁÐÕÊÕ
ÇÌÕÆÍÃÔËÚÇÏÁÔÇÓËÚÕÖØÕÙÜÖËÃÕ
ÑÇÏÊËÔÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÌÁØËÏÚÎÔ
ÇÒÒÇÍÂÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÙËÑÇÛ×ÝÕ

–Τον ρόλο του Λορεντζάτσιο
υποδύθηκε και ο Δημήτρης
Χορν. Επίσης, και αρχικά ο ρόλος σου ανέβαινε από γυναίκες. Όλα αυτά σε απασχόλησαν;
g{ÑÑÉËÐÑ{É{Ü{~¨{ÊØÌT{
%ØÑ³{ÐÉ³ËÇÌÜÈØ³ÈØ
¨ÌÜÈØÐÈVÓ³{~Ñ{³¨ÑKÖ³iÂÑ³iÙÈÜÉ{ÒÐÓÑÉÓÑ
ÙiÐ{È¨o{~ÌÈ¨É³ÌVo{ÑÑÑÙÌ~ÑÜÖ³É¨ÑÐ¨³
¨ÌÜÐÈ~Ñ{ÑÈi¨É³Ê³i
~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊÒi³È~iÚÓ³iÐÈ ËÑ{~ÜÑ~ÉÈ³{~Ì
~Ñ{ÐÉoÒÜi³{ÐÊÈÐÈÉÐ{³ÉÖÚi~É{ÒiØ¨ÙÑËÙiØ
ÓÑÜÈÖÚÉ³¨ÌÜ³Ó³{È
ÐÉoÓÚÈØV~Ñ{³ÉÈTÑ¨{³
o{¤ÑÈ³ÌÑ³ÑÚÓ³³iÙ{~ÊÐÈ
É¨ÐiÉÈ³{~Ê¨Ì³ÑiT¨ËØÑ
ÓT³¨ÑÐÐÓi³i~ÓiÉ
¨ioÖÐÉÉØÉ¨ÐiÉËÉØ
–Η διασκευή του έργου που
έγινε από τον Ιορδανίδη, αφορά και τον ρόλο σου, έχει προσαρμοστεί στον σημερινό Λορεντζάτσιο;
g{ÑÑÈ³ÌÚÑ¨ÓÉ{Ñ¨³ÊÉ³É³{Òiå³É{ÉÖÐÑ{
'È{~Ò~Ñ{ÓTÉ{¨Ñ¨Ð³ÉË
³ÊÐÉ¨ÑåÈ³ÌKÓKÑ{ÑÑ×¨Ò~Ñ{³i~iÚÉ³{~ÊÐÑ³{Ò³È
{ÒiVÑ×Ö³Ó¨oÐÉ³Ñ×Ó¨É³Ñ{³iÖoT¨iÉTÊVÙ{Ñ³i¨³ÑØ³i{i³{~Ì³i³Ñ³È
ÓÐÐÉ³¨È~É{ÐÓÈ$¨É³ÇÒ³{³È³Ì³É~Ñ{³È³¨Ñ
ÉÂÑ~ÜÈÚÉËÑ×Ó¨É{ÐÓÑ³È
³${~ÈÐÉ{~ÌV³i{ÙÓÑ³iØ
ÜÉÈÚÉ¨ËÑØV³ÒÚØ³Èo{Ñ
³iÑ³¨ËÙÑ³È~Ñ{³ÈØÑÚ¨ÈØVÑ¨ÌÜÈ³Ñ×Ñ{ÌÐÉÑ
ÑÑ³Ö
–Το έργο δεν ανεβαίνει συχνά,
θα είσαι μετά τον Χορν ο επόμενος…
g(¨ÒoÐÑ³{³Ó¨oÙÉÑÉKÑËÉ{ÈTÒÉ³Ò³Ì¨V É~³Ò¨{Ø1ÉÙ¨ÈVÐÉ³Ò³
É~³Ò¨{VÐÉ³Ò³)~Ñ{
ÒÉ{ÜÓo³ÑØ

ÒÇÄÝÂÚÇÔÇÔÁÚÕÏÓÕÝÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏ
–Αφορά το σήμερα ένα θεατρικό
έργο του 19ου αιώνα, του ρομαντικού 19ου αιώνα, το οποίο εξιστορεί γεγονότα του 16ου αιώνα;
¶ÔÇÓÌÃÈÕÒÇÚÕÁØÍÕËÃÔÇÏÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÑÇÛ×ÝÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÚÕ
ÛÁÓÇÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÑØÃÙÎÝÚÜÔÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô
ÛËÙÓ×Ô¬ÇÏÙÚÕØÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÚÎÝ
¢ÒÜØËÔÚÃÇÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏÚÎÝ
ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÜÔ¡ËÊÃÑÜÔËÃÔÇÏ
ÎÖÎÍÂÁÓÖÔËßÙÎÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÒÌØÁÔÚË¡ßÙÙÁ¬ÇÌÇÏÔÄÓËÔÇ
ÙÂÓËØÇÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÖÜÝÚÃÖÕÚÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÕÑÇÏÖÜÝÞØËÏ¦àËÚÇÏËÍØÂÍÕØÙÎÑÇÏËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÍÏÇ
ÔÇÓÎÔÑÇÚÇØØËÆÙÕßÔÕÏÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÛËÙÓÕÃÏÊÏÑ¦ÄÙËÝÔËÄÚËØËÝ
ÍËÔÏÁÝÂÚÇÔÚßÞËØÁÝÔÇÓËÍÇÒ×ÙÕßÔ
ÙËÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÏàÄÚÇÔÇÖÄÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚËÃÔÕßÔÔÇ
ÐËÞÔÕÆÔÚÕÙÑÕÚËÏÔÄÖÇØËÒÛÄÔÚÎÝ
ÇÔÄÊÕßÚÕßÌÇÙÏÙÓÕÆÑÇÏÚÕßÔÇàÏÙÓÕÆÑÇÏÚÏÝÕÒÁÛØÏËÝÙßÔÁÖËÏÁÝ
ÚÕßÝËÓÃÇËÖÕÞÂÖÕßÚÕËßØÜÖÇáÑÄÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇÑÏÔÊßÔËÆËÏËÔ×Î
¦ÔÕÊÕÝÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÇÔ¦ÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÇßÚÇØÞÏÑ×ÔÎÍËÚ×ÔÓË
ÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔËÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝËÃÔÇÏ
ÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÎÇÊÏÇÌÕØÃÇÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÕÏ
ÖÕÒÃÚËÝÜÝÖØÕÝÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÚÕßÝ
ÊÏÑÇÃÜÓÇÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÕÁØÍÕÇßÚÄ
ËÖÃÑÇÏØÕÄÙÕÖÕÚÁ
–Η ελευθερία, η τυραννία, η δημοκρατία, η εξουσία είναι έννοιες
διάχυτες στο έργο. Πώς τις βλέπεις εσύ σήμερα;
¶ÒËßÛËØÃÇÑÇÏÎÓÕÑØÇÚÃÇÁÔÔÕÏËÝØËßÙÚÁÝÑÇÏÄÞÏÊËÊÕÓÁÔËÝ
ÔÚÏÝÛÁÒÕßÓËÖØÁÖËÏÔÇÚÏÝÊÏËÑÊÏÑÕÆÓËÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÚÇÏÊÏÑ¦ÙÚÏÝ
ÓÁØËÝÓÇÝÁÞÜÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏËÖÏÑØÇÚËÃÎÖÇØ¦ÔÕÏÇÚÕÖÇØ¦ÒÕÍÕÎ
ËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎÚÎÝÎÒÏÛÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÈÒÇÑËÃÇÝÖÕÓÁÔÜÝÕÌËÃÒÕßÓËÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÕÆÓËÑÇÏÔÇÇÍÜÔÏÙÚÕÆÓËÍÏÇÚÇÇßÚÕÔÄÎÚÇËÐÕßÙÃÇÙËÒ¦ÛÕÝÞÁØÏÇÓÖÕØËÃËÆÑÕÒÇ
ÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÚßØÇÔÔÃÇ¶ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÖÕÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÍËÏÚÕÔÏÑÁÝ
ÓÇÝÞ×ØËÝ³ØÇÎËßÛÆÔÎÖÕßÓÇÝ
ÈÇØÇÃÔËÏËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÇÇÔÛÁÒÕßÓËÔÇàÕÆÓËÙËÁÔÇÑÄÙÓÕËÒËÆÛËØÕÑÇÏÊÃÑÇÏÕ
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Προβληματικό έργο, προβληματικότερη παράσταση
Οι «Ικέτιδες» Ö²"ÚÕßßØÏÖÃÊÎÊËÔÇÔËÈÇÃÔÕßÔÙßÞÔ¦ÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÖÏÊÇÆØÕßÚÕ ÇÖÄÚÕÛÔÏÑÄÁÇÚØÕ
ÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ¬¦ÑÎ¡ÕßàËÔÃÊÎÚÕ
 ÇÖÄÚÕÔËÇÚØÏÑÄ©ØÍÇÔÏÙÓÄ
ÆÖØÕßÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ§ÃÑÕß²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝÑÇÏÚÕ ÇÖÄÚÕ ØÇÚÏÑÄ
ÁÇÚØÕÕØËÃÕßÒÒ¦ÊÕÝÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ ×ÙÚÇ¡Ö¦ÑÇ
¡ËÚÎÌËÚÏÔÂÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂÛÔÏÑÕÆË¦ÚØÕßÑÇÏ© ÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚ¦ÛÎÏÈÇÛÏÔÕÆÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÙÇÌËÃÝÕÏÒÄÍÕÏÍÏÇÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÕÏ
ÑÁÚÏÊËÝ®ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕ
ÚÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÙÑÎÔÕÛËÚ×ÔÛË¦ÚØÜÔÏÄÒÕßÚßÞÇÃÇÕÁÙÑÏÍØ¦ÌËÏ
ÄÚÏÇÖÕßÙÏ¦àËÏÎÙßÔÛËÚÏÑÂÖßÑÔÄÚÎÚÇÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÇÓËÍ¦ÒÇÁØÍÇÚÕßßØÏÖÃÊÎ®Õ ÃÚÕÄÚÏÓÇàÃÓË
ÚÕÔØÇÑÒÂ®ËÃÔÇÏÕÏÚØÇÍÜÊÃËÝÖÕß
ÖØÕÑÇÒÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÎÇÓÎÞÇÔÃÇ
ÑÇÏÒÏÍÄÚËØÎÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎ®ÎÇÑÒÃÔ
ÔÚËªÕÓÏÍÃÄÚÏÓÇàÃÓËÚÕßÝØÇÑÒËÃÊËÝ®ÕÏÑÁÚÏÊËÝ®ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝ
ÁØÍÇËÛÔÏÑÂÝÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝ®Ê×Î
ÛÂÔÇÊËÔËÃÔÇÏÎÇßÚÇØÞÏÑÂÎÍËÓÕÔËÆÕßÙÇÊÆÔÇÓÎÚÎÝÛÎÔÇáÑÂÝßÓÓÇÞÃÇÝÏÓÖËØÏÇÒÏÙÚÏÑÂÖÕÒËÓÏÑÂÓÎÞÇÔÂÑÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÊÆÕÖÄÒÕßÝ
ÚÕßËÔËÐËÒÃÐËÏËÒÕÖÕÔÔÎÙÏÇÑÕÆ
ÕÒÁÓÕßÇÒÒ¦ÑÁÔÚØÕÚÕßÄÍÕß
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
ÚÇÔËÜÚËØÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÕßØÏÖÃÊÎÝßÏÕÛÁÚÎÙËÙÚÏÝÚØÇÍÜÊÃËÝÚÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÎÑ¦ÖÕÚËÙÞÎÓÇÚÏÑÂÞØÂÙÎÚÕßÓßÛÕÒÕÍÏÑÕÆßÒÏÑÕÆ
ÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙËÏÑÇÚËßÛËÃÇÔÍÏÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÚÕß¬ÕÖ²ÕÏÛÎÔÇÃÕÏÎÚÚ×ÔÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÕÏÜÚÕÆÝÙÚÕ
ÂÒÏÕÂÒËÙÏ©ÏÕÏÜÚÕÃÇØÔÂÛÎÑÇÔÇØÞÏÑ¦ÔÇÖÇØÇÊ×ÙÕßÔÙÚÕßÝ

ÛÎÔÇÃÕßÝÚÕßÝÔËÑØÕÆÝÚÕßÝ©ÚÇÔ
ÒÕÏÖÄÔÕßØÏÖÃÊÎÝÙÚÏÝÑÁÚÏÊËÝ®
ÓÄÒÏÝÊÆÕÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÇÔÇÚØÁÞËÏ
ÙÚÎÔ¦ØÔÎÙÎÚÜÔÎÈÇÃÜÔÔÇÖÇØÇÊ×ÙÕßÔÚÏÝÙÕØÕÆÝÚÜÔØÍËÃÜÔ
ÓËÚ¦ÚÕÔÊÏÖÒÄÞÇÓÄÚÕßÚËÕÑÒÂ

Με τη συμπαραγωγή
Εθνικού Θεάτρου και
ΘΟΚ, σε σκηνοθεσία
Στάθη Λιβαθινού,
γίνονται σαφείς οι λόγοι
για τους οποίους
οι «Ικέτιδες» βρίσκονται
στο περιθώριο
του ενδιαφέροντος.
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ÑÇÏÚÕßÕÒßÔËÃÑÎËÃÞËÙÃÍÕßØÎÚÎÔ
ËÓÖÒÕÑÂÑÇÏÚÎÙßÍÑÏÔÎÙÏÇÑÂÌÄØÚÏÙÎÚÕßÇÛÎÔÇáÑÕÆÑÕÏÔÕÆÙÜÝÍÏ»
ÇßÚÄÙÚØ¦ÌÎÑËÙÚÎÔ¦ÒÒÎÓÕØÌÂ
ÛË¦ÚØÕß®ÖÕßÇÍÇÖÕÆÙÇÔÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÕÃÊÏÕÝÑÇÏÕÏÛÎÔÇÃÕÏ!ÚÎÙÑÎÔÂÚÎÝÍÕØ¦ÝÄÖÕßÇÔÇÓËÚØÏÄÔÚÇÔ
ÚÇÑÚÏÑ¦ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÏËØÇÙÚÁÝÚÎÝ
ØÎÚÕØÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝ
¡ËÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒÕßÝÇÍ×ÔËÝÒÄÍÜÔ
ÕßØÏÖÃÊÎÝÛÃÍËÏÙÚÏÝÑÁÚÏÊËÝ®ÓÏÇ
ÙËÏØ¦àÎÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙÇÔÁÔÚÕÔÇÚÎÔÖÄÒÎ¬ÕÚÃÓÎÓÇÚÎÝ
ËÖÏÒÕÍÂÝÄÓÜÝÜÝÖØÕÝÚÎÊØÇÓÇÚÕßØÍÏÑÂÏÙÕØØÕÖÃÇËÃÔÇÏÈÇØÆ¶ÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÖØÄÙÒÎÉÎÚÕßÁØÍÕßÓÕÏØÇÃÇ!ÕÏËÑÚËÔËÃÝÓÕÔÄÒÕÍÕÏ
ÑÕßØ¦àÕßÔÎÖËØÏÍØÇÌÂÚÎÝÓ¦ÞÎÝ
ÛÎÔÇÃÜÔÎÈÇÃÜÔÇÖÄÚÕÔÍÍËÒÏÕÌÄØÕÓÕÏ¦àËÏÖËØÏÚÚÂØÕÝÚÕÚÁÒÕÝ
ÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏÎÐÁÔÎ®ÙÑÎÔÂÓËÚÎÔ

ß¦ÊÔÎÁÚÕÏÓÎÔÇØÏÞÛËÃÙÚÎÌÜÚÏ¦
ÖÕßÑÇÃËÏÚÎÙÕØÄÚÕß¦ÔÊØÇÚÎÝÑÇÏ
ÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÎÝÕÕÖÕÃÕÝÇÖÕÞÜØËÃ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÁÔÇÔÇÑÄÓÎÓÕÔÄÒÕÍÕ
ËÔ×ÖËØÏÚÚÂËÃÔÇÏÑÇÏÎÙÑÎÔÂÓË
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÜÔÙÑÕÚÜÓÁÔÜÔÖÕßÑÇÚÇÌÛ¦ÔÕßÔÍÏÇÇÑÄÓÎÁÔÇÔÛØÂÔÕ
ÄÍÕÝÖÕßÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍËÃÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÎÝÛÎÔ¦ÝÜÝÇÖÄÓÎÞÇÔÂÝ
ÛËÕÆÊËÔßÖ¦ØÞËÏßÚÂÜÙÚÄÙÕÛÇ
ÙÎÓ¦ÔËÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÁØÍÕß
©Ú¦ÛÎÝÏÈÇÛÏÔÄÝÖØÕÌÇÔ×Ý
ÍÔ×ØÏàËÚÏÝÊØÇÓÇÚÕßØÍÏÑÁÝÇÊßÔÇÓÃËÝÚÕßÁØÍÕßÏÙÚËÆÜÄÚÏÙÚÇÛËØÄÝ
ÙÚÎÔÖÃÙÚÎÚÕßÍÏÇÚÕÔËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄØÄÒÕÚÕßÛÔÏÑÕÆË¦ÚØÕßÓË
ÇßÚÂÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÚÕß
ÜÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÛÁÒÎÙËÔÇÊ×ÙËÏÁÔÇÓ¦ÛÎÓÇÑÇÛÄÒÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÍÏÇÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÚÕßÚØÇÍÏÑÕÆÒÄÍÕßÚÎÔÖØÕÙÕÞÂ

ÚÎÓËÒÁÚÎÚÕÔÑÄÖÕÖÕßÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÎËØÓÎÔËÃÇÚÕßËÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓËÚÕÔÖÕÏÎÚÂÏ×ØÍÕ ÕØÕÖÕÆÒÎ
ÖÕßÇÖÁÊÜÙËÚÕÔÇØÞÇÃÕÒÄÍÕÙÚÎ
ÔÁÇËÒÒÎÔÏÑÂÑÇÏÚÕÔÙßÔÛÁÚÎÍÍËÒÕ¬ØÏÇÔÚÇÌÆÒÒÕßÁÊËÏÐËÙÚÕÑÕÏÔÄ
ÓËÙÎÓËØÏÔÄÚØÄÖÕÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÁÓÓËÚØÕÝÒÄÍÕÝÑÇÛ×ÝÁÔÇÓÖÏÚÑÇÛÕÊÎÍÕÆÙËÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÙÚÎØßÛÓÏÑÂ
ËØÓÎÔËÃÇÚÕß
¬ÕÊËÆÚËØÕÓ¦ÛÎÓÇÖÕßÁÊÜÙË
ÕÏÈÇÛÏÔÄÝÓËÇßÚÂÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÌÕØ¦ÚÕÔ²ÕØÄÚÇÛËØÂÖÎÍÂ
ÇÓÎÞÇÔÃÇÝÍÏÇÚÕßÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÕÏ
²ÕØÕÃÚÜÔÚØÇÍÜÊÏ×ÔÙßÞÔ¦ÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÂÑÇÏÇÌÇÏØÕÆÔÚÇÏÓËÙÇÌÁÝÚÕ
ÊÃÒÎÓÓÇÍÏÇÚÕÇÔÖØÁÖËÏÚÇÞÕØÏÑ¦
ÔÇÚØÇÍÕßÊÏÕÆÔÚÇÏÇÔËÃÔÇÏÖØÕÚÏÓÄÚËØÎÎÙßÔËÑÌ×ÔÎÙÎÂÚÕÓÕÃØÇÙÓÇ
ÚÜÔÙÚÃÞÜÔÙÚÇÓÁÒÎÚÕßÍÏÇÚÕÚÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÄØÞÎÙÎÙËÓÏÇ

ÙÆÍÞØÕÔÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¬ÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÙßÞÔ¦ÍÏÇÚÕßÝ²ÕØÕÆÝÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÔÁÕÏÂÙÞËÚÏÑ¦¦ÖËÏØÕÏÑÇÏ
ÇÖÇÃÊËßÚÕÏÌÜÔÎÚÏÑ¦ÑÇÏÑÏÔÎÙÏÕÒÕÍÏÑ¦ÎÛÕÖÕÏÕÃËÔÏÙÞÆËÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÏÇÚÕÔ²ÕØÄÚÜÔÑÁÚÏÊÜÔ®ÕÏÈÇÛÏÔÄÝÖÂØËËÔÔÁÇÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏËÝÚÎÔÔÔÇÏÇÍÑÏ×àÎÚÎÔÔÚØÎ
ËÕÊÄÚÕßÚÎÔ ÄØÇ ÇØÈÕÆÔÎÚÎÔ
¬àÃÔÎÇÖÇÊÕÖÕÆÒÕßÚÎÔÍÒÇãÇ
ÇÖÖ¦ÚÎ¡ÇØÃÇÇÈÈÃÊÕßÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÇ¬¦ÑÇÒÕßÚÎÔ¬¦ÔÏÇ¬ØÆÖÎ
ÑÇÏÚÎ§ÏÄÈÎ²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÓËÚÇËØÓÎÔËßÚÏÑ¦ÚÕßÝÓÁÙÇÙË
ÖÒÂØÎ¦ÔÛÎÙÎ¡ÄÔÕÙËÇßÚÂÔÚÎ
È¦ÙÎÓÖÕØËÃÎÁØËßÔÇÍÏÇÚÕÔ²ÕØÄ
ÚÎÝÇØÞÇÃÇÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÚØÇÍÜÊÃÇÝ
ÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÙÑÎÔÂÔÇÊ×ÙËÏÑÇØÖÕÆÝÖÏÖÒÁÕÔÁÞÕÔÚÇÝÎÑ¦ÛËÓÃÇ
ÁÔÚÕÔÎÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÇÔÑÇÏÓÁÒÎ
ËÔÄÝÙßÒÒÕÍÏÑÕÆÕØÍ¦ÔÕß®ÊÏÇÚÂ-

ØÎÙÇÔÚÎÔÇßÚÕÔÕÓÃÇÚÕßÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÇÙßÔÂÛÜÝ
ÇÊÏ¦ÌÕØÇÓÁØÎÚÕß²ÕØÕÆ
©ÚÏÑÁØÊÏÙËÓËÚÕÔ²ÕØÄÄÓÜÝ
ÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕÁÞÇÙËÇÖÄÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÜÔØÄÒÜÔÌÕØÓÇÒÏÙÚÏÑÂ
ÑÃÔÎÙÎÑÇÏÎÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÏÎÓÁÔÎ
ËØÓÎÔËÃÇÚÎÝ ¦ÚÏÇÝÇÔÊÕßÒ¦ÑÎ
ÙÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÈÇÙÏÒÕÓÂÚÕØÕÝÃÛØÇÝ
ÑÇÔÕÔÏÑ¦ËÏÙÁØÞËÚÇÏÙßÓÖ¦ÙÞÕÔÚÇÝ
ÓËÚÏÝÞÇØÕÑÇÓÁÔËÝÓÇÔ¦ÊËÝÚÕß²ÕØÕÆÑÇÏÕËÖÏÖÄÒÇÏÕÝÜØÇÏÕÖÇÛÂÝ
ÎÙÁÇÝÚÕßÑÎÇÑËÒÒÇØÃÕßÇÒÒÕÏ×ÔÕßÔÚÕÚØÇÍÏÑÄÂÛÕÝÑÇÏÊËÔÙßÔÕÓÏÒÕÆÔ®ÓËÚÕÔ²ÕØÄ©²ØÂÙÚÕÝ
ÕßÍ¦ØÎÝÜÝÊØÇÙÚÕÝÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÜÝÙßÔÊËÚÏÑÄÝÑØÃÑÕÝÓËÚÇÐÆÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÑÇÏ²ÕØÕÆÑÇÏÕ²¦ØÎÝ²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝÙÚÕÔ
ØÄÒÕÚÕßÎÈÇÃÕß ÂØßÑÇÇÖÕÊÃÊËÏ
ÚÄÙÕßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÚÎÔÇÒÇàÕÔËÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÇÔÕÎÙÃÇÚÕßÔÏÑÎÚÂ×ÙÚËßÖÕÔÕÓËÆËÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕßØÎÚÕØÏÑÕÆ
ÇÍ×ÔÇÓËÚÕÔÎÙÁÇ
©ÒÇÇßÚ¦ÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÕÖØ×ÚÕ
ÓÁØÕÝÚÎÝÚØÇÍÜÊÃÇÝÚÕÊËÆÚËØÕ
ÄÚÇÔÁØÞËÚÇÏÕÍÍËÒÏÕÌÄØÕÝÇÖÄÚÕ
ÖËÊÃÕÚÎÝÓ¦ÞÎÝÍÏÇÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏ
ÚÎÔÃÑÎÚÜÔÛÎÔÇÃÜÔËÐÇÏØËÚÏÑÄÝ
ÙÚÕÔØÄÒÕÕÔÊØÁÇÝ¬ÙÁÒËÖÕÝÑÇÏ
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÕÎÙÁÇÝÑÇÚÇÖÕÔÎÓÁÔÕÝÖÒÁÕÔÇÖÄÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÖÕÒËÓÏÑÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÚÎÔËØÓÎÔËßÚÏÑÂÙßÔÁÖËÏÇÖÕßÚÎÝÁÒËÏÖËÁÜÝÚÄÚËÇÒÒ¦
ËÃÔÇÏÂÊÎÇØÍ¦¬ÕÚËÒËÏÜÚÏÑÄÞÚÆÖÎÓÇÊÃÔËÏÎÖÇÏÊÏÑÂÞÕØÜÊÃÇÖÕß
ÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÎÙÚÕÑÕÃÒÕÚØÇÍÕßÊ¦
ÚÕÔÛØÂÔÕÚÜÔÕØÌÇÔ×ÔÚÕßØÍÕßÝ
¬ÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÄÁØÍÕÑÇÚÁÙÚÎÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÄÚËØÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÑ¦ÔÕßÓËÇØÑËÚÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÔÇÚÕÐÇÔÇÊÕÆÓË¯
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ΒΙΒΛΙΟ

Η γαλλική αντίσταση
και η «Μαντόνα» της
Η περιπετειώδης ζωή της Βιρτζίνια Χολ που θα γίνει ταινία
SONIA PURNELL
A Woman of no Importance
εκδ. Viking, 2019, σελ. 352
Του ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΥ

Hταν ÎÇÄØÇÚÎÑÇÚ¦ÙÑÕÖÕÝÎÓÕÔÇÊÏÑÂÍßÔÇÃÑÇÏÊÏ×ÚÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÇÖÕÔËÓÂÛÎÑËÁÔÇÇÖÄÚÇÇÔ×ÚËØÇ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÖÇØ¦ÙÎÓÇÍÏÇËÐÇÏØËÚÏÑÄÎØÜÏÙÓÄ®ÙÚÕÔ
qÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÏØÚàÃÔÏÇ²ÕÒÚÎÔÖÇØÇÙÎÓÕÌÄØÎÙÂÚÎÝÇÖÄÚÕÔÙÚØÇÚÎÍÄ
©ßÃÒÏÇÓ§ÚÄÔÕÈÇÔÇØÞÎÍÄÚÎÝ6::
ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÓßÙÚÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝÙÚÕÔÖÄÒËÓÕàÂÚÎÙËÔÇÖÇØÃÙÚÇÚÇÏÓÄÔÕÎÓÎÚÁØÇÚÎÝ©ÚÇÔÕ
ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÕÆÓÇÔÖØÕÙÌÁØÛÎÑË
ÔÇÚÎÔÚÏÓÂÙËÏÙÚÕÔËßÑÄ6ÃÑÕ
ÙÕÌÃÙÚÎÑËÊÏ¦ÌÕØËÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃËÝ
ÍÏÇÔÇÇØÔÎÛËÃ¡ÁÞØÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄ
ÚÎÝÕßÊÁÖÕÚËËÖËÊÃÜÐËÚÎÊÎÓÄÙÏÇ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÖÇØÄÚÏËÃÞËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÎÓßÙÚÏÑÂÖØ¦ÑÚÕØÇÝÚÜÔÙßÓÓ¦ÞÜÔ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎ®
ØËÚÇÔÃÊÇÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÄÔÏÇÕßØÔÁÒÄÓÜÝÓËÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ
ÖÕßÛÇÓËÚÇÌËØÛËÃÙÆÔÚÕÓÇÙÚÕÔ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÐËÚßÒÃÍËÏÓËÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂÇØËÚÂÚÕÔÓÃÚÕÚÎÝØÏ¦ÊÔÎÝ
ÌÁØÔVÔÚÇÝÙÚÕÌÜÝÚÎÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂàÜÂÓÏÇÝÍËÔÔÇÃÇÝÍßÔÇÃÑÇÝ
ÖÕßËÃÞËßÖÕÚÏÓÎÛËÃÙËÄÒÎÚÎÝÚÎ
àÜÂÜÝÇÙÂÓÇÔÚÎ®
ËÔÔÎÓÁÔÎÚÕ ÙÚÎÇÒÚÏÓÄØÎÍÄÔÕÝÖÒÕÆÙÏÇÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÎÏØÚàÃÔÏÇ²ÕÒÖØÕÕØÏàÄÚÇÔ
ÍÏÇÚÎÔßÉÎÒÂÑÕÏÔÜÔÃÇÇÒÒ¦Î
ÃÊÏÇËÃÞËÑÒÃÙÎÙÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇ

Το εξώφυλλο³ÈK{KÜËÈ³iØÙiÐ{o¨Ò×È.Ì{Ñ(È¨ÓÜ

Γόνος πλούσιας οικογένειας, προοριζόταν
για την υψηλή κοινωνία.
Η ίδια είχε άλλη άποψη.
Βρέθηκε να εργάζεται ως
κατάσκοπος για τις βρετανικές και αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
στον Β΄ Παγκόσμιο.
ÇÖÄÌÇÙÂÚÎÝÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÏÝ
ÙÖÕßÊÁÝÚÎÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÁÓËÒÒËÔÇÙÌØÇÍÃÙËÏÚÎàÜÂÚÎÝÑÇÛ×Ý
ÍÕÎÚËÆÛÎÑËÇÖÄÚÕÖØÕÖÕÒËÓÏÑÄ
ÇØÃÙÏÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÑÇÏÍßÔÇÏÑËÃÇÝÞËÏØÇÌÁÚÎÙÎÝ©ÔËÏØÄÚÎÝ
ÂÚÇÔÔÇÍÃÔËÏÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝÇÒÒ¦
ÕÏÇÏÚÂÙËÏÝÚÎÝÙÚÕÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦Ø-

ÚÓËÔÚÇÖÕØØÃÌÛÎÑÇÔÎÓÃÇÓËÚ¦
ÚÎÔ¦ÒÒÎÙËÓÃÇËÖÕÞÂÖÕßÓÄÔÕÁÐÏÍßÔÇÃÑËÝËÖÃÙßÔÄÒÕß
ßÖÎØËÚÕÆÙÇÔÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇ ÇÚ¦ÌËØËÖ¦ÔÚÜÝÔÇÖØÕÙÒÎÌÛËÃÚÕ 
ÜÝÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÖØËÙÈËÃÇÚÎÝÇØÙÕÈÃÇÝÍÏÇÔÇ
ÓËÚÇÚËÛËÃÇØÍÄÚËØÇÙÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÖØÕÐËÔËÃÇÚÎÝÓÆØÔÎÝÚÎÝ
ËÔËÚÃÇÝÑÇÏÚÕß¬ÇÒÃÔÖ¦ÔÚÇÜÝ
ÊÏÕÏÑÎÚÏÑÂßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÍ¦ÍÍØÇÏÔÇ
ÄÓÜÝÇÖÄÁÔÇÑßÔÎÍËÚÏÑÄÇÚÆÞÎÓÇ
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÚÕ ÖØÕÑ¦ÒËÙË
ÚÕÔÇÑØÜÚÎØÏÇÙÓÄÚÕßÇØÏÙÚËØÕÆ
ÖÕÊÏÕÆÚÎÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÍÄÔÇÚÕ
È¦àÕÔÚÇÝÁÚÙÏÕØÏÙÚÏÑÄÚÁÒÕÝÙÚÇ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ¦ÄÔËÏØ¦ÚÎÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃÚÕ  ÇÖÄ
ÚÕÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚ
ÞÕÔÚÇÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÇÖÄÖØ×ÚÕÞÁØÏÚÎÔÇÖËÏÒÂÚÕßÌÇÙÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÚÕßÔÇàÏÙÓÕÆËÖÁÒËÐËÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÚÎÔÚÄÒÓÎÚÎÍÕÎÚËÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÖÇÔÕßØÍÃÇÚÎÝÙÚÎÔßÖÎØËÙÃÇÚÕß
ÙßÓÓÇÞÏÑÕÆÇÍ×ÔÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÎÔÇÓÎÔÇÌÂÙËÏÚÎÔÇÔÇÖÎØÃÇ
ÚÎÝÔÇÙÚÇÛËÃËÓÖÄÊÏÕÙÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎØÏÉÕÑÃÔÊßÔÎÝÊØ¦ÙÎÝËÖÁÙÚØËÉËÙÚÕÇØÃÙÏÓËÚÎÁÔÇØÐÎ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕßÜÝËÛËÒÄÔÚØÏÇÕÊÎÍÄÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÇÙÛËÔÕÌÄØÕßÇÒÒ¦
ÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÒÎÉÎÚÎÝÇÒÒÃÇÝÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß ÊÏÁÌßÍËÙÚÕÕÔÊÃÔÕÑËÃÊËÔ¦ØÍÎÙËÔÇÙÚØÇÚÕÒÕÍÎÛËÃÇÖÄÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÓßÙÚÏÑÂ
ßÖÎØËÙÃÇ:6,ÑÇÏÔÇÍÃÔËÏÎÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇÑÇÚ¦ÙÑÕÖÕÝÖÕßÖØÕÜÛÂÛÎÑËÙÚÎÔÑÇÚËÞÄÓËÔÎÇÒÒÃÇ
ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕ ÓËÚÕÑ¦ÒßÓÓÇ

Πρόσκληση
H Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
σας προσκαλεί σε δημόσια συζήτηση με θέμα:

«Πώς μιλάμε στο δημόσιο χώρο;
Για την ποιότητα του δημόσιου
λόγου στην Κύπρο, σήμερα»
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019
Ώρα: 18:00-20:15
Αίθουσα Β108
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» • Πανεπιστημιούπολη

Η εκδήλωση έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και είναι ανοιχτή για το κοινό.
Ομιλητές:
• Έλενα Ιωαννίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Διδακτικής της Γλώσσας και Κοινωνιογλωσσολογίας,
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
• Ειρήνη Καδιανάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
• Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
• Φιλήμων Μπαντιμαρούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Τμήμα
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
• Φοίβος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο
Κύπρου
• Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
Συντονιστής:
• Χαρίδημος Τσούκας, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην
η Έδρα Columbia Ship Management,
Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Π.Α. μέχρι την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019
Δήλωση Συμμετοχής: Τηλ.: 22894044 ή Email: fgs@ucy.ac.cy
Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 22894044

Χορηγός Επικοινωνίας:

Στη Βιρτζίνια ΧολÑÉÐÊÚi~ÉÓÑÑÌ³ÑÑ³É¨ÑÑÐÉ¨{~Ñ{~Ò³¨Ñ³{³{~ÒÑ¨ÒiÐÑo{ÑtÉÂÑ{¨É³{~Ìi¨{ÐÌu³¶(Ño~ÌÐ{(ÌÜÉÐÓT¨{³ÚÒÑ³Ì³iØÈÙÓ³ÉÉÉÙËÂÉ³iÙiÐÌ{ÑÑÑo¨{i
ÚÎÝÇÔÚÇÖÕÑØÃÚØÏÇÝÚÎÝ§L^@VYR
7VZ[¡ËÁÊØÇÚÎß×Ô¦ØÞÏÙËÔÇ
ÇÔÚÒËÃÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝ
ÖÎÍÁÝÇÖÄÓÕÔÇÞÁÝÓÁÞØÏÖÄØÔËÝ
ÔÇÕØÍÇÔ×ÔËÏÖßØÂÔËÝÙÇÓÖÕÚÁØ
ÔÇÖØÕÓÎÛËÆËÏÖÒÇÙÚ¦ÁÍÍØÇÌÇÖÕÒËÓÕÌÄÊÏÇÑÇÏÞØÂÓÇÚÇÙË¦ÒÒÕßÝ
ÇÔÚÏÙÚÇÙÏÇÑÕÆÝÑÇÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃàËÏ
ÑØßÉ×ÔËÝÍÏÇØËÚÇÔÕÆÝÖØ¦ÑÚÕØËÝÑÇÏÇÙßØÓÇÚÏÙÚÁÝÕÒßÓÂÞÇÔÎÑÇÏÓËÛÕÊÏÑÂÑÇÚ¦ÌËØÔËÔÇÐËÍÒÏÙÚØ¦ÇÖÄÚÕÔÇÙÌßÑÚÏÑÄÑÒÕÏÄ
ÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÚÕßÏÙÃÑÇÏÚÎÝ
ÑËÙÚ¦ÖÕÖÕßÊËÔßÖÕÉÏÇàÄÚÇÔ
ÄÚÏÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÞÜÒÂ®ÛÇÊÏÁÛËÚËÚÄÙËÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝ
ØÕÊÕÓÁÔÎÄÓÜÝÇÖÄÁÔÇÊÏÖÒÄ
ÖØ¦ÑÚÕØÇÓÖÂÑËÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕ
ÚÕßÊÏÇÈÄÎÚÕßÚÕÖÏÑÕÆÊÏÕÏÑÎÚÂ
ÚÎÝÑËÙÚ¦ÖÕ Ò¦ÕßÝ¡Ö¦ØÓÖÏ
ÚÕßÞÇÙ¦ÖÎÚÎÝß×Ô®ÖÕßÚÎÔ
ÑÇÚÇàÎÚÕÆÙËÜÝÚÎÔÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔÎÑÇÚ¦ÙÑÕÖÕÚÕßËÞÛØÕÆ®ÏÇÔÇ
ÊÏÇÙÜÛËÃÊÏÁÌßÍËÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÚÕ
§ÕÁÓÈØÏÕÚÕß ÊÏÇÙÞÃàÕÔÚÇÝ
ÓËÚÕÐÆÒÏÔÕÖÄÊÏÚÎÝÚÇÞÏÕÔÏÙÓÁÔÇßØÎÔÇÃÇ
ÖËÏÚÇÇÖÄÙÆÔÚÕÓÎÑØ¦ÚÎÙÂ
ÚÎÝÍÏÇÖÇØ¦ÔÕÓÎËÃÙÕÊÕÙÚÎÔÙÖÇ-

ÔÃÇËÖÁÙÚØËÉËÙÚÕÕÔÊÃÔÕàÎÚ×ÔÚÇÝËÖÃÓÕÔÇÔÇËÖÇÔÇÖØÕÜÛÎÛËÃ
ÙÚÕÙÚÄÓÇÚÕßÒÆÑÕß®ÇÒÒ¦ÚÕÇÃÚÎÓ¦ÚÎÝÇÖÕØØÃÌÛÎÑËÇÖÄÚÎ:6,
ÑÇÛ×ÝËÔÚÜÓËÚÇÐÆËÃÞËËÐÇØÛØÜÛËÃÚÕÊÃÑÚßÄÚÎÝËÖÏÛßÓÃÇÚÎÝ
ÄÓÜÝÏÑÇÔÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÚÕß ÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ6::
ÖÕßÞØËÏÇàÄÚÇÔÁÓÖËÏØÕßÝÖØ¦ÑÚÕØËÝËÔÄÉËÏÚÎÝËÖÏÑËÃÓËÔÎÝÙßÓÓÇÞÏÑÂÝÇÖÄÈÇÙÎÝÙÚÎ§ÕØÓÇÔÊÃÇ¡ËÚÇÓÌÏËÙÓÁÔÎÙËÎÒÏÑÏÜÓÁÔÎ
ÇÒÒÃÊÇÇÍØÄÚÏÙÙÇÙßÔÚØÕÌÏ¦ÓË
ÚÕÔÇÙÆØÓÇÚÄÚÎÝËÖÁÙÚØËÉËÓËÚ¦ÇÖÕßÙÃÇÓÎÔ×ÔÙÚÎÊËÆÚËØÎ
ÖÇÚØÃÊÇ®ÚÎÝ

Ηγετικό ταλέντο
ÖÏÙÚØÇÚËÆÕÔÚÇÝÚÕÕØÍÇÔÜÚÏÑÄ
ÑÇÏÎÍËÚÏÑÄÚÇÒÁÔÚÕÚÎÝÑÇÚ¦ÌËØË
ÔÇËÖÏÈÒÎÛËÃÙÚÏÝÑÇÞÆÖÕÖÚËÝÍÇÒÒÏÑÁÝÇÔÚÏÙÚÇÙÏÇÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÑÇÏÓË
ÁÊØÇÚÕßÉÃÖËÊÕÚÕß©ÚÕß¦ØÙßÔÚÄÔÏàËÚÎÊØ¦ÙÎÇÔÚÇØÚ×Ô
ÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔËÔÇÁØÏÇÇÖÕÙÚÕÒÂËÌÕÊÃÜÔÑÇÏÄÖÒÜÔÊÕÒÏÕÌÛÕØÁÝÇÖËÒËßÛËØ×ÙËÏÝÞÜØÏ×Ô
ÑÇÏÙßÒÒÕÍÂÖÕÒÆÚÏÓÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÍÏÇÚÏÝËÖËÒÇÆÔÕßÙËÝÇÓËØÏ-

ÑÇÔÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÙÏÑÁØÊÏÙËÚÕÔ
ÛÇßÓÇÙÓÄÚÜÔÙßÔÚØÄÌÜÔÚÎÝÑÇÏ
ÚÎÔÖØÕÙÜÔßÓÃÇÎ¡ÇÔÚÄÔÇÚÜÔ
ÕßÔ×Ô®ÑËÃÍÔ×ØÏÙËÑÇÏÚÕÔÓËÒÒÕÔÚÏÑÄÙÆàßÍÄÚÎÝ
¡ËÚ¦ÚÕÔÖÄÒËÓÕÎ²ÕÒËÔÚ¦ÞÛÎÑËÙÚÎÊÏ¦ÊÕÞÕÚÎÝ6::ÚÎ*0(ÓË
ÚÎÔÃÊØßÙÂÚÎÝÚÕ ÑÇÏÍÏÇ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕ ÓÁÞØÏÚÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÂÚÎÝÚÕ ÊÎÒÇÊÂ
ÙÚÕÇÖÄÍËÏÕÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕß
ËØÍ¦ÙÚÎÑËÙÚÎÔÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎÏËÆÛßÔÙÎ¡ßÙÚÏÑ×ÔÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÖÕßËÃÞËÜÝÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÔËÐÕßÊËÚÁØÜÙÎÚÎÝÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÂÝÇÖËÏÒÂÝ
ÙËßØ×ÖÎÑÇÏÇÚÏÔÏÑÂÓËØÏÑÂ
ÇØÇÍÑÜÔÏÙÓÁÔÎÑÇÏÙÚÕÔÁÕÇÔÊØÕÑØÇÚÕÆÓËÔÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÇØÁÓËÏÔËÇÄØÇÚÎÓÁÞØÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄ
ÚÎÝÚÕ ÙËÎÒÏÑÃÇËÚ×Ô
ÊÎÓÄÙÏÇÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÍÏÇÚÕÎØÜÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔÚÎÝÂÒÛËÇØÍÄÚËØÇ
ÇÖËØÔÕÆÙÇÔ¦ÒÒÇÞØÄÔÏÇÍÏÇ
ÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÓÃÇÍßÔÇÃÑÇÚÇÎÔÃÇ
ÚÎÝ*0(ÚÕ

Ο κ. Αχιλλέας Παπαρσένος
υπηρέτησε στην ελληνική
πρεσβεία της Ουάσιγκτον.

6

O

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Tης ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ

Ενα σκληρό όνειρο, επιφανειακά αστείο

O

Βίλχελμ Μπους ßÖÂØÐËÓÃÇÖÕÒßÙÞÏÊÂÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÌÆÙÎÖÕßÖÇØÁÓËÔË¦ÍÔÜÙÚÕÝ
ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂËÑÊÕÚÏÑÂÙÑÎÔÂ
ËØÓÇÔÄÝÖÕÏÎÚÂÝàÜÍØ¦ÌÕÝÑÇÏ
ËßÛßÓÕÍØ¦ÌÕÝÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇ
ÛËÜØËÃÚÇÏÖØÜÚÕÖÄØÕÝÚÜÔÑÄÓÏÑÝÓËÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÓÕØÌÂÚÕßÝ
¥ÙÚÄÙÕÇÙÞÕÒÂÛÎÑËÑÇÏÓËÚÕÔ
ÖËàÄÒÄÍÕ¬Õ©ÔËÏØÕÚÕßÊÕß¦ØÊÕß®ÓÚÌØÏ¦ÔÔÎ ÕÏÒÂËÑÊ
ÇÈØÏÎÒÃÊÎÝ ËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄ
ÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÖËàÕÍØÇÌÂÓÇÚ¦ÚÕß
ÑÇÏÚÕÖØ×ÚÕÈÏÈÒÃÕÇÖÄÚÕÁØÍÕ
ÚÕßÖÕßËÑÊÃÊËÚÇÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
©ÊÕß¦ØÊÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÂÙßÞÕÝ
ÕÏÑÕÍËÔËÏ¦ØÞÎÝÔÇÈØ¦ÊßÓËÚ¦ÚÇ
ÓËÙ¦ÔßÞÚÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÑÕÏÓÎÛËÃ
ÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕ©ÚÇÔÚÕÑÇÚÇÌÁØÔËÏÈØÃÙÑËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÔÇ
ÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙËÁÔÇÙÎÓËÃÕÓÃÇ
ÑÕßÑÑÃÊÇÞÜØÃÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÓË
ÇÔÛØ×ÖÏÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ØÞÃàËÏÚÄÚËÔÇÖËÚ¦ÖÄÚÕÁÔÇÓÁØÕÝ
ÙÚÕ¦ÒÒÕÇÖÄÚÎÎÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÑÇÏÓËÚ¦ÙÚÕÑËÔÄÑÇÏÖ¦ÒÏÖÃÙÜÓË
ÚÎÔËßÑÕÒÃÇÚÎÝÒÃÑÎÝÚÕßÏÕÆÏÝ
¦ØÕÒÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÓÃÇÇØÏÛÓÎÚÏÑÂÖÄÒÎÓËÚ¦ÁÔÇÓÇÛÎÓÇÚÏÑÄ
ÖËÊÃÕÇÖÄËÑËÃÛÇÈØËÛËÃÙËÓÏÇ
ÖÕÒÏÚËÃÇÍËÓ¦ÚÎÇÔÛØ×ÖÏÔÇ¦ÑØÇ
ÑÇÏÓËÚ¦ÙËÁÔÇÌÏÒÏÑÄÞÜØÏÕßÊ¦ÑÏÖÕßÊÁÙÖÕàËÙÚÎÓÁÙÎÖÕÒÒ×Ô
ÇÍØ×ÔÞÜØÏÙÓÁÔÜÔÙËÕÓÕÏÄÓÕØÌÇÚËÚØÇÍÜÔ¦ÑÏÇ¬ÁÒÕÝÙËÁÔÇ
ÄÓÕØÌÕÇÍØÄÑÚÎÓÇÑÇÏÙÚÇÚØÏÍÆØÜÙÖÃÚÏÇËÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÓÁØÎÕ
ÊÕß¦ØÊÕÝÛÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÖÕÒÒÁÝ
ÖËØÃËØÍËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕÒÒÕÆÝ
ÚÆÖÕßÝÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÛÇÓÖËÏÙË
ÊÏ¦ÌÕØËÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÌËÆÍËÏÇÓÁÙÜÝÖËÚ×ÔÚÇÝ
©ÃÒÞËÒÓ¡ÖÕßÝËÍÑÇÚÁÒËÏÉË
ÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÓÎÞÇÔÕÒÕÍÃÇÝÚÕ
ÒÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÕÖÚßÞÃÕÑÇÏÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÎÔÑÒÃÙÎÚÕßÓËÙÖÕßÊÁÝ
ÙÚÎÔÑÇÊÎÓÃÇ¬ÁÞÔÎÝÚÕß§ÚÃÙËÒÔÚÕØÌÑÇÚÄÖÏÔÙÚÎÇÙÏÒÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÚÎÝÔÚÈÁØÖ
ÑÇÏÖÕÒÆÇØÍÄÚËØÇÙÚÕ¡ÄÔÇÞÕ
©ÚÇÔÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÓËÚ¦ÚÎÒÂÐÎ
ÚÜÔÙÖÕßÊ×ÔÚÕßÇÙÞÕÒÂÛÎÑË
ËÔÚÇÚÏÑ¦ÓËÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂÂÚÇÔ
ÂÊÎÊÎÓÕÌÏÒÂÝÇÖÄÚÇÑÄÓÏÑÝÖÕß
ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÕÍÏÇÈÏÕÖÕØÏÙÓÄ¶ÚÕ4H_\UK4VYP[aÓËÓÄÔÕ
ËÖÚ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇÁÍÏÔËÇÓÁÙÜÝËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÓÁÞØÏÑÇÏÙÂÓËØÇ
ÑÒÇÙÏÑÄÖÇÏÊÏÑÄÇÔ¦ÍÔÜÙÓÇÙÚÎÔ
ËØÓÇÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÊÏËÛÔ×ÝÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÕßÝÇÔÇÚØËÖÚÏÑÕÆÝÙÚÃÞÕßÝ
ÖÕßÁÍØÇÉËÕÃÊÏÕÝÑÇÏÚÎÈÃÇÏÎ
ÖÇÏÊÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÚÕ
ÑÄÓÏÑÝÇßÚÄÛËÜØËÃÚÇÏÖØÜÚÕÖÄØÕ

Γερμανός {i³ÊØVÇo¨Ò×Ø~Ñ{ÉÈÚÈÐo¨Ò×Ø³ÈÈÑ{ÑVËÜTÉÜÐÈØÚÉ¨ÉË³Ñ{¨³Ì¨Ø³~ÌÐ{~ØÐÉ³iÖoT¨iÐ¨×Ê
³ÈØÏ³ÌVÑTÜÊÚi~É~Ñ{ÐÉ³ÉÇÌÜÌo

Οσο περισσότερο
διαβάζει κανείς
«Το Ονειρο
του Εδουάρδου»
τόσο περισσότερο
διαπιστώνει πόσο
ασυνήθιστα πρωτότυπο
και εμπνευσμένο είναι.
ÑÇÏÍÏÇÁÔÇÔ¦ÒÒÕÒÄÍÕ!ÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÇÇÖÒ¦ÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÑÇÏÚÎÔ
Ú¦ÙÎÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÙËËÑËÃÔÎÚÎÔ
ËÖÕÞÂÖÇÍÜÓÁÔÕÏ®ÞÇØÇÑÚÂØËÝ
ÙËÓÃÇÑÃÔÎÙÎÕ)¡ÖÕßÝÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓËÚÇÊ×ÙËÏÚÏÝÖÏÕÖËØÃÖÒÕÑËÝËÑÌØ¦ÙËÏÝÑÇÏÚÏÝÖÏÕËÌÂÓËØËÝ
ÑÏÔÂÙËÏÝÓËËÒ¦ÞÏÙÚËÝÊÏ¦ÙÖÇØÚËÝ
ÍØÇÓÓÁÝ
¬ÎÔÃÊÏÇÑÃÔÎÙÎÑÇÏàÜÔÚ¦ÔÏÇ
ÁÞËÏÑÇÏ¬Õ©ÔËÏØÕÚÕßÊÕß¦ØÊÕß®©ÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÊÏÇÈ¦àËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔÕßÈÁÒÇÚÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÖÄÙÕÇÙßÔÂÛÏÙÚÇÖØÜÚÄÚßÖÎÑÇÏËÓÖÔËßÙÓÁÔÎËÃÔÇÏ¶Õ
ËØÓÇÔÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÇÃàËÏÇÔËÒÁÎÚÇÓËÚÏÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÌÄØÓËÝ
ÊÕÓÁÝËÏÑÄÔËÝÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÑÇÏÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÆÌÕÝ²ØÎ-

ÙÏÓÕÖÕÏËÃÑÇØÏÑÇÚÕÆØËÝÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÑÇÏØßÛÓÄÙÒ¦ÖÙÚÏÑÍÏÇÔÇÙÞÕÒÏ¦ÙËÏÚÕÖÇØ¦ÒÕÍÕÑÇÏÚÎÔÇÍØÏÄÚÎÚÇÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝËÖÏÈÃÜÙÎÝ
ÇÏÙÚÕÔÓÏÑØÄÞ×ØÕËÒËßÛËØÃÇÝ
ÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÕÄÔËÏØÕËÑÌØ¦àËÏÄÒÇËÑËÃÔÇÖÕßÚÕÔËÔÕÞÒÕÆÔ
ÂÚÕÔÖØÕÙÈ¦ÒÒÕßÔ¶ÕÏÞÜØÏÑÕÃ
ÖÕßÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÓËÚÏÝÒÁÐËÏÝÚÕß
ÊËÔÁÞÕßÔÑÇÓÃÇËßÇÏÙÛÎÙÃÇÑÇÏÎ
àÜÂÙÚÎÔÆÖÇÏÛØÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÑ¦ÛËÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÍØÇÌÂÙÚÕ
ÇÖÄÍËÏÄÚÎÝ
©ÚÇÔÖØÜÚÕÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÜÙÚÄÙÕÚÕ ÕÏÑØÏÚÏÑÕÃÚÎÔËÖÁÑØÏÔÇÔÍÏÇÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÆÌÕÝ
±ÖÂØÐÇÔÄÓÜÝÑÏËÑËÃÔÕÏÖÕßÚÎ
ÛË×ØÎÙÇÔÚÕÇÖÕÑÕØÆÌÜÓÇÚÎÝ
ÑÇØÏÁØÇÝÚÕß¡ÖÕßÝ¶ÁÔÇÝËÑÊÄÚÎÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÙÞÕÒÃÇÙËÖÜÝÚÕÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÆÌÕÝ
ÚÕßÊËÔÁÞËÏÄÓÕÏÄÚÕßÙÚÎÓÁÞØÏ
ÚÄÚËÙÆÍÞØÕÔÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇØ¦ÍÓÇÚÏÔÚÃÍÏÇÚÎÍØÇÓÓÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎÎÔÕßÈÁÒÇÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÓÏÑØ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇÖÕßÙßÔÛÁÚÕßÔÁÔÇ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÕÕÖÕÃÕÙßÔÊÁËÚÇÏÓË
ÚÕËÖÄÓËÔÕÑÇÏÕÆÚÜÑÇÛËÐÂÝ¶Î
ÊÏÇÊÕÞÏÑÂÚÁÞÔÎÓËLZ[HTWLZLU
SP[[tYH[\YL±Ö¦ØÞÕßÔËÖÃÙÎÝÊÆÕ
ÇÌÎÍÎÚÁÝÑÇÏÇÒÒ¦àËÏÙÈÁÒÚÇÚÏÝ
ÌÜÔÁÝÚÕßÝËÔ×ÙßÔÊÁËÏÚÕÔËÔÆ-

ÖÔÏÕÞØÄÔÕÚÕßÊÕß¦ØÊÕßÓËÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÓËÁÔÇÇÖÒÄ
ØÕÞÇÒÎÚÄ ÏËÖÏÖÒÁÕÔËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÏÚÕÙÖ¦ÙÏÓÕÚÕßÚÁÚÇØÚÕßÚÕÃÞÕß
ÑÇÏÙßÔÕÓÏÒËÃÓËÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
ËÌÏÙÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÕßÙË
ÊÏ¦ÌÕØËÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝ¶ÓËÚÇÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÏØÚàÃÔÏÇÕßÒÌÑÇÏÚÕÔ ËØÚ
ÄÔËÍÑÇÚ
6¡ÖÕßÝÍØ¦ÌËÏÓËËÐÇÏØËÚÏÑÂ
ÒÏÚÄÚÎÚÇÑÇÏÙÌÏÞÚ¦ÇØÓÕÒÕÍÎÓÁÔÎÖÒÕÆÙÏÇÍÒ×ÙÙÇ¶Ñ¦ÚÏÖÕßÎ
ÓËÚ¦ÌØÇÙÎÇÌÂÔËÏÔÇÇÔÇÊßÛËÃÓË
ÓËÙÚÄÑÇÏÇÈÃÇÙÚÕÚØÄÖÕ¶ÑÇÏÊÃÔËÏ
ÓÏÇÒËÖÚÕÓËØÂÑÇÏÙÇÌÂËÏÑÄÔÇÚÎÝ
ÖÄÒÎÝÚÕßÞÜØÏÕÆÑÇÏÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÕßÝ¶ÖÕÏÑÏÒÄÓÕØÌÕÏÚÆÖÕÏ
ÕÏÑËÃÜÔÂËÐÜÚÏÑ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÏ
ËÔÔÕÏ×ÔÌÏÒÄÙÕÌÕÏÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏÑØÏÚÏÑÕÃÊÏ¦ÈÕÒÕÏ
ÑÇÏ¦ÍÍËÒÕÏÒßÚØÜÚÁÝÑÇÏÚÏÓÜØÕÃ
ÔÇÝÑÄÙÓÕÝÖÕßÓÕÏ¦àËÏÞßÒÄÝ®
ÑÇÏÕÕÖÕÃÕÝÓÕßÁÊÜÙËÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÓÏÇÝÖÏÕØËÇÒÏÙÚÏÑÂÝËÐÇÔÛØÜÖÏÙÓÁÔÎÝËÑÊÕÞÂÝÚÕß ÂÖÕß
ÚÜÔÖÃÍËÏÜÔÖÕÒÇÆÙËÜÔ®ÚÕßËØ×ÔßÓÕß¡ÖÕÝ
¬ÕÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÌØÕÔÚÏÙÓÁÔÎÁÑÊÕÙÎÖÕßÞÜØÃàËÚÇÏÙËÚÁÙÙËØÇÓÁØÎÚÇÕÖÕÃÇÇÒÒÎÒÕÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÑÚÄÝÇÖÄ
ÚÎÔÕÓÄÚÏÚÒÎÔÕßÈÁÒÇßÖ¦ØÞËÏÚÕ
©ÙÕÍÏÇÓÁÔÇ®ÁÔÇÊËÆÚËØÕÖËàÄ
ÚÕßËØÓÇÔÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇÄÖÕßÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌËÃÚÇÏÓËÓÃÇÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂ
ÊÏÂÍÎÙÎÑÇÛÄÒÕßÇÔÇÚØËÖÚÏÑÂÇßÚÂÑÕÒÕßÛËÃÎËÔÄÚÎÚÇÓËÚÇÙÞÄÒÏÇÚÕßÓËÚÇÌØÇÙÚÂÑÇÏÚÎÝ¡ÇØÃÇÝ¬ÙÇÚÂØÇ¶ÕÔÕÓ¦àÕÔÚÇÏÚÇÑÚÇ
ÑÇÏËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄ!ÊÏ¦ÌÕØÇ
ÙÞÄÒÏÇÞÜØÃÝ¦ÓËÙÎÖÇØÇÖÕÓÖÂ
ÇÖÄÚÕÊÏÂÍÎÓÇÖÕßÊÏÇÌÜÚÃàÕßÔ
ÚÕÈÇÙÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÑÇÏ
ÚÎàÜÂÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ¬ÁÒÕÝÚÕ
ËÖÃÓËÚØÕÚÕß§ÏÑÂÚÇÏÔÏÄÙÕÍÒÕß
ËÓÈÇÛÆÔËÏÙÚÎÒËÍÄÓËÔÎÓÕÞÛÎØÃÇ
ÚÕß¡ÖÕßÝÑÇÏÖØÕÙÊÃÊËÏËÖÏÖÒÁÕÔ
ØËÇÒÏÙÚÏÑÁÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÎÔÕßÈÁÒÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎàÜÂÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÖÕßËÑÚËÃÔÕÔÚÇÏÓÁÞØÏÚÕÊÏÑÄ
ÓÇÝÙÂÓËØÇ
¬Õ©ÔËÏØÕÚÕßÊÕß¦ØÊÕß®
ËÃÔÇÏËÔÚÁÒËÏÁÔÇÖËàÕÍØ¦ÌÎÓÇ
ÇÙÚËÃÕÑÇÏÇÑÃÔÊßÔÕÓÄÔÕËÖÏÌÇÔËÏÇÑ¦ÑÒÎØÄÑÇÏËÖ×ÊßÔÕÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÖÜÝÖØÁÖËÏÙË
ÓÃÇÊÎÑÚÏÑÂÓËÒÁÚÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß
ÏÊÃÜÝËÑËÃÔÎÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÁÔÇÖÇÏÍÔÏ×ÊËÝÑÏÕÐßÊËØÑÁÝÑËÃÓËÔÕÓË
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÈ¦ÛÕÝÖÕßÇÖÎÞËÃ
ÑÇÏÚÏÝÊÆÕÄÉËÏÝÓÇÝ¶ÚÎÔËÔÂÒÏÑÎÑÇÏÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÓËËÐÃÙÕßÃÊÏÇ
ÜØÏÓÄÚÎÚÇ
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νας ξεπεσμένος ÚÎÒËÖÇØÕßÙÏÇÙÚÂÝÇÖÕÙÆØËÚÇÏÇÖÄÚÇËÍÑÄÙÓÏÇÑÇÏÇÔÇàÎÚ¦ËÏÑÇÚÇÌÆÍÏÕ
ÙËÁÔÇÕØËÏÔÄÞÜØÏÄÚÎÝÃÍÏÔÇÝ
ÑÊÏÜÍÓÁÔÕÝÚÄÙÕÇÖÄÚÕßÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÝÊÁÑÚËÝÄÙÕÑÇÏÇÖÄÚÎ
ÙßàßÍÏÑÂÚÕßàÜÂÌÇÔÚ¦àËÚÇÏÚÎÔ
ÇÖÕÓÄÔÜÙÂÚÕßÙÇÔ×ÛÎÙÎÍÏÇÓÏÇ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÇØÞÂÚÕÔÁÕÚÕßÐËÑÃÔÎÓÇÚÕÔÙßÔÚØÕÌËÆËÏÕ¡ÇÞÄÔËá
ÁÔÇÝÙÑÒÎØÕÚØ¦ÞÎÒÕÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÂØÜÇÝÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßÇÖÄÑÇÏØÄÌÏÒÕÊÕÐËÃ
ÔÇÍØ¦ÉËÏ¥ÙÚÄÙÕÚÕÞÜØÏÄÁÞËÏ
¦ÒÒÇÙÞÁÊÏÇÍÏÇËÑËÃÔÕÔÇØ¦ÚÎ
ÌÇÏÔÕÓËÔÏÑÂËØÎÓÏ¦ÁÔÇÝÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ÖÇØ¦ÐËÔÕÝÖËØÃÍßØÕÝÚÕÔ
ËÍÑÒÜÈÃàËÏÙËÙÚËÔÄÑÒÕÏÄÒÒÄÑÕÚËÝÇÒÒÕÖÇØÓÁÔËÝÌÏÍÕÆØËÝÇÔËÐÂÍÎÚÇÓßÙÚÏÑÕÖÇÛËÃÝÚÕÔÖÇØÇÙÆØÕßÔÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÓÏÇÝÕÓ¦ÊÇÝ
ÌÇÔÇÚÏÙÓÁÔÜÔÊÏÇÔÕÕßÓÁÔÜÔÓË
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÁÔÇÔÕÒÃÍÕÔÚÏÙÇÒËÓÁÔÕÑÇÛÎÍÎÚÂÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝÁÔÇÔ
ÙÑÕÚËÏÔÄÍÑÕßØÕÆ®ÕÕÖÕÃÕÝÕØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÔÁÕß
ÇÔÛØ×ÖÕß®
© ×ÙÚÇÝ¡ÇßØÇÑ¦ÑÎÝÍËÔ
 ÊÕÑÏÓ¦àËÚÇÏÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙÚÎÙßÍÍØÇÌÂÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ
ÁÞÕÔÚÇÝÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÚÕÓÏÇ

Ε

ÊÏÎÍÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÙßÒÒÕÍÂ©ÑÄÙÓÕÝÓËÑÇÒÜÙÕØÃàËÏ® ÁÊØÕÝ¬ÎÔ
ÑÕÏÔÕÚÕÖÃÇÚÎÝÛËÓÇÚÏÑÂÝÖÕßËÙÚÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÔßÖÇØÐÏÇÑÂÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÚÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÑÇÏÙÚÎÔËÖ×ÊßÔÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÇÔÇÍÁÔÔÎÙÂÝ
ÚÕßÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàËÏÎÖÒÕÑÂÎÕÖÕÃÇ
ÈÇÛÓÏÇÃÇßÏÕÛËÚËÃÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÛØÃÒËØ¬ÕÔÎÙÏÜÚÏÑÄ
ÞÜØÏÄËØÎÓÜÓÁÔÕ
ÇÖÄÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇ
ÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙË
ÁÔÇÔÇÖÄÑÕÙÓÕÚÄÖÕÖÕßÑßÑÒ×ÔËÏ
ÚÕÔÂØÜÇÓËÊßÙÕÃÜÔÇÖØÕÓÎÔÆÓÇÚÇ
ÚÇÕÖÕÃÇËÖÏÊËÏÔ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÏÊÏÜÚÏÑÕÆÝËÌÏ¦ÒÚËÝ©Ï
ËÌÏÇÒÚÏÑÁÝËÏÑÄÔËÝ
ÖÕßÚÕÔÑÇÚÇÚØÆÞÕßÔ ÙÚÕÔ ÆÖÔÕ
ÚÕßÑÏÔÊßÔËÆÕßÔ
ÔÇËÖÇÒÎÛËßÛÕÆÔ
ÑÇÏÙÚÕÔÐÆÖÔÏÕÚÕß©ÖÜÝÚÕßÒÁËÏ
ÓÏÇÖÇÒÏ¦ÍÔÜÙÚÂÚÕßÑÇÏËÑËÃÔÎ
ÇßÚÕËÐÄØÏÙÚÎÙÚÕÔÎÙÃÚÕÓÁØÕÝ
ÓÕÏ¦àËÏÖÕÒÆÓËÚÏÝÌßÒÇÑÁÝÖÕß
¦ÌÎÙËÕÑÇÛÁÔÇÝÓÇÝÖÃÙÜÚÕß®
© ÂØÜÇÝ ÚÕß ÈÏÈÒÃÕß ÁÔÇÝ
¦ÔÚØÇÝÙÚÏÝÖÇØßÌÁÝÚÜÔÖËÔÂÔÚÇ
ÇÖÕÒßÓÁÔÕÝÖÇØÇÚÎÓÁÔÕÝÚÇÖËÏÔÜÓÁÔÕÝÑÇÏÓÄÔÕÝ®ÙßÔÚØÃÈËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÖÜÝÇÛÁÚÎÙËÚÏÝ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÚËØËÝßÖÕÙÞÁÙËÏÝÖÕß

ËÃÞËËÓÖÏÙÚËßÛËÃÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
ÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝËÖÃÞØÄÔÏÇÓË
ÁÔÇËÃÊÕÝÓÇÑ¦ÈØÏÇÝÇÖÄÒÇßÙÎÝ®
ÚÎàÜÂÚÕßÔÇÞÚßÖ¦ËÏÙËÚÕÃÞÕÑÇÏ
ÔÇÖÇÃØÔËÏÚÎÔÑ¦ÚÜÈÄÒÚÇËÖÏÞËÏØËÃÔÇÇÖÕÊØ¦ÙËÏÇÖÄÚÎÔÚØÕÞÏ¦
ÚÕßÞÇÓÕÆÑÇÏÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÓË
ÚÎÔÕÎÚÂÙßÓÈÕÒÂÚÕßÇÚØÄÓÎÚÕß
¡ÇÞÄÔËáÓÏÇÁÙÞÇÚÎËßÑÇÏØÃÇÙÜÚÎØÃÇÝ¥ÝÍÔÜÙÚÄÔ
ÄÓÜÝ ÊËÔ ËÃÔÇÏ
ËÆÑÕÒÕÔÇÌÆÍËÏÝ
ÇÖÄÚÕÞÜØÏÄÖÄ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÈØÁÛÎÑËÁÍÑÒËÏÙÚÕÝÙË
ËÑËÃÔÕÚÕÑÇÑÕØÃàÏÑÕÓÁØÕÝÕÂØÜÇÝ
ÁÔÏÜÙËÇÑÄÓÇÖÏÕ
ÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑ¦ ÔÇ
ÚÕÔÖËØÏÙÌÃÍÍÕßÔ
ÚÇÊËÙÓ¦ÚÜÔÇÖÕÚßÞÏ×ÔÚÕßÑÇÏÚÜÔ
ËÍÍËÔ×ÔÓËÏÕÔËÐÏ×ÔÚÕß¬ÕÌÇÔÚÇÙÏ×ÊËÝÑÇÚÇÌÆÍÏÄ
ÚÕßÑÇÚÁØØËËÇÖÄÓÁÙÇÚÕÞÜØÏÄ
ÚÕÔÑÇÚ¦ÖÏÔËÙÚÇÁÍÑÇÚ¦ÚÕß
ÇÙÌßÑÚÏÑÂÇÖËÏÒÎÚÏÑÂÇÔÛØÜÖÕÍËÜÍØÇÌÃÇÙßÔÏÙÚ¦ÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂËÐËÏÑÄÔÏÙÎËÙ×ÚÇÚÜÔÚËØ¦ÚÜÔ
ÇÍØÏÓÏ×ÔÖÕßÑÇØÇÊÕÑÕÆÙÇÔÙÚÕ
ÙÑÕÚ¦ÊÏÚÎÝÙßÔËÃÊÎÙÂÝÚÕßÖÇØÄÓÕÏÜÔÓËÇßÚ¦ÖÕßÚÕÔÑÇÚÇÊÃÜÑÇÔÚÏÝÔÆÞÚËÝ ¦ÛËÓÁØÇÞÜÔÄÚÇÔ
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÈÇÛÆÚËØÇÙËÁÔÇÖßÑÔÄ

ÙÚÕÏÞËÏÜÓÁÔÕÊ¦ÙÕÝÇÙÛÓÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÁØÓÇÏÕÑ¦ÖÕÏÜÔÇÔËÐÁÒËÍÑÚÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ®ÓÁÙÇÚÕß
©¡ÇßØÇÑ¦ÑÎÝÞËÏØÃàËÚÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕß
ÓßÙÚÎØÃÕßßÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÙßÔ¦ÓÇÚÕÇÒÒÎÍÕØÏÑÄßÖÄÈÇÛØÕÚÎÝ
ËÔÚËÏÔÄÓËÔÎÝÊØ¦ÙÎÝ©ÏÊÏÇÙÚÇßØÕÆÓËÔËÝÇÓÌÏÙÎÓÃËÝÖØÕÑÆÖÚÕßÔ
ÇÖÄÚÕÔËÖÃÓÕÔÕÙÇØÑÇÙÓÄÖÕß
ËÖÏÌßÒ¦ÙÙËÏÕÇÌÎÍÎÚÂÝÙÚÇÖ¦ÛÎ
ÚÕßßÖÕÉÏÇÙÓÁÔÕÝÑÇÛ×ÝÌÇÃÔËÚÇÏËÐÇØÞÂÝÍÏÇÚÕÔÖÇØÇÏÙÛÎÚÏÑÄ
ÚÕßÝÞÇØÇÑÚÂØÇÓßÙÚÏÑÏÙÚÏÑÂ
ÚËÒËÚÕßØÍÃÇÚÎÝÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝÇÔÚÃ
ÍÏÇÓÇÑËÒËÏÄÙËÛßÙÏÇÙÚÏÑÄÈÜÓÄ
ÑÇÚÇÒÂÍËÏÌÏ¦ÙÑÕËÔ×ÕÃÊÏÕÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÇÔËÖÃÊËÑÚÕÝÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÝ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÊÏÇÈ¦àËÚÇÏÖÕÒÆËßÞ¦ØÏÙÚÇÇÔÐËÖËØ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔËÑÌØÇÙÚÏÑÂÖØÕÞËÏØÄÚÎÚÇ©¡ÇßØÇÑ¦ÑÎÝÊÏÇÛÁÚËÏËÖÏÊËÐÏÄÚÎÚÇÙÚÕÔ
ÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄØßÛÓÄÑÇÏÙÚÇÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑ¦ËßØÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÖÜÝÊËÔÁÞËÏÊËÃÐËÏ
ÚÎÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎÓÁØÏÓÔÇÍÏÇÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÎÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÂÑÇÛÄÚÏÖÕÒßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÓÁÔÎÁÑÈÇÙÎÇÊÏÑËÃÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÇÚÕÆÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÎÔ
ÖÒÕÑÂ¥ÙÚÄÙÕËÖËÏÊÂÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÕÌËÃÒÜÔÇ
ÖÇØÇÊËÞÚ×ÖÜÝËÃÔÇÏÇÔÓÎÚÏ¦ÒÒÕÇÐÏÇÔ¦ÍÔÜÙÚÎ

ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΓΚΟΝΤΗ
Ο Τάκης Γκόντης γεννήθηκε το
1955 στη Φλαμουριά της Eδεσσας.
Eζησε και εργάστηκε κατά καιρούς
σε διάφορες πόλεις της επαρχίας,
στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
Τα επαγγέλματα διάφορα: Χημικός
στη ΔΕΗ, τυπογράφος, υπεύθυνος
ύλης σε εκδοτικό συγκρότημα κ.ά.
Τα τελευταία χρόνια επέστρεψε
στη γενέτειρά του, όπου ζει μόνιμα. Eχει εκδώσει συνολικά δέκα
βιβλία, πεζογραφίας (διήγημα μυθιστόρημα) και ποίησης. Πρόσφατα
εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν: η
ποιητική συλλογή του «Διαλείπον
εκκρεμές» από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης και η συλλογή διηγημάτων
«Τετ α τετ» από τις εκδόσεις Εντευκτηρίου.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0tåÑÇi³³ÑØ³TÑÐÓT¨Ìu³È(¨È³o{Ñ³iÚÉÐÑ³{~Ê
TÉ³{~Ì³i³ÑVÑÜÜÒ~Ñ{ÉÉ{ÙÊÙÉ
KÜÉÖÐÑ{ÐÉTÑÐiÜÌÐÑÂ{ÜÒ¨{
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

É¨³iiÑ×¨Ò³ÜÖÐÑ~¨{Ì
Ñ¨ÉÜÚÌ(ÒÉ{Ñ³ÑT¨Ì{ÑÈ
ÊÚÉÜÑÑÉËÐÑ{~Ò³{ÒÜÜå×Ê³É
È{É¨{Ì³É¨{Ê¨ÉØ³
~ÑÜK{KÜËÉËÑ{Ñ¨i³{~Ò¨Ì³ÈÑ0Çi³ÖÐÉÉËÑ{Ñ×³ÒÑÉËÐÑ{ÑÈ³ÌÈÚÑÊÚÉÜÑÑ
ÉËÐÑ{
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

${lÆÆÜÓÂÉ{ØÐÒÜÜÙÉ×³ÒÈ
o{ÑÑ×³{ÒÂÐ{ÑÜÖÐ{~¨ÊÜË³Ñ
.ÈÉØÚÑÙ{¨oÒÑÓÑÙÉËo{ÑÙÖÐÉ~ÑÜÉÐÓ³³Ñ³ËÑKÒ×i
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

(¨Ì×Ñ³ÑÌT{VÌÐØÑÜ{ÒV
ÜÖÑÜ{ÒVÙ{ÑKÒÇ³ÑØ³t ÜËÚ{u
³È ³³o{Ó×~{Ù{ÑÐÌ¨×Ñ³iKÑ{~Ê
×{Ü×{~ÊÚÓi
Ì³{i
ÑoÒi

~Ñ{i~ÑÜÖiÉËÑ{iÑÒ³ii
o{ÑÌÜÑ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

ÛÉÂÓ¨ÑÈo~Ñ³ÑÜÓoÉ³Ñ{³i
ÜË³Ñ³~ÜÑ{~VÙ{ÒKÑÑÌÐØ
ÐÉÑÙ{~Ñ{ÜÌoi³i~ÑÚÈ³Ó¨ii³i
tÉoÒÜiTËÐÑ{¨Ñu³ÈÑ¨ÑoÒ³i
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

Ì³iÙÉÖ³É¨iÙÉ~ÑÉ³ËÑ³iØÇÊØÐÈÂÑÑÙ{ÒKÑÇÑ³ËÙ{K{KÜËV
~È¨ËØÉÉ{ÙÊÉËTÑÉÜÒT{³Ñ0¨Ñ
{ÑÌT{0ÚÉ¨ÒÙ{~o{Ñ³ÑÙÉ~ÒÙÉØÑÙ{ÒKÑ³ÑÈÉ¨{ÐÓÈ
ÈÐÉ³{~Ò³iÉ{¨Ò³ÈØ0Ì³É
ÌÐØÙ{ÒKÑÑVÚÈÐÒÐÑ{VÉ¨{Ì³É¨ÑÌÙÖ×¨ÓØ³itÛË~iu³È
Ò×~Ñ'KÒÐÑ{Ì³{ÚÑÐ³
É{¨ÑÐÌ~Ñ³¤ÉÂÑË¨ÉiÑ³ÂÑÑ~Ò
Τρεις διαφορετικές ιστορίες το βιβλίο σας ή τρεις ιστορίες που τις
συνδέει η ανθρώπινη συνάντηση
σε τετ α τετ;

å¨~É{ÐÓÈÑÑ³ÈÚÉËÉÂ
Ü~ÜÊ¨ÈÐËÑÉ{~ÌÑÉËÑ{ÑÑ¨ÑË³i³ÉØ~Ñ{{³¨É{ØÙ{Ñ³ÒÉ{ØV
Ð¨ÉËÑÉ{ÚÉËVÑ~Ñ{Ü{oÒ~{
×{ÜÌÙÂÑT¨ÓÉ{ÜÌ~Üi¨ii
iÐÉ¨{Ê~{ËÑÉÓÑ³ÌÜ{oÓÜ{ÙK{KÜË
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Ντιέγκο και Φρίντα
Ο Ντιέγκο ΡιβέραÑÇÏÎ¢ØÃÔÚÇ ¦ÒÕ
ÊËÙÖÄàÕßÔÓËÚÏÝÓÕØÌÁÝÚÕßÝÙÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÔ
ÄÒÎÚÕß¡ËÐÏÑÕÆÁÑÛËÙÎÓËÚÇ
ÁØÍÇÚÕßÝÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÎÔËÖÁÚËÏÕ
ÚÜÔÞØÄÔÜÔÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕß¡ÕßÙËÃÕß§ÚÕÒÄØËÝ©ÒÓÁÊÕÇßÚÕÆÚÕß
ÙÖÕßÊÇÃÕßÓÕßÙËÃÕßÖÕßÙÚËÍ¦àËÚÇÏÙËÁÔÇËÐÜÚËØÏÑ¦ÎÓÏËØËÏÖÜÓÁÔÕÑÚÃÙÓÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÍËÓ¦ÚÕ
ÛÎÙÇßØÕÆÝÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÌßÚ¦ÑÇÏ
à×ÇÑËÃÙÚËÍ¦àËÚÇÏÑÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙßÒÒÕÍÂÁØÍÜÔÚÎÝ¢ØÃÔÚÇ ¦ÒÕ
ÑÇÏÚÕß§ÚÏÁÍÑÕªÏÈÁØÇ

Μουσείο Αυτοκινήτων
Μία Πόντιακ ÚÕß  ËÃÔÇÏÙËÖØ×ÚÕ
ÖÒ¦ÔÕÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
>PQUSHUKÙÚÕ ÁÏÖ¬¦ÕßÔÃÔÇÏÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÙßÒÒÕÍÂÑÒÇÙÏÑ×ÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÙÚÎ§ÄÚÏÇÌØÏÑÂÓÏÇÏÊÏÜÚÏÑÂÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÕß3LZ)VZOVMM
ÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ
ÙßÒÒÕÍÂÚÕßÐËÖËØÔ¦ËÏÙÂÓËØÇÚÇ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ¬ÕÓÕßÙËÃÕÊËÔ
ÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÇÖÒ×ÝÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÜÔ
ÓÕÔÚÁÒÜÔÇÒÒ¦ÖØÕÞÜØ¦ËÏÙÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÝÑÇÏÙßÞÔ¦ÚÇÔÕÏÑÏ¦àËÏÍÏÇÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÍßØÏÙÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ

Ο δρόμος του επιζώντος
Ο Σαούλ ΛάντανËÃÔÇÏËÖÏà×ÔÚÕß©ÒÕÑÇßÚ×ÓÇÚÕÝËÔËÇØÂÎÒÏÑÃÇÙßÔËÒÂÌÛÎÑÇÏËÙÚ¦ÒÎÙÚÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝ¡ÖÁØÍÑËÔ¡ÖÁÒÙËÔ
ÄÖÕßÙÂÓËØÇÓÏÇÁÑÛËÙÎÇÌÎÍËÃÚÇÏ
ÚÎÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂàÜÂÚÕß©ÇÕÆÒ
¦ÔÚÇÔÁÌÚÇÙË¦ÒÒÎÓÃÇÌÕØ¦ÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÃÔÇÏËÖÏà×ÔËÖÃÙÎÝÚÎÝËÖÃÛËÙÎÝÖÕßÊÁÞÛÎÑÇÔÕÏ
ÙØÇÎÒÏÔÕÃÇÛÒÎÚÁÝÇÖÄÇÒÇÏÙÚÏÔÃÕßÝÙÚÕßÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝÍ×ÔËÝ
ÚÕß¡ÕÔ¦ÞÕßÚÕ ÄÚÇÔÇÖÕÚËÒÕÆÙËÓÁÒÕÝÚÎÝÇÛÒÎÚÏÑÂÝËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÝÚÕßÙØÇÂÒ
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Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Οταν όλα συμβαίνουν σε δύο ερωτευμένους ανθρώπους
Ο κύριος ΓκριÒÁËÏ!±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÙÑÎÔÂ
ÙÚÎØÕÞËØÂÓÁØÇÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ®
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚÇÏÔÃÇÚÕßÕÆÔÚÏÒËÔ
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Το νεοϋορκέζικο τοπίο,
εξωτερικό ή εσωτερικό,
γίνεται τμήμα της ψυχής
των πρωταγωνιστών.
ËÑËÃÓÏÇÙÖÃÛÇÇÖÄÚÇÖÇÒÏ¦!ÇÖÄ
ÚÎÔËÖÕÞÂÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÚÕßÙÚÏÍÓ×ÔßÖÂØÞËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÙÑÎÔÂÍËÓ¦ÚÎÊÏÇÑØÏÚÏÑÂÚØßÌËØÄÚÎÚÇÑÇÏÓÏÇÍÒßÑÏ¦ÛÒÃÉÎÄÖÕß
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ÑÇÏËÐÄÞÜÝÓÕßÙÏÑÁÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÚÕßÕÆÔÚÏÒËÔ
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÛßÓ¦ÚÇÏÚÕÇØÏ-
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ÖÇÒÇÏÄÚÕÔØÒ²¦ÏÔÝÓÕßÙÏÑÄÝÖÕß
ÓËÚÎÈØÇÞÔÂÚÕßÌÜÔÂÑÇÏÚÕÊÜØÏÑÄ
ÚÕßÖÏ¦ÔÕÁÊÜÙËÚÕ ÙÚÕÑÒÇÙÏÑÄ
:[1HTLZ0UMPYTHY`®ÓÕØÌÂÇÔËÖÇÔ¦ÒÎÖÚÎÍÏÇÔÇÞÇØÃÙËÏÄÓÜÝÙÚÕÔ
ÂÞÕÚÕßÁÔÇÔ¦ÑØÜÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÑËÒÇØßÙÚÄ®ÚÄÔÕÍËÓ¦ÚÕØÕÓÇÔÚÏÙÓÄ
ÑÇÏËØÜÚÏÑÂÓÁÛËÐÎÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎ
ÈÕßÂÚÕßÓÖÃÓÖÕÖÑÇÏÚÎÔÉßÞØ¦ÊÇ
ÚÎÝÑÕßÒÚàÇà¬ÕÖÏ¦ÔÕÚÕßÑ¦ØÔËØ
ÙÚÎØÕÞËØÂÓÁØÇ®ÌÁØÔËÏÑÕÔÚ¦ÚÎ
¦ÔÕÔËÒÁÔÇÑÕÓÁàÓËÚÕÔÑ¦ÚÙÓÖÏ¬ÏÓÕÚÁÇÒÇÓÁ!ËÃÞÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÝÓÁÙÇÙÚÇÖÄÊÏÇÚÕßÝÚÕÔ
ÁØÜÚÇÇÒÒ¦ÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÚÏÝÊÆÙÑÕÒËÝÊÏÇÊØÕÓÁÝÚÕßÝÍÏÇÔÇ
ÚÕÔÊÕßÔÑÇÛÇØ¦ËØÏÙÙÄÚËØÕÄÓÜÝ
ÑÇÏÇÖÄÚÕÌÏÒÃÙÚÕÌÏÔ¦ÒËÎÙÑÎÔÂ
ÓËËÑËÃÔÎÙÚÕÖÇØ¦ÛßØÕÑÇÏËÑËÃÔÕÔ
ÙÚÕÖÏ¦ÔÕÓÁÔËÏÙÚÕÓßÇÒÄÙÇÔÚØÇÍÕÆÊÏÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÐËÞ¦ÙËÏÝ
ÆÕËØÇÙÚÁÝÙËÞÜØÏÙÚ¦ÊÜÓ¦ÚÏÇÚÄÙÕÓÇÑØÏ¦ÑÏÄÓÜÝÚÄÙÕÑÕÔÚ¦©ÒÇ
ÙËÇßÚÕÆÝÙßÓÈÇÃÔÕßÔ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Δεν κάνεις κλασική μουσική για να γίνεις διάσημος
Το Ledra Music Soloists διοργανώνει συναυλία λόγιου τραγουδιού και στην «Κ» μιλάει ο πιανίστας Νικόλας Κωνσταντίνου
ËÏÙÄÊÕß
–Τι κάνει ξεχωριστή αυτή τη συναυλία;
¶§ÕÓÃàÜÎÖÕÏÑÏÒÕÓÕØÌÃÇÖÕß
ÖØÕÙÌÁØËÏßÔÊß¦àËÏÊÎÒÇÊÂÚÎÔ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÓËÚÎÔÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÑ¦ÚÏÍÏÇÄÒÕÚÕÑÕÏÔÄËÔ×
ÙßÔ¦ÓÇÖØÕÙÑÇÒËÃÚÕÃÊÏÕÑÕÏÔÄÔÇ
ÍÔÜØÃÙËÏÑÇÏÑ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßÚÄ
ÙÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎËÃÔÇÏ
ÎÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÌÂÓÎÝ
ÙÕÖØ¦ÔÕËÕÊ×ØÇª¦ÌÚÎÎÕÖÕÃÇ
ÊÃÔËÏÙÚÎÙßÔÇßÒÃÇÇßÚÂÚÎÔÖØ×ÚÎÚÎÝÇÚÕÓÏÑÂÙßÔÇßÒÃÇÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÚÕÔÁÕÁØÍÕÚÕßÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕß
ÑÆÖØÏÕßÙßÔÛÁÚÎ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß
ÚßÒÏÇÔÕÆÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔÖØ×ÚÎ
ËÓÌ¦ÔÏÙÎÊÆÕÔËÇØ×ÔÖÏÇÔÏÙÚ×Ô

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Μία ενδιαφέρουσα ÓÕßÙÏÑÂÖØÄÚÇÙÎ
ÖØÕÚËÃÔÕßÔÚÕ3LKYH4\ZPJ:VSVPZ[Z
34:ÑÇÏÚÕÇÒÒÏÑÄÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ
ÁÔÚØÕ©ÏÊÆÕÌÕØËÃÝÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÔÙßÔÇßÒÃÇÒÄÍÏÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆ
ÓËÚÕßÝ ÆÖØÏÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÎ
ÙÕÖØ¦ÔÕËÕÊ×ØÇª¦ÌÚÎÑÇÏÚÕÔ
§ÏÑÄÒÇ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÙÚÕÖÏ¦ÔÕ
ÏÇÚÕÒÄÍÏÕÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÏÚÎÙßÔÇßÒÃÇÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®ÕÖÏÇÔÃÙÚÇÝ
§ÏÑÄÒÇÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÕÕÖÕÃÕÝ
ÖÇØÇÚÎØËÃÄÚÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÓÏÇËßÞ¦ØÏÙÚÎ¦ÔÕÊÕÝ
ÙÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÕßÊËÃÞÔËÏÎÔÁÇ
ÍËÔÏ¦ÙÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÁÔÇ
ËÃÊÕÝÚÕÕÖÕÃÕÇÖÇÏÚËÃÇÌ¦ÔÚÇÙÚÎ
ÇÌÕÙÃÜÙÎÇÍ¦ÖÎÑÇÏÖËÃÙÓÇÍÏÇ
ÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÊÃÊËÏ
ÑÇØÖÕÆÝÇØÍ¦
–Κατ’ αρχάς κ. Κωνσταντίνου να
μας πείτε τι θα ακούσουμε στη
συναυλία;
¶¬Õ3LKYH4\ZPJ:VSVPZ[Z34:
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÇÒÒÏÑÄÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ ÁÔÚØÕÖØÕÚËÃÔËÏÙÚÕÑßÖØÏÇÑÄÑÕÏÔÄÓÏÇÖÕÏÑÏÒÄÓÕØÌÎÓÕßÙÏÑÂÈØÇÊÏ¦ÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕÒÄÍÏÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏÓËÚÕßÝ ÆÖØÏÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝËÕÊ×ØÇª¦ÌÚÎÙÕÖØ¦ÔÕ
ÑÇÏ§ÏÑÄÒÇ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÖÏ¦ÔÕ
ÙßÔÇßÒÃÇÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÊÆÕ
ËÔÄÚÎÚËÝÕÏÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÖØ×ÚÎËÔÄÚÎÚÇ
ËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙÚÕÔÄÓÕØÌÕÑÄÙÓÕ
ÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆJOHUZVUÚÎÝÒËÍÄÓËÔÎÝ²ØßÙÂÝÖÕÞÂÝ¶ Î
ÕÖÕÃÇ¦ÔÛÏÙËÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
¬ØÃÚÎÝÇÒÒÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÊÏ¦ÌÕØÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ØËÆÓÇÚÇÄÖÜÝÕ
ÏÓÖØËÙÏÕÔÏÙÓÄÝÕÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÝÕ
ÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄÝÕËÐÖØËÙÏÕÔÏÙÓÄÝÑÇÏ
ÚÕÑÃÔÎÓÇ(Y[5V\]LH\©ÏÇÑØÕÇÚÁÝ
ÛÇÁÞÕßÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖÇØÇÑÕ-

Η κλασική μουσική λειτουργεί σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, μεταφέροντας δυνατά και
σύνθετα μηνύματα, και
λόγω της διαπολιτισμικής της φύσης μπορεί
να αποτελέσει πυλώνα
επικοινωνίας, αλληλεγγύης, αποδοχής, αγάπης
και συνεργασίας.
ÒÕßÛÂÙÕßÔÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÒÄÍÏÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆÇÖÄÚÕ
ÓÁÞØÏÑÇÏÚÏÝÓÁØËÝÔÊÏ¦ÓËÙÇÚÎÝ
ËÔÄÚÎÚÇÝÇßÚÂÝÚÕÑÕÏÔÄÛÇÁÞËÏ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÊÆÕÔËÇØÕÆÝÖÏÇÔÃÙÚËÝÚÎ¦ØÇ ÇÑÕÆØÎ
ÑÇÏÚÕÔ³ÒËÐ²ÇÚÙÇÚØÏ¦ÔÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÛÇÓÇÝÞÇØÃÙÕßÔÚØËÏÝËÐÇÃÙÏËÝÓÏÔÏÇÚÕÆØËÝÍÏÇÖÏ¦ÔÕÚÁÙÙËØÇÞÁØÏÇ
ÊËÆÚËØÎËÔÄÚÎÚÇÛÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÚÕ
ÑÕÏÔÄÙÚÎÔ³ÖÜÔÇÚÕÒÂÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎÔÏÇÖÜÔÏÑÂÖÕÃÎÙÎÑÇÏ
ÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÜÔÓÕÔÇÞ×ÔËÔÑÇÏÚÜÔ
ÙßÍÍØÇÌÁÜÔÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔÞÇáÑÕÆ
ËÔÄÚÎÚÇÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏËÐÕÒÕÑÒÂØÕß
ÇÖÄÚÕÔÑÆÑÒÕÔÔÁÇ¬ØÇÍÕÆÊÏÇ
ÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÌÂÓÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß
ÚßÒÏÇÔÕÆËÔÄÝÙßÔÛÁÚÎÕÕÖÕÃÕÝ
ÁÞËÏÂÊÎÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÕßÁØÍÇ
ÍÏÇÙÄÒÕÄØÍÇÔÇÍÏÇÙÆÔÕÒÇÓÕßÙÏÑÂÝÊÜÓÇÚÃÕßÍÏÇÕØÞÂÙÚØÇÑÇÏÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄÒÄÍÏÜÔÚØÇÍÕßÊÏ×Ô
ÙËÍÒ×ÙÙËÝÄÖÜÝÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÇ
ÇÍÍÒÏÑ¦ÑÇÏÚÇÍÇÒÒÏÑ¦ÑÇÏÚÎÔÄÖËØÇÏÑÔÃÑÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÓ¦ÞÎÝ¬Ç
ÖÕÏÂÓÇÚÇÖÕßÇÖÇØÚÃàÕßÔÚÕÔÑÆÑÒÕ
ÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÇÔÂÑÕßÔÙËÓÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÏÇÖÜÔÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÄÖÕß
ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÙßÔÛÁÙËÏ
ÁÔÇÚÁÚÕÏÕÖÕÃÎÓÇÑÇÚ¦ÚÏÝÚËÒËß-

Το Ledra º©xR-x©²©-VÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³ÑÜÜ{~Ì(Ü{³{³{~ÌÓ³¨V¨³ÉËÉ{³~È¨{Ñ~Ì~{ÌÐ{Ñ
{~{ÜÌÐ¨×iÐÈ{~ÊK¨ÑÙ{ÒÑ×{É¨ÐÓi³ÜÌo{³¨ÑoÖÙ{VÐÉ³ÈØÖ¨{ÈØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØ1ÉÙ¨Ñ,Ò×³i¨Ò~Ñ{ {~ÌÜÑ³Ñ³ËÈ{Ò
ÚÇÃËÝÚÕßÙÚÏÍÓÁÝÙÚÎàÜÂÇÔÚÇÔÇÑÒ×ÔÚÇÝÓËÚÕÔÖÏÕÙßÔÕÖÚÏÑÄÚØÄÖÕÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎàÜÂ
ÑÇÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÈÇÛÆÚÇÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÖØÕÝ
ÚÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÓËÚÕÔÖÏÕÄÓÕØÌÕ
ÚØÄÖÕ¬Õ3LKYH4\ZPJ:VSVPZ[ZÑÇÏ
ÕÏÊÆÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÁÞÕßÔÚÎÔÚÏÓÂ
ÔÇÊ×ÙÕßÔÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖØËÓÏÁØÇ
ÚÕßÁØÍÕßÚÕÕÖÕÃÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕ
–Τι σημαίνει ο όρος λόγιο τραγούδι;
¶¡ËÚÕÔÄØÕÒÄÍÏÕÚØÇÍÕÆÊÏÇÔÇÌËØÄÓÇÙÚËÙßÔÂÛÜÝÙÚÕËÃÊÕÝÚØÇÍÕßÊÏÕÆÖÕß¦ØÞÏÙËÔÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂÖËØÃÕÊÕÑÇÏ¦ÔÛÏÙË
ÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÕßØÕÓÇÔÚÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÙßÔÁÞÏÙËÙÚÕÔÄÇÏÕÒÒÁÝ
ÌÕØÁÝÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÑÇÏÜÝ

ÒßØÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ®ÂÑÒÇÙÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ®ÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÜÝ
HY[ZVUNÙÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÜÝSPLKÑÇÏ
ÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦ÜÝYVTHUJLÂJOHUZVU
´ÔÇÚÁÚÕÏÕÚØÇÍÕÆÊÏËÃÔÇÏÙßÔÂÛÜÝ
ÍØÇÓÓÁÔÕÙËÁÔÚËÞÔÕÂÑÇÒÒÏËØÍÎÓÁÔÕÍØÇÖÚÄÒÄÍÕÙËÇÔÚÏÊÏÇÙÚÕÒÂ
ÖØÕÝÚÕÒÇáÑÄÑÇÏÙßÔÂÛÜÝÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßÙßÔÛÁÚÎ
ÙÚÕÑËÃÓËÔÕ¡ËÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕß
ÕÙßÔÛÁÚÎÝÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÖÇØÇÛÁÙËÏ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßËØÓÎÔËÃÇÕÊÎÍ×ÔÚÇÝ
ÁÚÙÏÙ»ÁÔÇÔÑÄÙÓÕÄÖÕßÕÂÞÕÝ
ÑÇÏÕÒÄÍÕÝÙßÓÖØ¦ÚÚÕßÔÍÏÇÑ¦ÚÏ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ
–Ποιο είναι το κοινό που θέλετε
να προσελκύσετε;
¶©ÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÓÇÝÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÙËÄÒÕßÝÚÄÙÕÙÚÕßÝÍÔ×ÙÚËÝ
ÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÑÇÚ¦Ñ¦-

ÖÕÏÕÚØÄÖÕÓÕßÙÏÑ¦ÖËØÃËØÍÕÑÕÏÔÄ
ÚÕÕÖÕÃÕËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÔÇÍÔÜØÃÙËÏ
ÇßÚÄÔÚÕÔÓÇÍÏÑÄÑÄÙÓÕÚÎÝÒÄÍÏÇÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÑÒÇÙÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÒËÏÚÕßØÍËÃÙËÖÕÒÒ¦ÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ËÖÃÖËÊÇÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝÊßÔÇÚ¦ÑÇÏ
ÙÆÔÛËÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÑÇÏÒÄÍÜÚÎÝ
ÊÏÇÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÝÚÎÝÌÆÙÎÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÖßÒ×ÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÇÖÕÊÕÞÂÝÇÍ¦ÖÎÝÑÇÏÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ©Ï
ËØÓÎÔËßÚÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÄÒÕÏÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÍËÔÏÑÄÚËØÇÁÞÕßÔÚÕÖØÕÔÄÓÏÕ
ÔÇËÃÔÇÏÖØËÙÈËßÚÁÝÇßÚÂÝÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝËßÛÆÔÎÝÁÔÇÖØÕÔÄÓÏÕÖÕß
ÕÌËÃÒÕßÔÖ¦ÔÚÇÔÇÙÁÈÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÓÁÍÏÙÚÕ©ÏÙßÔÇßÒÃËÝÚÕß34:ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÇÔÕÏÑÚÁÝÍÏÇÚÕßÝÓÏÑØÕÆÝ
ÓÇÝÌÃÒÕßÝ§ËÇØÕÃÓÁÞØÏÚÎÔÎÒÏÑÃÇÚÜÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÖÕÒÇÆÙÕßÔ
ÚÏÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÓÇÝÞÜØÃÝÇÔÚÃÚÏÓÕ

–Μιλήστε μου για το Ledra Music
Soloists.
¶¬Õ3LKYH4\ZPJ:VSVPZ[ZÏÊØÆÛÎÑËÚÕÑßØÃÜÝÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÓÇÝÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÓËËÔËØÍÕÃ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÁÞÕÔÚÇÝÓÏÇÖÒÇÚÌÄØÓÇÊÏÇÓÁÙÕßÚÎÝÕÖÕÃÇÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÓËÚÇÊÃÊÕßÓËÚÎÔÚÁÞÔÎÓÇÝ
ÑÇÏÔÇÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÎÔÇÍ¦ÖÎÓÇÝ
ÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÓËÚÕÔÑÄÙÓÕ´ÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÑÆØÏÕßÝÓÇÝÙÚÄÞÕßÝËÃÔÇÏÎÖØÕ×ÛÎÙÎÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÙÚÕÔÚÄÖÕÓÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÚÄÙÕÚÜÔ ßÖØÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇßÚ×ÔÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÓËÙÑÕÖÄ
ÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÚÎÔÇÔÚÇÒÒÇÍÂËÓÖËÏØÏ×ÔÑÇÏÍÔ×ÙËÜÔ¡ÁÞØÏ
ÙÚÏÍÓÂÝÁÞÕßÓËÕØÍÇÔ×ÙËÏÖËØÃÖÕßÚØÏÇÔÚÇÖÁÔÚËËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÙßÔÇßÒÃËÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÊÜÓÇÚÃÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆ
ØËÙÏÚ¦ÒÖÏ¦ÔÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÌËÙÚÏÈ¦ÒÓÕßÙÏÑÂÝÊÜÓÇÚÃÕßÑÇÏÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÏ¦ÔÕßÇØ¦ÒÒÎÒÇÓÇÝËÔÊÏÇÌÁØËÏÔÇÙÚÎØÃÐÕßÓËÚÕßÝÔËÇØÕÆÝ
ÌÏÒÄÊÕÐÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÖØÕÈ¦ÒÕßÓËÊÏ¦ÓËÙÕßÚÎÝÙËÏØ¦Ý
ÔËØÞÄÓËÔÇÙÚÁØÏÇ®

H Πολιτεία οφείλει να είναι ο πιο ένθερμος του υποστηρικτής του μουσικού
–Πώς βλέπετε τα μουσικά πράγματα στην Κύπρο;
¶¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÓÏÇËßÞ¦ØÏÙÚÎ¦ÔÕÊÕÝÙÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÕßÊËÃÞÔËÏÎÔÁÇÍËÔÏ¦ÙÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÁÔÇËÃÊÕÝÚÕÕÖÕÃÕÇÖÇÏÚËÃÇÌ¦ÔÚÇÙÚÎ
ÇÌÕÙÃÜÙÎÇÍ¦ÖÎÑÇÏÖËÃÙÓÇÍÏÇ
ÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÊÃÊËÏ
ÑÇØÖÕÆÝÇØÍ¦ÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÎÞÇØ¦ÔÇ
ÈÒÁÖËÏÝÚÎÔÁÇÍËÔÏ¦ÔÇÓËÍÇÒ×ÔËÏ
ÁÞÕÔÚÇÝÁÔÚÕÔÕÖ¦ÛÕÝÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÊÃÉÇÍÏÇÓ¦ÛÎÙÎ
ÑÇÏÊÃÔÕÔÚÇÝÚÕÖÇØ×ÔÚÕßÝÙËÙßÔÇßÒÃËÝ¿ÒÕÏÇßÚÕÃÕÏÔËÇØÕÃËÃÔÇÏ
ÇÐÏÁÖÇÏÔÕÏÊÏÄÚÏÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÇÔÚÏÙÚÁÑÕÔÚÇÏÙÚÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÇØÁÙÑËÚÇÏÙÚÕÔÇÖØÕÜÛËÃ
ÚÎÔËÌÂÓËØÎËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏÚÎÍØÂÍÕØÎÌÂÓÎ¬ÎÔÑÒÇÙÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÊËÔ
ÚÎÔÑ¦ÔËÏÝÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÝÊÏ¦ÙÎÓÕÝ

Ο καλλιτέχνης, όπως και
ο αθλητής, πρέπει να τυχαίνει στήριξης τη στιγμή
που το έχει ανάγκη και
όχι να του απονέμονται
μόνο δάφνες προσφοράς.
ÑÇÏÔÇÙËÊËÃÐËÏÎÚÎÒËÄØÇÙÎÚÎÔ
Ñ¦ÔËÏÝÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÚØÄÖÕÝàÜÂÝÑÇÏ
àÜÚÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎ¬ÇÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ÕÌÁÒÎÖÕßÖÇØÁÞËÏÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÕÏÚÁÞÔËÝÙËÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚË
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÇÌÏËØÜÛËÃÙËÇßÚÁÝ
ËÃÔÇÏÛÎÙÇßØÕÃÇÔËÑÚÃÓÎÚÎÝÇÐÃÇÝ
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÑÇÔËÃÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÑÒÁÉËÏ¿ÖÜÝÁÞËÏÖËÏÎËÐÇÏØËÚÏÑÂ
ÖÕØÚÕÍÇÒÃÊÇÖÏÇÔÃÙÚÇ4HYPH1VHV

7PYLZ!´ÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÑ¦ÔËÏÚÎÔÚÁÞÔÎ
ÚÕßÄÙÕÑÇÒÆÚËØÇÍÃÔËÚÇÏÔÚÆÞËÏÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÚÄÚËÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÇÖÒ¦ÁÔÇËßÞ¦ØÏÙÚÕÙßÓÈ¦ÔÑÇÏ

ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÓÎÔÚÕÔÚÎÔÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÑÇÔ®
–Υπάρχει κάτι που νομίζετε πρέπει να γίνει;

¶²ØËÏÇàÄÓÇÙÚËÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÎÙÚÂØÏÐÎÑÇÏÑÇÚÇÔÄÎÙÎÍÏÇÚÕ
ËÖ¦ÍÍËÒÓÇÚÕßËØÓÎÔËßÚÂÑÇÏÚÕ
ÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÔÇËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ´ÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÇÌÏËØ×ÔËÏÇÚÁÒËÏÜÚËÝ×ØËÝÓËÒÁÚÎÝ
ÑÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÝÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÈÍËÏÖ¦ÔÜÙÚÎÙÑÎÔÂÑÇÏ
ÔÇËØÓÎÔËÆÙËÏÚÕØËÖËØÚÄØÏÄÚÕß
ÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÔÏ×ÛËÏ
ÄÚÏÙÚÎØÃàËÚÇÏÄÞÏÓÄÔÕÇÖÄÚÎÔ
ÕÒÏÚËÃÇÎÕÖÕÃÇÕÌËÃÒËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÕÖÏÕÁÔÛËØÓÕÝÚÕßßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÍËÔÏÑÄÚËØÇÊÏÜÚÏÑÕÃÌÕØËÃÝËÚÇÏØÃËÝÑÇÏ
ÚØ¦ÖËàËÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔÓËÖÕÒÆÖÏÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÚØÄÖÕ
ÙÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂàÜÂÚÕßÚÄÖÕß
¡ËÑÇÒÆÚËØÎÖØÕÈÕÒÂÑÇÏÊÏÑÚÆÜÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÊÏ¦ÌÕØËÝ¦ÒÒËÝÊØ¦ÙËÏÝÑÇÏÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÛÇÓÖÕ-

ØÕÆÙÇÔÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÇÑÄÓÎÖÏÕÄÓÕØÌÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏ
ÔÇÁÞÕßÓËÚÇÛÁÇÚØ¦ÓÇÝÍËÓ¦ÚÇ
ÚÎÔ ÆÖØÕÓËÚ¦ÇÖÄÚÏÝËÐÇÏØËÚÏÑÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝÚÕß¡¦ØÑÕßÇÍÊÇÚÂÑÇÏÚÕßÇÆÒÕß ÕÔÚÃÊÎÁÞÕßÓË
ÐËÑÏÔÂÙËÏÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝËÔÄÝÇÛÒÎÚÂÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎ
ßÙÚËØÕÆÓËÙËÇÔ¦ÒÕÍÎÙÚÂØÏÐÎÍÏÇ
ÚÕßÝÔÚÄÖÏÕßÝËØÓÎÔËßÚÁÝÑÇÏÙßÔÛÁÚËÝ¦ØÇÖÕÒÒÕÃ ÆÖØÏÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÁÞÕßÔÂÊÎÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÕßÝ
ÇÖÇØ¦ÓÏÒÒËÝËÖÏÚßÞÃËÝÑÇÏÑÇÒÄÛÇ
ÂÚÇÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇÔÇÁØÛËÏÔÇÚÕßÝ
ÙÚÎØÃÐËÏÑÇÏÔÇÚÕßÝÈÕÎÛÂÙËÏÔÇ
ËÐËÒÏÞÛÕÆÔÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
©ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÄÖÜÝÑÇÏÕÇÛÒÎÚÂÝÖØÁÖËÏÔÇÚßÞÇÃÔËÏÙÚÂØÏÐÎÝ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÚÕÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÑÇÏ
ÄÞÏÔÇÚÕßÇÖÕÔÁÓÕÔÚÇÏÓÄÔÕÊ¦ÌÔËÝÖØÕÙÌÕØ¦Ý

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Νέες συνθέσεις για διάσημες ταινίες του «βωβού»
Στο πλαίσιο ÚÕßÇÔÕÃÍÓÇÚÕÝÙÚÎÔ
ÖÄÒÎ®ÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×ÔÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑËÌÁÚÕÝÓËÚÎÔ¬ÇÏÔÏÕÛÂÑÎ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÑÇÏÖØÕÙÁÌËØËÙÚÏÝ 
ÕßÔÃÕßÙÚÎÔÚÇØ¦ÚÙÇÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÇãÝ®ÊÆÕÊÏ¦ÙÎÓËÝÚÇÏÔÃËÝÚÕßÈÜÈÕÆ®ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß
ÙËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÖÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔËÝ
ÑÄÖÏËÝ!ÚÕßÝÔÛØ×ÖÕßÝÚÎÔ ßØÏÇÑÂ®ÚÕßªÄÓÖËØÚÃÕÔÚÓÇÑÑÇÏ
ÚÏÝËØÏÖÁÚËÏËÝÚÕßÏÒÒ¦Ø®ÚÕß
¬àÄàËÌ²ËÖÏÇÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÁÍØÇÉËÖØÜÚÄÚßÖÎÓÕßÙÏÑÂÕÙßÔÛÁÚÎÝ¡ÎÔ¦ÝÒËÐÏ¦ÊÎÝÕÖÕÃÕÝÑÇÏ
ÚÎÔÇÖÁÊÜÙËÕÃÊÏÕÝàÜÔÚÇÔ¦®ÙË
ÎÒËÑÚØÏÑÄÖÏ¦ÔÕÑÇÏÙßÔÛËÙ¦ÏàËØ
©ÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÚÇÏÔÃËÝÇÔÂÑÕßÔÙÚÇÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÚÕßËÃÊÕßÝ©ËÈØÇáÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝËØÓÇÔÄÝªÄÓÖËØÚÃÕÔÚÓÇÑÕÕÖÕÃÕÝ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙËÙÚÏÝÓËÚ¦ÚÎÔ
¦ÔÕÊÕÚÕßÔÇàÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÍÔÜÙÚÄÝÇÖÄÚÇÌÏÒÓÔÕß¦Ø®
ÑÇÏÚÇÛØÃÒËØÖÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙË

©ÏÔÛØÜÖÕÏÚÎÔ ßØÏÇÑÂ®ÍßØÃÙÚÎÑÇÔÚÕ  ËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÚÕß
ÚÇÏÔÃÇÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÎÚËÒËßÚÇÃÇ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÚÕßÈÜÈÕÆ®ÔÇÍÔÜØÃÙÚÎÑËÇÓÁÙÜÝÍÏÇÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚ¦
ÚÎÝÑÇÏßÖÂØÐËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÏÝ
ÚÇÏÔÃËÝÚÕß²ÄÒÏÍÕßÔÚÇØÇÑÕÒÕß-

Ο Μηνάς Ι. Αλεξιάδης
έχει επανειλημμένως
και με επιτυχία
«ντύσει» ταινίες
με τη μουσική του.

Οι «Περιπέτειες του Βιλλάρ»VÐ{Ñ~ÐÙËÑÉÖ×Ø.Ñ¨ÜÌVÉÓÉÈÉ
³åÜÉÂ{ÒÙi{Úi¨KÌÜÑÐÈ{~Ê

ÛËÃÚÏÝàÜÁÝÑÇÛÎÓËØÏÔ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÓÏÇ ßØÏÇÑÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÕß
¡ËÙÕÖÕÒÁÓÕß©ÞÏÚßÞÇÃÇÁÞËÏÚÕÔ
ßÖÄÚÏÚÒÕÓÏÇÚÇÏÔÃÇÞÜØÃÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝ®ÑÇÛ×ÝÕÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝËÃÔÇÏ

ËØÇÙÏÚÁÞÔËÝÕÏÕÖÕÃÕÏÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇ
ËØÓÎÔËÆÕßÔ®ÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝ!ÁÔÇÝ
ÚÇÐÏÚàÂÝÓÃÇÖÜÒÂÚØÏÇÊÏÙÑÕÖÜÒËÃÕßÁÔÇÝÖÜÒÎÚÂÝÙËÑ¦ÈÇÓÃÇ
ÎÛÕÖÕÏÄÝÍÏÇßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÕÆÝØÄ-

ÒÕßÝÑÇÏÁÔÇÓÕÔÚÁÒÕÇÏÙÛÎÚÏÑÂ
ÇÖÎÞËÃÚÏÝÇÐÃËÝÚÎÝ§ÁÇÝÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄÚÎÚÇÝ®ÖÕßËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÙÚÎËØÓÇÔÃÇÇÖÕÚËÒÕÆÙÇÔÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÓËÃàÕÔËÝÚ¦ÙËÏÝÙËÄÒËÝÚÏÝ

ÚÁÞÔËÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝ
ÔÜØÃàÕÔÚÇÝÖÕÒÆÑÇÒ¦ÚÎÔÚÁÞÔÎÑÇÏÚÎÓÕßÙÏÑÂËÑËÃÔÎÝÚÎÝ
ÖËØÏÄÊÕßÕÒËÐÏ¦ÊÎÝÁÒÇÈËßÖÄÉÎÚÕßÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÇßÚÄÙßÔÛÁÚÕÔÚÇÝÓÕßÙÏÑÂÍÏÇÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÝ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÝÚÇÏÔÃÇÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÓÕßÙÏÑ¦ÚÎÔÎÓÁØÇ®ÚÜÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×Ô®ÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÚßÞÇÃËÝ
ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÚÕßËÔÄÝÇÖÄÚÇàËßÍ¦ØÏÇÙÚÕÔÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÄÙÚÇÛÓÄÑÇÏÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÕß
ÊËÆÚËØÕßàËßÍÇØÏÕÆÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÄ
ÚÕßÁÜÝÚÎÔËÑÊØÕÓÂÙÚÎÒÃÓÔÎ
ÚÕÌÒËØÚÚÏÝËÐÇÏØËÚÏÑÁÝÙÑÎÔÁÝ
ÓËÚÕÛÇÒ¦ÙÙÏÕÖÕÊÂÒÇÚÕÑÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÎÔËÑÊØÕÓÂÓÕßÙÏÑÂ
ËÙÚÃÇÙËÙÚÕÕØÇÚÄÙËÇßÚÄÖÕß
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÕßËÃÔÇÏÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄ®¦ØÇÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÑ¦ÛËËÃÊÕßÝ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÌÄØÚÏÙÎ©ÒËÐÏ¦ÊÎÝÊËÔËÃÔÇÏÔÁÕÝÙÚÕÔÞ×ØÕ
ÇßÚÄÞËÏÇÙÞÕÒÎÛËÃÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦

ÓËÚÎÙßÔÕÊËÃÇÚÇÏÔÏ×ÔÚÕßÈÜÈÕÆ
ÑÇÏÁÞËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÓËËÖÏÚßÞÃÇÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕß
¡ËÇÔ¦ÒÕÍÎÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇÞËÏØÃÙÚÎÑËÚÏÝÖÕÒÆÖÏÕÙÆÔÚÕÓËÝÇÒÒ¦
ËÒÒÎÔÏÑÕÆ®ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝËØÏÖÁÚËÏËÝÚÕßÏÒÒ¦Ø®¶ÑÇÚ¦ÑÄÙÓÕÔ
§ÃÑÕßÌÇÑÏÇÔ¦ÑÎÖÕßÍßØÃÙÚÎÑÇÔÚÕ ÑÇÏËÃÞÇÔÚÕÖØÄÙÛËÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÄÚÏÇÖÕÚÆÖÜÔÇÔÚÎÔ
ÛÂÔÇÓÏÇÝ¦ÒÒÎÝËÖÕÞÂÝ©ßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÚÕßÙÏÊËØÜÚÎØÃÕßÌÚ¦ÔËÏ×Ý
ÚÕ¢¦ÒÎØÕÄÖÕßÊÏÇÙÑËÊ¦àËÏÓË
ÓÖ¦ÔÚÇÚàÇàÙÚÎÔÕÖÕÃÇÖÇÃàÕßÔ
ÓÇÆØÕÏÊÏÇÙÞÃàËÏÚÎßÍÍØÕÆÓË
ÚØÇÓÙßÓÓËÚÁÞËÏÙËÍËÆÓÇÁÐÜÇÖÄ
ÚÕØ×ÊËÏÕÖËØÔ¦ËÏÇÖÄÚÕßÝÙÚÆÒÕßÝÚÕß©ÒßÓÖÃÕßÏÄÝÑÜÓÏÑÂ
ÇßÚÂÚÇÏÔÃÇÙËÆÌÕÝÇØÒÄÇÖÁÙÖÇÙËÇÖÄÚÕÔÒËÐÏ¦ÊÎÙÖÏÔÛÎØÕÈÄÒÇ
ÓÕßÙÏÑÂÇÔ¦ÒÕÍÎÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝÑÇÏ
ËßØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÎÕÖÕÃÇÇÖÁÊÏÊË
àÜÎØ¦ÚÏÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÏÝßÖËØÈÕÒÁÝÑÇÏËÊ×ÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
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«Νύχτες Πρεμιέρας» με άρωμα Πράγας
Το αφιέρωμα «Το ξύπνημα της Ανοιξης» κυριαρχεί στο πρόγραμμα της 25ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο Σεπτέμβριος ÍÏÇÚÕßÝÙÏÔËÌÃÒÙÚÎÔ
ÛÂÔÇËÃÔÇÏ¦ÓËÙÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÝ
ÓËÚÏÝ§ÆÞÚËÝØËÓÏÁØÇÝ®ÔÄÞÏ
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎ
ÞØÄÔÏÇÖØÏÔÚÄÚËÙÃÍÕßØÇÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇÕÖÄÚËÑÇÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÑÕÏÔÕÆÁÞËÏÇÔÁÈËÏ
ÑÇÚÇÑÄØßÌÇÑÇÏÎÇÔÇàÂÚÎÙÎËÏÙÏÚÎØÃÜÔÍÏÇÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖØÕÈÕÒÁÝÁÞËÏÍÃÔËÏÊÆÙÑÕÒÎßÖÄÛËÙÎ
¦ÔÚÜÝÎÌËÚÏÔÂËÖËÚËÏÇÑÂÈËØÙÏÄÔÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß
ÚÎÝÛÂÔÇÝÖÕßÇÔÕÃÍËÏÇßÒÇÃÇÚÎÔ
ÖØÕÙËÞÂ¬ËÚ¦ØÚÎ  ßÖÄÙÞËÚÇÏÔÇÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÄÙÕßÝÙÚÎÛÕÆÔ
ÙËÕßØÁÝÂÇÍÕØ¦ÙÕßÔÑ¦ØÚËÝÊÏÇØÑËÃÇÝÍÏÇÔÇÐÎÓËØÕÈØÇÊÏÇÙÚÕÆÔ
ÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝ
ÇÏÌÁÚÕÝßÖ¦ØÞÕßÔÚØÃÇÊÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑ¦ÚÓÂÓÇÚÇ!ÊÏËÛÔÁÝÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝÓËÚÇÏÔÃËÝÇÖÄÄÒÕ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÛÇÊÏËÑÊÏÑÂÙÕßÔÚÎ
²ØßÙÂÛÎÔ¦ÊÏËÛÔÁÝÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
ÚÕÕÖÕÃÕÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÓ¦Ý
ÌÁØÔËÏÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÌÏÒÓ
ÚËÑÓÎØÃÜÙÎÝÚÕßÖÏÕÊßÔÇÓÏÑÕÆ
ÊÎÒÇÊÂËÃÊÕßÝÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßÙÏÔËÓ¦ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÓÏÑØÕÆÓÂÑÕßÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÛÇÊÕÆÓËÑÇÏÚÕ
ÊÏÇÓÇÔÚ¦ÑÏÇÖÄÙÚÇÙÎÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕÔÕßØÇÔÄÑÏËÓ¦Ý®ÚÕßÇÙÃÒÎ
ËÑ¦ÚÕßÖÕßÁÌßÍËÓËÚÕÔ²ØßÙÄ¢ÕÃÔÏÑÇÇÖÄÚÏÝ ¦ÔÔËÝØÜÓÇÑØÕßÇàÁÚÛÇÁÞËÏÈÁÈÇÏÇÑÇÏÎ
ÖØËÓÏÁØÇÄÖÕßÛÇÖØÕÈÒÎÛÕÆÔÚÇ
ÇØ¦ÙÏÚÇ®ÚÕßÌËÚÏÔÕÆÛØÏÇÓÈËßÚÂ¡ÖÕÔÍÑ¬àÕßÔÞÕËÔ×ÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÛÇÑÒËÃÙËÏÓËÚÕÖÕÒßÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÔÂÒÏÑÕÏÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇ®ÚÕß
×ÙÚÇÇÈØ¦
ÑËÃÔÕÜÙÚÄÙÕÖÕßÁÞËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÚÎÔÎÁÑÊÕÙÎÚÜÔ§ßÞÚ×Ô®ËÃÔÇÏÚÇÑÇÒÕÊÏÇ-

Πρεμιέρα με τα «Παράσιτα» του φετινού θριαμβευτή των Καννών,
Μπονγκ Τζουν-χο, και
αυλαία με το πολυαναμενόμενο «Ενήλικοι στην
αίθουσα» του Κ. Γαβρά.
ÒËÍÓÁÔÇÇÌÏËØ×ÓÇÚÇÏÊÏÑÄÚËØÇ
ÇßÚÄÖÕßÚÏÚÒÕÌÕØËÃÚÇÏ¬ÕÐÆÖÔÎÓÇÚÎÝÔÕÏÐÎÝ!ÍØÏÇ¦ÔÛÎÚÕßÚÙËÞÏÑÕÆ§ÁÕß ÆÓÇÚÕÝ®ÁØÇÔÚÜÔ
ÖÏÙÚ×ÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÄÌÏÒÜÔÒÃÍÕÏ
ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÍÔÜØÃàÕßÔÖÜÝÎÒËÍÄÓËÔÎÔÕÏÐÎÚÎÝØ¦ÍÇÝ®ËÃÞËÑÇÏ
ÖÕÒÆÁÔÚÕÔÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÙÞËÚÏÑÂÓË
ÚÕÙÏÔËÓ¦¡ÁÙÇÙÚÕÔÍËÔÏÑÄÚËØÕ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÄÕØÍÇÙÓÄÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÎÙÆÔÚÕÓÎÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
ÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕßÝÇÖÕÌÕÃÚÕßÝÚÎÝÖËØÃÌÎÓÎÝÑÇÊÎÓÃÇÝ
ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏ¬ÎÒËÄØÇÙÎÝ
ÚÎÝØ¦ÍÇÝÁÙÚËÏÒÇÔÙÚÎÓËÍ¦ÒÎ
ÕÛÄÔÎÚÇÏÔÃËÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝÖØÜÚÕÖÕØÃÇÝÑÇÏÖØÜÚÕÌÇÔÕÆÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÕÆÛØ¦ÙÕßÝ
¡ËÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÕßÝÖÒÂØÜÝ
ÇÖËÒËßÛËØÜÓÁÔÎÑÇÏÚÏÝËÖÏØØÕÁÝ
ÚÕßÝÔÇÐËÑÏÔÕÆÔÇÖÄÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ÑÇÏÔÇÌÚ¦ÔÕßÔÙÚÇÓÕÔÚËØÔÏÙÚÏÑ¦
ÑÏÔÂÓÇÚÇÑÇÏÙÚÎÔÙÚÕØÃÇÕÏÔËÇØÕÃ¬ÙÁÞÕÏÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÖÇØÇÍ¦ÍÕßÔÍÔÂÙÏÇÚÁÞÔÎÎÕÖÕÃÇËÖÎØÁÇÙËÖÕÒÒÕÆÝÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÕßÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÊÏÑÂÚÕßÝÚÆÞÎ
ÜÙÚÄÙÕÂÚÇÔÒÏÍÄÚËØÕËßÔÕáÑÂ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂËÖÁÓÈÇÙÎÚÜÔÙÕÈÏËÚÏÑ×ÔÚÇÔÑÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß 
ÁÛËÙËÚÁÒÕÝÙËÇßÚÂÚÎÔÕØÍÏ×ÊÎ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ

Σκηνή ÑÌ³i³Ñ{ËÑt${Ó¨³ÉØÐ{ÑØÂÑÚ{ÒØu³ÈËÜØ'Ì¨ÐÑVÈÚÑ¨KÜiÚÉË³ÜÑË{³È×É³{KÒÜ
ÓËÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇÔÇÊÏÇÑÄÖÚÕÔÚÇÏ
ÚÇÂÊÎËÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙËÔ¦ØÏÇÔÇ
ÇÖÕØØÃÖÚÕÔÚÇÏÑÇÏÖÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝ
ÚÇÏÔÃËÝÔÇÇÖÇÍÕØËÆÕÔÚÇÏÊÏ¦ÖÇÔÚÄÝ©ÏÊËÊÎÓÏÕßØÍÕÃÚÕßÝÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇÇÌÂÙÕßÔÚÏÝÑÇØÏÁØËÝ
ÚÕßÝÂÔÇÌÆÍÕßÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÄÖÜÝÁÑÇÔËÕ¡ÃÒÕÝ¢ÄØÓÇÔ

Καινούργιες κόπιες
ÊÎÜÙÚÄÙÕËÃÞËÍÃÔËÏÖÕÒÒÂ
ÊÕßÒËÏ¦©ÏÌËÚÏÔÁÝ§ÆÞÚËÝØËÓÏÁØÇÝ®ÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÑÇÏÙßÔÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕß¬ÙËÞÏÑÕÆ ÁÔÚØÕß
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆÙÚÎÔÛÂÔÇÓ¦àËÉÇÔ Το φεστιβάλ ÚÑ~ÜÉËÉ{ÐÉ³ÜÈÑÑÐÉÌÐÉt ÊÜ{~{³iÑËÚÈÑu
ÑÇÏÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÇÖÄËÑËÃ- ³È³ÑÑK¨Ò
ÔÇÚÇÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÍÏÇÞØÄÔÏÇÖÇØÁÓËÏÔÇÔÇÔËÖÏÛÆ- ÛÁÚËÝÄÖÜÝÕÏ×ØÍÕÝ¦ÔÛÏÓÕÝ ÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÂÓËÚÃÚÒÕ§PTPJ®
ÓÎÚÇ®ÄÓÜÝÙÂÓËØÇÇÔÇÍÔÜØÃ- ¡¦ÒÏÙÚÇ Î ÚËÒËßÚÇÃÇ ÓÏÑØÕÆ ÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙËÖÇÔËÒÒÂÔÏÇ
àÕÔÚÇÏÇÖÄÑÕØßÌÇÃÕßÝÙÑÎÔÕ- ÓÂÑÕßÝÚÇÏÔÃÇÚÕßÒÒÎÔÇÑÏÔÎ- ÖØ×ÚÎÖØÏÔÇÖÄÚÕÚÙËÞÏÑÄ©

ÇÖÕÚËÌØÜÚÂÝ®ÚÕßÏÕßØ¦Ï²ËØà
©ÒÇÚÇÌÏÒÓÚÕßÇÌÏËØ×ÓÇÚÕÝÛÇ
ÖØÕÈÒÎÛÕÆÔÙËÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝÉÎÌÏÇÑ¦ÇÖÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔËÝÑÄÖÏËÝ
¬ÇÇÌÏËØ×ÓÇÚÇÈÁÈÇÏÇÊËÔÙÚÇÓÇÚÕÆÔËÊ×©ÖÜÝËÃÞËÍÃÔËÏÑÇÏÖÁØßÙÏÓËÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÌÏÒÕÐËÔËÃÐÇÔ¦ÚÕÚÓÂÓÇ4\ZPJ
HUK-PST®ÑËÃßÖ¦ØÞÕßÔÚÇÏÔÃËÝ
ÍÏÇÄÒÇÚÇÓÕßÙÏÑ¦ÍÕÆÙÚÇ!¬Õ
,SSH-P[aNLYHSK!1\Z[6ULVM;OVZL
;OPUNZ®ÍÏÇÚÎàÜÂÚÎÝÑÕØßÌÇÃÇÝ
ÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÂÝËØÓÎÔËÆÚØÏÇÝ
¬Õ(THaPUN.YHJL®ÁÔÇÞÇÓÁÔÕ
ÖËÚØ¦ÊÏÇÖÄÙßÔÇßÒÃÇÚÎÝØÃÛÇ
¢Ø¦ÔÑÒÏÔÍßØÏÙÓÁÔÕÚÕ ÇÖÄ
ÚÕÔÃÔÚÔËáÄÒÇÑÑÇÏÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÓÄÒÏÝÖØÄÙÌÇÚÇ¬Õ)SPUKLK
I`[OL3PNO[®ÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÒÇÚØËÃÇÝ
ÍÏÇÚÕÇÌËÔÚÏÑÄ®¡ÖØÕßÝÖØÃÔÍÑÙÚÏÔ¬Õ4PSLZ+H]PZ!)PY[OVM
*VVS®ÓËÛÁÓÇÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÚàÇàÃÙÚÇ ÇÏÚÁÒÕÝÍÏÇÄÙÕßÝÖØÕÚÏÓÕÆÔ
ÚÕÔÖÏÕÙÑÒÎØÄÂÞÕÚÕ4\YKLYPU
[OLMYVU[9V^®ÓÏÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂÓËÒÁÚÎÖ¦ÔÜÙÚÎ
ÍÁÔÔÎÙÎÚÕßÛØÇÝÓÁÚÇÒÙÚÕÇÔ
¢ØÇÔÙÃÙÑÕÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß 
ÑÏÔÂÓÇÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕÓÇÝÁÊÜÙËÛØßÒÏÑÁÝÓÖ¦ÔÚËÝÄÖÜÝÕÏ4L[HSSPJH
4LNHKLH[O:SH`LYÑ¦
ÔÁÖØËÖËÚÁÒÕÝÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÙÕßÓËÓÏÇÒÃÙÚÇÓËÚÇÓÎÞ¦ÙËÚË®ÚÕßÌËÚÏÔÕÆÌËÙÚÏÈ¦ÒÇßÚÂ
ÛÇËÃÞËÜÝËÐÂÝ!ÖÄÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇ-LZ[P]HS+HYSPUNZÚÕßÙÚßÞ×ÝÇÖÕßÙÏ¦àÇÚË®ÚÎÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ
ÖÕÒÆËÖÃÑÇÏØÎÚÇÏÔÃÇÚÕßÓ¦ÙÚÕØÇÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆØËÇÒÏÙÓÕÆ ËÔ
ÄÕßÚÝÖÄÚÏÝÖØÕÈÕÒÁÝ¡ËÚ¦ÚÇ
¡ËÙ¦ÔßÞÚÇÚÕÙÕÑÇØÏÙÚÏÑÄ²ØßÙÄÍ¦ÔÚÏ®ÚÕß¢ÇÚÃÞÑÃÔÑÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÏÊÏÑÁÝØÕÈÕÒÁÝÚÕÚËÒÏÑÄÓÕÔÚ¦àÚÕßÛØßÒÏÑÕÆÖÕÑ¦ÒßÉÎ
Ú×ØÇ®ÚÕß¢Ø¦ÔÙÏÝ¢ÕØÔÚ ÄÖÕÒÇ
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Ματωμένος
γάμος με δόσεις
μαύρου χιούμορ
Είσαι έτοιμος; ###
ΚΩΜΩΔΙΑ (2019)
Σκηνοθεσία: Ñ³É³{ÓÜ{w$Ü{V

0Ò{ÜÉ¨~ËÜÉ³
Ερμηνείες: .ÑÐÒ¨ÑÈËK{o~V
å³ÑÐ¨Ì³{VÓ³{0Ó¨{V
Ñ¨~$¤¨Ò{Ñ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Η κωμωδία ÙßÔÇÔÚ¦ÚÕÔÚØÄÓÕÇßÚÂ
ÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂËÈÊÕÓ¦ÊÇÓË
ÁÔÇÌÏÒÓÖÕßÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÈÇÊÃÙËÏ
ÙÚÇÞÔ¦ØÏÇÚÕßÕÙÑÇØÏÑÕÆ¬ØÁÐË®
ÚÕß¬àÄØÔÚÇÔÏÒØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇ
ÚÕÆÚÎÚÎÌÕØ¦ËÃÔÇÏÓÏÇÔËÇØÂÑÕÖÁÒÇÎÑØÁÏÝÎÕÖÕÃÇÌÚ¦ÔËÏÙÚÎÔ
ÖÇÒÏ¦ÁÖÇßÒÎÚÎÝà¦ÖÒÕßÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÚÕßÇØØÇÈÜÔÏÇÙÚÏÑÕÆÚÎÝ
ÍÏÇÔÇÚÕÔÖÇÔÚØËßÚËÃ¬ÕÑÒÃÓÇËÃÔÇÏËÐÇØÞÂÝÑ¦ÖÜÝÇÒÒÄÑÕÚÕÄÓÜÝ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÕÈÇØËÆÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔÖØ×ÚÎÔÆÞÚÇÚÕßÍ¦ÓÕß
ÚÄÚËÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÛÇàÎÚÂÙËÏÇÖÄ
ÚÎÔÑØÁÏÝÔÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚÇÝÙËÁÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÚÕÕÖÕÃÕÜÙÚÄÙÕÛÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚØÕÓÇÑÚÏÑÄ
©ÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÐËÑ¦ÛÇØÇÚÎÔËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÙßÔÚÇÍÂÚÕß¬ØÁÐË®ÊÃÔÕÔÚÇÝÖ¦ÔÚÜÝÖËØÏÙÙÄÚËØÎÁÓÌÇÙÎ
ÙÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÓÇÆØÎÝÑÜÓÜÊÃÇÝ¬ÕÊÏÑÄÚÕßÝÌÏÒÓËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÖÏÕÇÔ¦ÒÇÌØÕÑÇÏÖÇÏÞÔÏÊÏ¦ØÏÑÕ
ÊÃÞÜÝÔÇÖØÕÞÜØ¦ËÏÙËÏÊÏÇÃÚËØÕ
È¦ÛÕÝÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕß
Ù¦ÚÏØÇËÜØÎÚÏÑ¦ÙÚÄÞÕÝÚÎÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇÝËÃÔÇÏÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÝ
ÓËÍ¦ÒÕÝÖÒÕÆÚÕÝÓËÚÇÙÑÕÚËÏÔ¦
ÓßÙÚÏÑ¦ÖÕßÙßÞÔ¦ÑØÆÈËÏÜÙÚÄÙÕÚÇÖ¦ÔÚÇËÊ×ÍÃÔÕÔÚÇÏßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÖØÕÌÇÔÂÑÇÏÓËÞÇØÇÑÚÂØËÝ
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22.45 Deadpool
07.30
10.00

11.00

11.30

12.00

13.30

14.00
14.15

15.15

16.15

17.30

18.00
18.20


18.50

19.20

20.00
21.00
21.30

22.45



23.30
23.35
00.00

00.45
01.45
02.45
04.00

1ÉËÑÜÉ{³È¨oËÑ
ÑÐÐÑ³Ñ³Ç{Ñ¨ÐÑ³Ñ
Ð{~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
Road Trip - (E)
È{~ÊÉ~ÐÊ
9¨ËØÑ~ÉÈÓØw 
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
9ÒÜ~{ÑT¨Ì{ÑVw 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
åÐÖÉÚÑ{
É¨ËÒ³¨iØw 
EIΔHΣEIΣ
Ý¦²>k_Vw 
~ÐÊÜ{³{ÐÖ
2m2w 
{{~ÊÉ~ÐÊ
/É³wåw0É³w 
t.Ò~iØ,ÈKÒØu
.Ë³{³i×Öiw 
(É¨{KÑÜÜ³{~ÊÉ~ÐÊ
EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
{Ñ³Ñ¨Ò
³Ç{Ñ{³×Ë³{w 
È¨{³{~~É³Ø
¨ËØÑ~ÉÈÓØw 
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
(É³ÑÜÖÙÑw 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
EIΔHΣEIΣ
åÚÜi³{~ÊÈ¨{Ñ~Ê
0É³wåw0É³w 
tÑ¨È×Ñ¨ÑÐÓ³iu
Deadpool
(É¨{Ó³É{ÑÙ¨ÒiØV
ÐÉ³ÈØ,Ò{Ñ,Ó{Ü³ØV
¨ÓÑÒ~Ñ¨{V~Ò
EIΔHΣEIΣ
.ÈÓTÉ{Ñ³iØ³Ñ{ËÑØ
The Graham Norton Show
v>²©vÀ
2m2w 
EIΔHΣEIΣ - (E)
/É³wåw0É³w 
.Ë³{³i×Öiw 

ΡΙΚ2

ÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÑÇØÏÑÇÚÕÆØÇ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÄÒÕÇßÚÄÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÚÕßÑØßÌÚÕÆ®ÑÇÏÚÎÝÖÇØ¦ÔÕÏÇÝËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÄ¢ÕØ×ÔÚÇÝÇÑÄÓÎÚÕÔßÌÏÑÄ
ÚÎÝÎÑØÁÏÝÚÎÔËØÓÎÔËÆËÏÓËàÜÔÚ¦ÔÏÇÎÖÇÔÁÓÕØÌÎÇÓ¦ØÇÕßÃÈÏÔÍÑÛÇÈØËÛËÃÑßÔÎÍÎÓÁÔÎÓÁÙÇ
ÙËÁÔÇÇÞÇÔÁÝÇØÞÕÔÚÏÑÄÇÖÄÚÕßÝ
ÃÊÏÕßÝÚÕßÝÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßÝÙßÍÍËÔËÃÝ
ÚÎÝÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕÔÚÇÝÖÜÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÌÚ¦ÙËÏÙÚÇ¦ÑØÇÍÏÇÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏ ÇÏÌÚ¦ÔËÏ

Αιματηρό φινάλε
¡ËÓÖÄÒÏÑÕÙÖÒ¦ÚËØÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÇÚÏØÏÑÂÓÇÚÏ¦ÙÚÏÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÚÕß
ÚØÄÓÕßÚÕÌÏÒÓÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÓÁÞØÏÚÕÇÏÓÇÚÎØÄ
ÌÏÔ¦ÒËÞÜØÃÝÖÕÚÁÔÇÞÇÓÎÒ×ÙËÏ
ØßÛÓÕÆÝÑÇÏÔÇÐËÞËÏÒ×ÙËÏ®ÙËÊÏ¦ØÑËÏÇ©ËÑÚÜÔÙÑÎÔÕÛËÚ×Ô¡ÇÚ
¡ÖËÚÏÔÁÒÏ©ÒÖÏÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕÔ
ÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÚÕßÔßÌÏÑÕÆÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÎÙßÔÕÒÏÑÂ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ!¬ÕÔßÌÏÑÄÚÎÝÑØÁÏÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÜÝ
ÙÆÔÕÒÕ©ÙÕËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÎÖÒÕÑÂ
ÚÄÙÕÇÒÒ¦àÕßÔÑÇÏÕÏØßÛÓÕÃÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÑÇÏÕÏÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝÑ¦ÓËØÇÝ¬ÕÃÊÏÕÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÓËÚÕ
ÔßÌÏÑÄÚÎÝÑØÁÏÝÚÎÔÇØÞÂËÃÔÇÏ
ÄÓÕØÌÕÇÒÒ¦ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇÒÒ¦àËÏ
ÊØÇÓÇÚÏÑ¦®
¬Õ ÔßÌÏÑÄ ÈÁÈÇÏÇ ÖÇØÇÖÁÓÖËÏËßÛÁÜÝÑÇÏÙÚÕÔÍ¦ÓÕÙÜÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏÇÖÄÚÇÓßÙÚÏÑ¦
ÚÜÔÖÒÕßÙÃÜÔÎÙ¦ÚÏØÇÁÞËÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏÓËÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÛËÙÓÄÚÕß
Í¦ÓÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ
ÎÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÙÞËÊÄÔÌÕÔÏÑÂ

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

22.00 The informant

(Ñ{Ù{~ÊÇi
Ñ$ÜËK{Ñ
K ³É³Ó~³{K Ì³{
oËÜ{ÑÐÑÐ
Ù ÐÓÐÑ~Ñ{{~Ò¨³ÉØ
É({Ð~Ñ{(ËÐÑ
³$É{ÑÐÓØÓ¨{
ÇÐÐÒ³¨ÑØ
i${.ÖÉ¨ÈËo~Ø
Ú0ÑÑÖ³{Ñ³iØ'¨Ò{
{ Ò¨ÚÑÐ{ÜÒ
~$.ÖÉ¨ÈÒ{
Ü$,Ç(ÒÚi¨ÑØ
.³i¨Ñ³È{Ñ³Ëw 
(Ñ{Ù{~ÊÇi
Ñ ³É³Ó~³{K Ì³{
KËÜ{ÑÐÑÐ
º¦>ÁÁÝ¦Rvx²_R²º¦_
.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
0Ð{~¨ÌË³{³Ü{KÒÙ{
ÜÑ{~ÊÉ{¨Ò
0ÜË³iØÑoÒiØw 
¿_>²V7
ÜÑ{~ÊÉ{¨Ò
H>X_>©w 
.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
Road Trip - (E)
È{~ÊÉ~ÐÊ
EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
Hollywood Singing
>X>Rxnw 
³~{ÐÑ³Ó¨
The Graham Norton Show
v>²©vÀ
~ÑÜÊÖÇÈoØw 
/v_X8xk_V7
{{~ÊÉ{¨Ò
-RvH¦º-º_¦
xnv²R_¦²¸Æd
.ÈÑÈÜËÑ'{ÜÑ¨Ð{~ÊØ
$¨TÊ³¨ÑØ³iØ{ÓiØ
01.00 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
01.20 $4,$ $4.

05.30

09.45


13.00

15.00

17.00

18.00
18.10


20.10
21.05

22.00


23.40



00.40



01.40


02.40
05.00

Η Γκρέις ³iÉ¨ÐiÉÖÉ{ÐÉÇ³Ò{ÑiÑÓÐ¨×i.ÑÐÒ¨ÑÈËK{o~ÚÑK¨ÉÚÉË~ÈioiÐÓiÐÓÑÉÓÑÑTÑÓØÑ¨T³{~ÌÑÌ³ÈØËÙ{ÈØ³ÈØ~Ñ{Ö¨o{ÈØ
ÈooÉÉËØ³iØVÈÉ{Ùi³{³ÑØØ¨ÓÉ{Ñ×³ÒÉ{³ÑÒ~¨Ño{ÑÑÉ{K{É{

HOME CINEMA

Ενας κωμικός ισοπεδώνει την πολιτική ορθότητα
Ντέιβ Σαπέλ:
Μη μασάς ####
ΚΩΜΩΔΙΑ (2019)
Σκηνοθεσία: .³ÑÓ{ÚÑ
Εμφανίζεται: ³Ó{K.ÑÓÜ

Σκηνή ÑÌ³i~Ñ³Ñ{o{³{~Ê
ÉÐ×Ò{i³È ³Ó{K.ÑÓÜ³i
å³ÜÒ³Ñ

0U¸¸m¬¬¬¬¬

22.00 The Good Wife
07.30












11.00
11.30


16.00

16.30

17.45


18.45

19.15

19.40
19.50
20.00


21.00

22.00


23.30



© 2019 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

Θρίλερ με σατιρική ματιά στις συμβάσεις
του τρόμου και στον θεσμό της οικογένειας

0¨ÑÌV³{ÈÐKÑËÉ{
É³i'ÑËiÑÈ¨ÑoÒi
ÜÑTÑÐoÓÜÑ
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊV
ÐÉ³ÈØ.ËÈ¨i³ËÙÈV(ÑÖÜ.³ÑÐÑ³ÌÈÜV³Ñ³ËÑÒÜV
ÜÓiÈÜoÑ¨Ò~i
0¨TÌØ³iØ³ÖTiØw 
0iÜÉÑ{TËÙ{
¦__R_¤©_Á²/X_
,{ÒÜ{³{ÐÌÙÑØ
Ñ¨ÖÐÉØ³ÑÂ{Ù{³iØ
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
OMEGA NEWS
9w>R²¦ÝºXx²x©w 
È{~Ì¨{ÒÜ{³{ÐÉ³ÈØ
ÉÜËÑåÜÑËÙÈV{¨o1É×ÒÈØV¨Ê³
Ò³¨ÑV{TÒÜi0ÑÈÌÈÜ(Ñ¨ÈËÑiU
ÛÓ{ÑÑÙÊ
OMEGA NEWS
>¦©Ý²²>R}w 
É³Ò¨iå¨{³ÉËÙÈ
åÜiÚ×ÑÊÓÐÑ³Ñ
(The informant!)
ÐÙËÑÐÉÙ¨ÑÐÑ³{~Ò³{TÉËÑVÐÉ³ÈØÑ³
³Ó{ÐV.~³Ò~ÈÜÑ
È³ÈT{ÐÓ{ÐÑÇËw 
Ð{~ÊÉ{¨ÒV
ÐÉ³ÈØ{ÒiÓÇV
Ñ³É¨ËÑÓTÈV~Ò
.³åÜÑÜÖÐw 
Ð{~ÊÉ{¨ÒV
ÐÉ³ÈØ{¨o=Ó{V
¨{³ÌÙÈÜÑ¨³ÒV~Ò
=ÊÐÈw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨ÒVÐÉ
³ÈØÑ³É¨ËÑÉ¨{~ÜÖV{¨o¨Ñ{³i
>-xnºx¦w 
2Ý>²©>w 

ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ

21.20 º¦>©©xR8¦X
06.10
06.40

07.30

08.30

10.00

10.30

12.00

12.50

14.50

15.40

16.30

18.00
18.10
18.30

20.20
21.20


23.30


01.00
01.10




02.50

04.30

(¨{ÊÉiÐÓ¨i
.Ñ³~ÖÜÐÉ³ioÒ³Ñ
Ð{~ÊÉ{¨Ò
0ÓKÙÐ~ÜÉ{ÙËw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
->²>{ÜÒ³Ñw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
>>x>w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
°~¨Ø{~oÉÉ{Ñ~Ìw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
4oÉËÑÒÑ¤ÌÜÑw 
{{~ÊÉ~ÐÊ
ÒÐØÐÉ³ÑÌÜÑ³Èw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
0iÒ³iÑw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
>&>©²>&x¦x¸w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
(Ó³Ñ³i×¨{³ÓÇÑw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
Tα νέα του ANT1 σε 10΄
.ÈÓTÉ{Ñ³iØÉ{¨ÒØ
Ö³~ÌÐÈ 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
Tα νέα του ANT1
º¦>©©xR8¦X
(É¨{Ó³É{ÑÉ{³iÐ{~ÊØ×Ñ³ÑËÑØVÐÉ³ÈØ
¨{Ø(¨Ñ³V¨Ò{Ø ³ÒÜÑØÒÈÑ¨³V~Ò
.ÉÚÓiKÜÊØ
/v_º> 
å³ÈÐ{~Ê³Ñ{ËÑ
Τίτλοι ειδήσεων
Westworld
t/v_HxR>_¦>xXu
.É{¨ÒÚ¨ËÜÉ¨ÐÉ³ÈØ
KÑ,Ó{³ÉÜÈ³V0ÇÓ×¨{,Ò{³V~Ò
t/v_HxR>_¦>xXu
(³ÓÙÉÂÓ¨É{Øw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
(¨ÉÐ{Ó¨Ñw 

«Ψαρεύοντας» ÓÁÙÇÙÚÕÔÜÑËÇÔÄ
ÚÎÝÉßÞÇÍÜÍÃÇÝÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÚÕ
5L[MSP_ÑÇÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÓÁÚØÏÜÔËÖÏÒÕÍ×ÔÓÖÕØËÃ
ÑÇÔËÃÝÔÇÈØËÏÑÇÏÊÏÇÓÇÔÚ¦ÑÏÇ¬ÁÚÕÏÇËÃÔÇÏÚÇÇßÚÕÚËÒÂÙÄÕßÚÇÏÔÃËÝÑÜÓÏÑÕÆZ[HUK\WÇÖÄÑÕØßÌÇÃÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÕßËÃÊÕßÝ
¬ÕÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÕÖÕßËÃÊÇÓËÂÚÇÔ
ÁÔÇÝÓÕÔÄÜØÕÝÑÇÚÇÏÍÏÙÓÄÝÚÕß
§ÚÁÏÈÇÖÁÒÙËÑ¦ÖÕÏÇÙÑÎÔÂÚÎÝ
ÚÒ¦ÔÚÇÑËÃÕÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÑÜÓÏÑÄÝÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇËÔÛÕßÙÏ¦ÙËÏÚÕÑÕÏÔÄÖÇØÄÒÕÖÕßÙËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕÖØÕÙÈ¦ÒÒËÏ
ÇÖØÕÑ¦ÒßÖÚÇ

ΣΙΓΜΑ

0U¸¸ldÆÆÆ

21.20 ÑÜÒ³É{Ñ
06.30

07.30

08.00

08.40

09.30
10.00



11.00

12.00

13.20

15.30

16.00

16.30

17.40

18.00
18.10
18.50

20.20
21.20

23.00

00.20
00.30
01.30


02.30

%ÓTÉÓÑw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
!{0Ò~~{w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
Ì~~{ÙÊÜÑ³w 
~ÐÊÐÑoÉ{¨{~ÊØ
(¨¨{ÐÌØ È³ÈTËÑw 
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
.³T¨~ÌÐÑØw 
X¤¦x_X©
ÑoÉ{¨{~Ì©vÀVÐÉ³
ÛiÐÊ³¨i.~Ñ¨ÐÖ³
~Ñ{³ ÜËÑ'È³ÖÜi
åÜÜÖÂiÐÉ¨ÐÓ{w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
È¨Ò³ÉoÉ{³Ì{w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
(Ñ¨ÑÙ{Ñ~ÊK¨ÑÙ{Òw 
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
+R}¤/¦
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³i¨{³{ÒÑå³ËÈ
ÑÇËÉ~ÒÚÉ×Òi
 ~ÐÊÐÑoÉ{¨{~ÊØVÐÉ
³ÉÈ³Ó¨iÑÇÒ¨È
³Ñ³Òw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
ËÑ{³³ÑË¨{ÐÈw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
Γεγονότα σε συντομία
.ÈÓTÉ{Ñ³iØÉ{¨ÒØ
°ÜÜÑÜÌo{ÑÚ~É{ÉÑÒ
Ð{~ÊÉ{¨Ò
Τομές στα γεγονότα
ÑÜÒ³É{Ñ
0iÜÉ³Ñ{ËÑ
.³iÈoÉ{ÒÐÑØ¨ÉÑ{Ù{Ò
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
Γεγονότα σε τίτλους
.³iÈoÉ{ÒÐÑØ¨ÉÑ{Ù{Ò
Who the (Bleep) Did
>¦¦Ã
.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
Ñ³Ñ{oËÙÑw 

ÖÄÚÇÖÁÔÚËÖØ×ÚÇÒËÖÚ¦ÚÕß
ÙÄÕßÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ
ÖÜÝÕÄØÕÝÖÕÒÏÚÏÑÂÕØÛÄÚÎÚÇ®
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÙÚÕÒËÐÏÒÄÍÏÕÚÕßÔÚßÓÁÔÕßÓËÑ¦ÚÏÙÇÔÙÚÕÒÂÌßÒÇÑÂÝ
§ÚÁÏÈÇÖÁÒ±ÖËØ¦ÙÖÏÙÎÚÕß¡¦ÏÑÒ¬à¦ÑÙÕÔÖÇÏÊÕÌÏÒÏÑ¦ÑÇÏÙËÐÏÙÚÏÑ¦ÇÙÚËÃÇÇÔËÒÁÎÚÎÙ¦ÚÏØÇ
ÙÚÇÑÏÔÂÓÇÚÇÚÆÖÕß 4L;VVËÃÔÇÏÓÄÔÕÓËØÏÑ¦ÇÖÄÄÙÇßÖ¦ØÞÕßÔ
ËÑËÃÖ¦ÔÚÇÓËÓÏÇÖÇÏÞÔÏÊÏ¦ØÏÑÎ
ÇÓÌÏÚÇÒ¦ÔÚËßÙÎÓËÚÇÐÆÙÕÈÇØÕÆ
ÑÇÏÇÙÚËÃÕß
ÃÓÇÙÚËÙËÖËØÃÕÊÕÑßÔÎÍÏÕÆ
ÍÏÇÚÕßÝÙËÒÁÓÖØÏÚÏ®ÊÏÇÑÎØÆÙÙËÏÕÇÖÁÒÖØÏÔÐËÑÏÔÂÙËÏÁÔÇÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÐËÑÇØÊÏÙÚÏÑÄÓÕÔÄÒÕÍÕÇÌÂÍÎÙÎÖ¦ÔÜÙÚÎÔÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÓÁÙÇÙËÓËØÏÑ¦ÒËÖÚ¦ÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÓÏÒÂÙËÏÖÏÕÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÖÕÒÁÓÏÕßÝ
ÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÓÇàÃÇØ¦Ò-

ΑLPHA

21.15

0U¸¸¸¸mÆÆ

å³Ó¨{Ñ³iÒÐÐ

06.00 _>w 

/iÜÉÑ{TËÙ{
06.45 ®Æ¶ ÜÜÒÙÑw 

É³ Ë~ÒÉi
08.00 °ÜÜÑÂÓ³w 

)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
09.15 å³Ó¨ÑØ,ÑTÖÜÑØw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
10.00 .ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~

ÐÉ³ÒÉi

iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊ
13.00 (Ñ¨ÒÙi~Ñ³¤Ë~w 

)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
14.00 ${~oÉÉ{Ñ~ÓØ{³¨ËÉØ

{{~ÊÉ{¨Ò
14.45 ÑoÒiÐÑØw 

ÜÜi{~Ê³Ñ{ËÑ
16.15 ×ÑÐËÜ{Ñw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
17.50 ΕΙΔΗΣΕΙΣ (νοηματική)
18.00 iÑ¨TËÇÉ{Ø

³iÐÈ¨ÐÖ¨ÑV7w 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
19.15 0Ì{ÈVw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
20.20 ALPHA NEWS
21.15 å³Ó¨{Ñ³iÒÐÐ

(¨ÉÐ{Ó¨ÑÛ¨ÑÐÑ³{~Ê
É{¨ÒÐÉ³ÈØË¨~Ñ(ÑÑ~³Ñ³ËÈVÛiÐÚÓi(ÑÑÙÌÈÜ
23.00 0Ì{Èw 

Ð{~ÊÉ{¨ÒVÐÉ³{Ø
Ë¨~Ñ(ÑÑ~³Ñ³ËÈV,Ó{ÑÈ{ÇËÙÈ
23.45 ×ÑÐËÜ{Ñw  

Ð{~ÊÉ{¨Ò
00.30 É³Ò³ÑÐÉÒÈT³Ñw 

É³i ÜÉ¨ÑÉÜÓ³i
02.00 8¦X>¦²Ãw 
03.00 ÆiÉ³ÜÊw 

å³ÈÐ{~ÊÉ{¨Ò
03.45 .³iÈoÉ{ÒÐÑØ

¨ÉÑ{Ù{Òjw 

CAPITAL
07.20
08.35

10.15
12.20
14.00
15.10
17.00
19.15
21.00
22.55
01.00
02.45
04.25

0U¸¸¸lÆÆÆ

(Ñ{Ù{~ÊÇi
} >²w 
0iÜÉÑo¨Ò
Ìo{ÑÓÑw 
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
Á¦_©©8__}_X
iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊ
0iÜÉÑo¨Ò
EIΔHΣEIΣ
0ÑÂËÙ{oÉÖÉw 
EIΔHΣEIΣ
:Ói³Ñ{ËÑ
0³ÑÂËÙ{³iØÇÊØ
:Ói³Ñ{ËÑ
:ÓÉØÉ{¨ÓØ

SMILE TV
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00

0U¸ll¬¬l¬¬

/iÜÉÑo¨Ò
Ò³{³{
ÙÈÑ³Ì~Ñ¨×Ë
È{~ÌTÜÉË
$~Ö¨{Ø³Ó¨Ñ¨TØ
/iÜÉÑo¨Ò
ÑoÌÙÑ¨Ø
/iÜÉÑo¨Ò
:Ói³Ñ{ËÑ
:Ói³Ñ{ËÑ
ÑÌÙ¨ÑiR}º
md¨ÉØ
0Ý³ÈÑ³ÑÒ
0ÇÒ~{ÓÉ³{

TV PLUS
06.30
09.30
11.00
13.00

14.00

16.30
18.00
18.45
19.20
19.40
21.30
22.30
00.40

ÒÎÒÇÑÇÏÙËÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÙÄÕßÕÑÜÓÏÑÄÝÚÙÕßØÕßÌÒÃàËÏ
ÚÎÒËßÑÂ®ÓËØÏÑÂÚØÇÈ×ÔÚÇÝ
Ö¦ÔÚÜÝÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝÚÕÙÞÕÏÔÃ
ÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÙÚÇÙÆÔÕØÇÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚËÙ¦ÚÏØÇÝ
ËÔËÃÔÇÏÄÓÜÝÓÄÔÕÕ§ÚÁÏÈ
ÇÖÁÒËÓÏÇ¦ÒÒÎËÐÃÙÕßÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÂÓÃÔÏÚÇÏÔÃÇÕ ÁÈÏÔ²ÇØÚ
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙÚÕÑÇÚ¦ÓËÙÚÕ©
ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÍÏÇÓÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÄÖÕßÕÇßÚÕÙÇØÑÇÙÓÄÝÞÚßÖ¦ËÏÑÄÑÑÏÔÕÇØÇÊËÞÄÓËÔÕÝÚÇ
ÇÓÇØÚÂÓÇÚ¦®ÚÕßÕ²ÇØÚÈÍ¦àËÏ
¦ÌÕÈÇÙÚÎÌÄØÇÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ÚÕßàÜÂÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚ¦ÝÚÎÔÙË
ÓÏÇÇÚËÒËÃÜÚÎÖËØÏÖÁÚËÏÇÍÁÒÏÕß
ÚÇßÖÄÒÕÏÖÇËÖÃÙÎÝÜØÇÃÇËÖËÏÙÄÊÏÇÁÞÕßÔÍÏÇÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ
ÚÕßÝÑÜÓÏÑÕÆÝÄÖÜÝÕªÃÑÏËØÈÁ
Î ¦ÛØÏÔª¦ÏÇÔÕàÃàÔÙ¦ØÏÑÇÏ
Õ ØÏÝªÕÑ

0U¸l¬l¸®

!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
Angels Friends
Glimmies
Nonty
>Ã>/v___
Heidi
Horseland
+>HHxX©V
&ºÃÃ&R}_²
!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
The Owl
Popples
x²²_¦¦R_
xnxº©x
&>R>
-º_¦>¦x
Á²¦__x

MOVIES BEST

21.00 x²²_ÝRRxX_²©
07.15
09.15
11.00
13.00
15.00
19.00
21.00
23.00

01.00
03.00
04.45

Kin
Seeds Of Yesterday
Ã>}_¦Ã¦}Ã
>R}©²>HHxn
For Beginners
Apple Tree Yard
ml
x²²_ÝRRxX_²©
Rise Of The
²©Xx_¦¸
Felony
Braven
Rxn

GREEK CINEMA

22.00 ¨Ë³{Ño{Ñ×ËÜiÐÑ
05.45
07.45
09.10
10.30
12.00
13.30

15.25
16.50
18.25
20.15
22.00
23.55

01.10

02.50

åÜË~iÙ{~³Ò³¨
ÑKÈÜËÑ
~Ñ³ÌT{Ü{ÒÙÉØÜË¨ÉØ
%ÜoÑVÑoÒiÐÈ
$Ö³ÉoÒ³ÑVÖ³ÉÇiÐ{Ò
0ÑÉ{ÌØ~Ñ{
~Ñ³Ñ×¨ÉÐÓØ
~È¨ËÑÛÊÐÑ¨TØ
$È~ÜÓÉ{Ø
ÌÜÑ
ÑÑ³ÉË~¨Ë³{
¨Ë³{Ño{Ñ×ËÜiÐÑ
ÑØÂÓ{Ñ³Ø
ÑÜÑK{Ò¨iØ
$~ÒÈwÐÌ{
ÈÐÉ³ÑÂÈ¨oÉËÈj
0~Ü³~Ö×{
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ΤΗE NEW YORK TIMES / DANIEL BEREHULAK

ΑΦ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

Τον περασμένο Ιούλιο,(Ño~ÌÐ{Ø$¨oÑ{ÐÌØ4oÉËÑØÑÓKÑÉ³ÈÑoÉ¨ÐÌo{Ñ³iÉ{ÙiÐËÑ ÐÜÑ³o~ÌV³iÙÉÖ³É¨iÐÉoÑÜÖ³É¨iÐÉ³Ò³iÉ{ÙiÐËÑ³iØÛÈ³{~ÊØå×¨{~ÊØV³ÉËÉÙ³iØtÙ{ÉÚÖØÑiÈTËÑØu

Το τέρας που μας κάνει απάνθρωπους
Ο ιός Εμπολα, η μεγαλύτερη και φονικότερη επιδημία στη Δυτική Αφρική, και οι πολύπλευρες συνέπειές του

A.P. / JEROME DELAY

Τον Ιανουάριο ÚÕßÙËÁÔÇÓÏÑØÄÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÚÎÝÏÁØÇËÄÔË
ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝªÃÚÙÇØÔÚØÁÙÚÕÔ
ÑØÇÚÕÆÙËÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÇÖÄÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÖÕßÁÑÇÔËÓËÍÏÇÚØÕÆÝ
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Ακόμη και σήμερα,
πολλοί ντόπιοι
απορρίπτουν τον ιό.
Πιστεύουν ότι δεν
είναι πραγματικός
και ότι οι Δυτικοί τούς
βάζουν μέσα σε λευκές
πλαστικές σκηνές,
όπου πεθαίνουν.
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