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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Eνα άλλο Ντουμπάι
ονειρεύονται
Τούρκοι και Άραβες
Για την «κυβέρνηση» Ερσίν Τατάρ
το εγχείρημα του ανοίγματος της
κλειστής πόλης του Βαρωσιού είναι
ευκαιρία για επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από Τούρκους και Άραβες επιχειρηματίες και
ντιβέλοπερ. Για τον λόγο αυτό τουρκικές και άλλες ξένες εταιρίες, που
δραστηριοποιούνται στον χώρο των
οικοδομών και της οικιστικής ανάπτυξής, βολιδοσκοπούν όλα τα περιθώρια και όλες τις ευκαιρίες για τη
μελλοντική εμπλοκή τους στην προσπάθεια του ανοίγματος της κλειστής πόλης υπό τ/κ διοίκηση. Τούρκοι και Άραβες επιχειρηματίες οραματίζονται ένα νέο «Ντουμπάι», σε
μια περιοχή που αποτελεί το μήλον
της έριδος. Σελ. 6
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Δεν θα στηρίξουμε Νικόλα για πρόεδρο

Αν η πρόθεση είναι να έχουμε κοινό υποψήφιο στις προεδρικές του 2023 θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα
Δεν υπάρχει κοινό έδαφος συνεργασίας με υποψήφιο τον Νικόλα Παπαδόπουλο ή άλλο ΔΗΚΟϊκό στέλεχος, λέει στην «Κ» ο γ.γ. του ΑΚΕΛ
Άντρος Κυπριανού, απορρίπτοντας
ότι οι δύο πολιτικοί άνδρες συζήτησαν τις προεδρικές εκλογές του 2023.

Σημείωσε πως αν πρόθεση είναι να
βρουν κοινή υποψηφιότητα, τότε
θα το συζητήσουν όταν έλθει η ώρα.
Άλλοι έχουν προϊστορία στο να κάνουν πραξικοπήματα σημειώνει,
απαντώντας αν με τη δήλωση πως
προτεραιότητα είναι να φύγει ο Νίκος
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Συνέντευξη
Άντρου
Κυπριανού
στην «Κ»

Αναστασιάδης από την εξουσία εννοεί πως θα τον αναγκάσουν να παραιτηθεί. Λίγους μήνες πριν από το
εκλογικό συνέδριο του ΑΚΕΛ, εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά
του για το τι θα κάνει, σημειώνοντας,
ωστόσο, πως ουδέποτε έθεσε θέμα

Διάσκεψη για το Κλίμα, οι νέοι κινητοποιούνται

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Παρτίδα
σε ξηρά και
θάλασσα
Το φετινό ταξίδι στη Νέα Υόρκη κάθε άλλο
από ταξίδι αναψυχής θα είναι. Είναι ένα
ταξίδι πλήρες αναταράξεων, ανοικτών μετώπων και ενδεχομένως ανατροπών. Δεν
είναι μόνο οι προκλήσεις που εντείνονται
στην κυπριακή ΑΟΖ, είναι η περίκλειστη
πόλη της Αμμοχώστου και οι διαπραγματεύσεις, που όπως φαίνεται οι νέες ιδέες
μπαίνουν για καλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σελ. 4

ΙΣΤΟΡΙΑ

Πολιτικές σπέκουλες
με τη θαλασσοφίλητη
Από τον βασιλιά Ευαγόρα μέχρι και
σήμερα η πόλη κόσμημα της Κύπρου
είχε πάντοτε σημαίνοντα ρόλο στα κυπριακά πράγματα. Η φράση «πόλη
φάντασμα», που χρησιμοποιήθηκε
από Σουηδό δημοσιογράφο, το 1977,
στοιχειώνει την Αμμόχωστο. Τα διεθνή
ερείσματα, οι αποτυχημένες προσπάθειες επιστροφής της περίκλειστης
πόλης μετά την εισβολή και το αβέβαιο μέλλον της Αμμοχώστου. Σελ. 5

Τ. ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

Να ανοίξει το Βαρώσι
υπό τη διοίκηση Η.Ε.
Ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού
Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) Τουφάν
Έρχιουρμαν, στη συνέντευξή του
στην «Κ», σημειώνει ότι η διαμεσολάβηση του γ.γ. του ΟΗΕ κατά τις
επόμενες εβδομάδες είναι ζήτημα
ζωτικής σημασίας για να οδηγηθούμε στις σχεδιαζόμενες διασκέψεις.
Εστιάζει στην πρόταση του κόμματός
του για το άνοιγμα του Βαρωσιού υπό
τη διοίκηση του ΟΗΕ. Σελ. 8

ΠΑΙΔΕΙΑ

Οι στάσεις εργασίας
φέρνουν εξελίξεις
Πρωτοβουλία για εκτόνωση της κρίσης είναι διατεθειμένο να αναλάβει
το Υπουργείο Παιδείας μετά τις στάσεις εργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών. Κάλεσμα στην ΟΕΛΜΕΚ να
προσέλθει σε διάλογο για τα τετράμηνα, τη στιγμή που η Οργάνωση των
καθηγητών μεταφέρει τις όποιες
αποφάσεις στη συνεδρία της Δευτέρας. Η διάθεση παρόλα αυτά του
Υπουργείου δεν ακυρώνει την απόφαση των καθηγητών για μονόωρη
στάση εργασίας την Τετάρτη. Σελ.16

παράτασης της παραμονής του στη
Γραμματεία του κόμματος. Δεν θεωρεί πως η Αμμόχωστος χάθηκε νοουμένου ότι θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες, ενώ εκφράζει ανησυχία
για το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης
του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σελ. 7

EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εκατομμύρια άνθρωποι σε 5.549 διαφορετικές διαδηλώσεις σε 149 χώρες, ακόμη και στην Ανταρκτική διαδήλωσαν για τη λήψη μέτρων για την

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενόψει της αυριανής διάσκεψης στον ΟΗΕ για το περιβάλλον. Ο Αντόνιο Γκουτιέρες αποφάσισε να μη δώσει
τον λόγο σε ηγέτες που θα καταφθάσουν χωρίς προτάσεις στη Γενική Συνέλευση, έτσι άφησε εκτός ομιλητών τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αυστραλό
Σκοτ Μόρισον και τον Βραζιλιάνο Ζαΐρ Μπολσονάρο. Στην Αθήνα διαδήλωσαν τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθήτριες και
μαθητές. Ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά. Σελ. 23

Νέα στρατιωτική
συμφωνία με ΗΠΑ
Βρισκόμαστε σε εγρήγορση
Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος
Παναγιωτόπουλος στη συνέντευξή του
στην «Κ» σημειώνει ότι οι ΗΠΑ επενδύουν
σε υποδομές των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων, επομένως όποιος απειλήσει
το συμφέρον της Ελλάδας, ταυτόχρονα
θίγει και το συμφέρον των ΗΠΑ, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. Σελ. 17

Εκατέρωθεν απειλές
στα ύψη τα καύσιμα
Ο Περσικός παίρνει φωτιά
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν το
Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις
στα διυλιστήρια της Aramco που εκτόξευσαν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
Η Τεχεράνη αρνείται τις κατηγορίες, ενώ
οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν
την ευθύνη. Σελ. 22

Ηχηρή η απουσία του κράτους

Κραυγή αγωνίας

απαντήσεις στο ποιος έφταιξε και τι οδήγησε ένα 14χρονο παιδί στην αυτοχειρία.
Η «Κ» κατέγραψε σειρά από ερωτήματα,
τα οποία ζητούν επειγόντως απαντήσεις.
Ο κοινοτάρχης του Κοτσιάτη Αντώνης Καμηλάρης είπε στην «Κ» ότι τόσο το Κοινοτικό Συμβούλιο, όσο και οι χωριανοί
στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια. Σελ. 10

Κίνητρα προώθησης ηλεκτροκίνησης
Σχέδιο απόσυρσης παλαιών οχημάτων για μείωση των ρύπων
Η κυβέρνηση επαναφέρει το σχέδιο απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων με κίνητρα
προς τους ιδιοκτήτες τους να τα αντικαταστήσουν με ηλεκτρική κίνηση. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι το Τμήμα
Οδικών Μεταφορών ετοιμάζει το πλαίσιο
απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων, την
κρατική χορηγία ως μορφή κινήτρου

Διπλωματικοί κύκλοι εκφράζουν τη βεβαιότητα
ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα συγκληθεί
τριμερής συνάντηση των δύο ηγετών με τον
γενικό γραμματέα και στη συνέχεια άτυπη
πενταμερής. Όλα, όμως, είναι υπό την αίρεση
της βούλησης της Αγκυρας. Σελ. 9

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Aναπάντητα γιατί στην υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού
Ο θάνατος του 14χρονου Στυλιανού, ο
οποίος το βράδυ της Πέμπτης 5 Σεπτεμβρίου
εντοπίστηκε από τον πατέρα και τα δύο
μικρότερα αδέλφια του νεκρός στη φάρμα
της οικογένειάς του, συντάραξε την κυπριακή κοινωνία και προκάλεσε θύελλα
αντιδράσεων εναντίον όσων ολιγώρησαν.
Δεκαπέντε ημέρες μετά, η κοινωνία ζητεί

Όλα δείχνουν
άτυπη πενταμερή

αλλά και τις προϋποθέσεις ένταξης οχημάτων στο σχέδιο. Η κυβέρνηση θα επιχορηγήσει επίσης τη δημιουργία σταθμών
φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων σε
κατοικίες στο 1/3 της συνολικής δαπάνης.
Σε επεξεργασία βρίσκεται και το πλαίσιο
δέκα δημόσιων σταθμών φόρτισης σε
παγκύπρια κλίμακα. Οικονομική, σελ. 6

Το ζήτημα της συλλογικής ευθύνης
απασχολεί συχνά-πυκνά τη δημόσια
σφαίρα συζήτησης και κατ’ αυτόν τον
τρόπο οι ευθύνες επιμερίζονται πολλές
φορές άνισα. Κάτι παρόμοιο συνέβη
και στην περίπτωση του 14χρονου, ο
οποίος αυτοκτόνησε, έχοντας ζήσει,
όπως φαίνεται από όσα έρχονται στο
φως, βίο αβίωτο. Οι κρατικές υπηρεσίες
δεν ενέκυψαν όσο έπρεπε στην ειδική
περίπτωση του Στυλιανού, παρόλο που
από το 2007 γνώριζαν ότι κάτι δεν πάει
καλά. Οι ενέργειες που έγιναν φαίνεται
ότι ήταν αποσπασματικές και έλειπε ο
ειδικός σχεδιασμός, αλλά και η συνεργασία μεταξύ φορέων. Δυστυχώς, η περίπτωση του 14χρονου δεν ήταν η πρώτη, αλλά ακολούθησε μια σειρά από άλλες αστοχίες των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας, πράγμα που καταδεικνύει
τις διαχρονικές ανεπάρκειες του Γραφείου. Επιβάλλεται αυτή τη φορά όντως
το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΕΚΘΕΣΗ

Οι φιγούρες playmobil κάνουν επανάσταση
Η εντυπωσιακή έκθεση «Το ’ 21 αλλιώς» εγκαινιάζεται στις 13 Οκτωβρίου
στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των πρόδρομων
εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η
έκθεση θα περιλαμβάνει σχεδόν 1500 φιγούρες. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

«Όλα τα υπέροχα πράγματα» επιστρέφουν
Η ηθοποιός Χριστίνα Κωνσταντίνου επιστρέφει με την επιτυχημένη παράσταση « Όλα τα υπέροχα πράγματα» και λέει στην «Κ» τι την έκανε να θέλει να
την ξαναπαρουσιάσει στο κοινό. «Αν υπήρχε τρόπος να επανέρχομαι με αυτή
την παράσταση, για όσο βαστάνε τα πόδια μου θα το έκανα». Ζωή, σελ. 3

ΕΚΘΕΣΗ

Μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο για το αυτοκίνητο
Οι επισκέπτες του Μουσείου V&A στο Λονδίνο θα δουν πώς επηρέασε τη
βιομηχανία, την οικονομία, τη μόδα και το περιβάλλον το αυτοκίνητο. Η
έκθεση έχει τίτλο «Επιταχύνοντας τον μοντέρνο κόσμο» και χωρίζεται σε
τρεις ενότητες. Ζωή, σελ. 4

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100th of a second chronograph
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΑΡΘΡΟ / Του δρα ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΛΑΤΗ

Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Πλατφόρμα Οριζόντιας
Ψηφοφορίας Vs Κόμματα

Α

ποφάσισαν πριν από λίγες μέρες κάποιοι
«αντιπρόσωποί» μας στο κοινοβούλιο
ότι από δω και μπρος οι έδρες θα ανήκουν στα κόμματα και όχι στον εκλεγμένο
βουλευτή. Προτού, λοιπόν, η κοινωνική αντίδραση τούς οδηγήσει σε άτακτη υποχώρηση,
ήθελαν να τροποποιήσουν το Σύνταγμά μας
ούτως ώστε σε περίπτωση αποχώρησης βουλευτή από το κόμμα του να χάνει την έδρα
και να την καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών
του κόμματος. Και ενώ στην όλη συζήτηση
εγέρθηκε ξανά το θέμα της οριζόντιας ψηφοφορίας, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί που
μέχρι προχθές επιχειρηματολογούσαν για
περισσότερη κομματοκρατία δεν πρόκειται
να συναινέσουν στο ακριβώς αντίθετο, δηλαδή
στην οριζόντια ψηφοφορία.
Άρα τι μπορούμε να κάνουμε, όσοι επιθυμούμε περισσότερη και πιο άμεση δημοκρατία; Πιο ουσιαστική αντιπροσώπευση,
και δίχως τη διαμεσολάβηση των επικεφαλής
του κομματικού μας κατεστημένου. Η απάντηση είναι μια Πλατφόρμα Οριζόντιας Ψηφοφορίας στις επόμενες εκλογές, εγγεγραμμένη ως πολιτικό κόμμα. Το πρότυπο ήδη
υφίσταται. Το «Μήνυμα Ελπίδας» έλαβε ένα
παγκύπριο 3,83% ως μια ομάδα ανεξαρτήτων
πολιτών από σχεδόν όλες τις ιδεολογικές
αποχρώσεις. Αποτέλεσμα που σήμερα θα
έδινε ενδεχομένως καθοριστική κοινοβουλευτική παρουσία σε ακομμάτιστους πολίτες
στη βάση των δικών τους θέσεων και απόψεων.
Η Πλατφόρμα Οριζόντιας Ψηφοφορίας,
όμως εξυπηρετεί και έναν βαθύτερο σκοπό.
Τον επαναπροσδιορισμό εκείνων των κομμάτων που θα επιβιώσουν αυτής της μεταρρύθμισης, ως υγιή κύτταρα δημοκρατίας.
Αποδεδειγμένα, το πολιτικό μας σύστημα
σήμερα νοσεί και δεν δύναται να παράγει
ουσιαστική πολιτική και λύσεις στα καθημερινά μας προβλήματα. Ενώ στα μάτια της
κοινωνίας, το κομματικό μας κατεστημένο
είναι τόσο διαπλεκόμενο και με τέτοιο ένοχο
παρελθόν που θεωρείται πια μεγάλο μέρος
του προβλήματος. Ναι, κάποια κόμματα υπήρξαν συνεπείς φορείς ιδεολογίας και κοινωνικών ή/και εθνικών διεκδικήσεων. Αυτό
όμως δεν ισχύει σήμερα για τα πλείστα εξ
αυτών. Μπορεί, μάλιστα, να θεωρήσει κανείς
τις εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις συν-υποψηφίων σε κομματικά ψηφοδέλτια, ως ένα
απτό παράδειγμα της απόλυτης κατάρριψης
της ιδεολογίας τους ως λόγος ύπαρξής τους.
Άλλο τόσο, όταν αναλύσει κανείς τις «διαχρονικές» τους θέσεις, οι οποίες μεταλλάσ-
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Οι επιθέσεις κατά Χριστοδουλίδη
και η νέα λίστα του Οδυσσέα

σονται, ενώ μεταπηδάνε από κυβέρνηση σε
αντιπολίτευση και πίσω. Η δε θεσμοθετημένη
αλληλεξάρτησή τους δημιουργεί στα μάτια
της κοινωνίας την εικόνα ενός αυτοσυντηρούμενου πολιτικού συνονθυλεύματος. Ενός
ουσιαστικά ενιαίου πολιτικού χώρου. Αυτό
που ονομάζει ο πολίτης «κομματικό κατεστημένο». Από την άλλη, μέσα από την εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας που η Πλατφόρμα θα επιτρέπει, ο κυρίαρχος και αυτεξούσιος πολίτης ανακτά ξανά τον έλεγχο.
Δίδεται ανόθευτα η δυνατότητα επιλογής
αυτών που εκφράζουν την κοινωνία περισσότερο σε κάθε επαρχία. Και μέσα από το
συνάθροισμά τους, καθίσταται δυνατή για
πρώτη φορά η άμεση εκλογή κάποιων αληθινά
ανεξαρτήτων αντιπροσώπων μας στο Κοινοβούλιο. Υπόλογοι μόνο στην κοινωνία. Και
όχι στο όποιο κόμμα ή αρχηγό. Αυτό αναντίλεκτα θα πειθαναγκάσει τα κόμματα σε
επιλογές αντικειμενικά ικανότερων υποψηφίων, με προσωπικό κοινωνικό έρεισμα.
Αναγκάζοντας τα παραδοσιακά κόμματα να
ψάξουν πέραν από τα στεγανά τους και έξω
από τη διαδικασία προαγωγής τους. Αναδεικνύοντας πραγματικά νέους πολιτικούς, που
δεν θα είναι αποτέλεσμα της εκτροφής στελεχών κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση των εκάστοτε ηγεσιών τους. Πιο σημαντικά, όμως,
με αυτό τον τρόπο, χαλαρώνει ουσιαστικά
η σχέση εξάρτησης στελεχών με την ηγεσία
τους και τους κομματικούς μηχανισμούς.
Ενώ δεν καθίσταται πια απαραίτητη η (ενίοτε
ένοχη) προϋπηρεσία σε ένα κόμμα ή τα όποια
οικονομικά/πολιτικά ανταλλάγματα για τη
στήριξη και την πολιτική ανέλιξη κάποιου.
Αυτό ανοίγει τον δρόμο προς μια καλύτερη
εκπροσώπηση των αναγκών, επιδιώξεων και
επιθυμιών της κοινωνίας μας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ο φόβος περαιτέρω μείωσης των
κομματικών ποσοστών θα δώσει χώρο σε
εκείνες τις συνταγματικές διατάξεις που θα
αποκαθιστούν πληρέστερα τη Δημοκρατία
και τη σχέση πολίτη-Πολιτείας. Έτσι, πέραν
από την εκλογή για πρώτη φορά ανεξαρτήτων
και ακομμάτιστων συμπολιτών μας ως αντιπροσώπων μας, η ίδια η παρουσία της Πλατφόρμας Οριζόντιας Ψηφοφορίας στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα επενεργήσει
καταλυτικά προς την κατεύθυνση της αναγκαίας μεταρρύθμισης του πολιτικού μας
συστήματος.

Ο δρ Στέλιος Πλατής είναι επικεφαλής του Κινήματος Πολιτών, «Μήνυμα Ελπίδας».

Φως από τη... Λουτ αναμένει τόσο ο Heal-

thy όσο και ο Χριστοδουλίδης για την πορεία που θα ακολουθήσει το Κυπριακό
στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με όσα μαθαίνω από
πηγή μου που ανεβοκατεβαίνει συχνά
στον Λόφο, το Γκουτιέρες girl βρίσκεται
σε νέα αποστολή με τις εγγυήτριες δυνάμεις. Έχει ζητήσει συναντήσεις και με τις
τρεις και αναμένει να ξεκαθαρίσει το...
ερωτηματολόγιο που υποβάλλει εδώ και
μήνες χωρίς να παίρνει σαφείς απαντήσεις. Παράλληλα με συχνή επικοινωνία
του Healhty με τον Κυριάκο και του Χριστοδουλίδη με τον Δένδια έχει καταρτιστεί
πλάνο δράσης στην έδρα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή
του με τον Ερντογάν θα έχει συνάντηση με
τον Healthy και εκεί αναμένεται να ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο, μετά την τουρκική ομίχλη των τελευταίων ημερών...
Καθημερινές είναι σχεδόν οι επιθέσεις

του ΑΚΕΛ στον Νίκο Χριστοδουλίδη, τη μία
γιατί σέρνει την Κύπρο στο άρμα της δύσης, την άλλη γιατί αυτός ευθύνεται για το
νομοσχέδιο Μενέντεζ-Ρούμπιο και την άλλη γιατί δεν κατάφερε να οχυρώσει την
ΑΟΖ με τις συνεργασίες που έκανε με ΗΠΑ,
Γαλλία και Ισραήλ. Η κυρία Γιαννούλα, η
οποία ως γνωστόν, ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και
ακόμα περισσότερα, μου έλεγε πως οι επιθέσεις δεν είναι καθόλου τυχαίες. «Συζητήθηκε αρκετές φορές μεταξύ στελεχών
του κόμματος πως ο Χριστοδουλίδης είναι
ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επόμενες
προεδρικές εκλογές και γι’ αυτό θα πρέπει
να φθαρεί όσο γίνεται πιο σύντομα».
Όπως μου είπε η κυρία Γιαννούλα, με την

ίδια άποψη φαίνεται να συμφωνούν και
στελέχη άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης με τα οποία συζητήθηκε το θέμα «Χριστοδουλίδης-Προεδρικές». Προβλέπει,
μάλιστα, πως οι επιθέσεις και του ΑΚΕΛ
αλλά και άλλων κατά του ΥΠΕΞ θα αυξηθούν και θα ενταθούν. «Ήδη έχουν επιστρατευθεί και άλλοι που δεν είναι κομματικά στελέχη” μου είπε, χωρίς να δώσει
άλλες λεπτομέρειες.
Δύο βουλευτές εμφανίστηκαν μανικωμέ-

νοι να ζητήσουν δημοσιοποίηση της λίστας
του Οδυσσέα-Τσακ Νόρις με τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους ΠΕΠ (Πολιτικά

«Αν έχω τόση δύναμη όση λένε τότε μπορώ να πάω μπροστά...»

Εκτεθειμένων Προσώπων) οι οποίοι κατέθεσαν με καθυστέρηση τις φορολογικές
τους δηλώσεις, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και βουλευτές. Όχι τόσο για την
καθυστέρηση στην υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, όσο για την εμπλοκή
τους και το όφελος που αποκόμισαν από
την ψήφιση σχεδίου αποπληρωμής με δόσεις των καθυστερημένων φόρων τους.
Ένας από τους «μανικωμένους» ήταν μάλι-

στα έτοιμος να κάνει και δηλώσεις για την
ανάγκη δημοσιοποίησης του καταλόγου
αλλά αποφάσισε να λάβει πρώτα την έγκριση του κόμματός του. Έκτοτε δεν επανέφερε το θέμα, κάτι που φανερώνει πως
μάλλον δεν έχει εξασφαλίσει την κομματική άδεια για δηλώσεις... Γενικά το θέμα
δεν έπαιξε και πολύ, ούτε ακούστηκαν
βουλευτές και άλλοι να το σχολιάζουν ιδιαίτερα.
Οι βουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου έλα-

βαν την περασμένη Δευτέρα απόρρητο
φάκελο με ονομαστικό κατάλογο των αξιωματούχων που κατέθεσαν με καθυστέρηση
τις φορολογικές τους δηλώσεις. Μεταξύ
αυτών ήταν βουλευτές, υπουργοί, αρχηγοί
κομμάτων και ένας πρώην πρόεδρος της
Βουλής. Το αξιοπερίεργο είναι πως κάποιοι
βουλευτές νομοθέτησαν ουσιαστικά για

υποθέσεις που τους αφορούσαν και έλαβαν φορολογική αμνηστία. Συνολικά εννέα
αξιωματούχοι από αυτούς που έλαβαν την
αμνηστία και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που προνοούσε το σχέδιο ήταν μεταξύ
αυτών που το εισηγήθηκαν αλλά χωρίς να
δηλώσουν ότι είχαν συμφέρον από την ψήφισή του! Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι από τα 154 ΠΕΠ που ελέγχθηκαν οι
84 δεν είχαν υποβάλει έγκαιρα τις φορολογικές τους δηλώσεις.
Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε πολ-

λοί ήσαν αυτοί που διερωτήθηκαν γιατί τα
ονόματα των αξιωματούχων να είναι
απόρρητα και πού πήγαν οι εξαγγελίες και
οι μεγαλόστομες διακηρύξεις για διαφάνεια. Δημοσιογράφοι έθεσαν και σχετικές
ερωτήσεις σε κομματάρχες και ως απάντηση έλαβαν γενικότητες περί προσωπικών δεδομένων. Η πρόβλεψη των συναδέλφων είναι πως και αυτή, όπως και άλλες λίστες θα καταλήξουν καλά κλειδωμένες σε κάποια βουλευτικά συρτάρια.
ΚΟΥΙΖ: Ποιο κομματικό στέλεχος μεγάλου

κόμματος παραπονιέται όλο και πιο έντονα
ότι έχει παραμεριστεί; Ιδιαίτερα μετά την
ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης θητείας
σε θέση από την οποία το κόμμα του κέρδισε πολλά;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
22.IX.1939

1

κά είναι ο γερμανικός, που θα έλεγε και
ο Μαργαρίτης.

7

της και μίλησε με τη γνωστή αφ΄
υψηλού ακαδημαϊκή προσέγγιση της
μπουρζουαζίας. Κόκκαλο η Ούρσουλα
από τον πιο δυνατό κρίκο της Σάιπρους.
Και ακόμη δεν γνώρισε την Μαντάμ Mavrou.

Στα ρίσκα. Και δώσαμε τα επίμαχα

8

«οικόπεδα» στους μακαρονάδες Ιταλούς. Και πλάκωσε ο Σουλτάνος και τρυπά στο οικόπεδο της Μπελούτσι. Τι θα
κάνουμε Healthy μου; Προφύλαξη;

2

Στο crisis management. Ο πλέον

επιτυχημένους εισαγγελέας στην
ιστορία της Δημοκρατίας, αφού έχωσε
μέσα όσους χρεοκόπησαν τη χώρα,
αφού καθάρισε την Κρύσταλ για σύγκρουση συμφερόντων και επειδή πλαστογράφησε το συμβόλαιό της, αφού
έχωσε στη στενή το οργανωμένο έγκλημα, ήρθε η ώρα να εξαγγείλει την υποψηφιότητά του για πρόεδρος ως άλλος
Ντι Πιέτρο.

3

9

σήριαλ εδώ και μήνες με μείον δύο
βουλευτές, δεν το κάνουμε ταινία τύπου
cosa nostra να «πεθαίνει» αυτόματα
όποιος διαφωνεί μαζί μας; Αυτή δεν είναι Βουλή, είναι το «Νονός 1». Μεγάλη
επιτυχία, συνεχίστε για το όσκαρ.

κτής, η ΠΑΣΥΔΥ, η ΟΕΛΜΕΚ, η ΠΟΕΔ, η
ΕΤΥΚ, και ό,τι μείνει οι ντηβέλοπερ;
Πάντως όχι ο Healthy.

4

5

ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο που θα
έλεγε και ο Καραμανλής; Ο Τζακ ο Ελεγ-

Στην αγάπη. Ζέτα μου μωρό μου, μια

παραίτηση που δεν θα την έκανε
αποδεκτή ο Healthy θα ήταν μια καλή
ιδέα. Ωραίο το ελάχιστο εγγυημένο, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Παντού εκτός από
τις υπηρεσίες γραφείου ευημερίας
(σου).

Στην εξυπνάδα. Σου λέει είμαστε

Στον γέρο της δημοκρατίας. Τελικά

Στον ηγέτη. Το underdog έχει πάντα

ένα πλεονέκτημα. Το υποτιμάς, νομίζεις πως είναι τελειωμένο, είσαι χαλαρός και όταν σε κτυπά δεν ξέρεις από
πού σου ήρθε. Καπίτο Στέφανε; Αντροκ
is calling the cards που θα έλεγε και η
βασίλισσα Βικτώρια.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΛΙΝΕΣΚΟ: Απογευματινόν τηλεφώνημα του Πρακτορείου Ράντορ προς το Αθηναϊκόν
Πρακτορείον ανήγγειλεν ότι περί την 2αν μ.μ. ενώ ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός κ. Καλινέσκο επέστρεφεν εις την
οικίαν του επιβαίνων του αυτοκινήτου του και είχε φθάσει
ήδη εις μικράν απόστασιν απ’ αυτής, επυροβολήθη από
ομάδα ατόμων τα οποία επέβαινον ετέρου αυτοκινήτου.
Εναντίον του πρωθυπουργικού αυτοκινήτου ερρίφθησαν
πλείστοι πυροβολισμοί και ο πρωθυπουργός έμεινεν
άπνους. Οι δολοφόνοι συνελήφθησαν αμέσως. Ούτοι
είναι πρώην μέλη της διαλυθείσης «Σιδηράς Φρουράς».
Η είδησις επροξένησε ζωηράν αγανάκτησιν μόλις εγνώσθη
εις το Βουκουρέστιον και ανά την χώραν. [...] Εντός της
εσπέρας θα ανακοινωθή το όνομα του νέου πρωθυπουργού
και η ορκωμοσία του.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ: Θεσ/νίκη – Από της πρωίας χθες
επ’ ευκαιρία της 14ης Διεθνούς Εκθέσεως η μακεδονική
πρωτεύουσα ήρχισε να προσλαμβάνη πανηγυρικήν όψιν.
Η αρχομένη από του Λευκού Πύργου μέχρι της κεντρικής
πύλης της Εκθέσεως ευρεία λεωφόρος έχει διακοσμηθή
δι’ εγχρώμων πινακίδων του υφυπουργείου Τύπου και
Τουρισμού [...].

Στον κρίκο. Βγήκε και ο Νιαζί αφέν-

Είκοσι κατασκευαστές παραπολιτικών στηλών προτιμούν εμένα πρόεδρε.

Στο «μωρό». Την πέφτουν όλοι στο

θείο βρέφος επειδή δεν έδιωξε τους
Τούρκους από την Αμμόχωστο και από

τα οικόπεδα της Μπελούτσι. Ήρεμα παιδιά, το μωρό μαθαίνει και θα επανέλθει.

6

Στην Ούρσουλα. Της την έπεσε το

σύμπαν με το καλημέρα και αυτή όχι
μόνο δεν κώλωσε, τα πήρε και στο κρανίο. Ο «ευρωπαϊκός τρόπος ζωής» τελι-

10

Στην άλλη. Το Ζετάκι, είναι η αγα-

πημένη του Healthy, το κόκκινο
πανί όμως, η Βασιλικούλα, η τοσοδούλα,
πήρε μπρος μετά τις διακοπές. Και περιφερειακό της Λευκωσίας έβγαλε από τα
συρτάρια και προχωρεί για κατασκευή,
και απόσυρση στα σαράβαλα με επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων ετοιμάζει
και φορτιστές αυτοκινήτων με ηλιακή
ενέργεια άρχισε να φυτεύει. Μπας και
να το σκεφτούμε ξανά πρόεδρε πριν
φέρουμε μέσα το πουλέν Γιολίτη;

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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Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Παρτίδα
που παίζεται
σε γη και
θάλασσα
Η Νέα Υόρκη δεν είναι ένα εύκολο ταξίδι
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Νίκος
Αναστασιάδης και οι στενοί του
συνεργάτες ταξίδευαν στη Νέα
Υόρκη με ατζέντα λίγο πολύ ανοικτή και με το Κυπριακό να βρίσκεται στον πάγο. Ήταν λίγο πριν
αποκαλυφθούν τα απανωτά δημοσιεύματα που τον ήθελαν να
φλερτάρει και να συζητάει λύση
δύο κρατών. Ήταν και λίγο πριν
από τις βαρύγδουπες προειδοποιήσεις του προέδρου του ΔΗΣΥ ότι
έρχεται τσουνάμι στο Κυπριακό.
Το τσουνάμι, τελικά, δεν γνωρίζουμε αν ήλθε, το σίγουρο, όμως,
είναι πως το φετινό ταξίδι στη Νέα
Υόρκη κάθε άλλο παρά ταξίδι αναψυχής και ανασύνταξης σκέψεων
θα είναι. Προβλέπεται να είναι ένα
ταξίδι με αναταράξεις, ανοικτά
μέτωπα και ενδεχομένως με ανατροπές, που θα στοιχίσουν και δεν
θα θυμίζει σε τίποτα το περσινό.
Δεν είναι μόνο οι προκλήσεις που
εντείνονται στην κυπριακή ΑΟΖ,
με τη γεώτρηση στο οικόπεδο 7
να θεωρείται πολύ πιθανή, είναι
και οι προειδοποιήσεις της Άγκυρας για σχεδιασμούς στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου
και οι διαπραγματεύσεις, που όπως
φαίνεται οι νέες ιδέες μπαίνουν
για τα καλά στο τραπέζι των συζητήσεων.

Με υπογραφή ΚΥΠ

Το μήνυμα που βγήκε προς τα
έξω, ότι η κυβέρνηση υποτίμησε
τον κίνδυνο για την περίκλειστη
πόλη της Αμμοχώστου, υποβαθμίζοντάς το σε επικοινωνιακά τεχνάσματα ένεκα των «εκλογών»
στα Κατεχόμενα, την ίδια ώρα που
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης διαχώριζε τη θέση του από τους υπόλοιπους και έκρουε τον κώδωνα
του κινδύνου, προσπάθησε να
διορθώσει την εβδομάδα που μπήκε το Προεδρικό και να αποδείξει
εκεί και όπου μπορεί πως η Άγκυρα
δεν πρόκειται να προχωρήσει σε
οποιονδήποτε σχεδιασμό. Καθόλου
τυχαίο το γεγονός ότι σε συνάντηση που είχε ο πρόεδρος και οι
στενοί του συνεργάτες τη Δευτέρα
που πέρασε με τον Δήμο Αμμοχώστου φρόντισε να διαβεβαιώσει
τους παρευρισκόμενους ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να προχωρήσει
σε σχεδιασμούς που διαρρέονται.
Ο πρόεδρος δεν δίστασε να διαβάσει και έγγραφα κρατικών υπηρεσιών, ενημερώνοντας τον Δήμο
Αμμοχώστου πως στην τελευταία
επίσκεψή του ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ενημέρωσε τους πολιτικούς
αρχηγούς της τ/κ πλευράς ότι δεν
πρόκειται να προχωρήσει σε κανέναν σχεδιασμό στην περίκλειστη
Αμμόχωστο, εάν επαναρχίσουν οι
διαπραγματεύσεις. Μετά και την
ενημέρωση του προέδρου, Δήμος
Αμμοχώστου και Προεδρικό συμφώνησαν ότι η μόνη λύση είναι

η επανέναρξη των συνομιλιών.
Καθόλου τυχαία και η τοποθέτηση
του υπουργού Εξωτερικών την
προηγούμενη εβδομάδα, όταν ερωτήθηκε για τους σχεδιασμούς ότι
δεν είναι ενήμεροι για ό,τι διαρρέεται σχετικά με αυτούς και υπογράμμισε πως είναι προσπάθεια
των Τούρκων να ωθήσουν τους
Ε/κ ιδιοκτήτες στην επιτροπή αποζημιώσεων.

Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Δήμο Αμμοχώστου ότι δεν τίθεται θέμα σχεδιασμών από την Aγκυρα, διαβάζοντας έγγραφο ενημέρωσης από τις κρατικές υπηρεσίες.

Το παιχνίδι παίζεται στις νέες ιδέες

Η Ρωσία αλλάζει

Όπως όλα δείχνουν, πάντως,
η κυβέρνηση δεν θα περιοριστεί
στην ενημέρωση που έχει και που
φρόντισε να διαρρεύσει στον Δήμο
Αμμοχώστου. Η «Κ» είχε αποκαλύψει την περασμένη Τετάρτη τον
σχεδιασμό που έκανε το Υπουργείο
Εξωτερικών για διαχείριση του
ζητήματος. Πιο συγκεκριμένα θα
απευθυνθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας με πρώτιστο στόχο τη βολιδοσκόπηση των μόνιμων μελών,
χωρίς να έχει αποφασιστεί εκ των
προτέρων τι θα ζητάει. Ήδη ο πρόεδρος θα έχει επαφές με τους
υπουργούς Εξωτερικών των πέντε
μόνιμων μελών. Όπως αναφέρει
σε ρεπορτάζ του ο Αποστόλης Ζου-

Με αυτό το ντόμινο εξελίξεων και
δραματικών αλλαγών, το μήνυμα
του Αντόνιο Γκουτιέρες προς τους
δύο ηγέτες λίγο πριν από τη Γενική
Συνέλευση πως «είναι πολύ σημαντικό να έλθουν ταχέως σε συμφωνία
στους όρους αναφοράς για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ουσιαστικές
διαπραγματεύσεις, οι οποίες αυτή
τη φορά να είναι διαφορετικές από
το παρελθόν» ταρακούνησε τους
πολιτικούς κύκλους, αλλά και μερίδα
της κυβέρνησης για το τι ακριβώς
υπονοείται γύρω από τη διαφοροποίηση των διαπραγματεύσεων.
Και αυτό καθόλου τυχαία, καθώς

















Η Ρωσία, απέναντι
στο Κυπριακό, φέρεται
να επιδιώκει μία στάση
πιο θετικά προσκείμενη
στην Τουρκία.

Οι νέες ιδέες αποτελούν
ένα κεφάλαιο που μπαίνει
και δεν λέει να κλείσει, με
την κάθε πλευρά να το ερμηνεύει κατά το δοκούν.

πανιώτης (σελ. 9), ο κ. Αναστασιάδης θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με τους υπουργούς Εξωτερικών της Κίνας και Ρωσίας. Από τις
συναντήσεις και τις βολιδοσκοπήσεις θα διαφανεί αν υπάρχει
περιθώριο για την Κύπρο να ζητήσει ένα νέο ψήφισμα ή αν θα
ζητάει δήλωση συμπαράστασης
και επαναβεβαίωσης των προηγούμενων ψηφισμάτων για την Αμμόχωστο από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Θεωρείται απόμακρο, πάντως, ένα σενάριο απαίτησης ενός
νέου ψηφίσματος, καθώς ενέχει
ο κίνδυνος να είναι ηπιότερο από
το ψήφισμα 550. Οι περισσότερες
πιθανότητες δείχνουν σε μία δήλωση είτε του προεδρεύοντα του
Συμβουλίου Ασφαλείας ή μιας διαρροής εκπροσώπου του στα ΜΜΕ.
Οι κινήσεις της κυβέρνησης στο
Συμβούλιο Ασφαλείας δεν θεωρούνται πάντως υγιεινός περίπατος, αλλά ένας δρόμος μάλλον δύσβατος. Καθόλου τυχαία και η δήλωση του γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών Αντόνιο Γκουτιέρες, ότι το
Συμβούλιο Ασφαλείας άρχισε να
δυσφορεί από το γεγονός ότι δεν
υπάρχει πρόοδος στο Κυπριακό.
Αυτή η δυσφορία δεν είναι τυχαία, καθώς οι σχέσεις Κύπρου –
Ρωσίας δεν περνάνε και την καλύτερή τους περίοδο για μία σειρά
από λόγους. Η πρώτη προειδοποί-

Το «Γιαβούζ» αποχώρησε, με τις ενδείξεις να κάνουν λόγο πως δεν βρήκε

τίποτα στην Καρπασία.

ηση εστάλη, όταν ο γ.γ. του ΑΚΕΛ
Άντρος Κυπριανού συνάντησε τον
Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι
Λαβρόφ. Ήδη σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους, η Ρωσία κάνει
δεύτερες σκέψεις για τη στάση
που τηρεί στο Κυπριακό και αν
θα πρέπει να αλλάξει, συμπλέοντας
λίγο περισσότερο με την Τουρκία.
Ο κίνδυνος φαίνεται πως έχει απομακρυνθεί επί του παρόντος μετά
από διαβουλεύσεις, ωστόσο, η κυβέρνηση πλέον φαίνεται να αντιμετωπίζει ισχυρό ρίσκο στις σχέσεις της με τη Μόσχα. Σε αυτή τη
συγκυρία βεβαίως θα διαπιστωθεί
και το ποια θα είναι η στάση των
υπολοίπων χωρών, όπως της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ.

Κρίσιμο τεστ το οικόπεδο 7

Όμως η περίκλειστη πόλη της
Αμμοχώστου δεν είναι μόνο το
κύριο ζήτημα που απασχολεί, καθώς οι πρόσφατες δηλώσεις του
εκπροσώπου του τουρκικού
Υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι, που απειλεί στην ουσία για
γεωτρήσεις στο οικόπεδο 7, δεν
πέρασαν απαρατήρητες στο Προεδρικό. Ήδη η Τουρκία θεωρεί ότι
το ένα μέρος του οικοπέδου 7 είναι
εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, η οποία έχει δηλωθεί στα
Ηνωμένα Έθνη. Η Άγκυρα ξεκαθάρισε στην τοποθέτησή της πως

δεν επιτρέπει δραστηριότητες
έρευνας ή γεωτρήσεις υδρογονανθράκων από καμιά ξένη χώρα,
εταιρεία ή πλοίο στα πεδία θαλάσσιας αρμοδιότητάς της χωρίς άδεια
και από δω και πέρα θα λάβει τα
απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πως δεν έχει αρκετές
δυνατότητες αντίδρασης και όλα
εναπόκεινται από το πώς θα αντιδράσει η κοινοπραξία και οι χώρες που είναι πίσω από αυτή, όπως
η Γαλλία και η Ιταλία. Το σίγουρο
είναι πως οι κινήσεις στο 7 προκαλούν μεγάλη ανησυχία με τις
πρώτες εκτιμήσεις να θέλουν να
προχωράει σε γεώτρηση πριν από
τον Ιανουάριο, που υπολογίζεται
ότι προγραμματίζει γεώτρηση η
κοινοπραξία, θέλοντας, μεταξύ
άλλων, η Άγκυρα να δει ποιες θα
είναι οι αντιδράσεις Γαλλίας και
Ιταλίας. Αν και κάποιοι πολιτικοί
κύκλοι συνέδεσαν την αποχώρηση
του «Γιαβούζ» με το ενδεχόμενο
επανέναρξης των συνομιλιών, έγκυρες πηγές, επισημαίνουν πως
το τουρκικό γεωτρύπανο αποχώρησε, καθώς δεν βρήκε τίποτα
στην Καρπασία και δεν αποκλείεται βάσει των σχεδιασμών να μετακινηθεί στη Μεσόγειο, ενώ το
«Φατίχ» να πλεύσει προς τη Μαύρη
Θάλασσα.

ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας μέσα από τη συνέντευξή του
στην «Κ» και τις δηλώσεις του έχει
διαμηνύσει πως η Άγκυρα επιδιώκει
μία άτυπη πενταμερή όπου θα εξακριβωθεί το πλαίσιο λύσης. Οι «νέες
ιδέες» φαίνεται πως είναι ένα κεφάλαιο που δεν θα κλείσει εύκολα
με την κάθε πλευρά να την ερμηνεύει κατά το δοκούν. Η κυβέρνηση
για παράδειγμα μεταφράζει τις νέες
ιδέες στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Προτάσεις που ήδη κατέθεσε στη δημοσιότητα, ενώ η Τουρκία βλέπει και
χαλαρή ομοσπονδία, και συνομοσπονδία, αλλά και δύο κράτη. Αυτό
που φαίνεται να προκαλεί ζήτημα
είναι ότι κατά τη διάρκεια της συνομολόγησης των όρων αναφοράς
ο Νίκος Αναστασιάδης φέρεται να
ζήτησε να μπει στη συζήτηση η
αποκεντρωμένη ομοσπονδία, ενώ
η αντιπρόταση του Μουσταφά Ακιντζί εμπεριείχε «αποκεντρωμένη
ομοσπονδία και άλλες νέες ιδέες».
Ο λόγος που ο Τ/κ ηγέτης εισήγαγε
τις «άλλες νέες ιδέες» είναι ένα ζήτημα που ήδη συζητείται εντόνως.
Σίγουρα ο ίδιος δεν επιθυμεί να
μπουν στο τραπέζι άλλες μορφές
λύσης, το έχει ξεκαθαρίσει εδώ και
καιρό δημοσίως πως η λύση θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

και το έχει διασαφηνίσει και με τον
Νίκο Αναστασιάδη στη συνάντηση
της 9ης Αυγούστου. Οι νέες ιδέες
αποτελούν απαίτηση της Τουρκίας,
η οποία φαίνεται να θεωρεί πως
από τη στιγμή που θα μπει στο τραπέζι, τότε ανοίγει αυτόματα και η
συζήτηση άλλων μορφών λύσης.
Σύμφωνα με τ/κ κύκλους, ο Μουσταφά Ακιντζί δεν είναι διατεθειμένος να συζητήσει άλλες μορφές
λύσης και εκτιμάει ότι τόσο με την
παραμονή του στην ηγεσία, αλλά
και με τη διασφάλιση ότι μπαίνουν
στους όρους αναφοράς το Πλαίσιο
Γκουτιέρες, αλλά και το Κοινό ανακοινωθέν Αναστασιάδη – Έρογλου
του 2014, άλλες μορφές λύσης δεν
πρόκειται να τεθούν στο τραπέζι.

Τα αγκάθια στους όρους

Όμως οι νέες ιδέες δεν φαίνεται
να είναι το μόνο ζήτημα που απασχολεί την ε/κ πλευρά. Ο Αντόνιο
Γκουτιέρες έκρουσε τον κώδωνα
του κινδύνου για την ανάγκη συνομολόγησης το συντομότερο των
όρων αναφοράς. Σύμφωνα με πηγές
από τα Κατεχόμενα, η τ/κ ηγεσία
είχε μεγάλη συζήτηση με την Άγκυρα
γύρω από το διαδικαστικό κομμάτι,
με την τελευταία να επιθυμεί να
γίνει πρώτα η άτυπη διάσκεψη για
να συζητηθεί η μορφή λύσης και
μετά να αρχίσει η συνομολόγηση
των όρων αναφοράς. Όπως αναφέρεται ο Μουσταφά Ακιντζί, έχει ήδη
διαφωνήσει με την Άγκυρα γύρω
από το Πλαίσιο Γκουτιέρες και τη
συμπερίληψή του στους όρους αναφοράς, καθώς η Τουρκία διαφωνεί
με την πρόνοια που αναφέρεται
στην αλλαγή του καθεστώτος των
εγγυήσεων. Ζήτημα προκύπτει και
για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας ήθελε να τεθεί επιγραμματικά το Πλαίσιο Γκουτιέρες
στους όρους αναφοράς, ενώ ο Μουσταφά Ακιντζί ήθελε όσο το δυνατόν
λεπτομερέστερη καταγραφή του
περιεχομένου. Σύμφωνα με τ/κ πηγές, ο Τ/κ ηγέτης φέρεται να επιμένει
σε μία θετική ψήφο σε όλα τα όργανα.
Πρόταση η οποία προσκρούει στις
θέσεις της ε/κ πλευράς. Το ποια θα
είναι η κατάληξη θα διαφανεί εν
πολλοίς τα επόμενα εικοσιτετράωρα.
Ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών θα προχωρήσει σε ξεχωριστές συναντήσεις
με τους δύο ηγέτες με στόχο να ακολουθήσει τριμερής συνάντηση τον
Οκτώβριο εντός Ευρώπης.
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Πόσες φορές «χάσαμε» την Αμμόχωστο
Τα διεθνή ερείσματα, οι αποτυχημένες προσπάθειες επιστροφής της περίκλειστης πόλης και το αβέβαιο μέλλον της
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η πόλη της Αμμοχώστου από αρχαιοτάτων χρόνων θεωρείτο ως
ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα
και αξιοθαύμαστα σημεία αναφοράς
της Κύπρου. Η στρατηγική της σημασία σε άμεση συνάρτηση με τη
φυσική της ομορφιά, αποτελούσε
πόλο έλξης τόσο καλοπροαίρετων
επισκεπτών, όσο και κατακτητών
που την επιβουλεύονταν. Η Αμμόχωστος δεν έγινε σημείο αναφοράς
από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε
αποτελεί επικοινωνιακό «πυροτέχνημα» της Τουρκίας εν έτει 2019.
Η Αμμόχωστος αποτελεί εθνική
υπόθεση, και η άλλοτε κραταιά
«Βασιλεύουσα», μαρασμένη από
την εγκατάλειψη εκπέμπει πιο επιτακτικά από ποτέ σήμα κινδύνου.
Το όνομα Αμμόχωστος εμφανίζεται τον 4ο αι. μ.Χ., χωρίς αυτό
να σημαίνει πως οι ιστορικές καταβολές της πόλης εντοπίζονται
τόσο αργά. Η πόλη πρωτοχτίστηκε
κατά τον 16ο π.Χ. αιώνα με την
ονομασία Έγκωμη. Το πιο γνωστό,
όμως, όνομα που είχε η πόλη ήταν
αυτό της Σαλαμίνας, μιας και κατά

Ένα από τα διαμάντια της Αμμοχώστου το 1974 ήταν και το ξενοδοχείο GOLDEN SANDS.

Αν και βουβή και ερημωμένη, παραμένει περήφανη, αναμένοντας στωικά

τους νόμιμους κατοίκους της.

















Η φράση «πόλη φάντασμα» χρησιμοποιήθηκε
σε τίτλο ρεπορτάζ
Σουηδού δημοσιογράφου, ο οποίος την επισκέφθηκε το 1977, τρία
χρόνια μετά την εισβολή.
την ελληνική μυθολογία, η Σαλαμίνα είχε ιδρυθεί μετά το τέλος του
Τρωικού πολέμου από τον Τεύκρο,
το γιο του Τελαμώνα και αδελφό
του Αίαντα, από το ελληνικό νησί
της Σαλαμίνας. Σημαντική ιστορική
φυσιογνωμία αποτελεί ο βασιλιάς
της Σαλαμίνας Ευαγόρας A΄ (435374 π.X.), ο οποίος επαναστάτησε
εναντίον των Περσών και αποκατέστησε την ελληνική εξουσία στην
πόλη το 411 π.X. Ο Eυαγόρας ήταν
αυτός μάλιστα που εισήγαγε στην
Κύπρο το ελληνικό αλφάβητο. Τον
3ο αιώνα, η Σαλαμίνα περνά στα
χέρια του Πτολεμαϊκού Βασιλείου
της Αιγύπτου και μετονομάζεται
σε Αρσινόη. Το όνομα Αμμόχωστος
καταγράφεται από τον 4ο μ.Χ. αιώνα και σημαίνει κυριολεκτικά την
πόλη που είναι χωμένη στην άμμο.

Η πτώση και η άνθιση

Το 1570 καταγράφεται η πρώτη
τουρκική παρουσία στο νησί, αλλά
για την Αμμόχωστο η πρώτη τουρκοκρατία ξεκίνησε το 1571. Η πολιορκία της πόλης διήρκησε έναν
ολόκληρο χρόνο λόγω της ισχυρής
αντίστασης που προέβαλαν οι κάτοικοι της. Η πτώση επέφερε και
τη σταδιακή ερήμωση της Αμμοχώστου. Όπως αναφέρει μεταξύ
άλλων ο περιηγητής Mαρίτι «κοντά
στους κήπους είναι το χωριό Bαρώσια στο οποίο υπάρχουν ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες. Διωγμένοι από την απαγορευμένη πόλη,
οι Έλληνες άρχισαν έξω από τα
τείχη, όλο νοτιότερα μια νέα ζωή».
Κάπως έτσι γεννήθηκε το Βαρώσι,
όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
Το 1878 η Κύπρος περνά στα χέρια
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας κατόπιν συμφωνίας με τους Οθωμανούς. Οι Άγγλοι, οι οποίοι παρέλαβαν μια ανατολίτικη πόλη σε άθλια
κατάσταση, γρήγορα κατάλαβαν

γησε στη «Συμφωνία των 10 Σημείων». Το πέμπτο σημείο της Συμφωνίας δημιούργησε νέες προσδοκίες για επιστροφή της Αμμοχώστου, καθώς ανέφερε ότι προτεραιότητα θα δινόταν «στην επίτευξη συμφωνίας για την επανεγκατάσταση της περιοχής υπό την
αιγίδα των Η.Ε». Οι συνομιλίες που
άρχισαν στις 15 Ιουνίου 1979 διακόπηκαν τέσσερεις βδομάδες αργότερα με αποτέλεσμα το ζήτημα
της Αμμοχώστου να μπει εκ νέου
σε τέλμα.
Επιπλέον στην ιστορία έμεινε
και «η Συμφωνία των πέντε σημείων» όπου ο τότε γ.γ. ΟΗΕ, Ντε Κουεγιάρ, πρότεινε, τον Μάρτιο του
1984, ένα πακέτο το οποίο προνοούσε, μεταξύ άλλων, ότι η τ/κ πλευρά θα μεταβίβαζε τα Βαρώσια υπό
την προσωρινή διοίκηση των ΗΕ,
όσο θα διαρκούσε η προσπάθεια
επίλυσης του Κυπριακού. Η εν λόγω
πρωτοβουλία απορρίφθηκε από
τον Ντενκτάς, με το πρόσχημα ότι,
αν δοθούν τα Βαρώσια πριν από

Παρθένες ξανθές αμμώδεις παραλίες στη θαλασσοφίλητη Αμμόχωστο περι-

μένουν τους νόμιμους κατοίκους της πόλης, αν και διεκδικούνται και από το
παράνομο καθεστώς.
τη σημασία του λιμανιού της Αμμοχώστου. Το Bαρώσι είχε τότε
πληθυσμό 2000 ανθρώπων. Παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
και η Αμμόχωστος αριθμεί περίπου
5000 χιλιάδες κατοίκους. Η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού σημειώθηκε μετά το 1930, κι ακολούθησε
την κατασκευή του λιμανιού. Το
1946 ο πληθυσμός της πόλης έφθασε τις 17.500 κατοίκους, το 1960
ανήλθε στις 35.000 και το 1973
στις 39.000 κατοίκους. Η Αμμόχωστος ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πόλη
της Κύπρου.

«Η Πόλις Εάλω»

Το ημερολόγιο δείχνει 14 Αυγούστου 1974. Οι βομβαρδισμοί
της Αμμοχώστου από τους Τούρκους εισβολείς φανερώνουν τις
προθέσεις του Αττίλα. Η «πόλη του
Ευαγόρα», ενώ αρχικά δεν περιλαμβανόταν στα σχέδια των Τούρκων για κατάληψη, δέχεται πλέον
επίθεση. Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν
την πόλη, ενώ το ανοργάνωτο κυπριακό κράτος δεν παρέχει πλάνο
ουσιαστικής αντιμετώπισης του
εισβολέα. Λίγοι, αλλά πιστοί οι αμυνόμενοι, προσπαθούν με όσα μέσα
διαθέτουν να κρατήσουν την πόλη
μην πέσει στα χέρια των Τούρκων.
Η κατάληξη γνωστή και τραγική.
Οι συνέπειές της υπαρκτές μέχρι
και σήμερα. Στις 16 Αυγούστου
1974 ο τουρκικός στρατός εισέρχεται στην Αμμόχωστο. Η πόλη
αφού λεηλατήθηκε αποκλείστηκε
από τα τουρκικά στρατεύματα και
σε κανέναν δεν επιτρεπόταν η είσοδος. Η Αμμόχωστος σιγά-σιγά
μετετράπη σε «πόλη φάντασμα»,
φράση που χρησιμοποίησε σε τίτλο
ρεπορτάζ ένας Σουηδός δημοσιογράφος, ο οποίος την επισκέφθηκε
το 1977, τρία χρόνια μετά την εισβολή.

Τα ερείσματα επιστροφής

Η Αμμόχωστος από το 1974 και
εντεύθεν αποτελεί μια «ιδιόμορφη»
περίπτωση όσον αφορά τις πολιτικές προσπάθειες για μια συνολική
λύση του κυπριακού ζητήματος.
Και αυτό διότι, δύο ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
παρέχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία τα ερείσματα να διεκδικεί
την επιστροφή της πόλης στους
νόμιμους κατοίκους της χωρίς να
θεωρείται προαπαιτούμενο μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.
Συγκεκριμένα το ψήφισμα 550
(11/5/1984) το οποίο καταδικάζει
την ανακήρυξη του ψευδοκράτους
(15/11/1983) και αναφέρεται και
στην Αμμόχωστο, στο σημείο 5
αναφέρεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας: «Θεωρεί τις απόπειρες για

Κάποια ξενοδοχεία στην περίκλειστη χρησιμοποιούνται ως καταλύματα ανάπαυσης και διακοπών από τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους από το
1974 και εντεύθεν.
εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος
των Bαρωσίων από άτομα άλλα
από τους κατοίκους τους ως απαράδεκτες και ζητάει τη μεταβίβαση
της περιοχής αυτής στη διοίκηση
των Ηνωμένων Εθνών».
Οκτώ χρόνια μετά, το Συμβούλιο
Ασφαλείας κάνει ξανά αναφορά
στην Αμμόχωστο διά του ψηφίσματος 789 (25/11/1992), με το
οποίο γίνεται ονομαστική αναφορά
στην Τουρκία και στο σημείο α΄
των εισηγήσεων για ΜΟΕ καλεί ως
πρώτο βήμα να γίνει «αποχώρηση
των μη κυπριακών δυνάμεων, που
θεωρείται επιθυμητή στη δέσμη
ιδεών (Γκάλι), να μειωθεί σημαντικά
ο αριθμός των ξένων στρατευμάτων
στην Κυπριακή Δημοκρατία και
να υπάρξει μείωση στις δαπάνες
για την άμυνα της Κυπριακής Δη-

Στο σημείο μηδέν
Οι αποτυχημένες συνομιλίες στο

Κραν Μοντάνα το 2017, αποτελούν μέχρι και σήμερα την τελευταία χρονικά προσπάθεια κατάληξης σε μια συμφωνημένη συνολικά λύση ανάμεσα στις δυο κοινότητες. Η προσπάθεια για συνεννόηση ανάμεσα σε Νίκο Αναστασιάδη και Μουσταφά Ακιντζί προσκρούουν διαρκώς στα εμπόδια
της Άγκυρας, η οποία εκ των
πραγμάτων κρατά και το κλειδί
της λύσης. Εσχάτως ο λεγόμενος
«υπουργός Εξωτερικών» των Κατεχομένων Κουντρέτ Οζερσάι,
μάλιστα, επιδίδεται σε αγώνα
ανακίνησης του ζητήματος της
Αμμοχώστου, το οποίο επιφέρει
έντονη ανησυχία τόσο στην ε/κ
πλευρά όσο και σε πιο «μετριοπαθείς» κύκλους των Κατεχομένων. Για πρώτη φορά μάλιστα στα

45 χρόνια της κατοχής, ο κ. Οζερσάι εισήλθε στην περίκλειστη πόλη για καταγραφή των περιουσιών. Πριν από δύο εβδομάδες
τον συνόδευσε και ο υπουργός
Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη
διάρκεια «επίσκεψης» του στα
Κατεχόμενα. Ο κ. Τσαβούσογλου
σε μια κίνηση που προκάλεσε
αναστάτωση, εξήγγειλε και τη
δημιουργία γενικού προξενείου
στην Αμμόχωστο. Και όλα αυτά τη
στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη
μια ακόμη προσπάθεια αναθέρμανσης του διαλόγου ανάμεσα
στις δύο κοινότητες. Το ερώτημα
που προκύπτει πλέον για το «διαμάντι της Μεσογείου», είναι το
κατά πόσον αυτή τη φορά η λύση
θα προλάβει την Αμμόχωστο, ή η
Αμμόχωστος τη λύση.

μοκρατίας». Στο σημείο γ΄ αναφέρεται στην Αμμόχωστο: «Με σκοπό
την εφαρμογή του Ψηφίσματος
550 (1984) η περιοχή που σήμερα
βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών να επεκταθεί και να
συμπεριλάβει τα Bαρώσια».

Οι πολιτικές διεργασίες

Στο πέρασμα των χρόνων από
την κατάληψη της πόλης μέχρι και
το Σχέδιο Ανάν (2004), υπήρξε σειρά
πρωτοβουλιών εκ μέρους του διεθνούς παράγοντα, των οποίων η
απόρριψη ένθεν και ένθεν απέτρεψε την αλλοίωση του στάτους κβο
για την Αμμόχωστο. Η πρώτη πρόταση παρατηρήθηκε χρονικά τον
Νοέμβριο του 1978 και έμεινε στην
ιστορία ως «Το Αμερικανο-βρετανο-καναδικό Σχέδιο». Σύμφωνα με
το σημείο 12 του σχεδίου η επανεγκατάσταση των Βαρωσίων θα
έπρεπε «να μονογραφεί ταυτόχρονα
με την επανάληψη πλήρων διακοινοτικών διαπραγματεύσεων σε συνοπτική συμφωνία».
Η επιστροφή του τμήματος των
Βαρωσίων, δηλαδή θα τίθετο υπό
τη διοίκηση των Η.Ε. θα γινόταν
αμέσως και ανεξαρτήτως της εξέλιξης που θα είχαν οι συνομιλίες.
Δεν υπήρχε επίσης περιορισμός
στον αριθμό των κατοίκων που θα
μπορούσαν να επιστρέψουν. Το
σημαντικότερο όμως στοιχείο ήταν
ότι εκείνοι που θα επέστρεφαν δεν
θα υπόκειντο σε περαιτέρω μετακινήσεις χωρίς τη θέλησή τους.
Σημειώνεται ότι το σχέδιο απερρίφθη από τον τότε πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρο
Κυπριανού.
Μια δεύτερη προσπάθεια παρατηρήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης κορυφής του 1979 μεταξύ
Κυπριανού-Ντεκτάς η οποία οδή-

Από την κατάληψη της
πόλης μέχρι και το Σχέδιο
Ανάν (2004) υπήρξαν
πρωτοβουλίες του διεθνούς παράγοντα, των
οποίων η απόρριψη ένθεν
και ένθεν απέτρεψε την
αλλοίωση του στάτους
κβο για την Αμμόχωστο.
την επίλυση του Κυπριακού και
πριν καν αρχίσουν οι συνομιλίες,
τότε η περιοχή αυτή «θα χαθεί για
το τίποτα όσον αφορά στην οριστική λύση».
Στην έκθεσή του, τον Αύγουστο
του 1992 ο Μπούτρος Γκάλι, τότε
γ.γ. του ΟΗΕ, ενσωμάτωσε χάρτη
σε μια συνολική επίλυση του Κυπριακού, ο οποίος προνοούσε ότι
η Αμμόχωστος θα επιστρεφόταν
υπό ε/κ διοίκηση. Η «Δέσμη Ιδεών»
έγινε αποδεκτή ως βάση για διαπραγμάτευση, από τον τότε Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου.
Ο Ντενκτάς αποδέχθηκε 91 από τα
100 σημεία της «Δέσμης Ιδεών» και
απέρριψε τον χάρτη, που προνοούσε, μεταξύ άλλων, επιστροφή της
Αμμοχώστου. Στο μεσοδιάστημα
αλλάζει η κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας και εκλέγεται ο Γλαύκος Κληρίδης , ο οποίος είχε στηριχθεί από δυνάμεις που δεν ευνοούσαν την αποδοχή του συγκεκριμένου σχεδίου, φέρνει το σταδιακό
παραμερισμό των Ιδεών.
Τελευταία φορά που υπήρξε ουσιαστικό θέμα Αμμοχώστου στο
«τραπέζι» ήταν το 2004 με το γνωστό ως «Σχέδιο Ανάν». Μόνο σε
περίπτωση αποδοχής του σχεδίου
και από τις δυο κοινότητες θα τίθετο
σε εφαρμογή η προτεινόμενη λύση.
Για την Αμμόχωστο το Σχέδιο προνοούσε επιστροφή της περιφραγμένης περιοχής της Αμμοχώστου
και της νεκρής ζώνης υπό ε/κ διοίκηση εντός 104 ημερών από τη
λύση, της περιοχής των Βαρωσίων
δυτικά της λεωφόρου Δερύνειας
δυόμισι χρόνια από τη λύση και
της βορειοδυτικής περιοχής των
Βαρωσίων σε τρία χρόνια από τη
λύση. Οι Ελληνοκύπριοι απέρριψαν
στο σύνολο του το Σχέδιο με 76%
ενώ η Τουρκοκυπριακή κοινότητα
το υπερψήφισε.
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Οραματίζονται
μοντέλο Ντουμπάι
για το Βαρωσι
Τούρκοι και Άραβες επιχειρηματίες ενδιαφέρονται για το έργο
της ανοικοδόμησης και εκμετάλλευσης της περίκλειστης πόλης







Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Για τους εκπρόσωπους της «κυβέρνησης» Ερσίν Τατάρ το εγχείρημα
του ανοίγματος της κλειστής πόλης
του Βαρωσιού έρχεται να δώσει
νέα οικονομική πνοή σε ολόκληρη
την Αμμόχωστο και στα Κατεχόμενα. Για τον υπουργό Εξωτερικών
της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην περίπτωση Βαρωσιού
αυτό που έχει σημασία είναι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, στο οποίο
άλλωστε αυτό το διάστημα εστιάζει
και η τουρκική πλευρά υπό τη σκιά
των σχετικών υποθέσεων που εκκρεμούν στην «επιτροπή ακίνητης
περιουσίας». Για τους Τούρκους
και Άραβες επιχειρηματίες η όλη
συζήτηση αφορά τα μελλοντικά
κέρδη σ’ ένα κομμάτι της Κύπρου,
το οποίο παραμένει ανεκμετάλλευτο για περίπου μισό αιώνα. Από τη
δική τους σκοπιά, το εγχείρημα
του ανοίγματος της κλειστής πόλης
του Βαρωσιού, σε περίπτωση που
γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί και
προγραμματισμοί, θα μπορούσε
να αποφέρει σημαντικά κέρδη. Με
αυτό το σκεπτικό, τουρκικές και
ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των οικοδομών
και της οικιστικής ανάπτυξής, βολιδοσκοπούν όλα τα περιθώρια και
όλες τις ευκαιρίες για τη μελλοντική
εμπλοκή τους στην προσπάθεια
του ανοίγματος της κλειστής πόλης
υπό τ/κ διοίκηση. Τούρκοι και Άραβες επιχειρηματίες οραματίζονται
ένα νέο «Ντουμπάι», σε μια περιοχή

Οι Τούρκοι επιχειρηματίες και ντιβέλοπερ βλέπουν πολυδιάστατα τις
ευκαιρίες για μεγάλα
κέρδη, τα οποία ενδέχεται
να έχει η κάθε φάση του
ανοίγματος της πόλης.
που αποτελεί το μήλον της έριδος.
«Το ενδιαφέρον μας για το Βαρώσι είναι πολυδιάστατο και ήδη
έχουμε ξεκινήσει προπαρασκευαστικού είδους εργασίες και επαφές
στην Τουρκία και στην ΤΔΒΚ», σημειώνει στην «Κ» εκπρόσωπος τουρκικής εταιρίας. Σύμφωνα με την πηγή μας, το τελευταίο διάστημα, το
Βαρώσι μονοπωλεί το ενδιαφέρον
στους κτηματομεσιτικούς και οικοδομικούς κύκλους της Τουρκίας.
Επίσης, ενδιαφέρον για το νέο σχέδιο της «κυβέρνησης» του Ερσίν
Τατάρ, παρουσιάζουν και ξένοι κύκλοι, κυρίως επιχειρηματίες από τις
αραβικές χώρες.
Οι Τούρκοι επιχειρηματίες και
ντιβέλοπερ βλέπουν πολυδιάστατα
τις ευκαιρίες για μεγάλα κέρδη, τα
οποία ενδέχεται να έχει η κάθε φάση
του ανοίγματος της κλειστής πόλης.
Σε πρώτη φάση, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην συντήρηση των
υποδομών και των κτιρίων που πρόκειται να ανακαινιστούν. Τουρκικοί
και αραβικοί κύκλοι επιχειρηματιών
τονίζουν ότι έχουν την απαιτούμενη

εμπειρία και τεχνογνωσία για να
φέρουν εις πέρας αυτό το δύσκολο
έργο. Στην Τουρκία κατά το πρόσφατο παρελθόν δεκάδες παλιές συνοικίες στο κέντρο πολλών τουρκικών πόλεων ισοπεδώθηκαν και στην
συνέχεια ξαναφτιάχτηκαν στην κυριολεξία από το μηδέν με βάση το
μοντέλο κοινοπραξίας δημόσιου τομέα και ιδιωτικού κεφαλαίου. Μια
παρόμοια φόρμουλα θεωρείται ότι
θα μπορούσε να επιστρατευτεί και
για την περίπτωση του Βαρωσιού.
Στην πρώτη φάση της ανοικοδόμησης, ένα άλλο ζήτημα που προσελκύει το ενδιαφέρον των τουρκικών
επιχειρηματικών κύκλων είναι η
διαχείριση των οικοδομικών απορριμμάτων που θα αφήσουν πίσω
τους οι εργασίες και δεν θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, καθώς και
η ανάπλαση του οδικού και αστικού
ιστού της περιοχής. Συγκεκριμένα,
Τούρκοι ειδικοί προβάλλουν την
άποψη ότι σε περίπτωση που γίνει
η ορθή χρήση των άχρηστων οικοδομικών υλικών, τότε στο παραλιακό
μέτωπο της κλειστής πόλης της Αμμοχώστου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέες υποδομές για δημιουργία καινούργιων πολυτελών
κατοικιών και τουριστικών μονάδων,
με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε σε άλλα μέρη του πλανήτη,
λ.χ. στα Ηνωμένα Εμιράτα.

Το τουριστικό κομμάτι

«Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον μας είναι πολυδιάστατο. Ενδιαφερόμαστε τόσο για το οικιστικό

Τουρκικές και ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των οικοδομών και της οικιστικής ανάπτυξής, βολιδοσκοπούν όλα τα περιθώρια και όλες τις ευκαιρίες για τη μελλοντική εμπλοκή τους στην προσπάθεια του ανοίγματος
της κλειστής πόλης υπό τ/κ διοίκηση.
κομμάτι, όσο και για τον τομέα του
τουρισμού», σημειώνουν οι πηγές
της «Κ». Σε ό,τι αφορά το πρώτο
πεδίο, η άποψη που επικρατεί στην
Άγκυρα είναι ότι μαζί με την ενδεχόμενη επιστροφή χιλιάδων Ε/κ
στις κατοικίες τους και το άνοιγμα
της πόλης υπό τ/κ διοίκηση, θα
προκύψουν αυξημένες ανάγκες για
νέες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή του Βαρωσιού και της Αμμοχώστου.
«Η οικονομική και τουριστική
άνθηση θα φέρει μαζί της στην περιοχή χιλιάδες νέους κατοίκους. Ο
χώρος είναι περιορισμένος. Έτσι
θα πρέπει να γίνει ορθολογική χρήση. Μεγάλες, έξυπνες, φιλικές προς
το περιβάλλον κατοικίες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μελλοντικά τους νέους κατοίκους του Βαρωσιού», σημειώνουν οι πηγές μας.
Φυσικά σε κάθε περίπτωση ο κι-

νητήριος παράγοντας για το άνοιγμα της κλειστής πόλης, εκτός από
τις διπλωματικές πτυχές του όλου
εγχειρήματος, παραμένει ο στόχος
της αναστήλωσης της τουριστικής
βιομηχανίας της Αμμοχώστου και
του Βαρωσιού. Αυτή την στιγμή,
Τούρκοι και ξένοι επιχειρηματίες
και επενδυτές ξεκινούν προσπάθεια, με τη διαμεσολάβηση Τ/κ και
τρίτων παραγόντων, για διευρυμένες επαφές και συζητήσεις με
Ε/κ ιδιοκτήτες γης και περιουσιών
στο Βαρώσι. Κεντρικός στόχος είναι
η απόκτηση του ελέγχου μεγάλων
τουριστικών μονάδων.

Ξένοι επιχειρηματίες

Σε Άγκυρα και τ/κ πλευρά, ωστόσο, επιλέγουν να τηρήσουν μια επιφυλακτική στάση απέναντι στην
προοπτική του άμεσου ανοίγματος
της κλειστής πόλης. Και οι δύο πλευ-

ρές, αποδέχονται ότι το άνοιγμα
του Βαρωσιού είναι ένα πολύ «ευαίσθητο» και δύσκολο εγχείρημα, κυρίως λόγω διπλωματικών και οικονομικών παραγόντων. Το όλο ζήτημα εξαρτάται από την τροπή των
εξελίξεων στο Κυπριακό, αλλά και
από τα νέα σχέδια και τις δυνατότητες της Άγκυρας. Παρά την επιφυλακτική στάση των επισήμων,
Τούρκοι και ξένοι επιχειρηματίες
επιμένουν στα σχέδιά τους για το
Βαρώσι. «Ξένοι επενδυτές, κυρίως
από τις αραβικές χώρες έχουν αρχίσει να χτυπούν τις πόρτες των
επισήμων. Στο παρασκήνιο υπάρχουν σημαντικές προσπάθειες και
επαφές», καταλήγουν οι πηγές μας.
Από τη δική τους σκοπιά, στην περίπτωση του Βαρωσιού το κουτί της
Πανδώρας άνοιξε τον προηγούμενο
Ιούνιο. Από τώρα και στο εξής τίποτα
δεν πρόκειται να είναι το ίδιο.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ
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Οι στοχεύσεις των Τούρκων στην Αμμόχωστο και εμείς

ο άνοιγμα της περιφραγμένης
περιοχής της Αμμοχώστου δεν
είναι μία μεμονωμένη πρωτοβουλία της Τουρκίας και των Τ/κ.
Αποτελεί τμήμα του τουρκικού σχεδίου Β΄. Αυτό αποβλέπει στη δημιουργία μιας νέας κατάστασης πραγμάτων στην Κύπρο και πέριξ αυτής.
Το σχέδιο άρχισε να υλοποιείται το
2017 αμέσως μετά την κατάρρευση
των διαπραγματεύσεων για ομοσπονδιακή λύση στο Κραν Μοντάνα.
Πέραν του ανοίγματος της Αμμοχώστου περιλαμβάνει τη διεκδίκηση
μεγάλου μέρους της κυπριακής ΑΟΖ
από την Τουρκία, τη συνδιαχείριση
της υπόλοιπης ΑΟΖ από τους Τ/κ ή
εναλλακτικά το πάγωμα του κυπριακού ενεργειακού προγράμματος.
Άλλα στοιχεία του σχεδίου είναι η
φυγή της UNFICYP και η αλλαγή
του καθεστώτος της νεκρής ζώνης,
καθώς και η δημιουργία κυρίαρχης
τουρκικής αεροναυτικής βάσης στην
περιοχή Λευκονοίκου. Σε ό,τι αφορά
την Αμμόχωστο το σχέδιο προβλέπει
το άνοιγμα της περιφραγμένης περιοχής υπό τ/κ διοίκηση και στην
ουσία κατάργηση του ψηφίσματος
550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του








Το κέντρο βάρους, όμως,
των αντιδράσεών μας θα
πρέπει να είναι η Ε.Ε. Εκεί
θα πρέπει να κινηθούμε
με την παρουσίαση ενός
σύγχρονου σχεδίου ανοίγματος της περιφραγμένης
περιοχής όπου η ασφάλεια θα είναι στον ΟΗΕ
και η διοίκηση στην Ε.Ε.
στα πρότυπα του Μόσταρ.
ΟΗΕ. Το ψήφισμα αυτό που επαναβεβαιώθηκε με το 789 του 1992 προβλέπει την επιστροφή των Ε/κ κατοίκων της περιοχής κάτω από τη
διοίκηση του ΟΗΕ. Παράλληλα οι
κατοχικές αρχές σκοπεύουν, σύμφωνα με τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, να παραχωρήσουν το δικαίωμα
χρήσης στους Ε/κ που είχαν περιουσίες στην περιοχή πριν από το
1974 νοουμένου ότι αυτοί θα αποδεχθούν ότι η ιδιοκτησία ανήκει

στο EVKAF (τ/κ θρησκευτικό ίδρυμα).
Αυτό αποκάλυψε με άρθρο του σε
τουρκική ιστοσελίδα ο πρώην ΥΠΕΞ
της Τουρκίας κ. Γιασάρ Γιακίς. Με
τον τρόπο αυτό υπολογίζουν ότι θα
λυθεί το μεγαλύτερο μέρος του περιουσιακού. Η αξία των περιουσιών
στην Αμμόχωστο υπολογίζεται σε
μερικές δεκάδες δισ. Ευρώ, ποσό
που είναι αδύνατο να πληρωθεί μέσα
από την επιτροπή αποζημιώσεων.
Πέραν από την επέκταση της κα-

τοχής και την επίλυση του περιουσιακού οι Τούρκοι επιδιώκουν με
το άνοιγμα τη διάσπαση των Ε/κ σε
επιστρέφοντες υπό τους τουρκικούς
όρους και μη επιστρέφοντες. Επιπρόσθετα το άνοιγμα θα αυξήσει
την τουρκική πίεση στον πρόεδρο
Αναστασιάδη να δεχθεί την πρόταση
Ακιντζί για συνδιαχείριση του φυσικού αερίου. Τέλος, θα δώσει την
ευκαιρία στο ισλαμικό κεφάλαιο να
επενδύσει στην Αμμόχωστο με εξα-

γορά περιουσιών ή σύμπραξη με
Ε/κ επιχειρηματίες.
Τίθεται το ερώτημα τι κάνουμε
εμείς και πώς αντιμετωπίζουμε τις
τουρκικές κινήσεις στην Αμμόχωστο;
Θεωρώ ότι η προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν θα προσθέσει
τίποτε καινούργιο. Τα υπάρχοντα
ψηφίσματα είναι πολύ ισχυρά. Η
πρόσφατη επιστολή του γ.γ. του
ΟΗΕ τα έχει επαναβεβαιώσει. Σε
ό,τι αφορά τον ΟΗΕ μπορούμε να
κινηθούμε σε επίπεδο Γ.Σ. νοουμένου
ότι έχουμε κάνει τη σχετική προεργασία και διασφαλίσουμε το αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα, όπως σωστά
κάναμε να ζητήσουμε τη στήριξη
των μονίμων μελών και ιδιαίτερα
της Ρωσίας και των ΗΠΑ, που είναι
οι μόνες χώρες που έχουν σήμερα
δυνατότητες να πιέσουν την Τουρκία. Το κέντρο βάρους, όμως, των
αντιδράσεών μας θα πρέπει να είναι
η Ε.Ε. Εκεί θα πρέπει να κινηθούμε
με την παρουσίαση ενός σύγχρονου
και σύνθετου σχεδίου ανοίγματος
της περιφραγμένης περιοχής όπου
η ασφάλεια θα είναι στον ΟΗΕ και
η διοίκηση στην Ε.Ε. στα πρότυπα
του Μόσταρ. Θα μπορούσε να προ-

βλέπει την ανοικοδόμηση της πόλης
με ευρωπαϊκά κονδύλια προς όφελος
και των δύο κοινοτήτων. Η Ε.Ε. είχε
υιοθετήσει ανάλογο σχέδιο στο παρελθόν που περιλάμβανε και τη λειτουργία του αεροδρόμιου της Τύμπου
υπό τη διοίκηση της Ε.Ε. Το σχέδιο
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα
νέα δεδομένα. Τέτοια είναι η πρόθεση των Τ/κ για μετατροπή του λιμανιού της πόλης σε μαρίνα, η λειτουργία του οδοφράγματος στη Δερύνεια και η ύπαρξη δεκάδων πανεπιστημίων στα Κατεχόμενα με το
μεγαλύτερο στην εκτός των τειχών
Αμμόχωστο. Επίσης, οι τουρίστες
στα Κατεχόμενα ξεπέρασαν το 1
εκατομμύριο το 2018 με αντίστοιχη
χρήση του αεροδρομίου της Τύμπου.
Αν και αυτή τη φορά η Τουρκία
απορρίψει τις ευρωπαϊκές ιδέες τότε
θα πρέπει να λάβουμε μέτρα ως Κ.Δ.
και παράλληλα να ζητήσουμε και
ανάλογες κυρώσεις από την Ε.Ε. σε
βάρος της Τουρκίας.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.
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Δεν θα στηρίξουμε υποψηφιότητα Νικόλα
Κάναμε μια πρώτη κουβέντα, αλλά ουδέποτε έθεσα θέμα παράτασης της παραμονής μου στη Γενική Γραμματεία του ΑΚΕΛ
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το Συμβούλιο
Ασφαλείας ξεκινάει
να έχει απαιτήσεις για
να υπάρξει πρόοδος
και κατάληξη και λύση
σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και αυτό πρέπει
να το συνειδητοποιήσουμε. Διαφορετικά,
ενδεχομένως να
βρεθούμε σε σύγκρουση
με το ίδιο το Συμβούλιο
Ασφαλείας πλέον.

–Ειλικρινά διερωτώμαι. Δεν ξέρουν ότι για το ΑΚΕΛ είναι μόνιμος στόχος η απομάκρυνση του κ.
Αναστασιάδη από την προεδρία
της Δημοκρατίας; Δεν ξέρουν ότι
δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από την παρουσία του
στην εξουσία;

–Δόθηκε η ερμηνεία να φύγει και
κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας.

–Δεν μπορεί να φύγει κάποιος
από την εξουσία, αν δεν παραιτηθεί…

–Μπορεί, αν τον αναγκάσετε…

–Εμείς δεν έχουμε προϊστορία

–Ξεκινήσαμε ήδη να συζητούμε για το συνέδριο.
Έχουν καθοριστεί ενότητες,
θα πάμε στο Πολιτικό Γραφείο, στην Κεντρική Επιτροπή. Σε αυτά τα πλαίσια θα
συζητήσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν το συνέδριο.

–Έχετε ήδη πει πως πήρατε τις
αποφάσεις σας. Το όνομά σας
είναι μέσα στα σενάρια;

–Δεν κάναμε κανένα σενάριο.

–Τι σκέφτεστε;

–Κάναμε μία πρώτη συζήτηση.

Αν επαναρχίσουν
οι διαπραγματεύσεις
θα είναι εξαιρετικά
δύσκολο για την Τουρκία να προχωρήσει
με τα όποια τετελεσμένα
στην Αμμόχωστο.
χομένως να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα;
–Δεν ξέρω τι έχει αποφασίσει
να πράξει τελικά ο πρόεδρος για
την Αμμόχωστο. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι η κυβέρνηση παρουσιάστηκε ανέτοιμη να χειριστεί
το όλο ζήτημα. Αρχικά είπαν ότι
είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα
της Τουρκίας, στην εξέλιξη συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι έτσι και
τώρα τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Το χειρότερο είναι ότι δεν
έχουμε κατανοήσει πώς η Τουρκία
θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει
το θέμα. Κάποιοι από την πλευρά
μας θεωρούν ότι η Τουρκία θα προχωρήσει σε άτσαλες κινήσεις και
αυτό θα μας διευκολύνει να περάσουμε τα μηνύματά μας στον ΟΗΕ.
Αν κάποιος μελετήσει τις συνεντεύξεις Τσαβούσογλου θα διαπιστώσει ότι δεν είναι έτσι που θα
χειριστεί το θέμα η Τουρκία. Ο κ.
Τσαβούσογλου προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι η Τουρκία ανταποκρίνεται σε ένα αίσθημα ανθρώπινης ανάγκης απέναντι στους
Ε/κ. Θέλω να υπογραμμίσω πως
εμείς δεν πιστεύουμε τον κ. Τσαβούσογλου, ωστόσο, στη συνέντευξή του είπε πως δεν μπορεί να
μείνει κλειστή η πόλη την ώρα που
νόμιμοι ιδιοκτήτες της θέλουν να
επιστρέψουν πίσω και θέλουν να
δραστηριοποιηθούν εκεί. Θα παίξει
συνεπώς με το συναίσθημα η Τουρκία και αυτό ενδεχομένως να παρασύρει και τη διεθνή γνώμη, αλλά
και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αν θέλουμε να τερματιστούν

Αλλοι έχουν προϊστορία στα πραξικοπήματα
–Σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως η τοποθέτησή σας ότι προτεραιότητά
σας είναι να απομακρυνθεί ο κ. Αναστασιάδης από την εξουσία...

–Σε λίγους μήνες είναι το εκλογικό συνέδριο. Αναθεωρήσατε
την αρχική τοποθέτησή σας
για μη επαναδιεκδίκηση;

στο να κάνουμε πραξικοπήματα,
άλλοι έχουν… Εμείς λειτουργούμε πάντα μέσα στα δημοκρατικά
πλαίσια και ασκούμε κριτική. Παράκληση προς την κυβέρνηση είναι να απαντούν με επιχειρήματα,
όχι με αφορισμούς. Εμείς θεωρούμε ότι επιβάλλεται να φύγει
από την εξουσία και ο Αναστασιάδης και ο Συναγερμός. Δεν θα μας
ικανοποιεί δηλαδή η ανάληψη της
εξουσίας από κάποιον άλλο συναγερμικό μετά τις εκλογές.

–Όπως;

–Από τον οποιοδήποτε. Είτε αυτός
ονομάζεται Αβέρωφ Νεοφύτου,
είτε Νίκος Χριστοδουλίδης. Εμείς
λέμε πως πρέπει να απομακρυνθεί ο ΔΗΣΥ από την εξουσία.

–Υπάρχει ενδεχόμενο παράτασης της παραμονής σας στη
Γραμματεία του ΑΚΕΛ;

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Δεν υπάρχει κοινό έδαφος συνεργασίας με υποψήφιο τον Νικόλα
Παπαδόπουλο ή άλλο ΔΗΚΟϊκό
στέλεχος, λέει στη συνέντευξή του
στην «Κ» ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος
Κυπριανού, απορρίπτοντας ότι οι
δύο πολιτικοί άνδρες συζήτησαν
τις προεδρικές εκλογές του 2023,
ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως αν
πρόθεση είναι να βρουν κοινή υποψηφιότητα τα δύο κόμματα, τότε
θα το συζητήσουν όταν έλθει η
ώρα. Εξηγεί πως προτεραιότητα
είναι να φύγει ο Νίκος Αναστασιάδης από την εξουσία, αλλά δεν θα
τους ικανοποιήσει η ανάληψη της
εξουσίας από άλλο συναγερμικό
στέλεχος, όπως ο Αβέρωφ Νεοφύτου ή ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Λίγους μήνες πριν από το εκλογικό
συνέδριο του ΑΚΕΛ, εξακολουθεί
να κρατά κλειστά τα χαρτιά του
για το τι θα κάνει, σημειώνοντας,
ωστόσο, πως ουδέποτε έθεσε θέμα
παράτασης της παραμονής του στη
Γραμματεία του κόμματος. Κρούει,
επίσης, τον κώδωνα του κινδύνου
γύρω από τα νέα δεδομένα στο Κυπριακό, εκφράζοντας ανησυχία για
το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης
του Συμβουλίου Ασφαλείας.
–Πώς ερμηνεύετε την τοποθέτηση Αντόνιο Γκουτιέρες, να
ξεκινήσουν διαφορετικές διαπραγματεύσεις από ό,τι στο παρελθόν;
–Δεν ξέρουμε τι εννοεί, αντιλαμβάνομαι, όμως, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε απεριόριστο χρόνο
στη διάθεσή μας, δίχως να τίθενται
όμως χρονοδιαγράμματα. Εμείς
συμφωνούμε με αυτή την προσέγγιση, γιατί στο σημείο που έχουμε
φτάσει, αυτό που απαιτείται είναι
η λήψη πολιτικών αποφάσεων.
Όταν και εφόσον καταλήξουμε στο
πλαίσιο Γκουτιέρες, τότε ναι θα
απαιτηθεί κάποιο διάστημα για να
διεκπεραιωθούν όλα όσα είναι σε
εκκρεμότητα. Δεν πρέπει να τεθούν
χρονοδιαγράμματα, αλλά και από
την άλλη δεν θα πρέπει να έχουμε
απεριόριστο χρόνο στη διάθεσή
μας. Το πιο ανησυχητικό από όσα
είπε ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών
είναι ότι τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δυσφορούν
από το γεγονός ότι δεν υπάρχει
πρόοδος στο Κυπριακό και αυτό
πρέπει να μας προβληματίσει.
–Γιατί δίδεται η ερμηνεία ότι
εμείς ευθυνόμαστε για τη μη
πρόοδο;
–Δεν είπα ότι πρέπει να δοθεί
μία τέτοια ερμηνεία. Πρέπει, όμως,
να κτυπήσει καμπανάκι ότι πλέον
θέλουν να δουν απτά αποτελέσματα. Είναι προφανές ότι το Συμβούλιο
Ασφαλείας ξεκινάει να έχει απαιτήσεις για να υπάρξει πρόοδος και
κατάληξη και λύση σε ό,τι αφορά
το Κυπριακό και αυτό πρέπει να
το συνειδητοποιήσουμε. Διαφορετικά, ενδεχομένως να βρεθούμε σε
σύγκρουση με το ίδιο το Συμβούλιο
Ασφαλείας πλέον και όχι με τον
οποιοδήποτε εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών.
–Συνεπώς το να απευθυνθούμε
στο Συμβούλιο Ασφαλείας για
το θέμα της Αμμοχώστου ενδε-

Θα σταματήσω να
λειτουργώ ως γ.γ.
επειδή επίκειται
το συνέδριο;

Εμείς θεωρούμε ότι επιβάλλεται να φύγει από την εξουσία και ο Αναστασιάδης και ο Συναγερμός. Δεν θα μας ικανοποιεί
δηλαδή η ανάληψη της εξουσίας από κάποιον άλλο συναγερμικό μετά τις εκλογές, λέει στην «Κ» ο Άντρος Κυπριανού.
οι ενέργειες στην Αμμόχωστο, ο
μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει
είναι με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
–Έχει χαθεί η Αμμόχωστος;
–Θεωρώ ότι δεν έχει χαθεί. Αν
επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις θα είναι εξαιρετικά δύσκολο
για την Τουρκία να προχωρήσει
με τα όποια τετελεσμένα στην Αμμόχωστο.
–Ο υπουργός Εξωτερικών είπε
πρόσφατα ότι το ΑΚΕΛ δίνει άλλοθι στην Τουρκία, προκαλώντας
την αντίδρασή σας. Ίσως αυτό
το μήνυμα να περνάτε στην κοινή γνώμη;
–Ο υπουργός Εξωτερικών είπε
ότι το ΑΚΕΛ πολιτεύεται γιατί επιχειρεί να αποκομίσει κομματικά
οφέλη. Θα του πω ότι το ΑΚΕΛ έχει
αποδείξει εμπράκτως ότι είναι κόμμα πατριωτικό, που βάζει πάνω απ’
όλα τα την Κύπρο. Παρόλο που μας
συμπεριφέρθηκαν ανήθικα και
ανέντιμα, την ώρα που ο κ. Αναστασιάδης αποφάσισε να ακολουθήσει την –κατά την άποψή μας–
σωστή τακτική στο Κυπριακό, το
ΑΚΕΛ στήριξε τη διαδικασία παρά
το ότι είχε πολιτικό κόστος. Αντί
να απαντήσουν στη συγκεκριμένη
επιχειρηματολογία μας, ότι με το
παρατεταμένο αδιέξοδο θα τεθεί
επί τάπητος λύση δύο κρατών, ότι
θα προκαλέσει προβλήματα η Τουρκία στην ΑΟΖ μας και ότι υπάρχει
κίνδυνος απομάκρυνσης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από την Κύπρο, απαντάνε
ότι ενισχύουμε την τουρκική προπαγάνδα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα

σήμερα; Το θέμα των δύο κρατών
είναι επί τάπητος και δυστυχώς είναι προφανές ότι τέθηκε και από
τον κ. Αναστασιάδη, ανεξάρτητα
ότι σήμερα ενδεχομένως να κάνει
δεύτερες σκέψεις.
–Κάνει δεύτερες σκέψεις;
–Δεν ξέρω, αλλά με το να απαιτήσει να καταγραφεί η διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία στους
όρους αναφοράς, ενώ για δυόμισι
χρόνια δεν την ανέφερε σε καμία
ομιλία, δείχνει ότι ενδεχομένως να
κάνει. Συνειδητοποιεί, όμως, πόση
ζημιά έγινε στην προσπάθεια λύσης
στο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας από τη στιγμή που
συζήτησε με αρκετούς για τη λύση
δύο κρατών; Βλέπουμε τι συμβαίνει
στην ΑΟΖ; Μας έλεγαν ότι τη θωράκισαν, ότι η Τουρκία δεν μπορούσε να προχωρήσει σε ενέργειες,
οι οποίες θα έπρεπε να μας ανησυχούν. Όχι απλώς προχωράει, αλλά προχωράει και στην Αμμόχωστο,
επιχειρώντας να προκαλέσει τετελεσμένα που θα βαθύνουν ακόμη
περισσότερο την οριστική διχοτόμηση. Όλα αυτά δείχνουν ότι έπεσαν πολύ έξω στις εκτιμήσεις τους.
Να έρχεται, λοιπόν, ο κ. Χριστοδουλίδης λες και είναι ο πάνσοφος
που ξέρει τα πάντα και να παραδίδει
μαθήματα σε ένα κόμμα με ιστορία
93 χρόνων και να του λέει ότι κάνεις
αυτά που κάνεις με μικροκομματικές σκοπιμότητες, είναι το λιγότερο ατυχές. Με μαθηματική ακρίβεια πάμε ολοένα και πιο κοντά
στην οριστική διχοτόμηση. Αυτό
δεν πρόκειται να το αποδεχτούμε

και δεν είναι με επικοινωνιακά παιχνίδια και με τακτικισμούς, αλλά
με ενέργειες ουσιαστικές που μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Και σε αυτή τη φάση
αυτό που επείγει είναι η επανέναρξη διαπραγματεύσεων.
–Δεν είναι αντικρουόμενο να
στηρίζετε κάποιον για να χειριστεί τις διαπραγματεύσεις του
Κυπριακού, ο οποίος, όπως λέτε,
συζητούσε λύση δύο κρατών;
Μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη
στους χειρισμούς του;
–Έχουμε δύο επιλογές. Η μία
είναι να πούμε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης με την ασυνέπειά του,
τις παλινδρομήσεις του, ενδεχομένως με τη μη επάρκειά του στο
Κυπριακό, αν και εφόσον επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις θα οδηγήσει τα πράγματα προς τη λανθασμένη κατεύθυνση. Ο κ. Αναστασιάδης είναι ο πρόεδρος και θα
είναι εκεί για τα επόμενα τριάμισι
χρόνια. Αν πούμε ότι για τα επόμενα
τριάμισι χρόνια δεν συζητιέται το
Κυπριακό θα πάμε στην οριστική
διχοτόμηση. Η άλλη επιλογή που
έχουμε είναι επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να επιχειρήσουμε να επιδράσουμε έτσι ώστε
οι συζητήσεις να παραμείνουν στο
σωστό πλαίσιο και να επιδράσουμε
και στον κ. Αναστασιάδη στην προσπάθειά μας να χειριστεί σωστά
τα ζητήματα. Εμείς επιλέγουμε το
δεύτερο. Είναι δύσκολο, το ξέρουμε,
αλλά δυστυχώς το πρώτο θα μας
φέρει πολύ πιο κοντά στην οριστική
διχοτόμηση.

–Βλέπω τι γράφετε και να
πω ότι ουδέποτε έθεσα θέμα να μου δοθεί παράταση.
Επαναλαμβάνω ότι δεν το
έχουμε συζητήσει. Θα το
δούμε, όταν έλθει η ώρα και
συλλογικά θα αποφασίσουμε. Εκείνο που έχει σημασία
για εμάς είναι το κόμμα να
προχωρήσει ενωμένο και
όσο το δυνατό πιο ενισχυμένο. Γι’ αυτό δεν θα δώσω συνέχεια σε όλη αυτή την παραφιλολογία γύρω από το
συγκεκριμένο ζήτημα. Όταν
το συζητήσουμε και θα
υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση θα σας πω.

–Επειδή το συνέδριο είναι σε
λιγότερο από έναν χρόνο θα
αναμέναμε πως αν υπήρχε σκέψη για αλλαγή, θα υπήρχε και
σχετική κινητικότητα προς αυτή
την πορεία…

–Είδα να γράφετε ότι από τη
στιγμή που κάνω επαφές με
πολιτικούς αρχηγούς σημαίνει πως αποφάσισα να μη
φύγω. Θα σταματήσω να
λειτουργώ ως γ.γ. επειδή
επίκειται το συνέδριο;

–Αν αποχωρήσετε, μπορεί ν’
αλλάξουν και οι δυναμικές,
αλλά και η σχολή σκέψης εντός
της Γραμματείας.

–Κάνετε το εξής λάθος. Νομίζετε ότι το ΑΚΕΛ είναι
κόμμα αρχηγικό και ότι
ενεργούμε στη βάση των
απόψεων του αρχηγού. Λειτουργούμε συλλογικά. Το
καθετί το συζητώ και έχω
την έγκριση της Γραμματείας. Επειδή κάποιοι έγραψαν
ότι ενήργησα έξω από τα
πλαίσια της Γραμματείας
απαντώ ότι για όλα τα ζητήματα έχω την έγκρισή της,
αλλά και του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής
Επιτροπής.

Νιώθω πως με κορόιδεψε ο Αναστασιάδης
–Με τον ΔΗΣΥ δεν είστε πιο κοντά
στο Κυπριακό από ό,τι με άλλα
κόμματα;
–Ο κ. Αναστασιάδης χειρίστηκε
τα τελευταία επτά χρόνια το Κυπριακό με τρόπο που να στέλνει το
μήνυμα ότι το χειρίζεται όπως θέλει
το ΑΚΕΛ να το χειρίζεται;
–Για μία περίοδο στηρίζατε τη
διαδικασία που ακολουθούσε
–Ακόμα και τότε έκανε πράγματα
που για μας ήταν απαράδεκτα. Θα
σας πω δύο πράγματα για τα οποία
νιώθω ότι με κορόιδεψε. Ήταν το
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και το Γενικό Σύστημα Υγείας. Είπε
σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου με μεγάλη μου έκπληξη ότι
θα έχουμε χωριστό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ. Αντέ-

δρασα έντονα και του είπα ότι είναι
διαιρετικά στοιχεία και δεν μπορούμε
να τα δεχτούμε εμείς ως ΑΚΕΛ. Μου
είπε ότι θα διορθωθεί. Όταν πήγαμε
στη Γενεύη από την ενημέρωση που
είχαμε από τον κ. Μαυρογιάννη αντιλήφθηκα πως δεν έγινε καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση και
αντέδρασα ξανά. Μέχρι σήμερα δεν
έγινε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Ως εκ τούτου είναι ένα να
πει κάποιος πως είμαστε κοντά με
το ΑΚΕΛ και είναι άλλο τι κάνει στην
πράξη. Ουδέποτε είπαμε ότι θα κάνουμε συνεργασίες με πολιτικά κόμματα με τα οποία έχουμε διαφορές
ουσίας είτε στο Κυπριακό είτε στα
της εσωτερικής διακυβέρνησης.
–Όπως με το ΔΗΚΟ;
–Με όλα τα κόμματα που έχουν

τέτοιες προσεγγίσεις. Από το 2014
το ΑΚΕΛ ξεκαθάρισε στο προγραμματικό συνέδριο ότι είναι υπέρ των
συμμαχιών και των συνεργασιών,
οι οποίες θα βασίζονται πάνω σε ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις. Εμείς θα
επιδιώξουμε συνεργασίες που θα
έχουν ξεκάθαρη πολιτική βάση.
–Τι κοινό μπορεί να έχει το ΔΗΚΟ
του Ν. Παπαδόπουλου με το ΑΚΕΛ;
–Γιατί τίθεται αυτό το ερώτημα
σε μένα;
–Επειδή έχετε συναντηθεί και
έχει αφεθεί να εννοηθεί πως συζητήσατε τις προεδρικές του
2023…
–Πρέπει να είμαι υπόλογος στο
τι υποψιάζεται ο καθένας; Ήμουν
διακοπές, όταν γράφτηκε το εν λόγω
δημοσίευμα και σε συνεννόηση με

τη διευθύντρια του γραφείου μου,
απάντησα από την ίδια μέρα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν συζητήθηκε θέμα προεδρικών εκλογών. Συναντηθήκαμε μερικές φορές, όπως συναντιέμαι και με ηγέτες άλλων πολιτικών
κομμάτων. Δεν θα απολογούμαι,
όμως, για πράγματα που δεν έγιναν.
Δεν συζητήσαμε τέτοιο θέμα.
–Υπάρχει κοινό έδαφος συνεργασίας και διαλόγου με το ΔΗΚΟ
και τον Νικόλα Παπαδόπουλο;
–Όχι με υποψήφιο στέλεχος του
ΔΗΚΟ ή με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Την πρόθεση να στηρίξουμε μία
κοινή υποψηφιότητα είναι κάτι που
θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα.
Δεν έχουμε καν συζητήσει εσωτερικά
στο ΑΚΕΛ. Πώς θα το συζητήσουμε
με άλλους;
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Ο Γκουτιέρες μπορεί να σώσει τη διαδικασία

Aνοιγμα του Βαρωσιού υπό τη διοίκηση του ΟΗΕ, προτείνει ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος Τ. Eρχιουρμαν
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ο έμπειρος πολιτικός και νομικός
Τουφάν Έρχιουρμαν δεν κρύβει
τον προβληματισμό του ενώπιον
των νέων εξελίξεων στο Κυπριακό.
Μιλώντας στην «Κ», ο αρχηγός του
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και της τ/κ αξιωματικής
αντιπολίτευσης τονίζει ότι η διαμεσολάβηση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ κατά τις επόμενες
εβδομάδες είναι ζήτημα ζωτικής
σημασίας για ολόκληρη την Κύπρο.
Με τη δυναμική του παρέμβαση
και τη συμφωνία στο ζήτημα της
πολιτικής ισότητας, οι πλευρές θα
μπορούσαν να οδηγηθούν στις σχεδιαζόμενες διασκέψεις. Παραθέτει
την άποψή του για τις εγγυήσεις
και το ζήτημα της ΑΟΖ, και εστιάζει
στην πρόταση του κόμματός του
για το άνοιγμα του Βαρωσιού υπό
τη διοίκηση του ΟΗΕ.
–Λίγο πριν από τη Νέα Υόρκη
και τις επαφές των δύο ηγετών
με τον γ.γ. του ΟΗΕ ποια είναι
η δική σας άποψη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό;
–Πριν από τη Νέα Υόρκη αναμέναμε την ολοκλήρωση των εργασιών για τους όρους αναφοράς.
Επειδή δεν σημειώθηκε επιτυχία
σε αυτό το ζήτημα, ο γ.γ. του ΟΗΕ
θα έχει στη Νέα Υόρκη ξεχωριστές
συναντήσεις με τους κ. Αναστασιάδη και κ. Ακιντζί. Ως ΡΤΚ, από
την περίοδο του Κραν Μοντάνα,
υπογραμμίζουμε τα εξής τρία σημεία, τα οποία στην πραγματικότητα αποτελούν σημείο αναφοράς
για τον κ. Γκουτιέρες και τα επίσημα
έγγραφα του ΟΗΕ: Διαδικασία επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα, διαδικασία χωρίς ανοιχτό τέλος και
ολοκλήρωση των συζητήσεων για
την πολιτική ισότητα, τις οποίες
ξεκίνησε ο κ. Αναστασιάδης. Από
ό,τι έχουμε κατανοήσει, κατά τη
διάρκεια των επαφών της κ. Λουτ,
ο κ. Αναστασιάδης απέρριψε την
συμφωνία στο ζήτημα της αποτελεσματικής συμμετοχής και της
μιας θετικής ψήφου. Επίσης, δεν
συμφωνεί για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων χωρίς ανοιχτό τέλος και έτσι δεν καταλήγουμε σε

διαπραγματεύσεις που θα είναι επικεντρωμένες στο αποτέλεσμα. Στην
πραγματικότητα, σε αυτά τα ζητήματα ο κ. Αναστασιάδης δεν διαπραγματεύεται με την τ/κ πλευρά,
αλλά με τον ίδιο τον ΟΗΕ.
–Τι είδους αποτέλεσμα αναμένετε από τη Νέα Υόρκη;
–Αναμένω ότι ο κ. Γκουτιέρες
θα εξηγήσει στον κ. Αναστασιάδη
τις πραγματικότητες. Ο κ. Γκουτιέρες αναφέρεται σε μια νέα διαφορετική διαδικασία. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να
καθορίσουμε το τοπίο, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για την πολιτική ισότητα, να συνεχίσουμε με
μια διαδικασία, η οποία θα είναι
επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα
και δεν θα έχει ανοιχτό τέλος.

Ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης ήταν αυτός που ξεκίνησε την συζήτηση για
την βάση, το μοντέλο της
λύσης. Πρόκειται για μια
κίνηση που πραγματοποιήθηκε για να κερδίσει
χρόνο η ε/κ πλευρά.

Ο Τουφάν Eρχιουρμαν τονίζει στη συνέντευξή του στην «Κ» ότι δεν θα υπάρχει το στοιχείο της λειτουργικότητας χωρίς την πολιτική ισότητα, καθώς σε αυτήν την περίπτωση οι Τ/κ δεν θα αποδεχθούν το ομόσπονδο κράτος.

–Δηλαδή ελπίζετε ότι ο ΟΗΕ θα
κάνει πιο αισθητή την παρουσία
του στις διαπραγματεύσεις…
–Ακριβώς. Ο κ. Γκουτιέρες πρέπει να πει στον κ. Αναστασιάδη το
εξής: Εγώ αναφέρθηκα σε διαδικασία επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα και χωρίς ανοιχτό τέλος. Και
το Συμβούλιο Ασφαλείας επιβεβαίωσε τον Ιούλιο του 2019 ότι η πολιτική ισότητα εμπεριέχει την αποτελεσματική συμμετοχή. Μαζί με
αυτά θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές και οι συγκλίσεις του παρελθόντος.
–Αν υποθέσουμε ότι ένας Ε/κ
αναγνώστης προβληματίζεται
για το γεγονός ότι «τη στιγμή

που εσείς αναφέρεστε σε πτυχές
της ομοσπονδιακής λύσης, η δική σας «κυβέρνηση» και η Άγκυρα εκπέμπουν διαφορετικά
μηνύματα», ποια θα είναι η απάντηση-αντίδρασή σας;
–Όλα ξεκίνησαν στο τραπέζι
του Κραν Μοντάνα. Μετά τη διάσκεψη, ο κ. Αναστασιάδης, πίσω
από κλειστές πόρτες, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συζητήσει τη συνομοσπονδία ή την λύση των δυο κρατών. Και δημοσίως
αναφέρθηκε στην αποκεντρωμένη
και χαλαρή ομοσπονδία. Ο ίδιος ο
κ. Αναστασιάδης ήταν αυτός που
ξεκίνησε την συζήτηση για την
βάση, το μοντέλο της λύσης. Πρό-

κειται για μια κίνηση που πραγματοποιήθηκε για να κερδίσει χρόνο
η ε/κ πλευρά. Εμείς είμαστε έτοιμοι
να συζητήσουμε την αποκεντρωμένη ή χαλαρή ομοσπονδία. Ας μας
ενημερώσει ο κ. Αναστασιάδης για
τις εξουσίες που θα παραμείνουν
στην κεντρική διοίκηση. Αυτό όμως
δεν θα σημαίνει ότι σε αυτήν την
περίπτωση, δεν θα υπάρχουν στο
κεντρικό κράτος η πολιτική ισότητα, η αποτελεσματική συμμετοχή
και η μία θετική ψήφος. Στη δική
μας κοινότητα, εγώ θέτω το εξής
ερώτημα στην κυβέρνησή μας:
Πώς είναι δυνατόν ο κ. Αναστασιάδης, ο οποίος δεν αποδέχεται
την πολιτική ισότητα, να συμφω-

Κίνητρο για λύση του Κυπριακού το φυσικό αέριο
–Στο ζήτημα του φυσικού αερίου
ποια είναι η δική σας προσέγγιση;
–Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ήταν έναν κίνητρο για τη
λύση. Αν είχε τεθεί η πρόνοια ότι
η Κύπρος θα ενταχθεί στην Ε.Ε.
μετά τη λύση, ενδεχομένως θα είχαμε λύσει το Κυπριακό το 2004.
Χάσαμε εκείνη ευκαιρία. Τώρα έχουμε την ευκαιρία που μας παρέχουν
οι υδρογονάνθρακες. Δυστυχώς το
όλο ζήτημα εγκλωβίζεται μέσα σε
νομικά πλαίσια. Ωστόσο, η τ/κ κοινότητα όπως έχει μερίδιο στον φυσικό πλούτο έχει και λόγο σε ό,τι
αφορά τη χρήση αυτού του πλούτου.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα: Θα
χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο για να πάμε μια ώρα αρχύτερα
στη λύση, λ.χ. με μια επιτροπή όπως
πρότεινε ο πρόεδρός μας, η οποία
θα μετεξελισσόταν σε ένα είδος μέτρου οικοδόμησης εμπιστοσύνης
ή θα τον χρησιμοποιήσουμε για να
αυξήσουμε την ένταση στην περιοχή. Δυστυχώς, παρατηρώ ότι η

νήσει με την αναγνώριση της
«ΤΔΒΚ», εφόσον οι εναλλακτικές
φόρμουλες προβλέπουν κάτι τέτοιο.
Ο κ. Αναστασιάδης δημιούργησε
αυτήν την ασάφεια για να κερδίσει
χρόνο.
–Από ό,τι κατανοώ ως ΡΤΚ εξακολουθείτε να προσεγγίζετε την
ομοσπονδία ως την μοναδική
ρεαλιστική επιλογή…
–Η φόρμουλα της ομοσπονδίας
παραμένει στο τραπέζι. Και εφόσον
και η Τουρκία και εμείς λέμε ότι
η λύση θα έρθει μέσω του ΟΗΕ
και των διαπραγματεύσεων και
εφόσον ο κ. Αναστασιάδης δεν
πρόκειται να φέρει στο τραπέζι
άλλη πρόταση, τότε ο ίδιος θα πρέ-

Να συζητήσουμε τον όρο «διοίκηση»
–Θα θέσω στο νομικό κ. Έρχιουρμαν
το εξής ερώτημα: Από τη μια έχουμε
τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τα επίσημα
έγγραφα της δικοινοτικής Κυπριακής
Δημοκρατίας και από την άλλη τα
νέα σχέδια για το Βαρώσι. Δεν «συγκρούονται» αυτά τα δύο ζητήματα;

Η τ/κ κοινότητα όπως έχει μερίδιο στον φυσικό πλούτο έχει και λόγο σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτού του πλούτου, δηλώνει στην «Κ» ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος.
δεύτερη άποψη-ενδεχόμενο αρχίζει
να κερδίζει έδαφος. Δηλαδή από
το win-win καταλήγουμε στο loselose. Πριν από τη Νέα Υόρκη ο κ.
Αναστασιάδης θέτει δύο όρους:
Τον τερματισμό των τουρκικών

ερευνών στην ΑΟΖ και των εργασιών στο Βαρώσι. Εγώ τονίζω το
εξής: Εφόσον θα υπάρξει μια διαδικασία που θα είναι επικεντρωμένη
στο αποτέλεσμα χωρίς ανοιχτό τέλος, τότε σε κάθε περίπτωση θα

υπάρξουν θετικά αποτελέσματα
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα,
ενώ την ίδια στιγμή απαιτούνται
πολλά χρόνια για να φέρουν αποτελέσματα οι τουρκικές εργασίες
στην ΑΟΖ και το Βαρώσι.

πει να θέσει τέλος στην ασάφεια.
Την ίδια στιγμή επισημαίνω ότι
υποστηρίζω 100% την άποψη ότι
χωρίς πολιτική ισότητα δεν πρόκειται να υπάρξει ομοσπονδία.
Πώς θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι και οι δύο κοινότητες
διοικούν το ομόσπονδο κράτος
χωρίς την αποτελεσματική συμμετοχή των Τ/κ; Σε μια τέτοια περίπτωση, μετά από ένα χρονικό
διάστημα δεν θα σχημάτιζαν οι
Τ/κ την εντύπωση ότι το δικό τους
κράτος είναι το τ/κ ιδρυτικό κράτος
και όχι το ομόσπονδο;
–Αναφέρεστε σε πιθανές αποσχιστικές τάσεις μετά τη λύση…
–Ακριβώς. Οι Ε/κ αναφέρονται
στη λειτουργικότητα του κράτους.
Εγώ απαντώ τονίζοντας ότι δεν θα
υπάρχει το στοιχείο της λειτουργικότητας χωρίς την πολιτική ισότητα, καθώς σε αυτήν την περίπτωση οι Τ/κ δεν θα αποδεχθούν
το ομόσπονδο κράτος.
–Ακόμη και αν ξεπεραστεί το
εμπόδιο της πολιτικής ισότητας,
δεν θα βρούμε μπροστά μας το
αδιέξοδο στις εγγυήσεις;
–Πρόσφατα, εδώ στο Προεδρικό,
τόσο ο κ. Τσαβούσογλου όσο και
ο κ. Ακιντζί αναφέρθηκαν σε μια
πενταμερή διάσκεψη. Εάν ο κ. Γκουτιέρες κάνει αισθητή την παρουσία
του στις διαπραγματεύσεις, ακολουθήσει μια τριμερής διάσκεψη
και πάμε σε μια πενταμερή διάσκεψη, τότε θα εστιάσουμε σε αυτό
το ζήτημα, εφόσον το Πλαίσιο Γκουτιέρες συμπεριλαμβάνει τις εγγυήσεις. Πρόκειται για ένα ζήτημα που
θα συζητηθεί στο τέλος. Πρώτα θα
πρέπει να επιλύσουμε το πρόβλημα
της πολιτικής ισότητας.
–Ποια είναι η δική σας άποψη
για τις σχέσεις της Τουρκίας με
την τ/κ πολιτική ηγεσία;
–Στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη Τσαβούσογλου-Ακιντζί είδαμε
ότι και οι δύο αναφέρονται στα
ίδια ζητήματα: Πενταμερή διάσκεψη, πολιτική ισότητα, ξεκάθαροι
όροι αναφοράς.
–Θεωρείτε ότι οι δυο πλευρές
συμφωνούν σε επίπεδο αρχών…
–Ναι.

–Άνθρωποι που διεκδικούν περιουσίες στο Βαρώσι προσφεύγουν
στην επιτροπή ακίνητης περιουσίας. Ζητούν επιστροφή περιουσίας ή αποζημίωση. Αυτήν τη
στιγμή, η τ/κ πλευρά δεν μπορεί
να κάνει πολλά πράγματα σχετικά
με αυτές τις προσφυγές. Οι δε,
Ε/κ προσφεύγουν στο ΕΔΑΔ, ζητούν αποζημίωση και ξεκινούν τη
συζήτηση για το αν η επιτροπή είναι αποτελεσματική νομική οδός
ή όχι. Έτσι, από τη μια το Βαρώσι
παραμένει κλειστό και από την
άλλη δημιουργείται στην τ/κ
πλευρά νομική πίεση. Η τ/κ πλευρά πρέπει να αντιδράσει σε αυτήν την κατάσταση. Όμως πώς; Η
κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του

ανοίγματος της πόλης υπό τ/κ διοίκηση. Εμείς αντιπροτείνουμε
να ληφθούν πρωτοβουλίες υπό
τη σκέπη των αποφάσεων του
ΟΗΕ. Το ψήφισμα 550 αναφέρεται σε «διοίκηση του ΟΗΕ». Ας
συζητήσουμε λοιπόν με τον ΟΗΕ
το περιεχόμενο του όρου «διοίκηση».

–Στις κρίσιμες «εκλογές» του 2020
θα θέσετε υποψηφιότητα;

–Ακόμη δεν ανακοινώθηκαν οι
υποψηφιότητες. Ως ΡΤΚ αποδίδουμε σημασία στις εξελίξεις της
Νέας Υόρκης. Ο γ.γ. ΟΗΕ θα λάβει
πρωτοβουλία; Θα πάμε σε τριμερείς, πενταμερείς διασκέψεις; Οι
απαντήσεις αυτών των ερωτημάτων έχουν μεγάλη σημασία. Για
αυτόν το λόγο αποφεύγουμε να
απασχολήσουμε την κοινή γνώμη
με τις προεδρικές. Στις 6 Οκτωβρίου έχουμε το συνέδριό μας.
Τότε θα σχηματιστεί μια νέα κεντρική επιτροπή. Αυτή θα αποφασίσει για τον υποψήφιό μας.

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

9

Ο γ.γ. δείχνει τον δρόμο για άτυπη πενταμερή

Η συνάντηση του Αντόνιο Γκουτιέρες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει οριστεί για το πρωί της Παρασκευής για δέκα λεπτά

Αν και λιτή η δήλωση του γενικού
γραμματέα για το Κυπριακό, στη
διάρκεια της συνέντευξης Τύπου
που παρέθεσε, με την ευκαιρία
της έναρξης της 74ης συνόδου της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, θέτει
ένα σαφές πλαίσιο των προσδοκιών
του, με σαφή μηνύματα και προειδοποιήσεις. Το πρώτο είναι ότι
ο Αντόνιο Γκουτιέρες απευθύνεται
προς όλους τους εμπλεκόμενους,
με τους οποίους θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ και όχι μόνο στους δύο Κύπριους ηγέτες. Το δεύτερον μήνυμα
είναι, ότι τους καλεί να έλθουν ταχέως σε συμφωνία στους όρους
αναφοράς για να μπορέσουμε να
ξεκινήσουμε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες αυτή τη φορά
να είναι διαφορετικές από το παρελθόν.
«Είναι καιρός να συμφωνήσουμε
τουλάχιστον στους όρους αναφοράς, στη βάση του έργου που έγινε,
κυρίως στο Κραν Μοντάνα. Γιατί
πιστεύω σθεναρά ότι η πολιτική
διαδικασία χρειάζεται να επανεκκινήσει». Ο γενικός γραμματέας
ενίσχυσε τα μηνύματά του με μία
σαφή προειδοποίηση προς όλους
τους ενδιαφερομένους, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει αρκετή ανυπομονησία στο Σ.Α..
«Βλέπω αρκετή ανυπομονησία,
από το Συμβούλιο Ασφαλείας, λόγω
του γεγονότος ότι δεν υπάρχει πρόοδος και πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να καταλάβουν
τα μέρη ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, τουλάχιστον
στους όρους αναφοράς».

Προς άτυπη πενταμερή

Αναλύοντας τις δηλώσεις του
γενικού γραμματέα, αλλά και το
σχεδόν ταυτόσημο περιεχόμενο
των ευχαριστηρίων επιστολών

Λουτ προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη,
Μουσταφά Ακιντζί, διπλωματικοί
κύκλοι εκφράζουν τη βεβαιότητα
ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα
συγκληθεί τριμερής συνάντηση
των δύο ηγετών με τον γενικό γραμματέα και στη συνέχεια άτυπη πενταμερής.
«Το σενάριο αυτό είναι το πιθανότερο, όμως όλα είναι υπό την
αίρεση της βούλησης της Αγκυρας,
η οποία ουσιαστικά με τη στάση
της απέτρεψε θετική κατάληξη της
αποστολής Λουτ στις αρχές Σεπτεμβρίου», μας ανέφερε πηγή στη
Λευκωσία. Με βάση το περιεχόμενο
των επιστολών της Τζέιν Χολ Λουτ
είναι φανερό πως όταν ευχαριστεί
τους ηγέτες, παρά την αποτυχία,
γι’ αυτή αφήνει να εννοηθεί η υπαιτιότητα της Τουρκίας.
Εκείνο που θα επιχειρήσει να
εξασφαλίσει ο γενικός γραμματέας
από τον Ταγίπ Ερντογάν είναι να








Στις επαφές του προέδρου της Δημοκρατίας,
που έχουν μέχρι στιγμής
κλείσει, συμπεριλαμβάνονται η συνάντηση
με τουςΥΠΕΞ της Κίνας
και της Ρωσίας, τον
πρόεδρο της Ινδίας και
τον πρωθυπουργό της
Βόρειας Μακεδονίας.
δώσει το πράσινο φως στον Ακιντζί
να συμμετάσχει στην κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, για να επιβεβαιωθούν οι
όροι αναφοράς, οι οποίοι αφορούν
τις δύο πλευρές, αφήνοντας τα υπόλοιπα για την άτυπη πενταμερή
με συμμετοχή των εγγυητριών και
της Ε.Ε. ως παρατηρητή.
Διπλωματική πηγή εκτίμησε

EPA

Ηνωμένα Eθνη- Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΌΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΏΤΗ

Ο Αντόνιο Γκουτιέρες απευθύνεται προς όλους τους εμπλεκόμενους, με τους οποίους θα έχει την ευκαιρία να συναν-

τηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
πως τα όσα δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην συνέντευξή του
προς την «Κ», για σύγκληση άτυπης
πενταμερούς με στόχο τη συμφωνία
για το είδος της λύσης που θα επιδιωχθεί, θα είχαν εφαρμογή μόνον
αν ο πρόεδρος Αναστασιάδης επανέρχονταν σε απόψεις πέραν τη
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

«Μία σαφής τοποθέτηση περί
διζωνικής, δικοινοτικής από μέρους
του προέδρου της Δημοκρατίας, η
οποία θα λάμβανε υπόψη την ξεκάθαρη υπενθύμιση του Σ.Α., μέσω
του τελευταίου ψηφίσματος 2483,
την αναφορά στην πολιτική ισότητα (μέσω της υπόμνησης της 4ης
παραγράφου του διατακτικού του
ψηφίσματος 716/1991), θα αποδυ-

νάμωνε τους ισχυρισμούς Τσαβούσογλου σε βάρος του, ότι δεν ξέρει
τι λύση θέλει», πρόσθεσε.

Κρίσιμη εβδομάδα

Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας ο γενικός γραμματέας θα
έχει την ευκαιρία να συναντηθεί
με όλους τους εμπλεκομένους,
ωστόσο θεωρείται βέβαιη η εμπλο-

κή της Τζέιν Χολ Λουτ με συναντήσεις. Εχει γίνει γνωστό πως ζήτησε να δει την ελληνική και τουρκική πλευρά και αναμένεται ότι
ανάλογα αιτήματα θα δεχθεί η Κύπρος, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και
οι Βρετανοί. Η συνάντηση με τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει οριστεί να λάβει χώρα το πρωί της Παρασκευής. Αν και η προγραμματισμένη της διάρκεια είναι δέκα λεπτά, συνήθως διαρκεί πλέον των
20. Η συνάντηση Μητσοτάκη –
Γκουτιέρες θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη.
Σε σχέση με την τουρκική πλευρά, είθισται να λαμβάνει χώρα αρχικά μία συνάντηση με τον πρόεδρο
Ερντογάν και μία με τον υπουργό
Εξωτερικών.
Στις επαφές του προέδρου της
Δημοκρατίας, που έχουν μέχρι στιγμής κλείσει, συμπεριλαμβάνονται
η συνάντηση με τους υπουργούς
Εξωτερικών της Κίνας και της Ρωσίας, τον πρόεδρο της Ινδίας και
τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας.
Την Παρασκευή θα παραθέσει
το καθιερωμένο γεύμα στους μονίμους αντιπροσώπους των πέντε
μονίμων μελών του Συμβουλίου
Ασφαλείας. Θα τους ενημερώσει
για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και
την ετοιμότητά του για επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων, την ανάγκη να μην χρησιμοποιείται η ΟΥΝΦΙΚΥΠ ως μοχλός πίεσης εις βάρος
του θύματος της τουρκικής επιθετικότητας, τις τουρκικές απειλές
για εποικισμό στο Βαρώσι και τις
τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Ειδικά σε σχέση με
το Βαρώσι, θεωρείται βέβαιο ότι
θα υπάρξει αντίδραση από μέρους
του Σ.Α., ανάλογη της απειλής που
έχει μέχρι στιγμής διαμορφωθεί.
Τα ίδια θέματα θα καλύψει ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας, στον
χαιρετισμό του προς την ολομέλεια
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,
την Πέμπτη.

Μεταξύ σφύρας και άκμονος η κυπριακή ΑΟΖ

Εν μέσω αποχώρησης των τουρκικών πλοίων από την περιοχή της Αν. Μεσογείου η Aγκυρα ανοιχτά απειλεί για πέντε οικόπεδα
λεί, στην καλύτερη των περιπτώσεων, προβληματισμό είναι η προϊστορία η οποία δεν επιβεβαιώνει
τα όσα λέγονται και υποστηρίζονται. Η ανησυχία που υπάρχει επικεντρώνεται σε ενδεχόμενη επανάληψη των γεγονότων στο τεμάχιο
3 και την απουσία, όπως αποδείχθηκε, αποτελεσματικής πολιτικής
κάλυψης του ιταλικού κολοσσού
ENI από την Ρώμη. Οι θιασώτες
ενίσχυσης του εταιρικού προφίλ
της ΑΟΖ με γαλλικό χρώμα, θεωρούν πως το Παρίσι δείχνει αποφασιστικότητα να κάνει πράξη τα
όσα φαίνεται να έχει διαμηνύσει
στο παρασκήνιο, στη Λευκωσία.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η αποχώρηση του γεωτρύπανου
«Γιαβούζ» από την κατεχόμενη
Καρπασία καθώς και η αναμενόμενη, κατά τον τουρκικό τύπο, μετακίνηση του «Πορθητή» από δυτικά της Πάφου στη Μαύρη Θάλασσα μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως εν τη απουσία επίσημης ή ανεπίσημης έστω πληροφόρησης. Όμως, όποιες και αν είναι
οι εκτιμήσεις που γίνονται η Άγκυρα φρόντισε να συντηρήσει το
κλίμα έντασης στην περιοχή, βάζοντας στο κάδρο νέα δεδομένα
τα οποία αν ξεδιπλωθούν επί της
θαλάσσης θα φέρουν σε δυσκολότερη, από τη σημερινή, θέση τη
Λευκωσία. Η αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ στην υπογραφή των
συμφωνιών για τα πέντε τεμάχια
της ΑΟΖ, χωρίς να υπάρξει καμία
αναφορά για τις αναχωρήσεις πλοίων της από την περιοχή, δείχνει
τη μεγαλύτερη εικόνα πίσω από
τα δύο γεωτρύπανα και το ερευνητικό σκάφος της, που δεν είναι
άλλη από τις διεκδικήσεις της εντός
της ΑΟΖ.
Και αν στις περιπτώσεις των
δύο γεωτρύπανων, με παρουσία
σε περιοχές όπου η Λευκωσία δεν
έχει ή αδυνατεί να έχει δραστηριότητα, η επίσημη τοποθέτηση
με απειλές προς Λευκωσία και εταιρείες για το τεμάχιο 7, δείχνει πως
οι τουρκικοί σχεδιασμοί μόνο επιφανειακοί δεν είναι. Όπως έχει
συμβεί και στο παρελθόν με παρεμφερή ζητήματα, η Άγκυρα και
στην προκειμένη περίπτωση επιβεβαιώνει πως είναι έτοιμη να κάνει
το ένα βήμα παραπάνω, κάθε φορά
που η Λευκωσία προχωρά με τους
ενεργειακούς σχεδιασμούς της. Το
άλλο συμπέρασμα που εξάγεται
και δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθαίρετο είναι πως όσο βαθιά θα προχωρούν τα ενεργειακά εντός της

Η ExxonMobil

Πίσω από τις απειλές της Τουρκίας για αντίδραση στο τεμάχιο 7 εκτιμάται πως κρύβεται η πρόσφατη συμφωνία παραχώρησής του στην κοινοπραξία ENI –
TOTAL. Ωστόσο, οι απειλές επεκτείνονται και για τα τεμάχια 1, 4, 5 και 6.








Οι απειλές που εκτοξεύθηκαν από το τουρκικό
ΥΠΕΞ και κατά εταιρειών
κυρίως στρέφονται
κατά της γαλλικής
TOTAL, η παρουσία
της οποίας επεκτάθηκε
σε πέντε τεμάχια της
κυπριακής ΑΟΖ με
το σκεπτικό ενίσχυσης
του πλαισίου ασφάλειας.
ΑΟΖ τόσο θα αυξάνεται ο κίνδυνος
μιας απρόβλεπτης τουρκικής αντίδρασης όπως συνέβη τον Φεβρουάριο του 2018 πλησίον του
τεμαχίου 3.
Υπό τις παρούσες συνθήκες, το
ερώτημα που εκ των πραγμάτων
δεν μπορεί να απαντηθεί είναι αν

το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί
εντός της ΑΟΖ, με εταιρείες κολοσσούς μπορεί να καλύψει την
αντικειμενική αδυναμία της Κυπριακής Δημοκρατίας να περιφρουρήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα
διά της διπλωματικής οδού, μόνο.
Στο ενδεχόμενο που δεν υπάρχει
απάντηση ούτε στα ψηλά κυβερνητικά κλιμάκια, σε μια τέτοια περίπτωση δεν είναι υπερβολή να
υποστηριχθεί πως το στοιχείο επικινδυνότητας για πρόκληση τετελεσμένων δεν είναι ανύπαρκτο.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις
τουρκικές απειλές και προκλήσεις,
η χρονική έναρξη εργασιών εντός
της ΑΟΖ ενδεχομένως να εκτοξεύσει και πάλι το θερμόμετρο της περιοχής στα ύψη. Τέλος Δεκεμβρίου
αρχές Ιανουαρίου του νέου έτους
είναι προγραμματισμένη η έναρξη
γεωτρήσεων εντός της ΑΟΖ και σε
ένα από τα τεμάχια που έχει βάλει
στο μάτι η Άγκυρα. Το 6 ή το 7. Και
τα δύο τεμάχια έχουν παραχωρηθεί

για έρευνες στην κοινοπραξία Ιταλών και Γάλλων, ENI και TOTAL.
Ωστόσο, οι τουρκικές βλέψεις δεν
περιορίζονται μόνο σε αυτά τα δύο.
Πληροφορίες από τα κατεχόμενα,
πριν από την επίσημη αντίδραση
της Άγκυρας, έβαζαν στη σφαίρα
των προκλητικών και παράνομων
διεκδικήσεων και άλλα τρία τεμάχια
που δεν έχουν αδειοδοτηθεί. Το 1
το 4 και το 5.

Η TOTAL

Στην παρούσα φάση όλα δείχνουν πως η Άγκυρα επικεντρώνεται να εξουδετερώσει τα ατού
που πιστεύεται πως αφήνει πίσω
της, η συμφωνία για τα πέντε τεμάχια με την παρουσία της γαλλικής
TOTAL. Οι απειλές του τουρκικού
ΥΠΕΞ και κατά εταιρειών, ξεκάθαρα
στρέφονται προς την γαλλική μεριά
που φαίνεται να απολαμβάνει ισχυρής στήριξης, σε πολιτικό επίπεδο
από το Παρίσι. Η Λευκωσία ποντάρει στην TOTAL σε μια προσπά-

θεια να αντιμετωπίσει την διαρκή
και αυξανόμενη επιθετικότητα της
Άγκυρας, χρησιμοποιώντας τον
παράγοντα των κοινών συμφερόντων με τις χώρες από τις οποίες
προέρχονται οι εταιρείες. Ωστόσο
εδώ, όπως σημειώνεται από αναλυτές, η Λευκωσία εμφανίζεται να
παίζει σκληρό πόκερ στο ενδεχόμενο που δεν μετουσιωθούν σε
πράξη όσα φαίνεται να έχουν σχεδιασθεί στο παρασκήνιο για το
κομμάτι ασφάλειας των εργασιών
εντός της ΑΟΖ.
Ένα ερώτημα που τίθεται επιτακτικά το τελευταίο διάστημα και
στο οποίο δεν μπορεί να δοθεί
απάντηση είναι μέχρι ποιου σημείου, ο παράγοντας εταιρειών
μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Το μόνο που αφήνεται να
βγει προς τα έξω είναι η ισχυρή
πολιτική στάση, κάποιων κρατών
απέναντι στην διαφύλαξη των συμφερόντων εταιρειών τους, στην
περιοχή. Ωστόσο αυτό που προκα-

Η Άγκυρα, όχι τυχαία, εξαρχής
αφαίρεσε από το χάρτη των παράνομων δραστηριοτήτων της, στην
ΑΟΖ το τεμάχιο 10 της αμερικάνικης ExxonMobil. Εν αντιθέσει με
γειτονικά τεμάχια για τα οποία
απειλούσε προς πάσα κατεύθυνση,
η Τουρκία δεν ασχολήθηκε ούτε
ασχολείται με το συγκεκριμένο τεμάχιο στο οποίο έχει εντοπιστεί
ικανοποιητικό κοίτασμα υδρογονανθράκων. Το δεύτερο ερωτηματικό που διατυπώνεται υπό τις παρούσες συνθήκες είναι το πώς θα
αντιδράσει, πολιτικά η Ουάσιγκτον
εάν η Τουρκία προσπαθήσει, ξανά,
να δημιουργήσει τετελεσμένα στα
διπλανά τεμάχια 6 και 7 που ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα,
συγκοινωνούντα με το τεμάχιο 10;
Το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί
αλλά και τα ερωτηματικά που υπάρχουν δημιουργούν πιεστικές καταστάσεις στη Λευκωσία, η οποία
το επόμενο διάστημα θα σταθμίσει
όλα τα δεδομένα προκειμένου οι
επερχόμενοι ενεργειακοί σχεδιασμοί, ξεδιπλωθούν με ασφάλεια
και το κυριότερο χωρίς να τίθενται
σε κίνδυνο ζητήματα κυριαρχικών
δικαιωμάτων.
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Η βουβή κοινωνία
και η ηχηρή
απουσία του κράτους
Πολλά τα ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις για την τραγική
υπόθεση του 14χρονου που συγκλόνισε την κυπριακή κοινωνία
Της ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
και του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο θάνατος του 14χρονου Στυλιανού,
ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης 5
Σεπτεβρίου εντοπίστηκε από τον
πατέρα και τα δύο, μικρότερα σε
ηλικία, αδέλφια του νεκρός στη
φάρμα της οικογένειάς του, συντάραξε την κυπριακή κοινωνία και
προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων
εναντίον όσων ολιγώρησαν. Δεκαπέντε ημέρες μετά, η κοινωνία
ζητεί απαντήσεις στο ποιος έφταιξε
και τι ήταν τελικά που οδήγησε
ένα 14χρονο παιδί στον θάνατο.
Ενδεικτική της όλης κατάστασης
είναι η περιγραφή στην «Κ» της
παρακάτω σκηνής από αυτόπτη
μάρτυρα: «Έβαλε τα δυο παιδιά να
καθίσουν στο αυτοκίνητο, έχοντας
μέσα και τον νεκρό Στυλιανό». Σημειώνεται ότι τα άλλα δύο παιδιά
της οικογένειας, ηλικίας 8 και 11
ετών, έχουν απομακρυνθεί από
τους γονείς τους. Κάνοντας το ρεπορτάζ συναντήσαμε και τη μητέρα, η οποία το μόνο που μας είπε
είναι: «Ο Στυλιανός μου είναι πλέον
με τους αγγέλους» και πως δεν θέλει
να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις ακόμα. Προσπαθήσαμε επίσης
να έρθουμε σε επαφή και με τον
πατέρα, ο οποίος ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες
κλήσεις μας.

Η τραγική νύχτα
Το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου
έμελλε να είναι το τελευταίο για
τον Στυλιανό, αποφασίζοντας να
δώσει τέρμα στη ζωή του. Όπως
ανέφερε επιβεβαιωμένη μαρτυρία
στην «Κ», ο πατέρας, μαζί με τα
άλλα δύο παιδιά της οικογένειας,
το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου έψα-

χνε μανιωδώς να βρει τον Στυλιανό,
επειδή απουσίαζε για αρκετές ώρες
από το σπίτι. Αφού τον έψαξαν σε
διάφορα σημεία του χωριού, τελικώς κατευθύνθηκαν στη μάντρα
που διατηρούσε η οικογένεια, λίγο
έξω από το χωριό.
Αφού εκεί περνούσε πάρα πολλές ώρες της ημέρας, φροντίζοντας
τα ζώα. Εκεί ο πατέρας και τα δύο
ανήλικα αδέλφια εντόπισαν νεκρό
τον Στυλιανό. Ιδιαίτερη εντύπωση
προκαλεί το γεγονός ότι όχι μόνο
οι δύο ανήλικοι αντίκρισαν νεκρό
τον αδελφό τους, αλλά και ότι κατά
τη μεταφορά του στο νοσοκομείο
βρέθηκαν στο ίδιο αυτοκίνητο, ως
συνεπιβάτες. Μάλιστα, ο πατέρας







Αν η τοπική κοινωνία
συνήθισε, το κράτος
δεν είχε το δικαίωμα
να το κάνει.
προφανώς πανικοβλημένος, έκανε
και μία στάση σε σύλλογο της περιοχής για να ενημερώσει τους χωριανούς ότι ο Στυλιανός είναι...νεκρός. «Κουβαλούσε στο αυτοκίνητο
νεκρό τον Στυλιανό, δίπλα από τα
άλλα δύο του παιδιά», είπαν στην
«Κ» αυτόπτες μάρτυρες, συμπληρώνοντας: «Τον άγγιξα και ήταν
παγωμένος».
Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν,
ο πατέρας του Στυλιανού, όταν εντόπισε τον γιο του, τηλεφώνησε
στη σύζυγό του, λέγοντάς της χαρακτηριστικά, «Ο Στυλιανός κρεμάστηκε». Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην «Κ» η μητέρα την
επόμενη ημέρα του περιστατικού
επέστρεψε στο σπίτι της μετά από

πέντε μήνες απουσίας.

Όλα έγιναν λάθος
Όλοι περιέγραψαν τον Στυλιανό
ως ένα ήσυχο και καλοπροαίρετο
παιδί, αρκετά γεροδεμένο, ώριμο,
με μοναδική έγνοια τα δύο μικρότερα του αδέλφια, θέλοντας να τους
προσφέρει τα απαραίτητα. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση της
οικογένειας οδήγησε τον Στυλιανό
να ξεκινήσει από μικρή ηλικία να
εργάζεται σε διάφορα «κουτσοδούλια» με άλλα συγγενικά του πρόσωπα. «Δούλευε για τα αδέλφια του
και ό,τι χρήματα του απέμεναν, του
τα έπαιρνε ο πατέρας του», ανέφερε
στην «Κ» φιλικό πρόσωπο της οικογένειας. Παρ’ όλες τις αντιξοότητες ο Στυλιανός έβρισκε τη δύναμη να πηγαίνει καθημερινά στο
σχολείο και να ακολουθεί πιστά τις
σχολικές του υποχρεώσεις. Όπως
ανέφερε σε δηλώσεις του στην «Κ»
ο κοινοτάρχης Κοτσιάτη, Αντώνης
Καμηλάρης, αλλά και κάτοικοι του
χωριού, ο πατέρας και η μητέρα δεν
δούλευαν ποτέ, παρόλο που ο πατέρας ήταν ένας καλός τεχνίτης. Ο
κ. Καμηλάρης σημείωσε ότι πολλές
φορές το Κοινοτικό Συμβούλιο τού
ανέθετε δουλειές για να τον βοηθήσει. «Η μητέρα, μέρα νύχτα, χτυπούσε τις πόρτες και μας ζητούσε
βοήθεια, κυρίως χρήματα με τη δικαιολογία ότι ήθελε να αγοράσει
γάλα για τα παιδιά», όπως είπαν κάτοικοι του χωριού. Πολλές ήταν και
οι φορές μάλιστα, που και οι μοναχές
της Ιεράς Μονής Παντάνασσας πρόσφεραν στην οικογένεια χρήματα,
φαγητό και ενδυμασία.

Τραγική καθημερινότητα
Κατά τη συζήτησή μας με τους
κάτοικους του χωριού και πρόσωπα

Παρ’ όλες τις αντιξοότητες ο Στυλιανός έβρισκε τη δύναμη να πηγαίνει καθημερινά στο σχολείο και να ακολουθεί πιστά
τις σχολικές του υποχρεώσεις.

Το κράτος είχε επιδιορθώσει την κατοικία, το 2013, μετά από παρέμβαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Μόνη έγνοια εάν
πήγαινε σχολείο
Σύμφωνα με τον κοινοτάρ-

χη κ. Αντώνη Καμιλάρη, οι
κοινωνικοί λειτουργοί επικοινωνούσαν με τον ίδιο και
του ζητούσαν να έχει έννοια
εάν ο νεαρός Στυλιανός πήγαινε στο σχολείο του κανονικά. Εύλογο επίσης ερώτημα με βάση τα πιο πάνω είναι εφόσον το Υπουργείο
Εργασίας γνώριζε για την πιθανότητα ο ανήλικος Στυλιανός να δουλεύει και την πιθανότητα να μην φοιτά κανονικά στο σχολείο του, γιατί
δεν προέβη σε πιο αυστηρά
μέτρα, λαμβάνοντας δραστικά μέτρα ή παρακολουθώντας στενότερα την οικογένεια; Η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου στο οποίο φοιτούσε ο
Στυλιανός, κα Άντρη Σπύρου, μιλώντας στην «Κ», είπε ότι ο Στυλιανός ήταν ένα
παιδί χαρούμενο, «Το σχολείο γι’ αυτόν ήταν το καταφύγιό του. Δεν προκάλεσε
ποτέ πρόβλημα με τους συμμαθητές του ούτε παρουσίασε βίαιη συμπεριφορά»,
ανέφερε μεταξύ άλλων η κα
Σπύρου. Αναφερόμενη στη
διεύθυνση του σχολείου, η
πρόεδρος ανέφερε ότι από
την αρχή της σχολικής χρονιάς η διευθύντρια ενημέρωσε όλες τις αρμόδιες
υπηρεσίες για την οικογενειακή κατάσταση του παιδιού, ενώ η στήριξη που λάμβανε από τη διευθυντική
ομάδα, τους συμβούλους
του σχολείου, αλλά και τον
σύνδεσμο ήταν μεγάλη,
«Γνώριζε το Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας απ’ όταν ο
Στυλιανός ήταν 3 ετών».

του φιλικού περιβάλλοντος της οικογένειας, μας ανέφεραν ότι όλοι
γνώριζαν ότι ο πατέρας ασκούσε
σωματική βία στη σύζυγο, αλλά
και στον Στυλιανό, πολλές φορές
μάλιστα για ασήμαντες αιτίες. «Η
γυναίκα του τον κατάγγελλε κάθε
φορά στην Αστυνομία και πολλές
ήταν οι φορές που αστυνομικοί
επισκέπτονταν την οικία τους»,
ανέφεραν οι κάτοικοι. «Δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι εμείς. Ποιος
θα τολμούσε να μπλέξει με έναν
τέτοιο άνθρωπο», συμπλήρωσαν.
Ο κ. Καμηλάρης δήλωσε στην «Κ»
ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, το
2013 ανέλαβε την επιδιόρθωση της
κατοικίας, η οποία έχρηζε άμεσης
ανακαίνισης, «μετά από λίγες μέρες
το σπίτι κατάντησε και πάλι αχούρι.
Σκορπισμένα έπιπλα, απορρίμματα,
ακαταστασία παντού και αυτό μετά
από ούτε μία εβδομάδα».

Λεφτά και για το τραπέζι
Χαρακτηριστικό της εκκεντρικής, όπως μας είπαν, συμπεριφοράς
του πατέρα ήταν και το γεγονός
ότι το τελευταίο σε σειρά παιδί
τους, μέχρι και σήμερα δεν έχει
βαπτιστεί. Προκειμένου το παιδί
να βαπτιστεί οι μοναχές από τη
Μονή της Παντάνασσας προσφέρθηκαν να καλύψουν εξ ολοκλήρου
τα έξοδα της βάπτισης του παιδιού
και να προχωρήσουν στο μυστήριο,
ωστόσο, ο πατέρας αρνήθηκε,
αφού, όπως ειπώθηκε ήθελε να του
εξασφάλιζαν χρήματα για το τραπέζι της βάπτισης.

Το χωριό δίπλα τους
Ο κ. Καμηλάρης, στην «Κ» φανερά ενοχλημένος με τη στάση
που επέδειξαν κάποιοι από το περιβάλλον του πατέρα μετά από τον
θάνατο του 14χρονου, ανέφερε τη
συνεχή στήριξη του Κοινοτικού
Συμβουλίου, αλλά και όλων των
χωριανών προς την οικογένεια του
Στυλιανού: «Το Κοινοτικό Συμβούλιο πάντα ήταν στο πλευρό της οικογένειας και βοήθουσε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσε. Πολλοί

επίσης βοηθούσαν σε προσωπικό
επίπεδο, είτε με τρόφιμα είτε με
χρήματα. Πολλές φορές ως Κοινοτικό Συμβούλιο δίναμε στον πατέρα
μικροδουλειές για να τον βοηθήσουμε οικονομικά. Γενικά, όλοι κάναμε ό,τι μπορούσαμε».

Ελπίδα απαντήσεων
Η υπόθεση θανάτου του Στυλιανού, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου οδηγήθηκε ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου με την υπουργό
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου,
να ανακοινώνει «Έρευνα κατά παντός υπευθύνου», αναθέτοντας την
έρευνα στην Επίτροπο Διοικήσεως
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη. Η έρευνα
έλαβε το «πράσινο φως» από τις
12 Σεπτεμβρίου και στόχο έχει τη
διερεύνηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, τις Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και την
Αστυνομία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που τυχόν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ενημέρωναν αλλά…
Όπως επιβεβαιώσαμε, το Γραφείο
Κοινωνικής Ευημερίας, από το 2012
και πιο πριν ήταν ενήμερο για τη
συγκεκριμένη υπόθεση με αποτέλεσμα να επιχειρήσουν αρκετές φορές να επισκεφθούν το σπίτι, με
τον πατέρα να τους αποτρέπει με
επιθετική συμπεριφορά, απειλώντας
μάλιστα τις κοινωνικές λειτουργούς.
Το Γραφείο με τη σειρά του φαίνεται
να ενημέρωνε την Αστυνομία για
τα περιστατικά και εδώ είναι που
εγείρεται το πρώτο ερώτημα κατά
πόσον η Αστυνομία προχώρησε
στις ενδεδειγμένες κινήσεις ή αν
απλώς προχωρούσε σε συστάσεις;
Αξίζει να αναφέρουμε για άλλη μία
φορά πως η Αστυνομία φέρεται να
κατείχε στα χέρια της δεκάδες καταγγελίες για τη συμπεριφορά του
πατέρα, ενώ με τις επισκέψεις τους
γνώριζαν και για τις συνθήκες που
επικρατούσαν εντός της οικίας.

Πολλά τα ερωτήματα, λιγοστές οι απαντήσεις
Ο θάνατος ενός 14χρονου παιδιού
θα πρέπει να μας προβληματίσει
όλους. Αρχίζοντας από τον καθένα
μας χωριστά μπορούμε να ερωτηθούμε εύλογα εάν ήμασταν η διπλανή πόρτα ενός προβληματικού
σπιτιού τι θα κάναμε; Θα κλείναμε
μάτια και αφτιά ή θα προστρέχαμε
για βοήθεια με κάθε τρόπο στις αρμόδιες υπηρεσίες; Και αν πάλι αυτές
σφυρούσαν αδιάφορα τι θα έπρεπε
να κάνουμε;
Όλα ξεκινάνε από την κοινωνία.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης πέφτει στο ίδιο το κράτος
και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα δεδομένα της τραγικής ιστορίας,
βάσει των μαρτυριών που εξασφάλισε η «Κ» έχουν ως εξής:
• Η μητέρα ενημέρωσε την
Αστυνομία επανειλημμένες φορές
για ενδοοικογενειακή βία.

• Το σχολείο ενημέρωσε το
Υπουργείο Παιδείας και το Γραφείο
Κοινωνικής Ευημερίας για την κατάσταση της οικογένειας από την
πρώτη στιγμή που ο Στυλιανός
ήταν 3 ετών.
• Η Κοινότητα ενημέρωσε δεκάδες φορές την Αστυνομία για
την συμπεριφορά και τις ενέργειες
του πατέρα.
• Κοινωνικοί λειτουργοί ενημέρωσαν την Αστυνομία για παρεμπόδιση του πατέρα στο όλο έργο
τους, αλλά και για τις απειλές του
προς τα πρόσωπά τους.
• Κοινωνικοί λειτουργοί και
Υπουργείο Εργασίας ήταν ενήμεροι
για το ότι ο ανήλικος συχνά εργαζόταν.
• Γενικά, σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες γενικά ήταν γνωστές οι κοινωνικο-οικονομικές συν-

θήκες της οικογένειας
Βάσει των παραπάνω δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα:
• Σε ποιες ακριβώς ενέργειες
προέβησαν το Γραφείο Κοινωνικής
Ευημερίας, οι Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας, η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής
Ψυχολογίας από το 2007 έως το
2019;
• Ποιες και πόσες ήταν οι καταγγελίες στην Αστυνομία;
• Λειτουργός των Υπηρεσιών
επισκεπτόταν το σπίτι σε τακτά
χρονικά διαστήματα; Αν ναι διαπίστωσε προβλήματα;
• Τι έγινε για να διορθωθεί το
πρόβλημα και να είναι η οικία κατοικήσιμη;
• Είχε ή όχι η οικογένεια οικονομική δυσχέρεια και πώς προτάθηκε να λυθεί το πρόβλημα;
• Πήγαινε τακτικά ή όχι σχολείο

ο 14χρονος, ενώ παράλληλα εργαζόταν;
• Είχε, ναι ή όχι, εκφράσει τη
διάθεση για αυτοκτονία; Ενημερώθηκαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας και αν ναι τι έκαναν;
• Πώς διασφαλιζόταν η ευημερία
των άλλων ανήλικων μελών της οικογένειας;
• Απείλησε ή όχι ο πατέρας
τον/την λειτουργό και αν ναι, γιατί
δεν επενέβη η αστυνομία;
Αμείλικτα ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις, και ελπίζουμε
η έρευνα που έχει ζητηθεί να φωτίσει όλες τις πτυχές της κρατικής
δυσλειτουργίας και το «μαχαίρι να
φτάσει στο κόκαλο», όπως ανέφερε
η κα Ζέτα Αιμιλιανίδου. Αναμένει
μία ολόκληρη κοινωνία, αλλά και
μία ψυχή, αυτή του Στυλιανού, να
αποδοθεί η δικαιοσύνη.

Όλα ξεκινάνε από την κοινωνία. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης πέ-

φτει στο ίδιο το κράτος και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τα 70χρονα της Κίνας και η «ανόητη πρόταση» για την 56η
Aνόητη πρόταση

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ο χαρακτηρισμός «ανόητη πρόταση» ανήκει
στον δικηγόρο Ρίκκο Μαππουρίδη και αφορά
μια εκ των δυο προτάσεων τροποποίησης του
Συντάγματος που κατατέθηκαν στη Βουλή, σε
ποιον ανήκει τελικά μια έδρα. Στο κόμμα ή
στον βουλευτή; Τα σχόλια που ακολουθούν
απεστάλησαν στον πρόεδρο της Επιτροπής
Νομικών Γιώργο Γεωργίου ή δε άποψη του κ.
Μαππουρίδη ζητήθηκε από τον πρόεδρο του
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. «Πέρα από την έντονη διαφωνία μου με τις δύο πιο πάνω Προτάσεις Νόμου οι οποίες πλήττουν το Δημοκρατικό Πολίτευμα και την Ανεξαρτησία του Βουλευτή, επιθυμώ να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα: Η λέξη «αποχώρηση», εμπεριέχει το
εκούσιο της μετακίνησης Βουλευτή από το
κόμμα με το οποίο εξελέγη, είτε σε ένα άλλο
κόμμα, είτε ως ανεξάρτητος. Σε τέτοια περίπτωση χάνει την έδρα του. Η έννοια της «αποχώρησης», δεν περιλαμβάνει όμως την αποβολή του Βουλευτή από το κόμμα του για
οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση της
κομματικής δεοντολογίας και έτσι αφήνει την
έδρα στα χέρια του αν ο κομματικός μηχανισμός επιθυμεί να τον αποβάλει. Το μόνο καλό
της ανόητης αυτής Πρότασης, είναι ότι ο Βουλευτής που διαφωνεί με την κομματική γραμμή δεν θα «αποχωρεί», με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εσωκομματική αντιπολίτευση και με
τον τρόπο αυτό, να διασφαλίζεται σε κάποιο
βαθμό και η έννοια της «Δημοκρατίας». Κατά
τα άλλα, οι Προτάσεις Νόμων, είναι νομοτεχνικά εντάξει, εκτός από την αναφορά σε Εικοστή Τέταρτη Τροποποίηση του Συντάγματος,
αντί Δέκατης Τέταρτης. Καλή τύχη!»

Άντρος Κυπριανού

Ο έχων το γενικό πρόσταγμα στην
Εζεκία Παπαϊωάννου γ.γ. Άντρος Κυπριανού, τριάμισι χρόνια πριν από τις
προεδρικές, μέσω της «Κ», έκοψε τα
φτερά που ετοίμαζε να ανοίξει ο επονομαζόμενος και «πρίγκιπας» Νικόλας
Παπαδόπουλος για τον λόφο της εξουσίας. Γιατί όπως λένε και στο ΑΚΕΛ «Το
δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού».

ήταν εμπλεκόμενος σε κάποιες δημόσιες αντεγκλήσεις, επτά μήνες πριν αποχαιρετήσει
τη Νομική Υπηρεσία ενθυμήθηκε πως θεσμοί του κράτους διάγουν περίοδο κρίσης,
γεγονός που οδηγεί σε κατάπτωση αξιών,
αφού κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών
έναντί τους όπως είπε δημόσια. Το μόνο που
δεν είπε ο κ. Κληρίδης ήταν αν μέσα στους
θεσμούς υπό κρίση, συμπεριλαμβάνεται και
η υπηρεσία της οποίας προΐσταται.

••••
Με τη σέσουλα

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει από τις
προτάσεις τροποποίησης του Συντάγματος
αφορά το σημείο που ο κ. Μαππουρίδης κάνει λόγο για Δέκατη Τέταρτη τροποποίηση.
Δεν πρόκειται για λάθος του πρώην βουλευτή
του Συναγερμού. Που να φανταστεί ο κ. Μαππουρίδης ότι στη Βουλή οι προτάσεις για τροποποίηση του Συντάγματος είναι σαν τα στραγάλια. Ο κ. Μαππουρίδης είχε μείνει στον περασμένο Ιούνιο όπου οι προτάσεις ήταν 13.
Μέσα σε τέσσερις μήνες αυξήθηκαν κατά 11,
τρεις δηλαδή κατά μήνα. Αν η Βουλή συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο καλύτερα να μην επικαλείται το Δίκαιο της Ανάγκης γιατί στο τέλος θα
καταντήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Μια
απορία προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας: Πως δικαιολογείται από το Δίκαιο
της Ανάγκης ο συνωστισμός προτάσεων τροποποίησης του Συντάγματος στη Βουλή;

••••

••••

Αμάν, τι είναι τούτα; Φωνάξετε του γαμπρού μου που μιλά κινέζικα να μας ξεναγήσει.

Ο Θεοδωρακικός γενικός
Τι θυμίζει το όχι του ΑΚΕΛ;

Όπως και να έχουν τα πράγματα οι κουτοπονηριές κάποιων στη Βουλή να βάλουν χαλινάρι στους άτακτους βουλευτές φαίνεται
ότι θα πέσουν στο κενό. Ωστόσο, αυτό που
έχει αξία είναι η στάση κάποιων πρώτα στο
παρασκήνιο και στη συνέχεια δημόσια όταν
το θέμα φούντωσε. Οι πληροφορίες επιμένουν πως πέραν του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ φαίνεται να είχαν
συναινέσει. Μετά την κατάθεση των τροποποιήσεων στη Βουλή και των αναμενόμενων
αντιδράσεων, το ΑΚΕΛ επίσημα έκανε στροφή 180 μοιρών απορρίπτοντας την τροποποίηση ως μέθοδο επίλυσης του προβλήματος. Το κόμμα φαίνεται πως στάθμισε το δημόσιο κόστος. Όπως το 2004 με τα δημοψηφίσματα. Τότε που η Κύπρος παραδόθηκε

στις αγκάλες του Μορφέα με το ΝΑΙ της Εζεκίας Παπαϊωάννου και ξύπνησε με το περιβόητο ΟΧΙ για τσιμέντωμα του ΝΑΙ.

νο ανοίγματος της πόρτας και φυγής προς
ΔΗ.ΠΑ. Κλασική περίπτωση ΔΗΚΟϊκής κουτοπονηριάς.

••••

••••

Το ΔΗΚΟ ό,τι να ‘ναι

Βγαίνει μπροστά

Το ΔΗΚΟ εκτός από εκλογές ξέρει να κάνει
εξίσου καλά αυτό που μαθαίνει ο αντρικός
πληθυσμός στο στρατό. «Κάλυψη - απόκρυψη». Ο Νικόλας υπέγραψε την τροποποίηση
για την 56η έδρα, δίνοντας σιωπηλή έγκριση
για την αποπομπή των άτακτων βουλευτών
χωρίς την έδρα. Στο προσκήνιο πρωτοκλασάτα στελέχη του ΔΗΚΟ, κάποια εξ αυτών
δίπλα στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, έδιναν μάχες για τα δίκαια των βουλευτών. Στο παρασκήνιο ο Νικόλας φρόντιζε για το ενδεχόμε-

Τα όσα ταλαιπωρούν το χώρο της Δικαιοσύνης δεν φαίνεται να έχουν τελειωμό. Μετά τα δημόσια μαλλιοτραβήγματα, γνωστός
δικηγόρος της πρωτεύουσας, όπως πληροφορούμαστε, ετοιμάζεται να βγει ανοιχτά
κατά της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης.
Γνωρίζουμε ότι στις απόψεις που θα εκφράσει δεν θα προσωποποιεί πράγματα και καταστάσεις. Το αν θα το καταφέρει θα το δείξει η εξέλιξη των πραγμάτων. Πάντως, ο γενικός εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, που

Το είπε ο γενικός εισαγγελέας σε εκδήλωση για τον πρώτο Επίτροπο Διοικήσεως και
πρώην βοηθό γενικό εισαγγελέα, Νίκο Χαραλάμπους. «Ο ισχυρότερος συνήγορος της διαφθοράς και της διαπλοκής είναι η απάθεια
των πολιτών. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει
δουλειά πολλή. Θέλει και πρωτομάστορες,
θέλει και επιστάτες αλλά θέλει και εργάτες
πολλούς». Πάντως ο κ. Κληρίδης δεν προσχώρησε σε ονόματα πρωτομαστόρων επιστατών και εργατών. Ο ίδιος πάντως από το
πόστο του δεν κατάφερε να τιμωρήσει τους
«διεφθαρμένους» τραπεζίτες, ούτε τα λαμόγια που έριξαν την Κύπρο στα βράχια. Για να
λέμε τα σύκα - σύκα και τη σκάφη - σκάφη
(λαϊκή παροιμία) πρωτομάστορας δεν γίνεσαι
μόνο με τη πρόθεση κατά της διαφθοράς.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Η στρατηγική για τα Εξάρχεια
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

σον. (Πολύ γενικά, η θεωρία λέει ότι
η αδιαφορία του νόμου είναι ο σοβαρότερος λόγος για την εδραίωση
της ανομίας: το ένα σπασμένο παράθυρο θα φέρει το άλλο, το άλλο θα
φέρει το επόμενο κ.ο.κ., μέχρι που
δεν θα έχει μείνει κανένα.)

Αν δεν ήταν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ να θυ-

μίζει τις πιο απωθητικές πλευρές
της διακυβέρνησής του (ιδίως τώρα
με τη στάση του στην υπόθεση Ρασπούτιν), νομίζω ότι κανείς δεν θα
καθόταν να ασχοληθεί μαζί του. Αυτό διαπιστώνω από τις επαφές μου
με τον κόσμο. Μπορεί να κάνω λάθος; Βεβαίως – έχω ταλέντο στο
άθλημα. Αλλά, αν δεν θεωρούσα ότι
βρίσκεται κοντά στην αλήθεια, δεν
θα διακινδύνευα να το γράψω. Αυτό
το αίσθημα αποστροφής οφείλεται,
οπωσδήποτε, στην ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια του μαρτυρίου ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ: πέντε χρόνια στην εξουσία,
από τους κατεξοχήν ανίκανους στη
διοίκηση είναι σκληρό μάθημα και
το μετατραυματικό σοκ δεν είναι
αστείο. Είναι όμως και ένα αίσθημα
ενοχής, που συμβάλλει στην αποστροφή αυτή, ιδίως από εκείνους
που είχαν, εν μέρει ή πλήρως, πιστέψει στους μύθους και στις εξωπραγματικές θεωρίες που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό να γραπώσει την εξουσία. Στο βάθος του
εαυτού μας, ξέρουμε ότι πληρώσαμε πανάκριβα τις δικές μας αυταπάτες και, τώρα, θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά και να πάμε παρακάτω.

Για τον λόγο αυτό, καταλαβαίνω ότι

είναι δύσκολο να σας ζητήσω να
θυμηθείτε ποιος φόβος κυριαρχούσε τους τελευταίους μήνες πριν
από τις εκλογές. «Θα καεί η Αθήνα». Αυτός σε γενικές γραμμές
ήταν ο διάχυτος φόβος, τουλάχιστον σε εκείνη τη μερίδα του κόσμου που προσέβλεπε στην κυβερνητική αλλαγή. Θα καούν τα Εξάρχεια, οι αναρχικοί θα αφηνιάσουν,
δεν θα μείνει τίποτε όρθιο και άλλα
σχετικά κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα.

Στην πράξη, τώρα, η συγκεκριμένη

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Και ήταν δικαιολογημένοι οι φόβοι

αυτοί, για δύο λόγους. Ο ένας ήταν
η συνειδητοποίηση του μεγάλου
κοινωνικού βάθους του προβλήματος. Εγινε συνείδηση, δηλαδή, ότι
δεκαετίες επιτεινόμενης ανομίας
έχουν ρίξει πια τις ρίζες τους πολύ
βαθιά στην περιοχή, ώστε να αρκεί
η πολιτική βούληση για να επανέλθουν ο νόμος και η τάξη. Εξίσου μεγάλη σημασία με τη θέληση των κυβερνώντων έχει και ο τρόπος. Ο
δεύτερος λόγος ήταν η ηττοπάθεια.
Βλέπαμε επί πέντε χρόνια τη συντονισμένη προσπάθεια (ομολογουμένως, από τις σπάνιες περιπτώ-

σεις που κατάφεραν να συντονισθούν...) του υπουργείου Δικαιοσύνης και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με σκοπό να διευκολύνεται η καθημερινότητα του
αναρχικού, εις βάρος της καθημερινότητας του κοινού πολίτη. (Κοινός, επειδή ο αναρχικός είναι ανώτερος, καθώς του επιτρέπεται να
παραβιάζει νόμους για τους οποίους οι άλλοι τιμωρούνται.) Ηταν
επόμενο να έχουμε δεχθεί σχεδόν
ως φυσική πραγματικότητα την πολιτική ανεξαρτησία των αναρχικών
και την ασυδοσία της εγκληματικής
δράσης τους.

Τι έγινε στα Εξάρχεια με το που ήλ-

θε η Ν.Δ. στην κυβέρνηση αυτοδύναμη; Εν σχέσει με τους φόβους
που επικρατούσαν, τίποτε. Οι εκλογές έγιναν κατακαλόκαιρο και οι
αναρχικοί έκαναν διακοπές. Οταν
γύρισαν από την Ικαρία, είχαμε κάποιες επιθέσεις με μολότoφ στους
συνήθεις στόχους, ασήμαντες συγκριτικά με το παρελθόν, και αυτό
ήταν όλο. Οταν αργότερα ξεκίνησαν
οι εκκενώσεις των καταλήψεων, οι
αναρχικοί απάντησαν με μπαράζ
από γκαζάκια σε γραφεία της Ν.Δ.
Συγγνώμη, αλλά ούτε και αυτό το
λες ότι «καίγεται η Αθήνα». Αποδει-

κνύεται στην πράξη, λοιπόν, αυτό
που τότε κατήγγελλε η αντιπολίτευση: ότι η κυβερνητική κάλυψη (ανοχή, συνενοχή, συνεργασία – η κάλυψη είχε διάφορες μορφές) επέτρεπε στους αναρχικούς να έχουν αποθρασυνθεί.
Βεβαίως, αυτό δεν αρκεί. Βολεύει,

ωστόσο, για να τεθεί σε εφαρμογή η
στρατηγική στην οποία η κυβέρνηση
έχει καταλήξει για την αντιμετώπιση
του προβλήματος. Η στρατηγική βασίζεται στη λεγόμενη θεωρία του
σπασμένου παράθυρου, του Αμερικανού κοινωνιολόγου Τζέιμς Γουίλ-

στρατηγική δεν εφαρμόζεται διά
του ροπάλου, δηλαδή με την αύξηση της αστυνομικής παρουσίας στις
ευαίσθητες περιοχές. Βασίζεται
μάλλον στη σταδιακή και «φυσιολογική» περικύκλωση των ευαίσθητων περιοχών από έναν κλοιό κανονικότητας, που ολοένα θα σφίγγει.
Με τους όρους της θεωρίας του
Γουίλσον, θα λέγαμε ότι το κράτος
θα αρχίσει να διορθώνει τα σπασμένα παράθυρα. Δηλαδή, η καθαριότητα θα βελτιωθεί, ο φωτισμός
θα αποκατασταθεί και θα ενισχυθεί,
ενδεχομένως να χρειαστούν και πεζοδρομήσεις. Ολα αυτά, δε, παράλληλα με στοχευμένες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας,
εφόσον είναι απαραίτητες. Η παρουσία της Αστυνομίας θα είναι
στην περιφέρεια (διότι δεν χρειάζονται προκλήσεις στις υπό απελευθέρωση περιοχές), αλλά πάντα
έτοιμη να επέμβει.

Αυτή είναι η στρατηγική για τα

Εξάρχεια – δεν το διαλαλούν, αποφεύγουν να το συζητούν πολύ, αλλά αυτή είναι. Το ευτύχημα στην περίπτωση είναι όχι μόνον ότι ο Χρυσοχοΐδης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, αλλά και ότι δήμαρχος είναι ο Μπακογιάννης, διότι η στενή
συνεργασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Περί
δημοψηφισμάτων

Η τρέλα
της ψευδοσημαίας

Η Ολλανδία είναι μια χώρα με πληθυσμό 17
εκατομμύρια πολίτες. Το 2015 τέθηκε σε ισχύ
νόμος περί δημοψηφισμάτων με την πρωτοβουλία διεξαγωγής του να ανήκει στους πολίτες.
Ο νόμος είναι κατά βάση διορθωτικός, δηλαδή
η πρωτοβουλία διεξαγωγής του γίνεται εναντίον
ενός νόμου ή μιας συνθήκης που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, δεν μπορούν οι πολίτες να προτείνουν
συγκεκριμένο νόμο και να τον προωθήσουν μέσω δημοψηφίσματος. Μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την ενεργοποίηση της διαδικασίας της πρωτοβουλίας, θα πρέπει να
συγκεντρώσουν 10 χιλιάδες υπογραφές τις οποίες θα υποβάλουν προς έγκριση. Αφού πιστοποιηθούν και εγκριθούν
οι υπογραφές τότε θα περάσουμε στη δεύτερη δικλίδα ασφαλείας που είναι η συγκέντρωση 300 χιλιάδων υπογραφών
μέσα σε έξι εβδομάδες. Ήδη έγιναν δύο δημοψηφίσματα
στη βάση αυτού του νόμου με το αποτέλεσμα τους όμως
να μην είναι δεσμευτικό.
Ήδη, όμως, πολιτικές δυνάμεις προσπάθησαν να περιορίσουν τη δυνατότητα αυτή των πολιτών και η Κάτω Βουλή
ψήφισε την κατάργηση του νόμου. Επίσης, από την 1η
Απριλίου 2012, οι πολίτες της Ε.Ε. με την «Πρωτοβουλία
των Πολιτών» επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες από
τουλάχιστον ένα τέταρτο των κρατών μελών της Ε.Ε. (σήμερα
επτά χώρες), να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να προτείνει νομοθεσία σε τομείς για τους οποίους έχει αρμοδιότητα. Την κάθε Πρωτοβουλία πρέπει να οργανώσει
επιτροπή από τουλάχιστον επτά πολίτες της ΕΕ οι οποίοι
διαμένουν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη
και έχει στη διάθεσή της ένα χρόνο για να συγκεντρώσει
τις υπογραφές. Οι υπογραφές πρέπει με τη σειρά τους να
πιστοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους
από το οποίο προέρχονται. Οι υπεύθυνοι των πρωτοβουλιών
που κρίνονται αποδεκτές συμμετέχουν σε ακρόαση που
οργανώνει το Ε.Κ., η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διορία
τριών μηνών να εξετάσει κάθε πρωτοβουλία και να αποφασίσει
πώς θα ανταποκριθεί.
Προφανώς αυτές οι διαδικασίες δεν είναι σε τόσο βαθμό
εκτεταμένες ώστε να μιλάμε για άμεση δημοκρατία, κάτι
το οποίο ισχύει σε σημαντικό βαθμό στην Ελβετία, όπου
κάθε μήνα διεξάγονται τουλάχιστον ένα ή δύο δημοψηφίσματα για όλα τα ζητήματα με πλέον βασικό αποτέλεσμα
την εξασθένιση ισχύος των πολιτικών κομμάτων, αφού το
σύστημα αυτό επιτρέπει στους πολίτες να εκφράζουν τις
ιδέες τους με έναν άμεσο τρόπο, κατέστησε περιττή μια
κατά τα άλλα σημαντική λειτουργία ενός κόμματος, τη συλλογή και διατύπωση (aggregation and articulation) πολιτικών
επιλογών στο εκλογικό σώμα.
Στα περισσότερα δημοψηφίσματα σχηματίζονται συγκεκριμένου σκοπού συμμαχίες ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων, κομμάτων, άλλων οργανισμών και δημοσίων προσώπων, οι οποίες συσπειρώνονται υπέρ ή κατά του εκάστοτε
θέματος. Έτσι ο κάθε ψηφοφόρος δεν μπορεί να εμποδιστεί
στο να επιλέξει και να εκφράσει τις προσωπικές του προτιμήσεις. Τα κόμματα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω
από το να υποστηρίξουν μία θέση και να ελπίζουν πως η
δήλωση τους αυτή θα επηρεάσει αρκετούς ψηφοφόρους.
Οι ηγέτες των κοινοβουλευτικών κομμάτων σπάνια επιτυγχάνουν να κρατήσουν τους βουλευτές τους εντός της κομματικής γραμμής. Είναι απόλυτα φυσιολογικό τα μέλη του
κοινοβουλίου που ανήκουν στο ίδιο κόμμα να υιοθετήσουν
δημόσια αντίθετες θέσεις σχετικά με μία δημοψηφισματική
εκστρατεία. Για παράδειγμα, το 1986, οι πρόεδροι των επιτροπών των αντίπαλων συνασπισμών, στη δημόσια συζήτηση
σχετικά με τη συμμετοχή της Ελβετίας στα Ηνωμένα Έθνη,
ήταν και οι δύο μέλη του FDP (Free Democratic Party of
Switzerland). Η ανοιχτή αυτή διαφωνία προτρέπει επιπλέον
τους ψηφοφόρους να αγνοήσουν τις προτροπές των κομμάτων
που υποστηρίζουν.
Προφανώς δεν μπορεί να παραγνωριστεί το πρόσφατο
παράδειγμα του αποτελέσματος δημοψηφίσματος για το
Brexit και το «μπάχαλο» που έχει δημιουργηθεί είτε διαφωνεί
κάποιος είτε συμφωνεί και αυτό γιατί πρωτίστως ένα δημοψήφισμα θέλει ενημερωμένους κριτικά σκεπτόμενους
πολίτες, οι οποίοι να γνωρίζουν εκ των προτέρων τα αποτελέσματα που θα επιφέρει η ψήφος τους, και αυτό δεν
μπορεί να γίνεται ως ένας μεμονωμένος μικροπολιτικός τακτικισμός όπως θεωρώ ότι έγινε στην προκειμένη περίπτωση
με τόσο κολοσσιαία όμως αποτελέσματα. Η Δημοκρατία
σύμφωνα με τον Αριστοτέλη χρειάζεται πολίτες έτοιμους
να κυβερνηθούν, αλλά και να κυβερνήσουν και αυτό σε τακτική βάση και όχι σποραδικά και σπάνια.

Στέγη στη Συμμαχία Πολιτών βάσει αρχών
βεβαίως βρήκε και ο γνωστός δημοσιογράφος
Παύλος Μυλωνάς. Τότε η Συμμαχία Πολιτών
πανηγύριζε τη μεγάλη κατάκτηση Μυλωνά
και δεν προβληματιζόταν καθόλου από το γεγονός ότι χρειάστηκε να δώσει αγώνα με το
ΔΗΚΟ για να τον συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο,
καθώς ο γνωστός δημοσιογράφος ταλαντευόταν
μέχρι την υστάτη αν θα κατέλθει με το ΔΗΚΟ
στην επαρχία Κερύνειας ή με τη Συμμαχία Πολιτών στη Λεμεσό.
Σήμερα, θυμηθήκαν όλοι τους πως ο Παύλος
Μυλωνάς και η Άννα Θεολόγου είναι τυχοδιώκτες γιατί αποχώρησαν από το κόμμα τους και
θα πρέπει να τιμωρούνται χάνοντας την έδρα,
όσοι ακολουθούν ανεξάρτητη πορεία. Και θα
το προχωρούσαν όλο αυτό αν δεν τους έκραζε
η κοινή γνώμη. Το αποφάσισε το ΑΚΕΛ με τις
γνωστές του θέσεις, ο Δημήτρης Συλλούρης
βουλευτής του ΔΗΣΥ που διαγράφηκε για τη
στάση που τήρησε επί Σχεδίου Ανάν, ο Νικόλας
Παπαδόπουλος που παρακαλούσε τον Μυλωνά
να προσέλθει στις τάξεις του. Το αποφάσισε
και ο ΔΗΣΥ που καμώνεται πως είναι υπέρ της
οριζόντιας ψηφοφορίας και της αριστίνδην
υποψηφιότητας. Το αποφάσισε και η Ελένη
Θεοχάρους που μέχρι προχθές κρατούσε με
πείσμα την έδρα που διεκδίκησε με τον ΔΗΣΥ.
Αντιλαμβάνεστε την υποκρισία. Να μας μιλούν
όλοι αυτοί για καιροσκοπισμό. Όχι βεβαίως γιατί
ο Μυλωνάς ή Θεολόγου και ο κάθε άλλος που
ακολούθησε την ίδια τακτική δεν είναι. Όμως
είναι όλοι αυτοί που εκπλήττονται που τους ανακάλυψαν και τους εξέθρεψαν. Όσο βεβαίως τους
βόλευε. Ας πληρώσουν σήμερα την κακή πολιτική
τους κρίση. Γιατί τον ίδιο καιροσκοπισμό έδειχναν
και οι ίδιοι όταν για να αυξήσουν τα ποσοστά
τους έκαναν ψηφοδέλτια supermarket με πρόσωπα που έδειχναν από την αρχή και τις προθέσεις τους και τις θέσεις τους.
Το μπάχαλο που επικρατεί αυτή τη στιγμή
μέσα στη βουλή δεν τιμά λοιπόν κανέναν. Πρώτα και κύρια την κα Θεοχάρους που εξαιτίας
της η Βουλή υπολειτουργεί και το κράτος πληρώνει αλόγιστα χρήμα. Και στη συνέχεια τους
υπόλοιπους που βολεύτηκαν με την κατάσταση.
Ας επικεντρωθούν σε αυτό, αν θέλουν έστω
και τώρα να διασώσουν και την αξιοπρέπειά
τους και την πολιτική τους υστεροφημία.

«Εγώ είμαι 70 χρόνων, πολέμησα το 1974
και το μυαλό μου πήγε να σαλέψει από
την οργή, όταν είδα τις σημαίες της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, στην Εκκλησία
της Παναγίας της Λύσης», μονολογούσε
Λυσιώτης, ο οποίος μετέβη στο αγαπημένο
του χωριό για να προσευχηθεί, στην πρώτη Θεία Λειτουργία, ύστερα από 45 χρόνια κατοχής. Και συνέχισε
λέγοντας: «Καλά δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν τα σύμβολα της κατοχής, από μια εκκλησία, η οποία τουλάχιστον
ανήκει σε μια άλλη θρησκεία». Και συνέχισε λέγοντας:
«O 16χρονος νεαρός, ο οποίος κατέβασε τη σημαία από
το δημοτικό σχολείο του χωριού μας, σίγουρα δεν είχε
τις δικές μου αδυναμίες και αντιστάσεις. Το αίμα του
βράζει, δεν έχει αίσθηση του φόβου και σίγουρα δεν
υπολόγισε τις συνέπειες, για τους υπόλοιπους Λυσιώτες
και τους άλλους πρόσφυγες.» Τις ίδιες σκέψεις σίγουρα
έκαναν όλοι Λυσιώτες, οι οποίοι έζησαν πριν από την
εισβολή στην αγαπημένη τους Λύση και τώρα το μόνο
το οποίο προσμένουν είναι το θαύμα. Με αγωνία συμπλήρωσε ότι: «Μπουχτίσαμε από συνομιλίες και υποσχέσεις για λύση του κυπριακού. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλουμε εμείς και τι θέλουν οι Τούρκοι,
με όλους αυτούς τους νομικισμούς και τα ακατανόητα
περί όρων αναφορών».
Στον καφενέ ένας άλλος Λυσιώτης, χαρακτήριζε τον
νεαρό, ως τον «χρήσιμο ηλίθιο», ο οποίος έριξε άφθονο
νερό στον μύλο των φανατικών και των εθνικιστών, οι
οποίοι πολεμούν την επανένωση της Κύπρου και την
ειρηνική συμβίωση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Και σημείωσε: «τέτοιοι ‘πελλοί’ και από εδώ
και από εκεί, είναι που έφεραν την καταστροφή, υπηρετώντας τους ‘εμπόρους του θανάτου’, οι οποίοι βασιλεύουν επί των ερειπίων». Άρχισε τότε να μιλάει για
τα εγκλήματα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων,
πριν από το 1960, μετά την ανεξαρτησία και μέχρι το
1974. Επεσήμανε με θλίψη: «στο όνομα των μεγαλοϊδεατισμών, της Ένωσης και της Διχοτόμησης, στο
όνομα της αλαζονείας του τάχα δυνατού, θρηνούμε επί
ερειπίων, την ώρα κατά την οποία γελούν, οι μακράν
από εμάς».
Η υπερβολή στην προβολή συμβόλων καθεστώτων,
σημαιών και λαβάρων, φωτογραφιών και αγαλμάτων
ηγετών, είναι φαινόμενα ανώριμων κοινωνιών και φοβισμένων δικτατόρων, συνηθίζουν να λένε οι κοινωνιολόγοι και δεν έχουν καθόλου άδικο. Στις προηγμένες
χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, οι σημαίες μετατρέπονται σε εσώρουχα, μαγιό, ρόμπες, αλλά και καίγονται χωρίς κανένας να γνοιάζεται ιδιαίτερα για το
πανί που διαλύεται. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το
ψευδοκράτος, «στόλισε» τον μισό Πενταδάκτυλο με
την σημαία, της ούτω καλούμενης Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός,
ότι η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και όλες οι τουρκικές
πόλεις, ακόμη και τα Κατεχόμενα, είναι γεμάτες με
αγάλματα του Ατατούρκ και τεράστιες σημαίες της
Τουρκίας. Τα ίδια και χειρότερα βλέπει κανείς σε πολλές
αραβικές χώρες, όπου οι εμίρηδες «τρέφουν», αλλά και
ελέγχουν τους υπηκόους τους.
Η επαναστατική πράξη του 16χρονου, σίγουρα δεν
συνέβαλε στην επίλυση του Κυπριακού και σίγουρα
δημιούργησε προβλήματα στους Λυσιώτες, οι οποίοι
επιθυμούν να λειτουργήσουν ξανά την εκκλησία της
Παναγίας, να απολαύσουν ξανά το θαύμα της Θείας
Λειτουργίας, στον χώρο όπου γεννήθηκαν και πέρασαν
τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους. Και αυτό το αντιλαμβάνονται μόνο όσοι γεννήθηκαν στη Λύση. Η πολυσυζητημένη συγγνώμη του πατέρα του νεαρού και
η επιστροφή της σημαίας ήταν μια σοφή πράξη, όπως
και να το δει κάποιος.
Πρώτα φαίνεται ότι γλύτωσε το παιδί, από την οργή
φανατικών Τούρκων, οι οποίοι δεν έχουν όρια. Και δεύτερο, επέστρεψε πίσω στο ψευδοκράτος, ένα ρούχο,
μια σημαία χωρίς καμία αξία για τους Ελληνοκύπριους.
Και κάθε πατέρας αυτό θα έκανε για χάρη του παιδιού
του και όσοι φωνάζουν και βρίζουν μάλλον δεν σκέφτηκαν
την περίπτωση του παιδιού τους. Η ιστορία του Κυπριακού
είναι γραμμένη από τυχαία γεγονότα, από προβοκάτσιες
και από πονηρούς πολιτευτές, οι οποίοι έθεταν το προσωπικό τους συμφέρον και τα πάθη τους πάνω από το
συλλογικό καλό. Το μόνο που μας σώζει ίσως είναι τελικά
ένα θαύμα.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος

EPA/BARBARA WALTON

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Μαθητές από την Τασμανία διαμαρτύρονται για την κλιματική κρίση στο πλαίσιο του Global Strike 4 Cli-

mate. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έλαβαν μέρος, με πολλούς μαθητές να αφήνουν το σχολείο εκείνη την ημέρα.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ας πληρώσουν
την κακή τους κρίση
Όταν τον Νοέμβριο του 2015, η
Ελένη Θεοχάρους αποχωρούσε
από τον ΔΗΣΥ πυροβολώντας την
ηγεσία και τις θέσεις της, κανείς
δεν εκπλάγηκε. Η ρήξη ήταν προδιαγεγραμμένη και οι διαφωνίες
από καιρό καταγραμμένες, παρά το ότι μια
χαρά συνυπήρχαν οι δύο τους για χρόνια. Εντάθηκε το 2012, με την φημολογία που την
ήθελε να συζητά το ενδεχόμενο υποψηφιότητας
της με τον «πατριωτικό χώρο». Κορυφώθηκε
βέβαια και όταν διεκδίκησε να είναι υποψήφια
του ΔΗΣΥ για την προεδρία απέναντι στον
Νίκο Αναστασιάδη.
Τότε πολλοί εκτίμησαν πως η Ελένη Θεοχάρους θα κλείσει την πόρτα του ΔΗΣΥ μια
και καλή και έπεσαν έξω. Λίγο η γνωστή πολυφωνία που βόλευε τον ΔΗΣΥ για να ικανοποιεί
τα πολλά ακροατήριά του, λίγο η δημοτικότητα
της Θεοχάρους που δεν ήταν αμελητέα, λίγο
το σίγουρο καράβι που ονομάζεται κυβερνών
κόμμα, έκανε Πινδάρου-Θεοχάρους να βάλουν
στην άκρη τις όποιες διαφωνίες και να δώσουν
τα χέρια για τις ευρωεκλογές του 2014. Και
κάθε άλλο από επιζήμια ήταν λοιπόν η κοινή
τους συμπόρευση αν λάβουμε υπόψη ότι εκείνη
λάμβανε κάπου στις 60.000 ψήφους και ο ΔΗΣΥ
κατέγραφε ποσοστό ρεκόρ.
Θυμήθηκαν ότι έχουν αγεφύρωτο πρόβλημα
λίγους μήνες μετά τις ευρωεκλογές όταν η κα
Θεοχάρους αποχωρούσε ηχηρά από τον ΔΗΣΥ.
Εκείνη, αφότου επανεκλέγηκε πανηγυρικά θυμήθηκε πως ο ΔΗΣΥ είναι ένα διευθυντήριο
εμμίσθων, ίδρυε την Αλληλεγγύη και έπαιρνε
μαζί της την έδρα της ευρωβουλής. Και ο ΔΗΣΥ
όμως, καλώντας την να δώσει την έδρα που
του ανήκε όπως έλεγε πίσω, θυμήθηκε να πει
ότι είναι γραφική φιγούρα που επιθυμεί την
Ένωση και να την στηλιτεύει σε πάνελ και σε
κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
Σε εκείνη ακριβώς την περίοδο ίδρυσης της
Αλληλεγγύης έκανε δειλά την εμφάνισή της
στο πάνελ δίπλα από την κα Θεοχάρους και η
Άννα Θεολόγου. Χρειάστηκε να διαφανεί πως
η Αλληλεγγύη θα συνενωθεί τελικώς με το ΕΥΡΩΚΟ, να βγει προς τα έξω ότι στην επαρχία
Αμμοχώστου –επαρχία που κατάγεται η οικονομολόγος- θα διεκδικήσει ο προβεβλημένος
Μιχάλης Γιωργάλλας, για να αποχωρήσει ατάκτως η Άννα Θεολόγου και να βρει στέγη στη
Συμμαχία Πολιτών.

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Έξυπνες αναβαθμίσεις
Δεν εξηγείται αλλιώς. Ή το κάνουν επίτηδες για να μας σπάσουν τα νεύρα ή δεν έχουν
ιδέα τι πάει να πει προγραμματισμός, πράγμα που οδηγεί
στο ίδιο αποτέλεσμα: Δημότες
στα πρόθυρα νευρικής κρίσης και μια πρωτεύουσα-εργοτάξιο. Προφανώς και αναφέρομαι στα έργα του Δήμου Λευκωσίας, τα
οποία υπόσχονται μεν μια «έξυπνη» πόλη,
χωρίς ωστόσο να έχει πειστεί κανένας ότι
η υλοποίησή τους δρομολογείται με «έξυπνο»
τρόπο. Διότι είναι κομμάτι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι στις κανονικές χώρες,
όταν βάζουν μπρος για να αναβαθμίσουν
τους δρόμους ή τις πλατείες τους ακολουθούν
την ίδια ακατανόητη τακτική, η οποία λέει
πως προτού καν συνέλθει ο δημότης από
το ένα έργο και προτού ακόμα αυτό τελειώσει
(διότι ως γνωστόν ποτέ δεν τελειώνει στην

ώρα του), τον εξαναγκάζουν να υποστεί το
επόμενο, απαιτώντας μάλιστα να καταπιεί
αγόγγυστα το κυκλοφοριακό βάσανο που
παρατείνεται.
Αυτό συμβαίνει σ’ αυτή την ταλαίπωρη
πόλη και το εξωφρενικό είναι πως κάθε
φορά που καλούνται οι αρμόδιοι να δώσουν
εξηγήσεις, το τροπάρι είναι το ίδιο: Πως
«είναι μεν δικαιολογημένα τα παράπονα
των πολιτών για την κυκλοφοριακή κίνηση
και των επιχειρηματιών για τον επηρεασμό
των δραστηριοτήτων τους», αλλά οφείλουμε
να αντιληφθούμε πως όταν μια πόλη εκσυγχρονίζεται απαιτεί θυσίες. Και μ’ αυτό
το «προοδευτικό» επιχείρημα ξεμπερδεύουν
άπαντες από τις ευθύνες τους, που μετέτρεψαν την καθημερινότητά μας σε εφιάλτη.
Αδιαφορώντας προφανώς για το ποιες είναι
οι επιπτώσεις της ακατανόητης στρατηγικής
που ακολουθούν και την οποία βαφτίζουν

«πορεία προς την αναβάθμιση». Διότι όταν
π.χ. λέμε «επηρεασμός των δραστηριοτήτων
των επιχειρηματιών», δεν μπορούμε να το
προσπερνάμε έτσι ελαφρά τη καρδία, αφού
αυτό σημαίνει πως υπάρχουν άνθρωποι που
αναγκάστηκαν εξαιτίας των ατέρμονων έργων να κλείσουν τις δουλειές τους. Κι αν
αυτό εντάσσεται στις επιπτώσεις του «έξυπνου» προγραμματισμού τους τότε για ποιον
ακριβώς λόγο τον θεωρούν «έξυπνο»; Είναι
«εξυπνάδα» να ταλαιπωρούνται καθημερινά
οι δημότες, να κλείνουν τα μαγαζιά τους
και να πληρώνουν τα σπασμένα μιας πλατείας που εδώ και χρόνια τους καταδίκασε
να ζουν μέσα στα μπάζα (χώρια τα χρήματα
που ξοδεύτηκαν στον αέρα).
Πέρα από το σκάνδαλο που λέγεται πλατεία Ελευθερίας και για το οποίο κανένας
ακόμα δεν αισθάνεται υπόλογος, πέρα από
την οδό Καλλιπόλεως, η οποία ακόμα να τε-

λειώσει και εκεί όπου θεωρείται τελειωμένη
διερωτάται κανείς αν αυτό λέγεται αναβάθμιση (π.χ. το να μη χωράει να περάσει από
τις παρόδους της όχημα Πυροσβεστικής),
πέρα από την οδό Μνασιάδου και Στασικράτους που επίσης δεν λένε να τελειώσουν,
πέρα από την οδό Ομήρου που ξεχάσαμε
ότι υπάρχει στον χάρτη, έρχονται τώρα να
ανοίξουν νέες τρύπες. Κλείνουν την Κυριάκου
Μάτση, με την υπόσχεση ότι δεν θα προσθέσουν επιπλέον ταλαιπωρία στους δημότες, γιατί θα την κλείνουν λέει σταδιακά,
και ταυτόχρονα προγραμματίζουν μικρά
έργα στη λεωφόρο Κένεντι, μικρά λένε...
Μα είμαστε σοβαροί; Το κυκλοφοριακό είναι
ήδη μπάχαλο με τα έργα που ήδη γίνονται
(και δεν λένε να τελειώσουν) και οι αρμόδιοι
υποστηρίζουν πως μ’ αυτά που θα ξεκινήσουν
δεν θα δημιουργηθεί το πλήρες χάος, επειδή
θα τα υλοποιούν σταδιακά; Τόσο απλά; Γιατί

επιτέλους δεν μας λένε ποιος είναι ο λόγος
που αυτά τα «έξυπνα» έργα γίνονται την
ίδια ώρα; Μήπως επειδή το ένα δεν τελειώνει
στην ώρα του και αναγκαστικά πρέπει να
αρχίσει το άλλο για να μη χάσουν τις όποιες
δεσμεύεις τους; Τι ακριβώς κρύβεται πίσω
από αυτή την έλλειψη συντονισμού (αν δεν
κρύβεται κάτι είναι ακόμα πιο τραγικό). Και
όπου να ’ναι θα μας ανακοινώσουν ότι κλείνει
και η Μακαρίου. Κι αυτή ταυτόχρονα. Και
θα μας το πλασάρουν ως ακόμα ένα «αναγκαίο κακό» που οφείλουμε να υποστούμε
προκειμένου να «αναβαθμίσουμε» την εξυπνάδα μας. Και άμα αρχίσουν οι διαμαρτυρίες,
δεν θα φταίνε αυτοί και οι «έξυπνοι» συντονισμοί τους αλλά τα ΜΜΕ και τα σόσιαλ
μήντια που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Λες
και δεν είμαστε ήδη καμένοι από χέρι.

elenixenou11@gmail.com
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Ωρα για διεκδίκηση
εγγυήσεων ασφαλείας
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Τα διπλωματικά κλισέ
δεν απηχούν συνήθως την πραγματικότητα. Στην περίπτωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων όμως ισχύει η διαπίστωση
πως διανύουν την καλύτερη περίοδό τους εδώ και δεκαετίες. Τον
δρόμο άνοιξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Οι κυβερνώντες κατάλαβαν όμως γρήγορα ότι η Ουάσιγκτον δεν «έγινε ΣΥΡΙΖΑ» αλλά
απλώς έκανε τη δουλειά της. Και
οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται
πως η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια εξωτερική πολιτική, αλλά επιδιώκει κάποια απτά
ανταλλάγματα, όπως θα έπρεπε
να συμβαίνει σε κάθε διαπραγμάτευση.
Τις επόμενες εβδομάδες επίκεινται σημαντικά γεγονότα. Ο
πρωθυπουργός θα συναντηθεί με
τον πρόεδρο Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Θεωρείται βέβαιο ότι το βασικό
όφελος θα είναι μια δήλωσή του
τού τύπου «η Ελλάδα είναι μια καταπληκτική χώρα για επενδύσεις,
επενδύστε σε αυτήν». Οι όροι της
νέας αμυντικής σχέσης μεταξύ
Ελλάδας και ΗΠΑ θα ξεκαθαρίσουν. Και επίσης ο ισχυρός άνδρας
της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Πομπέο, θα επισκεφθεί
την Αθήνα. Η επίσκεψη Πομπέο
είναι κρίσιμη γιατί, μετά την απομάκρυνση του κ. Μπόλτον, δεν
υπάρχει παρά ένα κέντρο εξουσίας
που επηρεάζει τον πρόεδρο
Τραμπ.Επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν πάντοτε τους καλούς
φίλους, θα ήταν χρήσιμο να μην
ξεφύγουν οι προσδοκίες για το

πώς θα εξελιχθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Οσοι πιστεύουν
ότι οι ΗΠΑ θα «άδειαζαν» σε μία
μέρα την Τουρκία και θα έβλεπαν
την Ελλάδα ως μοναδικό υποκατάστατο κάνουν λάθος. Αυτές οι
τεκτονικές κινήσεις γίνονται αργά
και διστακτικά. Οσοι πάλι από την
άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήθελαν μια εξαετή αμυντική συμφωνία
βιάζονται.Η Ελλάδα οφείλει να
διεκδικήσει εγγυήσεις ασφαλείας,
με κάποια μορφή. Οπως επίσης
και πολεμικό υλικό από το πλεόνασμα του αμερικανικού Πενταγώνου. Η παρουσία των Αμερικανών σε ορισμένα ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία έχει αποτρεπτικό
χαρακτήρα, αλλά δεν αρκεί. Ενα
αγκάθι μπορεί να ανακύψει όταν
οι Αμερικανοί θα θέσουν ζήτημα
για την παρουσία της Κίνας στην
Ελλάδα. Εκεί η απάντηση είναι
ξεκάθαρη. Η χώρα μας ακολουθεί
μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και θέλει διακαώς μεγάλες
επενδύσεις. Η Κίνα επένδυσε την
εποχή που το είχαμε ανάγκη και
δεν έχει ποτέ θέσει πρόσθετες
απαιτήσεις που να αμφισβητούν
τις πάγιες στρατηγικές υποχρεώσεις της Αθήνας. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν φτάσει
σε ένα σημείο ωρίμανσης. Το μέλλον θα είναι ευοίωνο και θετικό,
εάν οι δύο πλευρές συνεχίσουν
να μιλάνε με ανοιχτά χαρτιά, και
εφόσον γίνει πλήρως αντιληπτό
από την αμερικανική πλευρά ότι
η Ελλάδα έχει προσφέρει πολλά
(πάνω και κάτω από τα ραντάρ),
τώρα ήλθε η ώρα να εξασφαλίσει
η χώρα κάποια στρατηγικά ανταλλάγματα.

ΓΝΩΜΕΣ
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Αποφασισμένη, συνεννοήσιμη και τυχερή
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Οι πρώτοι δυόμισι μήνες της κυβέρνησης
μας επιτρέπουν να ελπίζουμε ότι η Ελλάδα
έχει μπει σε μια περίοδο προσαρμογής στην
πραγματικότητα, ότι μπορεί πλέον
να σταθεί στα δικά της πόδια και να
αναζητήσει τρόπους να αντιμετωπίσει το μέλλον. Τα χαμηλά επιτόκια
στα κρατικά ομόλογα και η αύξηση
της εμπιστοσύνης των πολιτών θα
ενθαρρύνουν όσους έχουν την ευθύνη να οδηγήσουν τη χώρα προς
τα εμπρός. Το σημαντικό είναι ότι
η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταπιαστεί με χρόνια προβλήματα
και δείχνει αποφασισμένη να βρει
λύσεις. Η πορεία δεν θα είναι εύκολη,
αφού το υπέρογκο χρέος Δημοσίου
και ιδιωτών, καθώς και ο δημογραφικός μαρασμός, επιβαρύνουν το
όποιο σχέδιο ανάκαμψης.
Από την οικονομία και την Παιδεία, έως το μεταναστευτικό και την
εξωτερική πολιτική, το αποτέλεσμα
δεν θα κριθεί μόνο από τις πολιτικές
που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση,
αλλά και από την ποιότητα της αντιπολίτευσης, από τον έλεγχο που
θα ασκείται από την κοινωνία (μέσω

συνδικάτων και ΜΚΟ, αλλά και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Μεταξύ
των εξωτερικών παραγόντων που
μπορούν να επηρεάσουν την πορεία
της χώρας είναι η συμπεριφορά της
Τουρκίας, μια σύρραξη με επίκεντρο
το Ιράν (με συνέπεια αναστάτωση
στις αγορές πετρελαίου), οικονομική
ύφεση λόγω εμπορικού πολέμου
ΗΠΑ - Κίνας. Στην Ιταλία, ο σχηματισμός μιας πιο φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης δείχνει να απομακρύνει
κάποιους κινδύνους για την ευρωπαϊκή οικονομία και δίνει μια ευκαιρία
στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. να έρθουν
σε συμφωνία για μια πιο δίκαιη και
πιο αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης προσφύγων.
Στα μεγάλα προβλήματα της εποχής, όπως είναι το μεταναστευτικό,
η κλιματική αλλαγή, η τρομοκρατία,
απαιτείται συνεννόηση μεταξύ κρατών για να βρεθούν συλλογικές λύσεις. Ομως, επιβάλλεται να υπάρχει
και σωστή διαχείριση των προβλημάτων όπου προκύπτουν, και εκεί
η Ελλάδα συνήθως πάσχει. Ο Αλέξης
Τσίπρας, μαζί με τον Ισπανό ομόλογό
του, ενήργησαν σωστά όταν βοήθησαν την Αγκελα Μέρκελ σε μία
δύσκολη στιγμή στην εσωτερική πο-

λιτική της χώρας της, συναινώντας
στην επιστροφή μεταναστών που
είχαν φθάσει στη Γερμανία μέσω
Ελλάδας ή Ισπανίας. Η Ελλάδα είναι
στην πρώτη γραμμή του προβλήματος και έχει υποστεί τις δυσλειτουργίες της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας
του 2016· αυτό, όμως, δεν δικαιολογεί
την οικτρή κατάσταση που επικρατεί
εδώ και χρόνια στα κέντρα κράτησης
και ταυτοποίησης στα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου. Η νέα κυβέρνηση επιχειρεί να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης εκεί, να διαχειριστεί
την αυξημένη ροή ανθρώπων, να
προσθέσει 200 άτομα στη διαδικασία
παροχής (ή μη) ασύλου, να εφαρμόσει
τη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, να εγκαταστήσει ανθρώπους σε νέες δομές. Η ανάληψη της διαχείρισης του
μεταναστευτικού από το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη προκάλεσε
ερωτήματα, αλλά το εγχείρημα θα
κριθεί από το αποτέλεσμα – και σήμερα γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για την εξάλειψη των χειρότερων προβλημάτων και για τη
θέσπιση ενός πιο λειτουργικού συστήματος.
Η συνεννόηση στο μεταναστευτικό, η εφαρμογή πολιτικών που θα

προστατεύουν το περιβάλλον και θα
συμβάλλουν στις προσπάθειες μείωσης των συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής είναι μεταξύ των θεμάτων
που η Αθήνα, οι Βρυξέλλες και το
Βερολίνο θα βρουν κοινό έδαφος συνεννόησης. Θετικό είναι το γεγονός
ότι ο Ελληνας επίτροπος Μαργαρίτης
Σχοινάς γνωρίζει καλά τον τρόπο
λειτουργίας της Ε.Ε. και είναι σε θέση
να συμβάλει στη στενότερη συνεργασία σε σημαντικά ζητήματα. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η συμφωνία των Πρεσπών απάλλαξε τη
νέα κυβέρνηση από ένα χρόνιο πρόβλημα μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε., ανοίγοντας προοπτικές για ευρύτερες
συνεργασίες στα Βαλκάνια. Το ενδιαφέρον της Κίνας και το ανανεωμένο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την
περιοχή ενισχύουν περαιτέρω τις
προοπτικές της Ελλάδας. Οπως και
η συνεργασία με το Ισραήλ και την
Αίγυπτο (μαζί με την Κύπρο).
Οι πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης είναι θετικές. Αγγίζοντας αρκετά
ευαίσθητα θέματα δεν προκάλεσε
υπερβολικές αντιδράσεις. Η κοινωνία
φαίνεται έτοιμη για αλλαγές. Αρκεί
η κυβέρνηση να είναι αποφασισμένη,
συνεννοήσιμη – και τυχερή.

Το σύστημα Μητσοτάκη
Αυτή η κυβέρνηση
υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη δεν μοιάζει με τις άλλες της
Νέας Δημοκρατίας
στα χρόνια της μεταπολιτεύσεως.
Eχει κάποιες αναλογίες ως προς
τους στόχους –στον χώρο της οικονομίας– της κυβερνήσεως του
πατέρα του, αλλά μέχρις εκεί.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
ως πρόεδρος της Ν.Δ. και στη συνέχεια ως πρωθυπουργός (19901993) ήταν πολιτικός των «εσωκομματικών» ισορροπιών και αναλώθηκε σε αυτήν του την προ






Ο πρωθυπουργός δεν
αναλώθηκε στην επίτευξη «εσωκομματικών»
ισορροπιών και επέβαλε, με βαναυσότητα
ενίοτε, απόλυτο έλεγχο.
σπάθεια. Αν και κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη της
«σκληρής» Δεξιάς, η σύγκρουση
με την κραταιά «καραμανλική»
τάση, εκπροσωπούμενη από τον
Μιλτιάδη Εβερτ, υπέβοσκε διαρκώς. Η παλαιά διάκριση «Λαϊκών»
και «Φιλελευθέρων» άρχισε να
αναδύεται εκ νέου στην επιφάνεια.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέκτησε την προεδρία της Ν.Δ.
δίχως να έχει την υποστήριξη των
κομματικών στελεχών ή έστω ελαχίστων μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Ν.Δ., απλώς και
μόνον διότι η παραδοσιακή συντηρητική τάση των οπαδών του
κόμματος διεσπάσθη καθώς είχε
να επιλέξει μεταξύ δύο υποψηφίων
για την ηγεσία της Ν.Δ. – τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη και τον Απόστολο
Τζιτζικώστα.
Σε αντίθεση με τον πατέρα του,
ωστόσο, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναλώθηκε στην επίτευξη «εσωκομματικών» ισορροπιών και επέβαλε, με βαναυσότητα
ενίοτε, απόλυτο έλεγχο, υπάγοντας
πλήρως τα μέλη του υπουργικού
του συμβουλίου στον έλεγχο του
Μαξίμου. Σε σημείο που, με βάση

όσα ίσχυαν στο παρελθόν, να είναι
περίπου αναξιοπρεπής η κατοχή
υπουργικού χαρτοφυλακίου.
Με άλλα λόγια, από την υπουργοκεντρική κυβέρνηση του κ. Κώστα Καραμανλή –την προηγούμενη αυτοδύναμη κυβέρνηση της
Ν.Δ.–, περάσαμε στο σύστημα του
κ. Μητσοτάκη που είναι απολύτως
πρωθυπουργικοκεντρικό. Ο ίδιος
προσωπικά είναι εξαιρετικά ευγενής προς τους υπουργούς, αλλά
πολύ περισσότερο άτεγκτος από
ό,τι θα φανταζόταν ποτέ κανείς.
Ο «μικρός» απεδείχθη μεγάλος
μπελάς.
Η σύνθεση της κυβερνήσεως
και η στελέχωση του Μαξίμου
αποτελούν αυτές καθεαυτές μια
πρόκληση στην παραδοσιακή αντίληψη διακυβερνήσεως. Οσοι
επιδίδονται στην καταμέτρηση
«κεφαλών», στη βάση του πολιτικού και ιδεολογικού παρελθόντός
τους, τις υπολογίζουν σε κάτι λιγότερο από το ένα τρίτο. Μάλιστα
κάποιοι ισχυρίζονται πως πρόκειται για ένα σύστημα «μετασημιτικό», μόνον που αντί για το «μπλοκάκι» που κρατούσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, σήμερα έχουμε ηλεκτρονικές καλωδιώσεις, υπολογιστές και όλα τα
σύγχρονα.
Ενα τόσο συγκεντρωτικό σύστημα θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις. Οχι όμως εάν
στη συντηρητική παράταξη –που
δεν ταυτίζεται απολύτως με τη
σημερινή Ν.Δ.– κυριαρχεί πνεύμα
απολύτου νομιμοφροσύνης, όσο
διάστημα τουλάχιστον ασκεί στην
εξουσία. Ο κ. Μητσοτάκης δεν
διατρέχει τέτοιον κίνδυνο. Το
θέμα είναι εάν θα επιχειρήσει να
προκαλέσει περαιτέρω το «παλαιό
σύστημα» της Ν.Δ. προτείνοντας
υποψηφιότητα στο προεδρικό
αξίωμα –πολιτικά απαράδεκτη
για τους συντηρητικούς, όπως
θρυλείται ευρέως– ή θα στηρίξει
μια πιο συμβατική υποψηφιότητα.
Δεν είναι η παρούσα κυβέρνηση
όπως οι άλλες της Ν.Δ. Δεν είναι
ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ένας
πρωθυπουργός όπως οι προηγούμενοι της Κεντροδεξιάς. Αλλά
ούτε καν όπως παλαιότερα ο πατέρας του. Θα δούμε στη συνέχεια...

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
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Αναλφαβητισμός, δηλαδή αυτοχειρία
Η «Κ» δημοσίευσε, στις 13.09.2019,
την έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής
Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), για το 2019.
Ο δημοσιογράφος που παρουσίασε
την έκθεση, κ. Απόστολος Λακασάς,
συνόψισε εισαγωγικά το συμπέρασμα
των δραματικών πιστοποιήσεών της:
«Μεγάλη μερίδα μαθητών κινδυνεύει
να ολοκληρώσει τη σχολική εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, παραμένοντας λειτουργικώς
αναλφάβητη». Συζητάμε στις συντροφιές, αν η γενική κατάσταση της
χώρας είναι «καλύτερη» με την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, προτιμότερη από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μάταιη αδολεσχία, όταν οι
στατιστικές μετρήσεις Ανεξάρτητης
Αρχής βεβαιώνουν ότι η πλειονότητα
των Ελληνωνύμων σήμερα μπαίνουν
στη δημιουργική (και ευθυνών) φάση
της ζωής τους λειτουργικώς αναλφάβητοι. Που σημαίνει: ανίκανοι να
κατανοήσουν - κρίνουν - ελέγξουν
τις πληροφορίες που δέχονται, επομένως ανίκανοι να αντιληφθούν τι
πραγματικά συμβαίνει γύρω τους.
Αδύνατο να μορφώσουν σε νόημα
(λεκτικό σχήμα) την ανάγκη, επιθυμία,
προτίμησή τους.
«Λειτουργικώς αναλφάβητος» θα
πει: δεν ξέρει να σκεφτεί και να κρίνει,
ξέρει μόνο να προσλαμβάνει εικόνες
– αποκόβεται από την πραγματικότητα και ζει στον τεχνητό κόσμο των
εντυπώσεων. Ο κοινός βίος στη σημερινή Ελλάδα, σε κάθε παραμικρή
πτυχή του (μάθησης, σπουδής, επιλογής επαγγέλματος και βιοπορισμού,
πολιτικής ευθύνης, ενδιαφερόντων
και ψυχαγωγίας) έχει μοναδική αφε-

τηρία και μοναδικό στόχο τις ευάρεστες «εντυπώσεις». Παρακάμπτεται
αυθόρμητα η σκέψη, η κρίση, η σύγκριση, η εγκυρότητα της πληροφόρησης, η αξιοπιστία του πληροφοριοδότη, ο έλεγχος ρεαλισμού της
ανάγκης, η κριτική αξιολόγηση του
στόχου.
«Γιατί είσαι Παναθηναϊκός; Γιατί
ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ; Γιατί ψωνίζεις από
το Lidl; Γιατί σπουδάζεις τη Νομική;»
– η ρεαλιστικότερη και αυθεντικότερη
απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήσεις θα ήταν: «γιατί έτσι μου αρέσει».
Τυχαία και συμπτωματικά, συνέπεσε,
οι πρώτες εντυπώσεις μου για τον
Παναθηναϊκό, το ΠΑΣΟΚ, το Lidl, τα
Νομικά να είναι ευάρεστες, να κολακεύουν (ασυνείδητα) τo εγώ μου.
Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι κατασκευαστές εντυπώσεων και οι έμποροι εντυπώσεων. Γι’ αυτό ηγεμονεύουν σε όλα τα πεδία: της πληροφόρησης, της «ψυχαγωγίας», της αγοράς, των ιδεολογιών, της τεχνοκρισίας
και βιβλιοκρισίας, της εξουσίας.
Στο ερώτημα, λοιπόν, αν είναι
«καλύτερη» η κατάσταση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι απαντήσεις
συνεχίζουν να διαμορφώνονται και
να κρίνονται από την αυθαιρεσία
των ατομικών εντυπώσεων. Δηλαδή,
συντηρείται ακόμα το καθεστώς αυθαιρεσίας (δικτατορίας) των εντυπώσεων. Οι εντυπώσεις μάς χειραγωγούν να «αισθανόμαστε» ότι αποκαταστάθηκε κάποια «ευπρέπεια»
σε δύο πτυχές του δημόσιου βίου:
στην εμφανή προστατευτική αστυνόμευση και στη μηχανοργάνωση
επικοινωνίας μεταξύ αλληλοεπικαλυπτόμενων πλοκάμων του κυβερνητικού Λεβιάθαν. Κάποιες στιγμές

φωτίζεται, με διάρκεια πυροτεχνήματος, ένα από τα θανατηφόρα (στην
κυριολεξία) κοινωνικά αδιέξοδα, χωρίς
την παραμικρή συνέπεια πολιτικής
αφύπνισης και επέμβασης. Πιστοποιεί, λ.χ., η ΑΔΙΠΠΔΕ ότι Δημοτικό
και Γυμνάσιο στέλνουν στο Λύκειο
κυρίως λειτουργικά αναλφάβητους,
παιδιά που τα κατέστησε ανάπηρα
το σχολείο, όμως η Κυρία Κεραμέως,
παρά το βαρύ οικογενειακό της όνομα,
ασχολείται με τις εντυπώσεις που θα
μας πείσουν ότι οι ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές, επί των ημερών της, είναι λιγότερες και οι χώροι
διδασκαλίας επαρκέστεροι. Ανίατη
η φτηνή εντυπωσιοθηρία.
Η χειροπιαστή και μετρητή πραγματικότητα της χώρας μας βοά (όχι
δίνει την εντύπωση) πως δεν χρειάζεται έναν ευφυή, χαμογελαστό και
τσαχπίνη πολιτικό ηγέτη που να κερδίζει τις εντυπώσεις, χρειάζεται έναν
κοινωνικό αναμορφωτή. Που σημαίνει: χρειάζεται η χώρα όχι διαχείριση
εντυπωσιακών «λύσεων» των προβλημάτων της, αλλά τολμηρές θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα γεννήσουν λύσεις των προβλημάτων.
Οι βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις γεννώνται, δεν επιβάλλονται.
Πώς να στηθούν και να λειτουργήσουν υπηρεσίες και οργανισμοί
του Δημοσίου, όταν «προοδευτικοί»
χαρακτηρίζονται στην Ελλάδα οι πολιτικοί ενσαρκωτές του μηδενισμού
και αμοραλισμού; Μηδενισμός και
αμοραλισμός είναι τα τυπικά προϊόντα
της πολιτικής καταξίωσης του ατομοκεντρισμού, υποκατάστασης του
κοινωνικού αθλήματος από τον πρωτογονισμό προτεραιότητας του εγωτικού συμφέροντος. Τέτοιες μικρο-

νοϊκές αρνήσεις της κοινωνικής συνοχής, περιφρόνηση της πλουτισμένης από διαδρομή αιώνων γλώσσας,
ατίμωση της αρχοντιάς των αγώνων
για την ελευθερία, απαξίωση του κάλλους και της σοφίας που συγκεφαλαιώνει η λαϊκή παράδοση, δεν αντιμετωπίζονται, βέβαια, με αστυνομικές απαγορεύσεις ή με προπαγάνδα.
Ο πνιγερός απελπισμός για το μέλλον
του Ελληνισμού γεννιέται, κυρίως,
από το γεγονός της ανυπαρξίας αντιστάσεων στον πανίσχυρο ολοκληρωτισμό της απολυταρχίας των εντυπώσεων. Δεν υπάρχει ένα ελάχιστο
έστω κόμμα, που να πιστεύει σε ριζικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.
Στην απόλυτη προτεραιότητα της
αλλαγής του σχολειού – από το νηπιαγωγείο ώς το πανεπιστήμιο. Της
επιστροφής στην αυτοδιαχειριζόμενη
κοινότητα. Στην ανάκτηση αξιοπρέπειας και ραχοκοκαλιάς στην άσκηση
της εξωτερικής πολιτικής. «Ολα τα
θηρία τρώγουν από μας» επειδή είμαστε το «μπαίγνιο» της Ευρώπης.
Ακόμα σήμερα, ύστερα από τόση πείρα της συμπεριφοράς των Ευρωπαίων,
περιμένουμε τους «συμμάχους» να
διώξουν τους Τούρκους από τις γεωτρήσεις στις θάλασσές μας. Μωροί
και τυφλοί. Ξεχνάμε ότι η «Ευρώπη»
χάρισε τη Μικρασία, τον Πόντο και
την Ανατολική Θράκη στον Κεμάλ,
τη μισή Κύπρο στους διαδόχους του,
τη Βόρεια Ηπειρο στους Αλβανούς,
την Ανατολική Ρωμυλία στους Βουλγάρους, τη Μακεδονία στους αργοφτασμένους Σκοπιανούς. Θέλει την
Ελλάδα εδαφικά ελάχιστη, γραφικό
προτεκτοράτο, αρχαιολογικού ντιλεταντισμού. Ποια η κατανόηση της
λέξης «εθελοδουλεία»;
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Ο υπέρτατος εθνικός
εξευτελισμός

Α

λλά δεν είμαστε έτοιμοι και
δεν είμαι αποφασισμένος
ή διατεθειμένος να προτείνω στον κυπριακό λαό λύση, η
οποία θα τον εξευτελίζει ή δεν θα
επιτρέπει την αποδοχή. Θα πρέπει
να κατανοήσουμε ότι δεν είναι αρκετό να αποδίδονται οι ευθύνες
στην Τουρκία. Το θέμα είναι να επιτύχεις λύση, η οποία να γίνεται
αποδεκτή και από την ελληνοκυπριακή και βεβαίως και από την
τουρκοκυπριακή κοινότητα», ανάφερε με έντονο ύφος ο ΠτΔ στην
αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου
Αμμοχώστου. Αν και πάλι απέφυγε
να αναφερθεί στο όνομα της μορφής
λύσης, δηλαδή στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, προσδιόρισε
το περιεχόμενό της. Αυτό βέβαια
δεν θεωρείται πρόβλημα, γιατί λίγες
ώρες αργότερα ο ΥΠΕΞ και συνδιαμορφωτής της πολιτικής μας στο
εθνικό θέμα, σε ομιλία του σε εθνικό
μνημόσυνο δήλωσε ότι η μόνη ενδεδειγμένη λύση είναι η ΔΔΟ, όπως
αυτή καθορίζεται από τα ψηφίσματα
του ΟΗΕ. Συνεπώς, αν κάποιος
«αθροίσει» τις δύο δηλώσεις καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μορφή
λύσης που επιδιώκουμε είναι η ΔΔΟ,
με προϋποθέσεις την κατάργηση
της συνθήκης εγγυήσεων, την αποχώρηση όλων των στρατευμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των αγημάτων που προνοούνται από τις
συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου και
όσον αφορά τη θετική ψήφο αυτή
να ισχύει μόνο σε θέματα που είναι
ζωτικής σημασίας για τους Τ/κ.
Αν πάρουμε, λοιπόν, δεδομένο
ότι τα διάφορα σχεδία λύσης που
μας προτάθηκαν κατά καιρούς δεν
προνοούσαν κατάργηση της συνθήκης των εγγυήσεων και στο δε
θέμα της πολιτικής ισότητας υπήρχε θετική ψήφος ή ακόμα και βέτο
σε όλες τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, εμμέσως πλην
σαφώς ο ΠτΔ χαρακτήρισε όλες
αυτές τις προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Ανάν, ως
εξευτελιστικές, δηλαδή λύσεις που
προσέβαλλαν την αξιοπρέπεια του
κυπριακού ελληνισμού.
Για χάριν της ιστορίας και ο Τάσσος Παπαδόπουλος, στο ιστορικό
εκείνο διάγγελμά του στις 7 Απριλίου του 2004 για το δημοψήφισμα
στο Σχέδιο Ανάν, την ιδία άποψη
είχε και γι’ αυτό με δάκρυα στα μάτια καλούσε τον λαό να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του, δηλαδή
να καταψηφίσει μια εξευτελιστική
λύση: «Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, στη
ζυγαριά του ‘Ναι’ και του ‘Όχι’,
πολύ βαρύτερες και πολύ πιο επαχθείς θα είναι οι συνέπειες του ‘Ναι’.
Σε καλώ να απορρίψεις το Σχέδιο
Ανάν. Σε καλώ να πεις στις 24 του
Απρίλη ένα δυνατό ‘Όχι’. Σε καλώ
να υπερασπιστείς το δίκαιο, την
αξιοπρέπεια και την ιστορία σου».
Λίγες ημέρες μετά, συγκεκριμένα
στις 15 Απριλίου του 2004, ο νυν
ΠτΔ και τότε πρόεδρος του ΔΗΣΥ,
σε ομιλία του στο έκτακτο συνέδριο
του κόμματος για το Σχέδιο Ανάν,

είχε εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη,
θεωρώντας το σχέδιο ευκαιρία επανένωσης και όχι εξευτελισμό: «Τούτη είναι η ώρα που η ιστορία κτυπά
την πόρτα μας και εγώ δεν θα την
αγνοήσω γι’ αυτό και σας παρακαλώ
να μετατρέψουμε αυτή την ευκαιρία
σε μια συλλογική επιλογή που με
το ‘Ναι’ στο δημοψήφισμα ανοίγει
τον δρόμο για επανένωση της Κύπρου», ενώ αναφερόμενος στο διάγγελμα του Τάσσου Παπαδόπουλου
εξέφραζε την απογοήτευσή του:
«Δεν αποκρύβω πόσο απογοητεύτηκα, όταν παρακολουθούσα τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας να δαιμονοποιεί τη μία μετά την άλλη τις
πρόνοιες του σχεδίου προκειμένου
να καταλήξει σε μια από πολλού
προειλημμένη απόφαση».
Μπορεί όλα τα πιο πάνω να είναι
πλήρως αντιφατικά, αλλά σίγουρα
η ιστορία θα αποδώσει «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού
τω Θεώ». Εκ του αποτελέσματος θα
διαφανεί αν στο τέλος της διαδρομής
που βιώνουμε σήμερα η καταψήφιση
του Σχεδίου Ανάν ήταν υπεράσπιση
της αξιοπρέπειάς μας ή αν η οποιαδήποτε λύση μας προταθεί, η οποία
δεν θα ικανοποιεί τις νεοφανείς μας
κόκκινες γραμμές, αποτελεί εξευτελισμό για τον κυπριακό λαό. Σίγουρα ο κάθε εκλεγμένος ηγέτης
έχει δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση
να χαράσσει πολιτική για να αποφευχθεί μια εξευτελιστική λύση.
Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να μας
απαντήσει και στο άλλο ερώτημα.
Πώς θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τον εξευτελισμό, την ατίμωση
και ταπείνωση που βιώνουμε εδώ
και 45 χρόνια.
Ταπείνωση δεν είναι να δεχτείς
μια εφικτή λύση, η οποία, αν και
σίγουρα θα έχει προβλήματα, μπορεί με την κατάλληλη βούληση και
συναίνεση να καταστεί βιώσιμη.
Ταπείνωση είναι να βολεύεσαι με
τα τετελεσμένα της εισβολής και
να απορρίπτεις λύσεις και προτάσεις με αποτέλεσμα τη διαιώνιση
της κατοχής και την οριστική διαγραφή της μισής σου πατρίδας.
Τέλος, υπέρτατος εθνικός εξευτελισμός είναι αυτό που κάναμε
το 2004, δηλαδή να πούμε «Όχι»
στην επανένωση και «Ναι» στην
κατοχή. Να πούμε «Όχι» στην αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και «Ναι» στην παραμονή
τους. Να πούμε «Όχι» στην επιστροφή της Αμμοχώστου. Πολιτικές
που, δυστυχώς, συνεχίζουμε μέχρι
και σήμερα δαιμονοποιώντας την
κάθε πρόταση λύσης.Είναι καιρός
όλοι να το αντιληφθούμε και να το
εμπεδώσουμε. Όσο είμαστε πολίτες
μιας μισής πατρίδας θα είμαστε
εξευτελισμένοι, ταπεινωμένοι και
ατιμωμένοι. Όλα τα άλλα είναι πολιτικά κουραφέξαλα, μεγάλα λόγια
και βάναυση καταπάτηση της αξιοπρέπειας του κάθε εθνικά σκεπτόμενου πολίτη.

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

EPA/ANTONIO DASIPARU

«

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μία γυναίκα από το Ανατολικό Τιμόρ καταθέτει λουλούδια για τα είκοσι χρόνια παρουσίας της ειρηνευτικής δύναμης (INTERFET) στη χώρα.

Αλαλούμ με αιτία!
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

γ.γ. του ΟΗΕ Α. Γκουτιέρες
μίλησε πιο δυνατά από άλλες φορές. Είπε στις 18 Σεπτεμβρίου ότι «το μήνυμά μου
(στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων)
είναι πως είναι πολύ σημαντικό
να έλθουν ταχέως σε συμφωνία
στους όρους αναφοράς για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες
αυτή τη φορά να είναι διαφορετικές από το παρελθόν. Είναι καιρός
να συμφωνήσουμε τουλάχιστον
στους όρους αναφοράς, στη βάση
του έργου που έγινε, κυρίως στο
Κραν Μοντάνα. Γιατί πιστεύω σθεναρά ότι η πολιτική διαδικασία
χρειάζεται να επανεκκινήσει. Βλέπω αρκετή ανυπομονησία από το
Συμβούλιο Ασφαλείας, λόγω του
γεγονότος ότι δεν υπάρχει πρόοδος
και πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ
καλοί λόγοι για να καταλάβουν τα
μέρη ότι θα πρέπει να καταλήξουν
σε συμφωνία, τουλάχιστον στους
όρους αναφοράς».
Ο Α. Γκουτιέρες μέσα σε ελάχιστες λέξεις τα είπε όλα: πρώτο,
«ουσιαστικές διαπραγματεύσεις,
διαφορετικές από το παρελθόν».
Δεύτερο, βλέπει, «αρκετή ανυπομονησία από το Σ.Α.», αλλά, προφανώς, δεν βλέπει την ίδια «ανυπομονησία» από τα μέρη. Τρίτο,
πιστεύει «σθεναρά ότι η πολιτική
διαδικασία χρειάζεται να επανεκκινήσει, στη βάση του έργου που
έγινε, κυρίως στο Κραν Μοντάνα».
Τέταρτο, μια φράση απευθύνεται
πλήρως στον Ν. Αναστασιάδη,
«ότι υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι
για να καταλάβουν τα μέρη ότι θα
πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, τουλάχιστον στους όρους αναφοράς».

Είναι σημαντική η υπενθύμιση
που επιχειρεί ο Α. Γκουτιέρες για
το έργο που έγινε «κυρίως στο
Κραν Μοντάνα». Κάθε Κύπριος
οφείλει να γνωρίζει ότι η στο κεφάλαιο της ασφάλειας έκλεισε,
καθώς η Τουρκία αποδέχθηκε τον
τερματισμό των εγγυήσεων/επεμβατικών δικαιωμάτων, την πλήρη
αποχώρηση του στρατού, ο μισός
με την υπογραφή της λύσης, και
συζητούσε το ζήτημα με τα δύο
αποσπάσματα, από 950 Έλληνες
στρατιώτες (ΕΛΔΥΚ) και οι 650
Τούρκους στρατιώτες (ΤΟΥΡΔΥΚ),
όπως προβλέπει το υπάρχον Σύνταγμα. Το θέμα του τερματισμού
ή της χρονικής αναθεώρησης της
παρουσίας των δύο αποσπασμάτων θα ήταν αντικείμενο συζήτησης σε επίπεδο πρωθυπουργών,
Τσίπρας, Γιλντιρίμ, Μέι. Στο Κραν
Μοντάνα έκλεισαν τα κεφάλαια
για τη Διακυβέρνηση, το Εδαφικό,
την Οικονομία, την Ε.Ε., ενώ τέθηκαν οι βάσεις για επίλυση του
Περιουσιακού. Ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδης είπε
στις 21 Φεβρουαρίου 2019, «ότι
στο Κραν Μοντάνα ήταν η πρώτη
φορά στην ιστορία των διαπραγματεύσεων που φτάσαμε τόσο πολύ κοντά σε λύση». Παρά ταύτα ο
Ν. Αναστασιάδης δήλωσε ότι «εκείνο το βράδυ δήλωσα σαφέστατα
ότι οι προτάσεις του, από την ώρα
που διακόπτεται ο διάλογος, δεν
είναι σε ισχύ». Λίγοι κατενόησαν
το γιατί τις απέσυρε. Σήμερα όλα
τόση σαφή. Έτσι, από το «τόσο
πολύ κοντά σε λύση», φτάσαμε
στην παρότρυνση Γκουτιέρες ότι
«τα μέρη θα πρέπει να καταλήξουν
σε συμφωνία, τουλάχιστον στους
όρους αναφοράς»! Από το «τελευ-

ταίο μίλι», ξανά από την αρχή!
Ο προηγούμενος ειδικός σύμβουλος του γενικού γραμματέα
του ΟΗΕ για την Κύπρο Έσπεν
Μπαρθ Αϊντε στις 22 Ιουλίου 2017
δήλωσε ότι «αυτό που μπορώ να
σας πω είναι ότι ο γ.γ. δεν παρερμήνευσε τίποτα. Ήμασταν στην
ίδια συνάντηση και ήταν αρκετά
σαφές τι συνέβαινε. Από τις διάφορες διμερείς επαφές είδαμε τη
δυνατότητα να φτάσουμε εκείνη
τη νύχτα στο τελικό συνολικό πακέτο. Ένα συνολικό πακέτο με
πολλά στοιχεία σε αυτό, ένα από
τα οποία θα ήταν το τέλος των εγγυήσεων» (ΚΥΠΕ, συνέντευξη στον
Α. Ζουπανιώτη).
Ο Ν. Αναστασιάδης, αντί να
διαπραγματευτεί στο τελευταίο
μίλι, βολιδοσκόπησε απ’ ευθείας
τον Μ. Τσαβούσογλου για «εναλλακτικές» λύσεις», ερήμην του Α.
Γκουτιέρες. Ο Μ. Τσαβούσογλου,
εσχάτως, λέει δημόσια αυτά που
του είπε Ν. Αναστασιάδης στον
Κραν Μοντάνα, αυτά δηλαδή που
έχει πει σε διάφορους παράγοντες
στη Λευκωσία. Άφησε να περάσουν δύο χρόνια στην αδράνεια,
για να οδηγήσει τα πράγματα στη
δική του φόρμουλα, επιφέροντας
κατεδάφιση των συγκλίσεων που
κλείδωσαν το 2017. Έτσι από το
κλειστό κεφάλαιο της Διακυβέρνησης, αφαίρεσε την εκ περιτροπής προεδρία και τη μία θετική
τ/κ ψήφο σε ζωτικής σημασίας
σώματα. Στην πρόσφατη διαβούλευση της κ. Λουτ στη Λευκωσία,
πήρε πίσω ακόμα και τη μία θετική
τ/κ ψήφο στο Υπουργικό Συμβούλιο (αναλογία 7 προς 4).
Οι δηλώσεις Μ. Τσαβούσογλου
στην «Καθημερινή» (15/9) δείχνουν

με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο
πως οι πραγματικές συνθήκες γύρω
από Κυπριακό έχουν αλλάξει. Η
τουρκική διπλωματία, εκτιμά ότι
ο Ν. Αναστασιάδης, ζητάει διαπραγματεύσεις αορίστου χρόνου,
ενώ λέει στον κάθε συνομιλητή
του και διαφορετικά πράγματα.
Το τελευταίο δεν είναι κάτι καινούργιο, το λένε και στενοί του
συνεργάτες του στη Λευκωσία.
Αυτή η τακτική Ν. Αναστασιάδη
σε συνδυασμό με τους χειρισμούς
του για το φυσικό αέριο έχουν αλλάξει τα ποιοτικά στοιχεία γύρω
από τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ.
Η Τουρκία έστειλε δύο ερευνητικά
πλοία έξω από την Πάφο και την
Καρπασία, με ελάχιστη τεχνική
προεργασία. Οι αποστολές «Φατίχ»
και «Γιαβούζ» γίνονται, κυρίως,
για πολιτικούς σκοπούς: να δείξει
η Τουρκία ότι η τ/κ κοινότητα δεν
μπορεί να τεθεί στο περιθώριο και
ότι οι τριμερείς διασκέψεις με συμμετοχή και του Ισραήλ ανήκουν
στο παρελθόν. Η διεθνής κοινότητα αντιδρά ελάχιστα ή και καθόλου, στις τουρκικές ενέργειες.
Η διεθνής κοινότητα μέσα από
την πληροφόρηση που της παρέχει
ο ΟΗΕ γνωρίζει τι έκανε ο κάθε
παίκτης στις διαπραγματεύσεις
στο Μοντ Πελεράν και το Κραν
Μοντάνα. Δυστυχώς, η ενημέρωση
δείχνει ως υπεύθυνο του ναυαγίου
τον Ε/κ ηγέτη. Παρά τις εκκλήσεις
Αναστασιάδη ότι η «διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει τις
τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ» (17/9), αυτή δεν δείχνει κάποια προθυμία να τις προσέξει...

www.larkoslarkou.org.cy

Πασσαλάκι, πασσαλάκι... άνεση

Ε

ίναι με μεγάλο θυμό που γράφω
σήμερα. Θυμό συσσωρευμένο.
Για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα σοβαρά ζητήματα που
επηρεάζουν την καθημερινότητά
μας, το επίπεδο της ζωής μας. Ξεκινά,
και πάλι, από την έλλειψη σεβασμού,
από τη δυσκολία κατανόησης βασικών θεμάτων και από την εξάπλωση της πολιτικής, «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι» ή στην προκειμένη ας «βιάσουμε» τα πεζοδρόμια
που δεν έχουν στόμα να μιλήσουν.
Είχαμε το περασμένο Σάββατο
νεκρό συμπολίτη μας σε τροχαία
σύγκρουση, ο οποίος κινείτο με
αναπηρικό αμαξίδιο εντός του δρόμου. Το πεζοδρόμιο που υπήρχε
μετατράπηκε σε χώρο στάθμευσης.
Όπως μετατρέπονται όλα τα πεζοδρόμια στη χώρα μας. Μάλλον
όχι. Όπως μετατρέπονται όλα τα
πεζοδρόμια που δεν έχουν πασσαλάκια. Επειδή δεν καταφέραμε να
πείσουμε, είτε διά του ροπάλου,
είτε διά της παιδείας, πως τα πε-

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ζοδρόμια δεν είναι πάρκινγκ, αποφασίσαμε σε αυτή τη χώρα να τα
κλείσουμε με πασσαλάκια. Δεν εξετάζω ούτε την επικινδυνότητα,
ούτε το κόστος, ούτε την αισθητική.
Αυτό που με ενοχλεί είναι πως πέρασε το μήνυμα πως αφού στα πλείστα πεζοδρόμια έχει πασσαλάκια,
εκεί που δεν έχει πασσαλάκια μπορούμε να παρκάρουμε. Ένα από
τα μεγαλύτερα προβλήματα, είναι
πως δημιουργούμε στρεβλωμένες
αντιλήψεις. Όλες οι άλλες λύσεις,
υποψιάζομαι, πως ήταν προβληματικές όταν πέρασαν από τα μυαλά
των ειδικών. Ποιος να τρέχει τώρα,
για παράδειγμα, να ρυμουλκεί οχήματα, πού να τα στοιβάζει, πόσα
να τα χρεώνει. Το γεγονός πως το
κάνουν σχεδόν όλες οι χώρες το
προσπεράσαμε. Αλλά το πρόβλημα
είναι βαθύτερο. Από τη μια δε θέλουμε να στεναχωρήσουμε κανένα,
και τραβάμε μια γραμμή πασσαλάκια, και από την άλλη δεν θέλουμε να φορτώσουμε ακόμη μια

έγνοια με διαδικαστικά ζητήματα.
Το γεγονός της έλλειψης σεβασμού δυστυχώς δεν τελειώνει στους
οδηγούς που μετατρέπουμε τα πεζοδρόμια, αλλά και τους δρόμους
με διπλή κίτρινη γραμμή πολλές
φορές σε πάρκινγκ. Έχει προεκτάσεις που αγγίζουν και την πολιτεία
και τις υπηρεσίες της χώρας. Όταν
φυτρώνουν πάσσαλοι ηλεκτροδότησης ή πινακίδες χωρίς να σκεφτούν πως αποκόπτουν την πρόσβαση και την εύκολη διακίνηση,
ποιος ευθύνεται και ποιος πρέπει
να ασχοληθεί; Όταν δεν υπάρχει
η ελάχιστη συνεννόηση μεταξύ
των υπηρεσιών και ο καθένας θέλει
να κάνει απλά τη δική του δουλειά,
αυτό θα είναι δυστυχώς και το αποτέλεσμα.
Ας δούμε όμως και το ουσιαστικό
ζήτημα. Γιατί έχουμε όλες αυτές
τις συζητήσεις; Είτε αφορούν τον
αριθμό των οχημάτων που προκαλούν το κυκλοφορικό πρόβλημα,
είτε αφορούν τα οδικά έργα που

σήμερα φρακάρουν κυριολεκτικά
τη Λευκωσία; Η απάντηση είναι
απλή σε πρώτο στάδιο. Γιατί έχουμε
πολλά περισσότερα αυτοκίνητα
από όσα σηκώνει η χώρα. Απ’ όσα
σηκώνουν οι δρόμοι για να κινούνται, απ’ όσα σηκώνουν τα άδεια
οικόπεδα και οι χώροι στάθμευσης
για να παρκάρουν. Γιατί έχουμε
αυτούς τους αριθμούς; Γιατί ποτέ
ως χώρα δεν πιστέψαμε και δεν
επενδύσαμε σε κάτι άλλον πλην
του οδικού δικτύου για τα αυτοκίνητα. Ποτέ μας δεν πιστέψαμε στα
μέσα μαζική μεταφοράς, ποτέ δεν
έγινε σοβαρός σχεδιασμός για τα
λεωφορεία και όλοι όσοι μιλάμε
σήμερα για το τραμ, μας θεωρούν
ότι λέμε ανέκδοτο. Και αυτό είναι
μια τεράστια πρόκληση. Η νέα ανάθεση των συμβάσεων των λεωφορείων, που θα ξεκινήσει τον επόμενο Ιούλιο δεν μπορούμε να την
προσπεράσουμε ως ακόμη μια ανάθεση. Να πάμε να ψάξουμε τις ανάγκες των πολιτών, τα νέα δρομολόγια

που θα πρέπει να δημιουργηθούν
για να εξυπηρετούν και τον κόσμο
που είναι έτοιμος να αφήσει το αυτοκίνητο και να ανέβει στο λεωφορείο. Να γίνουν στάσεις με σκέπαστρο, να λειτουργήσει επιτέλους
η τηλεματική και να ξέρουν οι επιβάτες ή οι υποψήφιοι επιβάτες,
πότε περνά ποιο λεωφορείο και
πού πάει. Συνήθως δυσκολευόμαστε στα αυτονόητα.
Μέχρι τότε μπορούμε να δούμε
το πως στην ίδια λογική μειώνουμε
το κυκλοφοριακό κομφούζιο στην
είσοδο της Λευκωσίας. Πόσοι συμπολίτες μας έρχονται με κατεύθυνση τα γνωστά «φώτα του Καλησπέρα», μόνοι τους σε ένα αυτοκίνητο,
για να εργαστούν το ίδιο ωράριο
στον ίδιο χώρο. Πόσο δύσκολο είναι, η δημόσια υπηρεσία, η διεύθυνση ενός υπουργείου να ορίσουν
ως χώρο αναχώρησης λεωφορείων
το ΓΣΠ με προορισμό το παλαιό
ΓΣΠ; Αν δεν κάνουμε μικρά-μικρά
βήματα, απλά και εφαρμόσιμα δε

θα φτάσουμε σε λύση. Τα μαγικά
ραβδιά μας τελείωσαν. Να μην περιμένουμε από κανένα τραμ να λύσει από μόνο του το κυκλοφοριακό
και από κανένα άλλον να μας βάλει
μέσα σε λεωφορείο.
Βεβαίως σημαντική παράμετρος
τα τελευταία χρόνια, που επιδεινώνεται, είναι και τα έργα στη Λευκωσία. Έργα που θα αλλάξουν την
πόλη όταν τελειώσουν, που όμως
γίνονται ταυτόχρονα, λόγω κακού
συντονισμού, και μας ταλαιπωρούν.
Κανείς δεν τολμά, να βάλει μια παράμετρο στις δημόσιες προσφορές
που να αφορούν τον χρόνο αποπεράτωσης σε σχέση με το κόστος.
Κανείς μας δεν μετρά το πόσα θα
κερδίσουμε αν ένα έργο τελειώσει
στο μισό χρόνο. Η μόνη παράμετρος που βάζουμε είναι το χρηματικό κόστος. Δυστυχώς.

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου είναι
βουλευτής Λευκωσίας, Εκπρόσωπος
Τύπου ΔΗΣΥ. twitter: @dmdemetriou
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Ανησυχίες για
οικονομικά
νοσοκομείων
στο ΓεΣΥ
Αυξημένος ο προϋπολογισμός του Υπ.
Υγείας κατά 306,8 εκατ. ευρώ με νουθεσίες
στο διαχειριστή των νοσηλευτηρίων
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη
παροχής υπηρεσιών υγείας, σε περιβάλλον ΓεΣΥ και η μεγαλύτερη
μεταρρύθμιση στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει να
εμφανίζει τρωτά σημεία. Πέρα από
τα λειτουργικά ζητήματα του συστήματος για τα οποία καταβάλλονται προσπάθειες να ξεπερασθούν, ένα σημαντικός παράγοντας
που έκανε την εμφάνισή του και
απασχολεί είναι το οικονομικό κομμάτι που αφορά τον ΟΚΥπΥ. Πέρα
από τις όποιες απαισιόδοξες απόψεις που εκφράζονται, από εμπλεκόμενους φορείς ότι τα προϋπολογισμένα ποσά δεν επαρκούν, παρόμοιες σχεδόν απόψεις καταγράφονται, υπό την μορφή σχολίων,
και στο προσχέδιο του κρατικού
προϋπολογισμού για το 2020.
Στη γενική εικόνα και με βάση
το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΣΠΔΠ) 20202022, οι συνολικές δαπάνες για την
επόμενη χρονιά είχαν καθοριστεί
στα €6,55 δισ. Με βάση τα βασικά
στοιχεία του επόμενου προϋπολογισμού που παρουσιάσθηκαν από
το υπουργείο Οικονομικών καταγράφεται μια μεγαλύτερη, από την
αναμενόμενη, αύξηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία. Αυτό
που προκαλεί αίσθηση, στα όσα

παρουσιάσθηκαν από το ΥΠΟΙΚ
είναι στον προϋπολογισμό του
υπουργείου Υγείας ο οποίος για το
2020 θα ανέλθει στα €962,8 εκατ.
σε σχέση με €620 εκατ. για το 2019.
Μια διαφορά 307,8 εκατ. ευρώ. Το
ΥΠΟΙΚ στην αιτιολόγηση της επιπρόσθετης δαπάνης σαφέστατα
την αποδίδει στον ΟΚΥπΥ και την
ενίσχυση λειτουργίας του να διαχειριστεί τα των δημόσιων νοσηλευτηρίων σε περιβάλλον ΓεΣΥ.

Τι λέει το ΥΠΟΙΚ

Με βάση τα οικονομικά δεδομένα λειτουργίας του ΓεΣΥ, το κράτος και στο νέο περιβάλλον θα κατέβαλλε τις ίδιες δαπάνες πριν την
εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 620
εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση το οποίο
θα αφορούσε την κρατική εισφορά
στο ΓεΣΥ η οποία για το 2020 ανέρχεται στα €470 εκατ. και για λειτουργικές δαπάνες του υπουργείου
Υγείας και υπηρεσιών υγείας εκτός
ΓεΣΥ, όπως οι οδοντιατρικές. Εκτός
από την επιπρόσθετη δαπάνη που
φαίνεται και στα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν, οι υποδείξεις που
καταγράφονται από πλευράς ΥΠΟΙΚ
δικαιολογημένα προκαλούν ανησυχία.
Τι αναφέρεται συγκεκριμένα;
«Κρίνεται, συνεπώς, ως εξαιρετικά
σημαντική η ορθολογική λειτουργία

Ο ΟΚΥπΥ, παρά τη διαφωνία που εκφράζει για το ποσό των 306,8 εκατ. ευρώ και το κατά πόσο αποτελεί επιπλέον κρατική ενίσχυση, ουσιαστικά παραδέχεται
ότι κατά τους τρεις πρώτους μήνες υπήρξαν περιπτώσεις που δεν υπέβαλε απαίτηση προς τον ΟΑΥ επειδή τα συγκεκριμένα παραπεμπτικά ασθενών ήταν πριν
την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
και οικονομική διαχείριση του ΟΚΥπΥ και η ανάκτηση του κόστους
των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών του μέσω του συστήματος
του ΓεΣΥ, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι σήμερα συμβαίνει, προκειμένου να περιοριστεί η κρατική
ενίσχυση του ΟΚΥπΥ στα επίπεδα
που είχε αρχικά εκτιμηθεί». Αυτό
το οποίο καταγράφεται, σαφέστατα
υποδεικνύει αδυναμία από πλευράς
ΟΚΥπΥ να χρεώσει τον ΟΑΥ για
υπηρεσίες που πρόσφερε σε ασθενείς σε περιβάλλον ΓεΣΥ. Το άλλο
επίσης ανησυχητικό στοιχείο που
προκύπτει είναι οι υποδείξεις του
ΥΠΟΙΚ πως η παρεχόμενη κρατική
ενίσχυση είναι εκτός επιπέδων που
αρχικά είχε υπολογισθεί με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζεται, να
δημιουργείται τρύπα στα οικονομικά του κράτους.

Τι λέει ο ΟΚΥπΥ

Η «Κ» ζήτησε και πήρε την επίσημη θέση του Οργανισμού που
διαχειρίζεται τα δημόσια νοσηλευτήρια. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
του ΟΚΥπΥ Κυριάκος Γεωργίου ρη-








Από πλευράς ΥΠΟΙΚ στα
βασικά σημεία του προϋπολογισμού για το 2020
περιέχονται και νουθεσίες για την ορθολογική
λειτουργία και οικονομική διαχείριση του ΟΚΥΠΥ προκειμένου η κρατική χορηγία να περιορισθεί στα επίπεδα που
έχει συμφωνηθεί.
τά ανέφερε στην «Κ» πως ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για
το 2020 είναι €462 εκατ. Μαζί με
τον προϋπολογισμό του υπουργείου
Υγείας, όπως τόνισε, ανέρχεται
στα €615 εκατ. σε σχέση με €620
εκατ. που ήταν το 2019. Ουσιαστικά
ο ΟΚΥπΥ απορρίπτει πως η κρατική
ένεση ανέρχεται στα €307 εκατ.
Ένα δεύτερο σημείο όπου και πάλι
καταγράφεται διαφωνία έχει να

κάνει με την ικανότητα του ΟΚΥπΥ
να εισπράττει από τον ΟΑΥ για τις
υπηρεσίες που προσφέρει. Εν προκειμένω, ο κ. Γεωργίου παρατηρεί
πως ο μηχανισμός υποβολής απαίτησης βελτιώθηκε και ενισχύθηκε.
Υπενθύμισε δε πως με απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου τα παραπεμπτικά ασθενών πριν την
έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ, εξυπηρετούνταν με το παλαιό σύστημα. Συνεπώς, όπως σημείωσε για
αυτά τα παραπεμπτικά δεν έχουν
υποβληθεί απαιτήσεις προς τον
ΟΑΥ. Για τα υπόλοιπα ο κ. Γεωργίου
διαβεβαίωσε πως υποβάλλονται
κανονικά.
Για τον αναπληρωτή Διευθυντή
του ΟΚΥπΥ ο μήνας Σεπτέμβριος
θα είναι αντιπροσωπευτικός ως
προς το κομμάτι έσοδα του Οργανισμού. Ο κ. Γεωργίου θεωρεί πως
το ταμείο που θα γίνει τέλος του
μήνα θα δείξει αν υπάρχει ισοσκελισμός εσόδων και εξόδων καθώς
θα τερματιστεί η μεταβατική περίοδος που είχε δοθεί για τα παραπεμπτικά, προ ΓεΣΥ, καθώς το
σύνολο των ασθενών λαμβάνουν

πλέον υπηρεσίες σε καθολικό περιβάλλον ΓεΣΥ.

Δυστοκία εσόδων

Οι υποδείξεις του ΥΠΟΙΚ για το
βαθμό εισπραξιμότητας του ΟΚΥπΥ
δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν
ένα από τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν το προηγούμενο διάστημα και είχε γράψει σχετικά η
«Κ». Χαρακτηριστική περίπτωση
αφορούσε τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας όπου μετά
την 1η Ιουνίου 2019 παρατηρήθηκε
το φαινόμενο τα έσοδα να μην καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας του
συγκεκριμένου τμήματος. Τις πληροφορίες που υπήρχαν τις είχαμε
θέση ενώπιον του ΟΚΥπΥ ο οποίος
επιβεβαίωσε πως καταγράφονται
μειωμένα έσοδα. Ωστόσο, εδώ ο
αναπληρωτής Διευθυντής του Οργανισμού είχε αφήσει να αιωρείται
κατάχρηση του συστήματος, υποδεικνύοντας πως οι έλεγχοι θα πρέπει να ενταθούν, όπως επίσης θα
πρέπει να αναζητηθεί αν υπάρχουν
σχέσεις κάποιων ιατρών με ιατρικά
εργαστήρια.

Οι απεργίες των εκπαιδευτικών δρομολογούν εξελίξεις
Διατεθειμένο το Υπουργείο Παιδείας να συζητήσει για τις εξετάσεις των τετραμήνων, με την ΟΕΛΜΕΚ να σχεδιάζει το πλάνο της
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η εβδομάδα που μας πέρασε στιγματίστηκε από μια σειρά γεγονότων
που πλήγωσαν τον ήδη ταλαιπωρημένο χώρο της Παιδείας. Η αποχή
των μαθητών από τα μαθήματά
τους την Πέμπτη, έδωσε τη θέση
της στον «πόλεμο» μεταξύ ΟΕΛΜΕΚ
και προέδρου των Οργανωμένων
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Κυριάκο Νικηφόρου, με την απόφαση
περί αποχής από οποιαδήποτε επαφή μαζί του. Την ίδια μέρα τα μέλη
της οργάνωσης των δασκάλων (ΠΟΕΔ) με ποσοστό 93,7% ψήφισαν
υπέρ της μονόωρης στάσης εργασίας την προσεχή Δευτέρα, ενώ
και η οργάνωση των καθηγητών
της τεχνικής (ΟΛΤΕΚ) αποφάσισε
με τη σειρά της μονόωρη στάση
εργασίας για την προσεχή Πέμπτη.
Η όλη κατάσταση έφερε την έντονη
αντίδραση του προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος κληθείς να
σχολιάσει τη στάση των εκπαιδευτικών οργανώσεων δήλωσε πως
«δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές
ανάλογες συμπεριφορές», τονίζοντας παράλληλα ότι «με βάση το
Σύνταγμα κυβερνά εκείνος που ο
λαός ορίζει για να αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου», αφήνοντας
σαφείς αιχμές προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Τη στιγμή που η κατάσταση μοιάζει να εκτροχιάζεται πριν ακόμη
συμπληρωθεί ο πρώτος μήνας από
την έναρξη της σχολικής χρονιάς,
το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει
την ύστατη προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης, τουλάχιστον
όσον αφορά την ΟΕΛΜΕΚ και τις
ενστάσεις της ως προς τις εξετάσεις
τετραμήνων, που εφαρμόζονται
από φέτος στην Α΄ Τάξη των λυκείων και τεχνικών σχολών. Αξίζει

Αναφορικά με τη θέση της ΟΕΛΜΕΚ ότι «η διδακτέα ύλη πολλών
μαθημάτων δεν έχει προσαρμοστεί
ρεαλιστικά στον πραγματικά διαθέσιμο διδακτικό χρόνο», ο κ. Αντωνέλλος σημειώνει πως λήφθηκε
υπόψη μια σειρά παραγόντων από
τους Επιθεωρητές της Μέσης Γενικής και Τεχνικής εκπαίδευσης,
οι οποίοι «παρέδωσαν με τη βοήθεια
των συμβούλων τους τα καινούργια
αναλυτικά προγράμματα, με την
πιστοποίηση πως αυτά μπορούν
να διδαχθούν στα σχολεία».








Η ΟΕΛΜΕΚ κατέρχεται
σε μονόωρη στάση εργασίας την Τετάρτη για τέσσερα συγκεκριμένα ζητήματα, με κυριότερο την
εγκύκλιο που αφορά την
εφαρμογή των τετραμήνων στην Α΄ Λυκείου.
να σημειωθεί πως την προσεχή Τετάρτη, η ΟΕΛΜΕΚ έχει αποφασίσει
με τη σειρά της μονόωρη στάση
εργασίας για μια σειρά ζητημάτων,
με κυριότερο την εγκύκλιο που
αφορά την εφαρμογή των τετραμήνων. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος για
την επίμαχη εγκύκλιο, αλλά και
για το νέο Σχέδιο Αξιολόγησης του
Μαθητή σε όλη του τη διάσταση
Σπύρος Αντωνέλλος, απηύθυνε έκκληση στην ΟΕΛΜΕΚ για συνάντηση, σε μια προσπάθεια να διαφανεί κατά πόσο είναι δυνατό να
γεφυρωθεί το χάσμα και να αποκλιμακωθεί η ένταση. Μέχρι στιγμής η οργάνωση των καθηγητών
δεν έχει ανταποκριθεί στην έκκληση του Υπουργείου, κάτι που ωστόσο αναμένεται να γίνει εντός των
προσεχών ημερών.

Υπουργείο καλεί σε διάλογο

«Το δημιούργημα του σχεδίου
Αξιολόγησης του μαθητή δεν είναι
δημιούργημα παρά μόνο όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, και εννοώ όχι μονάχα τους
ειδικούς, αλλά συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανωμένους μαθητές
και γονείς», δήλωσε στην «Κ» ο κ.
Αντωνέλλος, για να συνεχίσει πως
«προτού προκύψει όλη αυτή η ανα-

Στάση εργασίας

Ο Σπύρος Αντωνέλλος, ο καθ’ ύλην αρμόδιος για το νέο Σχέδιο Αξιολόγησης του Μαθητή, και δη για τα τετράμηνα,
καλεί την ΟΕΛΜΕΚ σε διάλογο, σε μια προσπάθεια να διαφανεί κατά πόσο είναι δυνατό να γεφυρωθεί το χάσμα.
στάτωση έχει κληθεί η ΟΕΛΜΕΚ να
έλθει στο γραφείο μου για να παραδώσει τα σημεία που θεωρεί ότι θα
δυσκολέψουν τη διενέργεια των τετραμήνων». Ο κ. Αντωνέλλος θεωρεί
παράλληλα πως θα ήταν καλύτερο
να κατατεθούν οι όποιες ενστάσεις
στο Υπουργείο προτού η Οργάνωση
προβεί σε στάση εργασίας.
Αναφορικά με τις απόψεις της
ΟΕΛΜΕΚ πως ο διαθέσιμος διδακτικός χρόνος δεν είναι αρκετός
για να ετοιμαστούν οι μαθητές κατάλληλα, σε συνάρτηση με τον όγκο
της διδακτέας ύλης, ο κ. Αντωνέλλος
σημείωσε πως «όταν δημιουργήθηκαν αυτά τα χρονοδιαγράμματα
υπολογίστηκε ο ωφέλιμος χρόνος
που απομένει για να διδαχθούν τη

συγκεκριμένη ύλη, λόγω του ότι οι
μαθητές εκ των πραγμάτων θα χάσουν κάποιες μέρες λόγω των γιορτών που υπάρχουν ή οποιωνδήποτε
άλλων εκδηλώσεων που θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του
σχολικού προγράμματος. Όλα αυτά
λήφθηκαν υπόψη και οι επιθεωρητές παρέδωσαν με τη βοήθεια των
συμβούλων τους τα καινούργια αναλυτικά προγράμματα, με την πιστοποίηση πως αυτά μπορούν να
διδαχθούν στα σχολεία».
Η βασική ένσταση της ΟΕΛΜΕΚ,
ωστόσο, αφορά την εγκύκλιο που
εξέδωσε το Υπουργείο ημερομηνίας
2 Σεπτεμβρίου. Με ανακοίνωσή
της η Οργάνωση επισημαίνει πως
«τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμ-

ματα, τόσο στο πρώτο όσο και στο
δεύτερο τετράμηνο είναι πιεστικά
και ανεφάρμοστα» ως επίσης «η
ποσόστωση της προφορικής αξιολόγησης έχει καταστεί μια περίπλοκη διαδικασία, για την οποία
υπάρχουν μεγάλες ασάφειες». Ως
προς αυτό ο κ. Αντωνέλλος σημείωσε πως «η εγκύκλιος της 2ας Σεπτεμβρίου δεν αφορά τίποτα άλλο
παρά τον τρόπο που υλοποιείται
ένα κομμάτι του μέρους της αξιολόγησης». Συνέχισε, λέγοντας πως
αποτελεί «ένα ξεκάθαρο βηματολόγιο των εργασιών που πρέπει να
γίνουν ώστε να κυλήσουν τα πράγματα ομαλά μέχρι να τελειώσει το
Α΄ Τετράμηνο και στη συνέχεια το
Β΄ Τετράμηνο».

Τη Δευτέρα στις τρεις το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Κεντρικό
Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ,
όπου θα συζητηθεί μεταξύ άλλων
και το κάλεσμα του Προϊστάμενου
Υπηρεσίας Εξετάσεων Τετραμήνων
για συνάντηση. Όπως ανέφερε
στην «Κ» ο γενικός γραμματέας
της Οργάνωσης Κώστας Κωνσταντίνου, στη συνεδρία θα αποφασιστεί κατά πόσο θα γίνει αποδεκτό
το κάλεσμα, και αν ναι, ποια θα
είναι τα συγκεκριμένα ζητήματα
που θα θέσουν ενώπιον του κ. Αντωνέλλου. Ερωτηθείς κατά πόσο
υπάρχει ενδεχόμενο ακύρωσης της
στάσης εργασίας στις 25 Σεπτεμβρίου ο κ. Κωνσταντίνου τόνισε
πως η απόφαση της Οργάνωσης
για στάση εργασίας δεν πάρθηκε
αποκλειστικά για το ζήτημα των
τετραμήνων. «Η στάση εργασίας
γίνεται και για τα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα των εκπαιδευτικών,
της απουσίας κλιματιστικών στις
αίθουσες διδασκαλίας και τη μη
έγκαιρη στελέχωση των σχολικών
μονάδων που λειτουργεί αρνητικά
ως προς την εύρυθμη λειτουργία
των σχολικών μονάδων», σημείωσε
καταληκτικά.

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019
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Επίκειται
συμφωνία
για τις βάσεις
με ΗΠΑ

Οι Ενοπλες
Δυνάμεις
– Η αναδιοργάνωση
των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί, επίσης,
ένα στοίχημα. Σε αυτό
το πλαίσιο, υπάρχουν
σκέψεις και για εκσυγχρονισμό της θητείας;

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Διακηρύσσουμε,
προς κάθε κατεύθυνση
ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις
είναι σε θέση
να επιβάλουν
την αποτρεπτική τους
ισχύ.
Σχεδιάζουμε ποιοτικές
παρεμβάσεις στη θητεία
των στρατευσίμων,
όπως η διαδικασία
απόκτησης
πιστοποιητικών
δεξιοτήτων.
ÑÇÔ¦ÒÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÙËÓËÙÇÃÕ
ËÖÃÖËÊÕËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÝÙÚØÇÚÏ
ÜÚÏÑ×ÔÙÚËÒËÞ×ÔØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÍÃÔËÏÎÚØÃÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÚÎÔÛÂ
ÔÇÚÕËÖÄÓËÔÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ßÓÌÜÔÂÙÇÓËÄÚÏÇßÚÄÚÕÑÇÔ¦ÒÏ
ÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃ

– Από την Κύπρο έως το Καστελλόριζο υπάρχει έντονη τουρκική
δραστηριότητα. Ανησυχείτε ότι
μπορεί να υπάρξει προσπάθεια
παραβίασης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων;
¶6ÖÜÝÁÞÜÖËÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ÇßÚ¦ÓÇÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕßÔÇÒÒ¦
ÊËÔÓÇÝÌÕÈÃàÕßÔ¢ßÙÏÑ¦ÈØÏÙÑÄ
ÓÇÙÚËÙËÑÇÛËÙÚ×ÝËÍØÂÍÕØÙÎÝ
ÑÇÏÓËØÏÓÔÕÆÓËÍÏÇÚÎÔËÚÕÏÓÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔÙÚÕÙÆ
ÔÕÒÄÚÕßÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇßÖ¦ØÞËÏ
ÏÙÞßØÄÚÕÇÖÕÚØËÖÚÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕ
²ÜØÃàÜÚÎÙßÔÕÒÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕ
Ø¦ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙËÊÆÕÑÇÚÎÍÕ
ØÃËÝÖÄÚÎÓÏÇÖÒËßØ¦ßÖ¦ØÞËÏ
ÎËÓÖØÎÙÚÏÑÂÑÇÏÖØÕÑÒÎÚÏÑÂØÎ
ÚÕØÏÑÂÖÕßËÑÌØ¦àËÚÇÏÖÒÁÕÔÖÕ
ÒÆÙßÞÔ¦ÇÖÄßÉÎÒÄÚÇÚÕßÝ¬ÕÆØ
ÑÕßÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÑÇÏÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝ
ÊØ¦ÙËÏÝØ¦ÙËÏÝÄÖÜÝÎÊØÇÙÚÎ
ØÏÄÚÎÚÇÑßØÃÜÝÚÕßØÑÏÑ×ÔÖÕÒËÓÏ
Ñ×ÔÙÑÇÌ×ÔÖÕßÙßÔÕÊËÆÕßÔÚÇ

ΙΝΤΙΜΕ NEWS

Οι διαπραγματεύσεις ÛÂÔÇÝÑÇÏ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÍÏÇÚÎÔÁÇÙßÓÌÜÔÃÇ
ÇÓßÔÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÖØÕÚÜÔÖßÒ×Ô
ÇÔÇÌÁØËÏÙÚÎÔ ®ÕßÖÕßØÍÄÝ
ÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝ§ÃÑÕÝÇÔÇÍÏÜ
ÚÄÖÕßÒÕÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÚØÇÚÏ
ÜÚÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÙÚÎÕÆÊÇÙÚÎÔ
ÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕÔÚÕ
ÓÁÇÚÜÔ<(=ÇÖÕÚËÒÕÆÔÕØÏÙÓÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÈÇÙÏÑ¦ÙÎÓËÃÇÚÎÝßÖÄÙß
àÂÚÎÙÎÙßÓÌÜÔÃÇÝ©ÖÜÝÒÁËÏÖÇ
ØÇÓÁÔÕßÔÑßØÃÜÝÔÕÓÏÑÂÝÌÆÙÎÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÍÏÇÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÂ
ÚÎÝÖÏÖÒÁÕÔÚÕÔÃàËÏÄÚÏÎÛÂ
ÔÇËÖÏÊÏ×ÑËÏÊÃÇßÒÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÓËÚÎÔÍÑßØÇßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÔÇÖÕÚØËÖÚÏÑÂÏÙÞÆ
ÚÜÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔ

– Μιλήσατε την περασμένη Τρίτη με τον Tούρκο ομόλογό σας.
Υπάρχει περιθώριο για βελτίωση
των σχέσεων, ή άνοιγμα ενός νέου διαύλου επικοινωνίας;
¶ÃÔÇÏÖ¦ÍÏÇÛÁÙÎÓÇÝÄÚÏÖØÁ
ÖËÏÔÇßÖ¦ØÞËÏÖ¦ÔÚÇÇÔÕÏÞÚÄÝÊÃ
ÇßÒÕÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ
ÊÆÕÑØ¦ÚÎÇÑÄÓÇÑÇÏÙËÖËØÏÄ
ÊÕßÝÁÔÚÇÙÎÝÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄ
ËÃÞÇÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÓÏÒÂÙÜÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÎÒËÌÜÔÏÑ¦ÓËÚÕÔ
²ÕßÒÕßÙÃÑ¦Ø¡ÕßÚÎÒËÌ×ÔÎ
ÙËÍÏÇÔÇÓËÙßÍÞÇØËÃÑÇÏÖØÕÌÕ
ØÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÜÔÑÇÛÎ
ÑÄÔÚÜÔÓÕßÙËÙßÔÁÞËÏÇÑÇÏÚÎÝ
ËÖÏÙÚÕÒÂÝÖÕßÓÕßËÃÞËÙÚËÃÒËÏÚÕÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÓÂÔÇ/ÚÇÔÚÎÒËÌÜ
ÔÏÑÂËÖÇÌÂÞÜØÃÝÇÚàÁÔÚÇËÃÞÇ
ÓËÄÓÜÝËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÖËØÃÖÕßÁÔÇ
ÊËÑ¦ÒËÖÚÕÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÓËÙÚÕ
ÄÚÏÑÇÒÄËÃÔÇÏÔÇßÖ¦ØÞËÏÇÔÕÏÞÚÄ
ÑÇÔ¦ÒÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÒÄËÃÔÇÏ
ÔÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÈØÕÆÓËÑÕÏÔÄ
ÚÄÖÕÖÇØ¦ÚÏÝÊÏÇÌÕØÁÝÓÇÝÙË
ÄÒÇÚÇÛÁÓÇÚÇÑÇÏÈÁÈÇÏÇÄÚÏÎ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÛÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÓË
ÇÖÄÑÕÔÚ¦ÛÇËÃÔÇÏÎÙÆÔÕÊÕÝÚÜÔ
ßÖÕßØÍ×Ô(ÓßÔÇÝÚÕß§¬©ÙÚÇ
ÚÁÒÎÚÕßËÖÄÓËÔÕßÓÂÔÇ

– Θα συνεχιστούν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ);
¶¬Ç¡©ËÃÔÇÏÇÖÄÓÄÔÇÚÕßÝ
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ÖÒÕÃÇÚÇÕÖÕÃÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔ
ÁØËßÔËÝÑÇÏËÐÕØÆÐËÏÝÙÚÎÔÔÇ
ÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÊÏËØÞÄÓËÔÇÈË
ÈÇÃÜÝÑÇÏÇÖÄÚÕÏÍÇÃÕ
ÞÕßÓËÑÇÚÇÍÍËÃÒËÏÙËÑ¦ÛËÚÄ
ÔÕÇßÚÂÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦¡ËÚÇÐÆ
ÚÜÔÇÖÕÊËÑÚ×ÔÇßÚ×ÔÚÜÔÑÇÚÇÍ
ÍËÒÏ×ÔÂÚÇÔÑÇÏÕÏÖØÁÙÈËÏÝÐÁ
ÔÜÔÞÜØ×ÔÖÕßÁÞÕßÔËÖÏÙÑËÌÛËÃ
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÇÖÄ
ÚÄÚËÖÕßÇÔÁÒÇÈÇ±Ö¦ØÞËÏÑÇÚÇ
ÔÄÎÙÎÙËËÖÃÖËÊÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÖÄÚÏÝßÖÂØÐÇÔÊÎÒ×ÙËÏÝ
ËßÛÁÜÝÑÇÚÇÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝÇßÚÂÝÚÎÝ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÇÌÕØ
ÓÂÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÊÏÄÚÏÄÚÇÔÕ
ÍËÃÚÕÔÇÝËÖÏÞËÏØËÃÔÇÖßØÕÊÕÚÂÙËÏ
ÁÔÚÇÙÎÇßÚÄÇÙÌÇÒ×ÝÊËÔÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÌÂÙËÏËÓ¦ÝÇÓÁØÏÓÔÕßÝÑÇÏ
ÇÊØÇÔËÃÝÏÇÑÎØÆÙÙÕßÓËÇÑÄ
ÓÎÖØÕÝÑ¦ÛËÑÇÚËÆÛßÔÙÎÄÚÏÕÏ
ÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇ
ËÖÏÈ¦ÒÕßÔÚÎÔÇÖÕÚØËÖÚÏÑÂÚÕßÝ
ÏÙÞÆ¬ÕÇÐÏÄÓÇÞÕÑÇÏÎËÚÕÏÓÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝËÃÔÇÏÙËÖÕÒÆÑÇÒÂÑÇÚ¦ÙÚÇ
ÙÎÑÇÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔ
ÜÝÕÓÖØÁÒÇÇÙÌÇÒËÃÇÝÁÚÙÏ×ÙÚË
ÕÏÖÕÒÃÚËÝÔÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÇÙÌÇ
ÒËÃÝ¢ßÙÏÑ¦ßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÛ×ØÏÇ
ÈËÒÚÃÜÙÎÝÑÇÏÚÕßÈÇÛÓÕÆËÚÕÏÓÄ
ÚÎÚ¦ÝÚÕßÝÑÇÏÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÚÎ
ÚÇÝÚÜÔÕÖÒÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÎÊÏÇØÑÂÝÑÇÏËÔÚÇÚÏÑÂ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÓÇÝ

– Η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει στις ράγες διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα που εκκρεμούν
για χρόνια. Πώς προχωρούν;
¶¬ÇÕÖÒÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÌÛËÃØÕ
ÔÚÇÏÓËÚÕÔÞØÄÔÕÂÑÇÛÃÙÚÇÔÚÇÏ

ÇÔÇÞØÕÔÏÙÚÏÑ¦ÄÙÕÖËØÔ¦ÕÑÇÏ
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Η απόκτηση UAV και drones και η επίσκεψη Πομπέο στην Αθήνα
Είναι επιβεβλημένη
η υπογραφή συμφωνίας
για επιτήρηση
του εναέριου χώρου
των Σκοπίων, διότι αυτό
είναι προς όφελος
του εθνικού
συμφέροντος.
ζητείται ο εκσυγχρονισμός της
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ.
Από την πλευρά του υπουργείου
Αμύνης, ποιοι είναι οι βασικοί
άξονες που τίθενται για να προχωρήσει η νέα συμφωνία;
¶ ÇÚÇØÞÂÔÛËÜØÕÆÓËÄÚÏÎ
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ÊÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
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ΙΝΤΙΜΕ ΝΕWS

– Η Τουρκία φαίνεται να έχει ξεφύγει στον τομέα των UAV. Δεν
είναι και για την Ελλάδα τεχνολογικό στοίχημα να επενδύσει σε
αυτόν τον τομέα;
¶¬Ç<(=ÑÇÏÚÇKYVULZËÃÔÇÏ
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– Σε λιγότερο από ένα μήνα θα
είναι στην Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ
Πομπέο. Αυτή την περίοδο συ-
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– Το βλέπετε να προχωράει μέσα στο 2020;
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ÄÖÜÝÎÙßÔÊØÕÓÂÚÜÔÙÚÎÔ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎßÖÕÊÕÓ×ÔÚÜÔ
ÖÞÇËØÕÊØÕÓÃÜÔÖÕßËÃÔÇÏÇÑÄÓÇ
ÖØÕÝÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎßÔÕÒÏÑ¦
ÄÖÜÝÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÚËÙËÄÒÎÇßÚÂ
ÚÎÙßÒÒÕÍÏÙÚÏÑÂÕÏßÖÕÊÕÓÁÝÑÇÏ
ÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÜÔÖÇÃàÕßÔÚÕÔ
ÖØÜÚËÆÕÔÚÇØÄÒÕ ÇÏÍÏ»ÇßÚÄÎ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇßÚÂÙÞÁÙÎÙÚÎØÃàË
ÚÇÏÙÚÎÔËÏÙÌÕØ¦ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
ÛÔÏÑÂÝ(ÓßÔÇÝ

– Σχετικά με τη Βόρεια Μακεδονία. Μία από τις προεκτάσεις της
συμφωνίας των Πρεσπών είναι
η συμφωνία για επιτήρηση του
εναέριου χώρου της γειτονικής
χώρας αλλά και η τυποποίηση

του στρατού της ώστε να ανταποκρίνεται στα κριτήρια του NATO.
Προχωρούν αυτά;
¶©ÒÇÇßÚ¦ÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÇÖÕ
ÚËÒÕÆÔÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËß
ÙÎÝÑÇÏËÐÁÚÇÙÎÝÙËËÖÃÖËÊÕÙÚØÇ
ÚÏÜÚÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô
ÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÖËØÏËÞÄ
ÓËÔÕÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×Ô
ÑÇÏÎÛÁÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÎÝ
§Ö¦ÔÜÙËÇßÚÄÙßÓÌÜÔÃÇ
ÇÓßÔÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÇÖÕÚËÒËÃ
ÖÇØËÖÄÓËÔÕÚÎÝÍËÔÏÑÄÚËØÎÝÙßÓ
ÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×ÔÔÇÖÇØËÖÄ
ÓËÔÕÚÕÕÖÕÃÕÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÇØ
ÔÎÚÏÑÄÄÙÕÚÇÈÒÇÖÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÇßÚÂÝÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÇßÚÄÛÇßÖÕÍØÇÌËÃÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
ÊÆÕÇØÞÎÍÕÆÝÚÜÔËÖÏÚËÒËÃÜÔÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÔËÖÏÚÂØÎÙÎHPY
WVSPJPUNÚÕßËÔÇÁØÏÕßÞ×ØÕßÚÜÔ
ÑÕÖÃÜÔËÜØ×ÄÚÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕËÃ
ÔÇÏÙßÓÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÞ×ØÇÓÇÝÊÏ
ÄÚÏÇÖÒÕÆÙÚÇÚÇÇÔÊËÔÙßÓÈËÃÛÇ
ÊÕÛËÃÎËßÑÇÏØÃÇÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
ÑßØÃÜÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÖÕßÁÞËÏËÑ
ÌØ¦ÙËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÒÒ¦ÃÙÜÝÑÇÏ
ÙÚÎÕßÒÍÇØÃÇÎÕÖÕÃÇËÖÃÙÎÝ
ÁÞËÏËÑÌØ¦ÙËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÞÜØÃÝÔÇ
ÊÏÇÛÁÚËÏÑÇÔÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÇËØÕ
ÖÕØÏÑ¦ÓÁÙÇÖÕÓÁÔÜÝÇßÚÂÚÎÔ
×ØÇËÃÔÇÏËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÎÎßÖÕÍØÇ
ÌÂÚÕßHPYWVSPJPUNÚÜÔÑÕÖÃÜÔ
ÊÏÄÚÏÇßÚÄËÃÔÇÏÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÕß
ËÛÔÏÑÕÆÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝ
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Προς 37%
ο «πήχυς»
αυτοδυναμίας

«Ρετούς» στο όνομα
για επανεκκίνηση
του ΣΥΡΙΖΑ
Ετοιμάζονται αλλαγές σε τρία στάδια
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Αντίστροφα ÓËÚØ¦ËÏÕÞØÄÔÕÝÑÇÚ¦
ÚÕÔÕÖÕÃÕÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÇÔÕÃÐËÏ
ÚÇÞÇØÚÏ¦ÚÎÝÍÏÇÚÕÔÔÁÕËÑÒÕÍÏÑÄ
ÔÄÓÕÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÇÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÚÇÏÙË
ÙÆÙÚÎÓÇÖÕßÛÇÊÃÔËÏÙÚÕÖØ×ÚÕ
ÑÄÓÓÇÚÎÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇË¦ÔÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÖÕÙÕÙÚÄÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕß
 ÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÏÝÖØ×ÚËÝÎÓÁØËÝ
ÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÛÇÇÖÕÙÇÌÎÔÏÙÚËÃ
ÚÕÚÕÖÃÕÑÇÏÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝ§V]HY[PZ¦ÔÚÜÝËÖÃÚÕß
ÖÇØÄÔÚÕÝÎÖÒ¦ÙÚÏÍÍÇÍÁØÔËÏßÖÁØ
ÚÎÝ¦ÖÕÉÎÝÙËÑ¦ÖÕÏÇÌ¦ÙÎÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÎÕßÒÂÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏ
ÚÕÔÌ¦ÑËÒÕÇÖÇÍÍËÒÄÖÕßÒÕß®ÙÚÎ
ÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕÔÁÕÝ
ËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝÛÇÁÒÛËÏÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÙÚÎÕßÒÂÖËØÃÚÇÚÁÒÎÚÕß
ÁÚÕßÝÂÚÕÇØÍÄÚËØÕÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝ
ÓÂÔËÝÚÕß ÇÚ¦ÚÏÝÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÚÕÓÖÄÔÕßÝÛÇËÃÔÇÏÑÒÏÓÇÑÜÚÄÊÎÒÇÊÂÛÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÛÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇ©ÓÜÝÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÓËÖÕÙÕÙÚÄÖËØÃÚÕ ÛÇ
ÊÃÊËÏÙÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇÁÊØËÝ
ÊÎÒÇÊÂÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÇßÚÕÊÆÔÇÓÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¡ËÈ¦ÙÎÚÕÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÓËÑ¦ÛËÖØÄÙÛËÚÎÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇ
ÓÕÔ¦ÊÇÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇÛÇËÑÒÁÍËÏ
¦ÒÒÕßÝÚØËÏÝÈÕßÒËßÚÁÝÎÒÇÊÂÓË
 ÛÇÌÛ¦ÔËÏÚÏÝÑÇÏÓË 
ÚÏÝÁÊØËÝ

Το πλαφόν του 3%
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÇßÐÂÙËÏÚÕÖÒÇÌÄÔÚÕß 
ÍÏÇÚÎÔËÃÙÕÊÕÚÜÔÓÏÑØ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÙÚÎÕßÒÂ©ÖÜÝÒÁÍËÚÇÏßÉÎÒÄÚËØÕÚÕß ÄØÏÕÓÖÕØËÃÔÇÏÙÞÆËÏ
ÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÄÖÜÝÎËØÓÇÔÃÇ
ÇÒÒ¦ÈØÃÙÑËÚÇÏËÑÚÄÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ

ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÕßÒÚÕÆØÇÝÄÖÜÝÁÞËÏ
ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÓËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÎ
ÙÞËÚÏÑÂÊÏ¦ÚÇÐÎÊËÔÛÇÖØÕÑÇÒÕÆÙË
ÛÆËÒÒÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔÓÄÔÕÇÖÄÚÇ
¦ÓËÙÇ®ËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÊÎÒÇÊÂÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂÆÙÎÚÕß ßØÏ¦ÑÕßËÒÄÖÕßÒÕßÑÇÏÚÕ¡Áª
ÚÕßÏ¦ÔÎÇØÕßÌ¦ÑÎÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÖÜÝÛÇÖßØÕÊÕÚÕÆÙËËÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÙÌÕÊØÁÝÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÝÚÄÙÕÓËÚÕ ÄÙÕÑÇÏÓËÚÕ §
ÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÖÜÝ
ÖÇØÄÚÏÙÚÎÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÖØÄÚÇÙÎ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÎÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÑÒÏÓÇÑÜÚÄÓÖÄÔÕßÝÙÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇ
ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÖ¦ÍÏÇÛÁÙÎÚÕß §
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÎ²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÇÛÇÙßÔÇÏÔÁÙËÏÙË
ÁÔÇÔËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÖÕßÛÇÕÊÎÍËÃ
ÙËÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÓËÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝ
Ú¦ÐÎÝÚÕß ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÜÝ
ÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÃÞÇÔ
ßÖ¦ØÐËÏÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÚÇÐÆÙÚËÒËÞ×ÔÚÕß¡ËÍ¦ØÕß
¡ÇÐÃÓÕßÑÇÏÙßÔËØÍÇÚ×ÔÚÎÝÑ¢×ÌÎÝËÔÔÎÓÇÚ¦ÍÏÇÚÕàÂÚÎÓÇÚÕß
ËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕß©ÓÜÝÖÒÁÕÔÕÏ
ÊÃÇßÒÕÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ®ÁÞÕßÔÇÚÕÔÂÙËÏÙÞËÊÄÔÖÒÂØÜÝ
©ÏÒÄÍÕÏÍÏÇÚÏÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÖÕß
ÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃËÃÔÇÏÖÕÒÒÕÃ!
Ø×ÚÕÔÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ÚÎÝÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÄÚÏÙÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÛÇÖØÕÙÁÌËØËÉÂÌÕ
ÇÔÕÞÂÝÙÚÎ§Ë¦ÔÂÚÇÔÖØ×ÚÕ
ÑÄÓÓÇÊÎÓÏÕßØÍËÃËØÜÚÂÓÇÚÇÍÏÇ
ÚÎÙÚ¦ÙÎÖÕßÛÇÚÎØÂÙËÏÚÕ §
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÊßÔÇÓÃÇÝÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÇßÚÕÊÆÔÇÓÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÕ
ÓÁÒÒÕÔËÆÚËØÕÔÇÑÄÓÎÑÇÏË¦Ô
ßÖ¦ØÐËÏÙßÓÌÜÔÃÇ§ §Õ
ÔÁÕÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÚÏÝÇÖÇÏÚÕÆÓËÔËÝÉÂÌÕßÝ×ÙÚËÔÇÏÙÞÆÙËÏ
ÇÖÄÚÎÔÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÎËÑÒÕÍÏÑÂ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÖÕßËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
ÛÇÊÏËÐÇÞÛËÃÓËÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂ

INTIME NEWS

Οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί
για τον νέο εκλογικό νόμο

Παρότι ³i~ÈKÉ¨i³{~Ê¨Ì³ÑiÉ¨{ÜÑÐKÒÉ³Ñ{i¨ÌKÜÉio{Ñ~Ü{ÐÑ~³ÌÐÌÈØ³¨³~ÌÐÐÑVÈÑ³ÉÜÉËÒo{ÑÚÓi³È åVÉ~³{ÐÒ³Ñ{ØiÑ¨{ÜÒÈ0¨{~ÖiÙÖ~ÜÑÚÑÈÑ{ÓÉ{ÉÓÑÉ~Üo{~ÌÌÐÈÚÑÙioÉËÉÑÈ³ÙÈÑÐËÑÐÉ³Ì´¬

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο επιστροφής του φακέλου
Νοvartis στη Δικαιοσύνη,
σε κάποια φάση της Προανακριτικής, είναι μακράν το επικρατέστερο.
¬ØÃÚÕÔÎ²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎÁÞËÏ
ÇÙÑÂÙËÏÙÑÒÎØÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÙË
ÙÞËÊÄÔÄÒËÝÚÏÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÚÕßÖØ×ÚÕßÊÏÓÂÔÕßËÔ×
ÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÑÇÚÇÉÎÌÃÙËÏÑÇÏÚÏÝ
ØßÛÓÃÙËÏÝÍÏÇÚÇËØÍÇÙÏÇÑ¦ÖÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄ
ÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕËÐÁÒÏÐÎÖÕßÊËÔÊÏËßÑÕÒÆÔËÏËßØÆÚËØËÝÙßÍÑÒÃÙËÏÝ
¬ÁÒÕÝÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÎÖØÄÚÇÙÎÚÕß §ÖØÕÁÈÒËÖËËÔÃÙÞßÙÎ®ÚÜÔËÊØ×ÔÚÕßÚØÃÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ËÐÁÒÏÐÎÖÕßÛÇÁÊÏÔËÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÙßÔÇÒÒÇÍÂÝ®ÓËÚÇÐÆÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÚÎÝÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÖÃÚÎÝ
ÕßÙÃÇÝÊÎÒÇÊÂÖÒÁÕÔÚÕ¡ÁÍÇØÕ
¡ÇÐÃÓÕßÑÏÔËÃÚÇÏÁÞÕÔÚÇÝÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÙÚØÇÓÓÁÔÕÄÞÏÙÚÕ §

ÜÝÑÄÓÓÇÇÒÒ¦ÙÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝ
ÚÕßÕÏÕÖÕÃÕÏÙËÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÄÖÜÝ
ÒÁÍËÚÇÏÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÕ ÇÖÕÚÏÓÕÆÔÛËÚÏÑ¦ÚÎÔÁÇÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝ
5V]HY[PZÄÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÕÏ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝÖØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇÚÕÔÎÓÂÚØÎ
ÇÖÇÍÍËÒÄÖÕßÒÕÛÇÊØÕÓÕÒÕÍÎÛÕÆÔÚÎÓËÛËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÚ¦
ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÇÖÄÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ¥ÝÍÔÜÙÚÄÔÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÖÁÒËÐËÔÇÈÍ¦ÒËÏ
ÇÖÄÚÕÑ¦ÊØÕÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÓËÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÄÚÏÊËÔÁÞÕßÔÇÔÇÑÆÉËÏÇÊÏ¦ÙËÏÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÄÚÏÕÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑØÃÛÎÑË
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ®¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏË¦Ô
ÎØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏ
×ÝÚÕÚÁÒÕÝÂË¦ÔÙËÑ¦ÖÕÏÇÌ¦ÙÎ
ÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÕÌ¦ÑËÒÕÝÛÇËÖÏÙÚØÇÌËÃÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÙßÔÕÓÃÒÎÙËÑÇÏÓËÔÕÓÏÑÕÆÝËÑÚÄÝ
¡ËÍ¦ØÕß¡ÇÐÃÓÕßÑÇÏÚÕÊËÆÚËØÕ
ÙËÔ¦ØÏÕËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÓÇÑØ¦ÔÚÕËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÕÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÌÁØËÚÇÏ
ÔÇÓÎÈØÃÙÑËÏÙÆÓÌÜÔÕÚÕÔÔÚ×ÔÎÇÓÇØ¦

Mε συγκεκριμένα ÈÂÓÇÚÇÖÕßÛÇ
ËÖÏÞËÏØÂÙÕßÔÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÇÖÄ
Ñ¦ÚÜÖØÕÝÚÇÖ¦ÔÜ®ÚÕÑÄÓÓÇ
ÙÞËÊÏ¦àËÏÚÕÔÔÁÕ±ª®Õ
ÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÔÊËÏÑÚÏÑÄÚÜÔ
ÖØÕÛÁÙË×ÔÚÕßËÃÔÇÏÖÜÝÙÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÕÒÏÚÏÑÂØÇÓÓÇÚËÃÇÕ
ÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙËÓÃÇÇÖÕÙÚØÕÌÂÚÕßËÃÖËÖÜÝÊËÔÛÇÑ¦ÔÕßÓËÇÖÒ¦ÊÏËÆØßÔÙÎ®ËÔÔÕ×ÔÚÇÝÄÚÏÛÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÇØÇÖ¦ÔÜ
×ÝÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÇßÚÄ"ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®Õ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝËÚÕÏÓ¦àËÏÇÒÒÇÍÁÝÙËÚØÃÇÙÚ¦ÊÏÇ!Ø×ÚÕÔ¦ÓËÙÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇËÖÚËÓÈØÃÕßÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÒ¦ÈËÏÞ×ØÇÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÎÝÔËÕÒÇÃÇÝÛÇßÖ¦ØÐËÏÔÁÇÏÇÑÂØßÐÎ®©ÙÚÄÞÕÝ
ËÃÔÇÏÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÔËÕÒÇÃÇÝÔÇ
Ò¦ÈËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÝ®ÓËÚÎÒÁÐÎ
ÏÇÑÂØßÐÎ®ÔÇÖÇØÇÖÁÓÖËÏÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑ¦ÚÏ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕß¬ÕÍËÍÕÔÄÝÖ¦ÔÚÜÝ
ÄÚÏËÖÏÒÁÞÛÎÑËÓÃÇÑÕÓÓÇÚÏÑÂ
ËÑÊÂÒÜÙÎÑÇÏÊÎÚÎÝÔËÕÒÇÃÇÝ
ÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÁÔÚÕÔÇÇØÏÙÚËØ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Ñ¦ÔËÏÖÕÒÒÕÆÝÔÇ
ÑØÇÚÕÆÔÓÏÑØÄÑÇÒ¦ÛÏÙÚÕÑÇÚ¦
ÖÄÙÕÔÂÚÇÔÏÊÇÔÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÔÇ
ÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÕÔÁÕ®ÇØ¦
ÚÇÆÚÇÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÓÏÒÕÆÔ
ÍÏÇÔÁÕÙÚÃÍÓÇ®
¬ÕÊËÆÚËØÕÈÂÓÇËÃÔÇÏÚÕÔÁÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ¬ÕÄÚÏ
ÚÁÛÎÑËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏ×ØÍÕÝ
ÚÇÛ¦ÑÎÝÁÔÇÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÓËËÑ
ÊÏÇÓÁÚØÕßÇÔÚÃÛËÚÎÒÕÍÏÑÂÇÖÄ
ÚÕÔÇÉÆ®ÙßÔÚÕÖÃÚÎÚÕßÇÆÒÕ
ÕÒ¦ÑÎÊËÃÞÔËÏÓÃÇÖØ×ÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÎÝÎÍËÙÃÇÝ

Το καταστατικό
¬ÕÚØÃÚÕÈÂÓÇËÃÔÇÏÚÕÑÇÚÇÙÚÇÚÏÑÄØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÑØÃÙÏÓÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßÖÇàÒÖÕßÛÇ
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÖÕÏÕÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÛÇ
ÑØÇÚ¦ÚÇÑÒËÏÊÏ¦®ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ©ÏÖØÄÙÌÇÚËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇ
ËÍÍØÇÌÁÝÔÁÜÔÓËÒ×ÔÓÁÙÜÎÒË-

ÑÚØÕÔÏÑÂÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÛÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔÔÇÇÔÕÃÐÕßÔ®ÚÕÑÄÓÓÇ
ÑÇÚ¦ÚÎÈÕÆÒÎÙÎ¬ÙÃÖØÇÇÒÒ¦
ÇßÚÄÖØÁÖËÏÔÇÓËÚÕßÙÏÜÛËÃÙÚÎÔ
ÖØ¦ÐÎÙËÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÏÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÚÎÔ
ÖØÄÙÌÇÚÎÕÒÏÚÏÑÂØÇÓÓÇÚËÃÇ
ÕÑÕßØÒÁÚÎÝàÂÚÎÙËÇÖÄÚÕÔ
Ò²ÇØÃÚÙÎÔÇÊÏËßÑØÏÔÃÙËÏÖ×Ý
ÛÇÍÃÔËÚÇÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑ¦ÚÏÖÕß
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÚÎÔËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÈÇÛÁÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝ®ÁÔÇÔÚÏÚÜÔËÖÏÑËÃÓËÔÜÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞËÏÚÕÖ×ÝÛÇËÖÏÒËÍËÃÔÇÍÃÔËÚÇÏÎËÑÒÕÍÂÖØÕÁÊØÕßÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÇÑÄÓÇÇÔÕÏÑÚÄÔÇËÑÒÁÍËÚÇÏÇÖÄÚÎÈ¦ÙÎ
ÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÙÚÕÚØÇÖÁàÏßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÎÇÒÒÇÍÂÕÔÄÓÇÚÕÝ¬Õ
±ª®ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÈËÈÇÃÜÝÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÑÇÛ×ÝÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÙßÔËÖÇÍÄÚÇÔËÔÕÞÂ®

Ενδιαφέρον έχει
το πώς θα επιλεγεί
να γίνεται η εκλογή
προέδρου, καθώς
παραμένει ακόμα
ανοικτό να εκλέγεται
από τη βάση.
ÍÏÇÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ßÚÄÖÕßÜÙÚÄÙÕÖØÁÖËÏÔÇ
ÛËÜØËÃÚÇÏÈÁÈÇÏÕËÃÔÇÏÖÜÝÛÇ
ÖÒÇÏÙÏÜÛËÃÓËÑ¦ÚÏÔÁÕÂÓËØÇÁÞÕßÓËÚÕÔ±ªØÕÕÊËßÚÏÑÂßÓÓÇÞÃÇ®ÓËÚÕÊËÆÚËØÕÙÑÁÒÕÝÔÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÍÏÇ
ÚÎÒËÍÄÓËÔÎËÔÕÖÕÃÎÙÎ¦ØÇ
ÔÇÓÎÔÁÞËÏÒÄÍÕÆÖÇØÐÎÝ¡ÃÇ
ÙÑÁÉÎÖÕßÁÞËÏÙßàÎÚÎÛËÃËÃÔÇÏÚÕÄÔÕÓÇ±ªØ¦ÙÏÔÎØÏÙÚËØ¦®©ÏÊÆÕÒÁÐËÏÝ
ÛËÜØÕÆÔÚÇÏÏÊÇÔÏÑÁÝÑÇÛ×ÝÚÕ
ÖØ¦ÙÏÔÎ®ÖÇØ¦ÚÕÄÚÏÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕÒÕÍÃÇÖÇØÇÖÁÓÖËÏËÔÙÚÏÑÚÜÊ×ÝÙÚÕÖØ¦ÙÏÔÕ
ÚÕß© ËÔ×ÚÕØÏÙÚËØ¦®
ÑØÇÚ¦ÚÏÝØÃàËÝ®

Στη Νέα Υόρκη με ατζέντα προσφυγικού
O πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με Μέρκελ - Ερντογάν για το ζήτημα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Στην 74η ËÔÏÑÂßÔÁÒËßÙÎÚÕß
©ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÁÚÕÏÇÝËÓÈÁÒËÏÇÝÊÏËÛÔÁÝÌÄØÕßÓÓËÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚÇ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÕ ßØÏ¦ÑÕÝ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖØÕÙÁØÞËÚÇÏÇÆØÏÕ
ÓËÇÚàÁÔÚÇÑÇÏËÖÇÌÁÝÖÕßßÖËØÈÇÃÔÕßÔÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂ
ÇÚàÁÔÚÇÛËÓ¦ÚÜÔËÐÜÚËØÏÑÂÝÑÇÏ
ÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÄÓÜÝ
ÛÇÑÇÛÕØÏÙÚËÃÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÇÖÄÚÎÔËÏÊÏÑÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÎÔ
ÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÍÏÇÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàËÚÇÏÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÕÚËÚ
ÇÚËÚÚÕßÚÎÔËØÞÄÓËÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎ
ÓËÚÕÔ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
¬ÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
ÖØÕÙÑÂÔÏÕÓËÇÌÕØÓÂÚÏÝÇßÐÎÓÁÔËÝØÕÁÝÖØÕÝÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÖÏÊÏ×ÑËÏÑ¦ÖÕÏÇÝÓÕØÌÂÝ×ÛÎÙÎÖØÕÝ
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ¶ÑÇÏÓÁÙÜËßØÜÖÇáÑÂÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ¶×ÙÚËÔÇ
ËÖÏÚÇÞßÔÛÕÆÔÕÏËÖÏÙÚØÕÌÁÝÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÇÏÚÕÚØÁÔÕ®ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ¬ÕßØÑÃÇÝÔÇÓÎÔËÑÚØÕÞÏÇÙÚËÃ¬ÁÚÕÏÇ×ÛÎÙÎÖØÕÌÇÔ×Ý
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊ×ÙËÏËÔÊËÞÄÓËÔÎÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÎÝÑ¡ÁØÑËÒËÔ×
ÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÙÑÇØÏ¦ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÑÇÏÎÙßÓÓËÚÕÞÂ¦ÒÒÜÔ
ÞÜØ×ÔÄÖÜÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝ
ØÃÙÏÓÕËÃÔÇÏÚÕØÇÔÚËÈÕÆÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÛ×ÝÜÝÎÖØ×ÚÎÙß-

Ô¦ÔÚÎÙÎÚÕß¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕß
ÓËÚÕÔÔÁÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÛÇËÃÔÇÏÑØÇÝÚËÙÚÍÏÇÚÏÝ
ÚÕßØÑÏÑÁÝ ÖØÕÛÁÙËÏÝ ÚÄÙÕ ÜÝ
ÖØÕÝÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÄÙÕÑÇÏÜÝ
ÖØÕÝÚÕ ßÖØÏÇÑÄ¬Õ¡ÇÐÃÓÕß
ÊËÔÚØÁÌËÏÇßÚÇÖ¦ÚËÝÄÚÏÛÇÒßÛÕÆÔÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÏÝÊÏÓËØËÃÝ
ÙÞÁÙËÏÝÜÙÚÄÙÕÊËÔÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏ
ÇÖÇØÇÚÂØÎÚÕÄÚÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÚÄÙÕÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ÄÙÕÑÇÏÜÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÞËÏÓËÔÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙËÏÚÏÝÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÕßÏËÛÔÕÆÝÏÑÇÃÕßÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝ
ÍÑßØÇÝÇÒÒ¦ÁÞËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁ-

Εξίσου σημαντικές
θα είναι οι επαφές
που θα έχει ο κ.
Μητσοτάκης στο πεδίο
της οικονομίας, με
αιχμή τις επενδύσεις.
ÔÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃÙËÏÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇ
ËÖÏÊÏ×ÑËÏÇÔÕÏÑÚÕÆÝÊÏÇÆÒÕßÝÑÇÏ
ËÐÕÓ¦ÒßÔÙÎÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÓËÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇ
¬ÕÖÇàÒÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÙßÍÑßØÃÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÇÖÏÕÖËØÃÖÒÕÑÕÑÇÛ×ÝÙÚÎÔËÐÃÙÜÙÎÁÞËÏÖØÕÙÚËÛËÃ
ÎÚÕßØÑÏÑÂÖÇØÇÈÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÔ
ÑßÖØÏÇÑÂ©ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÖËØÃÚÕ ßÖØÏÇÑÄ¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÃÙÜÝÔÇËÃÔÇÏÚÕÖËÊÃÕÄÖÕßÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÛÇ
ÂÚÇÔÊßÔÇÚÄÔÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏÑÇØÖÕÆÝÇÔÎËÖÇÌÂÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏÚÎÔÇØÞÂÍÏÇÓÏÇÇÔÇ-

ÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÜÔÊÆÕ
ÞÜØ×ÔÑßØÃÜÝÇÖÄÚÎ²¦ÍÎÑÇÏ
ÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÚÕÇØÃÙÏ

Ευνοϊκό timing

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Εκτός ÑÌ³oÉÖÐÑ³È~i³³Ò~iÐÉ³åÐÉ¨{~ÑÌÈÈ¨oÌ Ð¨ËÈ
$ÈËÜÐÈ¨,Ø×³ÑÌ³iÉË~ÉÊ³È³iåÚÊÑ~Ñ{ÉÉÙÈ³ÓØV¨o¨ÑÐÐÑ³ËÇ³Ñ{ÈÑ³ÊÉ{ØÐÉ~¨È×ÑËÈØÑ¨Òo³ÉØ³iØÑo~ÌÐ{ÑØ{~ÐËÑØ
ÑÕÃÔÜÙÎÙÚÕÓÁÒÒÕÔËÖÇÔÁÔÇØÐÎÝ
ÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÇÖÄÚÕÔÍËÔÏÑÄ
ÍØÇÓÓÇÚÁÇÚÕß©ÔÚÄÔÏÕÑÕßÚÏÁØËÝßÚÄÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÓÏÇÑÃÔÎÙÎÑÇÒÂÝÛÁÒÎÙÎÝÑÇÏÖ¦ÔÚÜÝ
ÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÎÚÎÝÖÇØÇÈÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖÒËßØ¦
ÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÑÇÏÚÕØÇÔÚËÈÕÆÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÚÎÔËØÞÄÓËÔÎ
¬ØÃÚÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÄÓÜÝÙÚÎ
ÙÎÓËÏÕÒÕÍÃÇÚÕßÑÇÛ×ÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝËÒ¦ÞÏÙÚÕßÝÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÊÏÓËØ×ÔÙßÔÇÔÚÂ-

ÙËÜÔÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß
ÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÎÝËÔÏÑÂÝßÔÁÒËßÙÎÝÚÕß©ÚÇËÐÜÚËØÏÑ¦
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÃÔÇÏÕÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝ
ÖÕßÛÇÁÞËÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓË
ÚÕÔÔÚÏª¦ÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎÖØ×ÚÎÚÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔÄØÇÔ
¦ËÌÎÕÖÕÃÇÖ¦ÔÚÜÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÚßÞÇÃÕÄÚÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÕ
ÕßÊÁÚËØÕÁÊÇÌÕÝ®ÚÕß©ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÎËßØÜÖÇáÑÂÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßàÎÚÎÛËÃÙÚÕßØÜÖÇáÑÄ
ßÓÈÕÆÒÏÕÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÑÇÛ×Ý
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÍÑ¦ÛÏ®ÎÊÏÇÙÆÔÊËÙÎ

ÐÃÙÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÛÇËÃÔÇÏÕÏ
ËÖÇÌÁÝÖÕßÛÇÁÞËÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËÇÏÞÓÂÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÖÇØÕßÙÃÇÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏ
ÙËÑÆÑÒÕßÝËÖËÔÊßÚ×ÔÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÚÎÍÒ×ÙÙÇÓÏÒ¦ËÏËÃÔÇÏÓÏÇËßÑÇÏØÃÇ
ÍÏÇYLIYHUKPUNÚÎÝÞ×ØÇÝÙË[PTPUN
ÏÊÏÇÃÚËØÇËßÔÕáÑÄÇÌÕÆÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÓÄÔÕÊßÄÓÏÙÏÓÂÔËÝàÜÂÝÑÇÏ
ÖÇÚ¦Ö¦ÔÜÙÚÕÛËÚÏÑÄÓÕÓÁÔÚÕßÓ
ËÑÒÕÍ×ÔÑÇÏÇÍÕØ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂËÑÑÃÔÎÙÎÖÕßÁÑÇÔË
ÚÄÞÕÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆËÃÔÇÏÔÇ
ÖËØ¦ÙËÏÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÎÞ×ØÇÖØÕÙÌÁØËÏËßÑÇÏØÃËÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÐËÓÖÒÕÑ¦ØËÏÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕß
ÙÚÄÞÕÁÞËÏÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
±ÖÄÇßÚÄÚÕÖØÃÙÓÇÚÕÖØÕÇÔÇÍÍËÒÛÁÔÑÇÚ¦ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎËÖÃÙÑËÉÎÚÕß©ßÃÒÓÖÕßØªÕÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÍËÆÓÇÓËËÖËÔÊßÚÁÝÖÕßÕØÍÇÔ×ÔËÏ
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÓÖÕØÃÕß
ÊËÔÛÇËÃÔÇÏÎÓÄÔÎËÖÇÌÂÚÕßÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÛ×ÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÇÑÄÓÎÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓËÑÕØßÌÇÃÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕß.SVIHS
)\ZPULZZ-VY\TÚÕß)SVVTILYNÙÚÏÝ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÑÇÏËÑÊÂÒÜÙÎÝÚÎÝ
.VSKTHU:HJOZÙÚÏÝÑËÃÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÙÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÑÇÏÙÚÕÔÁÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÕÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÔ×ÛÇÇÖËßÛÆÔËÏÔÁÕ

ÖØÕÙÑÒÎÚÂØÏÕÙËËÖËÔÊßÚÁÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÁÞÕßÔÇÑÄÓÎÕÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÚÕß
ÚÄÙÕÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝÑÕÚ¡ÄØÏÙÕÔÄÙÕÑÇÏÓË
ÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÎÝÔÊÃÇÝ§ÇØÁÔÚØÇ¡ÄÔÚÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÖÕßËÑÖØÕÙÜÖÕÆÔÊÆÕÓËÍ¦ÒËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÓËËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇËÔ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÏÚÂÓÇÚÇÍÏÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝ
ÓËÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÁÞÕßÔÍÃÔËÏ
ÖÕÒÒ¦¶ÄÖÜÝÇÖÄÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝ¶ÄÓÜÝÖÕÒÒ¦ÊËÔ
ÛÇÁÞÕßÔÑÒËÏÊ×ÙËÏ®ÓÁÞØÏÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂ

Ψήφος ομογενών
ÔÇÓÁØÕÝÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÛÇ
ÇÌÏËØÜÛËÃÙÚÎÔËÖÇÌÂÓËÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÕÓÕÍÁÔËÏÇÝ¶ÇÒÒ¦ÑÇÏÓË
ÚÕÔÔÁÕØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕÓËØÏÑÂÝÒÖÏÊÕÌÄØÕ¶ÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÊÏÇÚÎØÕÆÙË
ÇÔÕÏÑÚÄÊÃÇßÒÕÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÑÇÒÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÐÕßÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÇ
ÎËÖÏÒÕÍÂÚÕßÔÇÇÖËßÛÆÔËÏÕÓÏÒÃÇ
ÙÚÎÔÕÓÕÍÁÔËÏÇÙÚÎÔÙÚÄØÏÇÚÕ
ÈØ¦ÊßÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÖÕÒÒ×ÊËÓ¦ÒÒÕÔÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÖÕßÕÃÊÏÕÝÁÞËÏ
Ñ¦ÔËÏÙÎÓÇÃÇÚÕßÖØ×ÚÕßËÐÇÓÂÔÕßÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕßÚÎÔÉÂÌÏÙÎÚÎÝØÆÛÓÏÙÎÝÍÏÇÚÎÔÉÂÌÕÚÜÔ
ÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËËßØËÃÇÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÏÇÚÕÔ
ÒÄÍÕÇßÚÄÈØÃÙÑËÚÇÏËÊ×ÑÇÏÎÓÁØËÝÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÕßÌßÖÕßØÍÄÝ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÇØÓÄÊÏÕÝÍÏÇÚÕßÝÖÕÊÂÓÕßÝÔÚ×ÔÎÝÏÇÓÇÚ¦ØÎÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×Ô¬¦ÑÎÝ
ËÕÊÜØÏÑ¦ÑÕÝ
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Βοηθώντας
μετανάστες
να πετύχουν
στη χώρα τους

Η Βουλγαρία

Οταν ÕÞØÕÔÕÝ¬ÇØÁÑ²ÇÓÔÚ¦Ô
ÁÌßÍËÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕßÇÖÄ
ÁÔÇÞÜØÏÄÚÎÝËÖÇØÞÃÇÝ ÇÔÚÇÞ¦Ø
ÚÕßÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÍÏÇÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÄÖÕßßÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏÛÇÚÕÔÖËØÃÓËÔÇÔÑ¦ÖÕÏÇÐÇÊÁØÌÏÇÚÕßÕÏ
ÍÕÔËÃÝÚÕßÖÕÆÒÎÙÇÔÓÁØÕÝÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÚÕßÝÍÏÇÔÇÖÒÎØ×ÙËÏÚÇ
ÑßÑÒ×ÓÇÚÇÖÕßÛÇÚÕÔÈÕÎÛÕÆÙÇÔ
ÔÇÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÔÖØÕÕØÏÙÓÄÚÕß©Ï
ÊÏÑÕÃÚÕßËÖÁÔÊßÙÇÔÙÚÎÌßÍÂÚÕß
ËÒÖÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÓËÚÇËÓÈ¦ÙÓÇÚÇ
ÛÇàÂÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÖÕßÇØÏÛÓÕÆÙËÊ×ÊËÑÇÓÁÒÎ¢Ú¦ÔÕÔÚÇÝ
ÁÔÇÓÂÔÇÓËÚ¦ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÓÁÙÜØ¦ÔÑ¦ÖÕÏÕÏÙßÓÖÇÚØÏ×ÚËÝÚÕß
ÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÙßÔÚÇÐÃÊËßËÚÕß
ÁÑÒËÉÇÔÄÒÇÚÇÒËÌÚ¦ÑÇÏÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇÍßØÃÙËÏÓËÖËØÏÖËÚËÏ×ÊÎ
ÚØÄÖÕÖÃÙÜ
©¬ÇØÁÑÄÓÜÝÂÚÇÔÖÒÁÕÔÍÏÇ
ÚÎÔÚÕÖÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÁÔÇÝÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕÝ®ÇÌÕÆÊËÔÚÇÑÇÚ¦ÌËØËÁÞÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÑÇÚÇÐÕÊÁÉËÏ
ÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÕßÖÕßËÃÞÇÔËÖËÔÊÆÙËÏÙÚÕÔÐËÔÏÚËÓÄÚÕßÑÄÓÇÑÇÏ
ÔÇÈØËÏÍßÔÇÃÑÇÍÏÇÔÇÖÇÔÚØËßÚËÃÊßÙÑÕÒËÆÚÎÑËÕÑÃÓÇÙËÔÇ
ÐÇÔÇÌÆÍËÏÑÇÏÁÑÚÕÚËÎÚÆÞÎÚÕß
ÇÍÔÕËÃÚÇÏ

Οι προκαταλήψεις
ÕÒÒÕÃÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖÕßÄÖÜÝÕ
²ÇÓÔÚ¦ÔÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ¦ÖØÇÍÕÏÖÁÌÚÕßÔÛÆÓÇÚÇ
ÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÜÔÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÙË
ÇßÚÁÝÚÏÝÞ×ØËÝÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÇÑÏÙÚ¦Ô¡ÖÇÔÍÑÒÇÔÚÁÝØ¦Ô¡ÇØÄÑÕÒÍËØÃÇÑÇÖÕßÈÒÁÖÕßÔ
ÙÚÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÂÚÕßÝÓÏÇÖÎÍÂ

ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÓ¦ÒÏÙÚÇßÖÕßØÍÄÝÇÏÊËÃÇÝÑÇÚÂÒÛË
ÙÆÓÌÜÔÇÓËØËÖÕØÚ¦àÙÚÕÔÊÏËÛÔÂ
¬ÆÖÕÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÛÇÇÍÜÔÏÙÚËÃ×ÙÚËÔÇÓÎÔËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÁÌßÍÇÔ
ÇÖÄÚÎÞ×ØÇÑÇÏÙÚÁÒÔÕßÔÒËÌÚ¦
ÖÃÙÜÑØÇÃÕÃÙÜÝÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÊËÔÖÇÆËÏÄÓÜÝÔÇÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃ
ÙÚÏÝÖ¦ÓÌÚÜÞËÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÚÜÔÞÜØ×ÔÖØÕÁÒËßÙÎÝÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑ×ÔØÕ×Ô
ËÔÏÑ¦ÕÏÞ×ØËÝÇßÚÁÝÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÁÞÕßÔÁÔÇÔÖÇØ¦ÔÕÓÕ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÖÕßÔÇ
ÙÚÁÒÔËÏËÓÈ¦ÙÓÇÚÇÖÇØ¦ÁÔÇÔÇÑÄÓÇ¦ÔËØÍÕÑÇÏÁÚÙÏÊËÔËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÖ¦ÔÚÇÖØÄÛßÓËÝÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔÕßÔÚÕÔËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÓÄÚÜÔ
ÔÁÜÔÚÕßÝ®ËÃÖËÙÚÎÔ ®ßØÜÖÇÃÕÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝÖÕßßÖÎØÁÚÎÙË
ÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÇßÚÁÝ±Ö¦ØÞÕßÔÜÙÚÄÙÕÑÇÏÕÏÚßÞËØÕÃÖÕß
ÍßØÃàÕßÔÙÚÕÔÚÄÖÕÚÕßÝÁÞÕÔÚÇÝ
ÓÏÇÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÔÚÎàÜÂ
ÚÕßÝÑÇÏÔÇÓÎÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÔÔÇÐÇÔÇÌÆÍÕßÔ
©ÏËÛÔÂÝ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ¡ËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝ©¡ÚØÁÞËÏËÖÏÑÕßØÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇËÖÏÙÚØÕÌÂÝÓË
ÚÇÕÖÕÃÇÈÕÎÛ¦ËÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖÕß
ÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÙÚÎÔ
ÖÇÚØÃÊÇÚÕßÝÂÚÕËÖÏÛßÓÕÆÔÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÕÏÇÖÄÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÖÕß
ÈØÂÑÇÔÙÚÎÎÚÎÝÖÇÍÍËÒÃÇÝ®
©ÚÁÜÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÇßÚÕÆÙÚÎÔÛÂÔÇÇÔÏÂÒ
ÙÊØ¦ÝÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÄÚÏÇÖÄÚÕ
ÁÜÝÚÕ ËÖÁÙÚØËÉÇÔÓÁÙÜ
ÇßÚÂÝÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄ
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Με την καθοδήγηση του
Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης, οι επαναπατρισμένοι ανοίγουν
μικροεπιχειρήσεις
ώστε να μπορέσουν
να επιβιώσουν.
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝ¡ËÑ¦ÖÕÏÇÓÏÑØÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÚÕßÍØÇÌËÃÕß
ÓÇÝÍÆØÏÙÇÔÖÃÙÜÍÏÇÚÃËÊ×ÊËÔ
ËÃÞÇÔÑÇÔÁÔÇÓÁÒÒÕÔ
¡ËÚÎÔÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÚÜÔÖÇØÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÚÕß©¡ÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇ
ÚÕßÝÈÕÎÛÂÛÎÑÇÔÔ»ÇÔÕÃÐÕßÔÓÏÑØÕËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ×ÙÚËÔÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔËÑËÃËÌÚ¦
ÙÚÕÞÁØÏÊËÔÖÇÃØÔËÏÑÇÔÁÔÇÝ¬ÇÒËÌÚ¦ÚÇÖÇÃØÔËÏÚÕÍØÇÌËÃÕÓÇÝÙÚÕÔ
ÚÄÖÕÚÕßÝÑÇÏÚÇÊÏÇÛÁÚËÏÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝËÖÁÔÊßÙÎÝÔ
ÛÁÒËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÔ»ÇÔÕÃÐËÏÁÔÇÓÇÍÇàÃÛÇÚÕÇÔÕÃÐËÏÑ¦ÖÕßÖÕßÁÞËÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝËÖÏÚßÞÃÇÝÇÌÕÆÌßÙÏÑ¦

ÍÃÔËÏÇÖÄËÓ¦ÝÖØ×ÚÇÓÏÇÁØËßÔÇ
ÇÍÕØ¦Ý¬ÕßÖÒÎØ×ÔÕßÓËÚÕÔÕÃÑÏ
ÇÍÕØ¦àÕßÓËÚÇÖØÕáÄÔÚÇÖÕßÛÇ
ÖÕßÒÂÙËÏ ÇÏÎÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑ¦ØÇÐÁØÕßÓËÖÕÆÖ¦ËÏËÖÕÙÕÙÚÄ
 ÇßÚ×ÔÖÕßÍÆØÏÙÇÔÓÁÙÜÚÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÄÝÓÇÝÖÁÚßÞÇÔÑÕÖÄÝÓÇÝËÃÔÇÏÔÇËÐÇÒËÃÉÕßÓËÙÚÕÔ
ÈÇÛÓÄÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÚÏÝÇÏÚÃËÝÖÕß
ÇÔ¦ÍÑÇÙÇÔÇßÚÕÆÝÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÔÇÓËÚÇÔÇÙÚËÆÕßÔ®
¥ÝÖØÕÝÚÕÚÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÕÏËÖÇÔÇÖÇÚØÏÙÛÁÔÚËÝÕÑ
ÙÊØ¦ÝÇÔÇÌÁØËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÖÜÝÙÚÕÇÑÏÙÚ¦ÔÈÕÎÛÂÛÎÑÇÔÔ»
ÇÔÕÃÐÕßÔÑÕßØËÃÇÂÑÇÏÓÏÑØÕÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÖ×ÒÎÙÎÝÇÐËÙÕß¦ØÍÏÇ
ÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÙÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦Ô
ÇÍÄØÇÙÇÔÇÍËÒ¦ÊËÝÂËØÍÇÒËÃÇÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÍÎÝËÔ×ÓËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÔÇÝ
ÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÍßÔÇÏÑ×ÔÇÖÄÚÎ
ËÜØÍÃÇÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÔÖÇØ¦ÔÕÓÇ
ÜÝÕÏÑÏÇÑÁÝÈÕÎÛÕÃÍÏÇÚÎÌØÕÔÚÃÊÇßÖËØÂÒÏÑÜÔÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇ
ËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÕÔÚÄÖÕÚÕß
±ÖÂØÐËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÝÓËÍ¦ÒÎÝ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÝËÜØÍÏÇÔ×ÔÍßÔÇÏÑ×Ô
Ñ¦ÖÕÏÇÝÎÒÏÑÃÇÝ¡ËÚÎÔÑØÃÙÎÄÒËÝ

ÇßÚÁÝÕÏÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÂÚÇÔËÙÜÚËØÏÑÁÝÙËÙÖÃÚÏÇÑÇÏÖÇØ¦ÔÕÓËÝ
ÇÌÕÆÁØÞÕÔÚÇÔÓËÚÕßØÏÙÚÏÑÂÈÃàÇÑÇÏÁÓËÔÇÔÈØÁÛÎÑÇÔÓËÚÁÜØËÝ©ÚÇÔÕÏÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÁÖÇÉÇÔÔÇ
ÁÞÕßÔÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÁÓËÏÔÇÔÙÚÕÔÊØÄÓÕÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ²ÜØÃÝÔÄÓÏÓÇÞÇØÚÏ¦ÞØÂÓÇÚÇÍÒ×ÙÙÇÑÇÏ
ÙËÁÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙÞËÊÄÔ¦ÍÔÜÙÚÕÍÏ»ÇßÚÁÝÎÓÄÔÎËÖÏÒÕÍÂÚÕßÝ
ÂÚÇÔÔÇÍßØÃÙÕßÔÖÃÙÜØÞÕÔÚÇÔ
ÒÕÏÖÄÔÙËËÓ¦ÝÑÇÏÓÇÝàÎÚÕÆÙÇÔ
ÈÕÂÛËÏÇ
¬ÕßÝÊÃÔÇÓËÁÔÇÞÇØÚàÏÒÃÑÏÑÇÏ
ÓËÚÇÒÃÍÇÞØÂÓÇÚÇÖÕßËÃÞÇÔÓÇàÁÉËÏÓÖÄØËÙÇÔÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÇ
ÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÑËÃÚÏÝÈÕÎÛÂÙÇÓËÔÇ
ÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙËÙßÔËÚÇÏØÏÙÚÏÑÁÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÔÕÏÐÇÔÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÏÞÛßÕÚØÕÌËÃÇÖÂØÇÓËÜÝ
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¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÁÞËÏËÖÏÚßÞÃÇÇÒÒ¦
ÊËÔÖÇÆËÏÔÇËÃÔÇÏÙÚÇÍÄÔÇÙÚÕÔ
ÜÑËÇÔÄÚÎÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏÕÑÙÊØ¦Ý
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Η πολυετής «Οδύσσεια» των αιτούντων άσυλο
Για όσους φτάνουν σήμερα στη Λέσβο το ραντεβού για την απαραίτητη συνέντευξη ορίζεται τον Φεβρουάριο του 2021
Tης ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Στο κόκκινο ÈØÃÙÑËÚÇÏÎ±ÖÎØËÙÃÇ
ÙÆÒÕßÙÚÎ¡ÄØÏÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏÇÏÚÕÆÔÚËÝ¦ÙßÒÕÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄËÔ¦ÓÏÙÎ
ÞØÄÔÕÍÏÇÔÇÊ×ÙÕßÔÚÎÔÇÔÇÍÑÇÃÇ
ÇÖÄÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÏÇ
ÄÙÕßÝÌÚ¦ÔÕßÔÙÂÓËØÇÙÚÕÔÎÙÃ
ÚÕÙÞËÚÏÑÄØÇÔÚËÈÕÆÕØÃàËÚÇÏÍÏÇ
ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÞØÕÔÏÑÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÚ¦ÚÕÕÖÕÃÕÕÏÇÏÚÕÆÔÚËÝËÃÔÇÏßÖÕÞØËÜÓÁÔÕÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙÚÕÔÎÙÃÒÄÍÜÚÎÝÑÕÏÔÂÝ
ÊÂÒÜÙÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÏÍËÜÍØÇÌÏÑÄÖËØÏÕØÏÙÓÄÙÚÕ
ÔÎÙÃ¦ÌÏÐÎÝÔÚÃÙÚÕÏÞÇÓËÍ¦ÒÎÂ
ÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎËÃÔÇÏÎÇÔÇÓÕÔÂ
ÑÇÏÙÚÇÍØÇÌËÃÇÇÙÆÒÕßÙËÄÒÎÚÎ
Þ×ØÇÄÖÕßÖÇØÇÖÁÓÖÕÔÚÇÏÄÙÕÏ
ÑØÃÔÕÔÚÇÏËß¦ÒÜÚÕÏÑÇÏÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÏÇÖÄÚÇÔÎÙÏ¦ÙÚÎÔÎÖËÏØÜÚÏÑÂÒÒ¦ÊÇ
¬ÕÓËÍ¦ÒÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÖÕßÓËÙÕÒÇÈËÃ¶ÚÕÕÖÕÃÕÓÖÕØËÃÔÇ
ÐËÖËØ¦ÙËÏÑÇÏÚÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇ¶ÇÖÄ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝ¦ÌÏÐÎÝÙÚÕÔÎÙÃÁÜÝ
ÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÍÏÇ
ÚÕË¦ÔÚÕÇÃÚÎÓÇÇÙÆÒÕßÁÍÏÔËÚËÒÏÑ¦ÊËÑÚÄÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÖ¦ÔÏÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏßÞÔ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕßÝÈØÕÆÓË
ÍÏÇÔÇÚÕßÝËÖÏÊ×ÙÕßÓËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎ®ÚÕÔÃàËÏÙÚÎÔ ®Õ¡¦ØÏÕÝ
ÇÒÁÇÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ±ÖÎØËÙÃÇÝÙÆÒÕßÚÎÝÁÙÈÕßÕÒÒÕÃËÃÔÇÏÇßÚÕÃÖÕßÑ¦ÔÕßÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇËÔÚÇÞÛÕÆÔÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏ
ÔÇÙÚÂÙÕßÔÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇàÜÂ
ÇÏÖ¦ÔÜÖÕßÚÇÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÈÍÇÃÔËÏÎÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÕÇÃÚÎÓÇ
ÇÙÆÒÕßÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÛÁÙËÏÑÇÏ
ËÃÔÇÏÇØÔÎÚÏÑÂ
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÚÕÄÔÕÓÇÑÇÏÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÎÝ
ËÌÎÓËØÃÊÇÝÓËÑÇÚÇÍÜÍÂÇÖÄÚÎ

ÕßÏÔÁÇÖÕßÁÌÚÇÙËÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎÁÙÈÕÖØÏÔ
ÇÖÄÚØÃÇÞØÄÔÏÇÙËÎÒÏÑÃÇËÚ×Ô
ÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÕßÊÕÆÒËßËÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÜÝÙÑÒ¦ÈÕÝÙÚÇÕØßÞËÃÇ
ÑÇÏÙÚÕÙ×ÓÇÚÕßÁÞËÏÇÑÄÓÇÚÇ
ÙÎÓ¦ÊÏÇÇÖÄÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÄÚÇÔ
ÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÔËÔÇÈÍ¦ÒËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÑÇÛÄØÏàËÚÕÇÌËÔÚÏÑÄÚÕß
ÓËÏÔËÍÏÇÒÃÍÕÑÇÏØÄÙÚÎ¡ÄØÏÇ
ÇÒÒ¦ÜÝÇÙßÔÄÊËßÚÕÝÇÔÂÒÏÑÕÝ
ÑØÃÛÎÑËËß¦ÒÜÚÕÝËÐÇÏØÁÛÎÑËÚÎÝ
ÑÕÏÔÂÝÊÂÒÜÙÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏÑÁØÊÏÙË®¦ØÙÎ
ÍËÜÍØÇÌÏÑÕÆÖËØÏÕØÏÙÓÕÆ¡ËÚÇÌÁØÛÎÑËÇÖÄÚÕÔÎÙÃÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÞÜØÃÝÜÙÚÄÙÕÔÇÁÞËÏÑ¦ÖÕßÔÇ
ÓËÃÔËÏÕÖÄÚËÍÏÇÁÐÏÓÂÔËÝàÕÆÙË
ÙÚÕÔÊØÄÓÕßÚßÞ×ÝÍÏÇÇßÚÄÔ
ÁÔÇÝÌÃÒÕÝÚÕßÕÕÖÕÃÕÝËÖÃÙÎÝ
ËÃÞËÈØËÛËÃÍÏÇÑÇÏØÄÙËÇÙÚËÍÃÇ
ÚÕÔÑÇÛÕÊÂÍÎÙËÙÚÕÖ×ÝÓÖÕØÕÆÙËÔÇÑÇÚÇÍØÇÌËÃËÖÃÙÎÓÇÁÚÙÏ
×ÙÚËÔÇÈØËÏÙÚÁÍÎÙËÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄ
ÚÏÝËÖÃÙÎÓËÝÊÕÓÁÝÍÏÇÇÙßÔÄÊËßÚÕßÝÇÔÎÒÃÑÕßÝ
ÖËÏÚÇÇÖÄÇØÑËÚÕÆÝÓÂÔËÝÕ
ÈØÂÑËÛÁÙÎÙÚÎÊÕÓÂÌÏÒÕÐËÔÃÇÝ
ÚÕß;OL/VTL7YVQLJ[®ÑÇÏÐËÑÃÔÎÙËÔÇÖÎÍÇÃÔËÏÙÞÕÒËÃÕËÔ×ÙÚÕ
ÓËÚÇÐÆÑÇÚÁÛËÙËÇÃÚÎÓÇÇÙÆÒÕß
ÁØßÙÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÄÖÜÝÑÇÏÌÁÚÕÝÕÊÕÆÒËÉËÙÑÒÎØ¦ÇÒÒ¦ÊËÔ
ÐÄÊËÉËÊËÑ¦ØÇ ÇÛ×ÝÎÓÎÚØÏÑÂ
ÚÕßÍÒ×ÙÙÇËÃÔÇÏÚÇÍÇÒÒÏÑ¦ÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÚÇÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÔÇÖ¦ËÏÙÚÕÍÇÒÒÏÑÄÙÞÕÒËÃÕÍÏÇÚÃÄÖÜÝ
ÕÃÊÏÕÝÒÁËÏÁÚÙÏÁÞÜÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÚÇÑÇÚÇÌÁØÜ
ÑÇÏÔÇÖ¦ÜÙËÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÙÚÎ
ÇÒÒÃÇ®ÁÒËÏÔÇÑ¦ÔËÏßØÜÖÇáÑÁÝÑÇÏÏËÛÔËÃÝÖÕßÊÁÝÍÏÇÚÃÚÕ
ÄÔËÏØÄÓÕßËÃÔÇÏÔÇÑÇÚÇÌÁØÜÔÇ
ÍßØÃÙÜÖÃÙÜÙÚÎÕßÏÔÁÇÑÇÏÔÇ
ÈÕÎÛÂÙÜÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÑËÃÓËÄÙÇÁÞÜÓ¦ÛËÏ®
¡ÁÙÇÙÚÇÊÆÕÞØÄÔÏÇÖÕßÈØÃ-

Η υπηρεσία ασύλου
στο νησί έχει δυνατότητα καταγραφής 600 αιτημάτων την εβδομάδα.
Ωστόσο οι αφίξεις
το ίδιο διάστημα
υπερβαίνουν τις χίλιες.
ÙÑËÚÇÏÙÚÎÊÕÓÂÕÁÓÇÛËËÖÃÙÎÝ
ÇÍÍÒÏÑ¦ÑÇÏËÒÒÎÔÏÑ¦ÑÇÏÁÑÒËÏÙËÚÇÃÍËÝÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇ
ÇÌÄÚÕßÍÏÄØÚÇÙËÚÇÍËÔÁÛÒÏ¦ÚÕß
ÑÇÏËÔ×ËÃÞÇÔÖËØ¦ÙËÏÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÎÔÎÓÁØÇÖÕßÓËÓÏÇÈ¦ØÑÇ
ËÃÞËÌÛ¦ÙËÏÙÚÎÁÙÈÕÑÇÏËÔ¦ÓÏÙÎÝÞØÄÔÕÝÇÖÄÚÎÔÎÓÁØÇÖÕß
ÁÊÜÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÙÚÎÔ±ÖÎØËÙÃÇ

ÙÆÒÕßÁÓÇÛËÄÚÏÚÕÇÃÚÎÓ¦ÚÕß
ÇÖÕØØÃÌÛÎÑË©ÊÏÑÎÍÄØÕÝÖÕß
ÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔßÖÄÛËÙÂÚÕß
ÑÇÚÁÛËÙËÇÃÚÎÓÇÙËÊËßÚËØÕÈ¦ÛÓÏÇËÖÏÚØÕÖÂÜÙÚÄÙÕËÐÎÍËÃÄÚÏ
ÎËÐÁÒÏÐÎÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÑÇÛÄÒÕßÈÁÈÇÏÎÚÎÔÖØ¦ÐÎÁÔÇÝ
ÔÁÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßËÃÞËÊÏ¦ÛËÙÎ
ÔÇËÔÚÇÞÛËÃÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÇÏÚÎÔ
ËßØÜÖÇáÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÁÑÇÔËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÑÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÇ
ÑÇÚ¦ÌËØËËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇÑÒÎÛËÃ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÔÇÍßØÃÙËÏËÑËÃÇÖÄÄÖÕßÐËÑÃÔÎÙË
ÓËÍ¦ÒÎÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÙÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝËÐÁÚÇÙÎÝÚÜÔÇÏÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÇÙÆÒÕßÓËÚÕßÖ¦ØÞÕÔÙÆÙÚÎÓÇ
ÑÇÏÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÏ
ÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÍØÇÌÂÑÇÏ

ÚÇßÚÕÖÕÃÎÙÎÄÙÜÔÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÇ
ÔÎÙÏ¦ÇÖÄÚÎÔÙÚßÔÕÓÃÇÑÇÏÚÕßÝ
ßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝØ×ÚÎÝ±ÖÕÊÕÞÂÝÍÏÇÑ¦ÛËÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÑÒËÃÔËÚÇÏÁÔÇØÇÔÚËÈÕÆ×ÙÚË
ÔÇÑÇÚÇÍØÇÌËÃÚÕÇÃÚÎÓÇÇÙÆÒÕß
ÖÕßÛÁÒËÏÔÇßÖÕÈ¦ÒËÏ¬ÕØÇÔÚËÈÕÆÙßÔÂÛÜÝÕØÃàËÚÇÏÚØËÏÝÓËÚÁÙÙËØÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÌÏÐÎ
ÚÕßÇÚÄÓÕß

«Απλά μαθηματικά»
¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÇÖÒ¦ÓÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÚ¦ÁÔÇÚØÄÖÕÄÖÜÝ
ËÐÎÍËÃÕ¡¦ØÏÕÝ ÇÒÁÇÝÓËÃÝ
ÜÝßÖÎØËÙÃÇÓËÈ¦ÙÎÚÕÊßÔÇÓÏÑÄÓÇÝÁÞÕßÓËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÓËÇÏÚÂÓÇÚÇÇÙÆÒÕßÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ©ÚÇÔÒÕÏÖÄÔÕÏ
ÇÌÃÐËÏÝÇßÚÂÚÎÔËÖÕÞÂÙÚÎÁÙÈÕ
ßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÕßÝÇÔÛØ×-

ÖÕßÝÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇËÃÔÇÏËÖÄÓËÔÕ
ÄÚÏÙßÔÁÞËÏÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÕÏËÑÑØËÓÄÚÎÚËÝ®ÚÕÔÃàËÏ
ÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÁÜÝÚÎÔËÐÁÚÇÙÎÚÕßÇÏÚÂÓÇÚÕÝÓËÙÕÒÇÈÕÆÔ
ÇÖÄÁÔÇÁÜÝÑÇÏÊÆÕÞØÄÔÏÇËÌÄÙÕÔÚÇØÇÔÚËÈÕÆÍÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎ
ÑÒËÃÔÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇÍÏÇÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÙÚÎ¡ÄØÏÇÑÇÏÇÑÄÓÇ
ÖÏÕÇØÍ¦ÙË¦ÒÒÇÑÁÔÚØÇÇÙÆÒÕß
ÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇ¡ËÚ¦ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÙßÔÁÔÚËßÐÎÝÓÁÙÇÙË
ÎÓÁØËÝÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÈÍÇÃÔËÏÎÇÖÄÌÇÙÎ¬ÕÖÄÙÕÍØÂÍÕØÇ
ÛÇÈÍËÏÎÇÖÄÌÇÙÎËÐÇØÚ¦ÚÇÏËÖÃÙÎÝÇÖÄÚÕÖÄÙÕÖËØÃÖÒÕÑÎËÃÔÇÏ
ËÌÄÙÕÔÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎËÐËÚ¦àËÚÇÏÇÚÕÓÏÑ¦®ÒÁËÏÕÑ ÇÒÁÇÝË
ËÖÄÓËÔÕÙÚ¦ÊÏÕÑÇÏËÌÄÙÕÔÎÇÖÄÌÇÙÎÙËÇqÈÇÛÓÄËÃÔÇÏÇØÔÎÚÏÑÂ
ÕÇÏÚ×ÔÁÞËÏÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇÖØÕÙÌÆÍËÏÙËÈqÈÇÛÓÄ¬ÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÇqÑÇÏÈqÈÇÛÓÕÆÚÏÝÖÇØÇÊÃÊÕßÔ
ÕÏßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÚÎÝ±ÖÎØËÙÃÇÝÙÆÒÕß®ËÐÎÍËÃÕÃÊÏÕÝ©ÚÇÔÙËÁÔÇ
JHTWÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÔÇÏËÒËÆÛËØÕÏÔÇÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÚÕÔÎÙÃËÃÔÇÏÇßÚÕÔÄÎÚÕÄÚÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕßÝËÔÚÕÖÃÙÕßÓËÖÃÙÎÝ
ÄÚÇÔÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÄÚÏÎÇÖÄÌÇÙÎ
ÛÇËÃÔÇÏÇØÔÎÚÏÑÂÊËÔÁØÞÕÔÚÇÏÔÇ
ÚÎÔÖÇØÇÒ¦ÈÕßÔ®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎ¡ÄØÏÇËÏÊÏÑ¦ÓËÚ¦ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÌÃÐËÜÔ
ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÊÆÕÓÂÔËÝËÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÎÍÏÇÄÒÕßÝ©
ÇÙÃÒÎÝ§Ú¦ÈÇÝÖØÄËÊØÕÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÑÇÏÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝßÖËÆÛßÔÕÝÚÕß ÁÔÚØÕß±ÖÕÊÕÞÂÝÑÇÏ
¬ÇßÚÕÖÕÃÎÙÎÝ ±¬ÙÚÎ¡ÄØÏÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÕßÖØ×ÎÔÊÏÕÏÑÎÚÂÏ¦ÔÔÎ¡ÖÇÒÖÇÑ¦ÑÎËÔÎÓÁØÜÙËÙÞËÚÏÑ¦ÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
ÚÕÔËÏÙÇÍÍËÒÁÇÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÁÞËÏÐËÖËØ¦ÙËÏÖÒÁÕÔ
ÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕß
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Ιστορίες
Ελλήνων
που διαπρέπουν
στη NASA
«Η επιστημονική ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ ËÃÔÇÏÇÊßÙ×ÖÎÚÎ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®Õ
ÚÇÓ¦ÚÎÝ ØÏÓÏàÂÝÇÖÄÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÞËÏÓÄÒÏÝÈÍËÏÇÖÄÓÏÇ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÎÔÕÓ¦ÊÇÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ(*,
(K]HUJLK*VTWVZP[PVU,_WSVYLY
ÚÎÝ5(:(ÚÕÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄËÐËØËßÔÎÚÂÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÁÔÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÞÏÒÏÄÓËÚØÇÓÇÑØÏ¦ÇÖÄ
ÚÎÎÑÇÏÓÇÝÖÇØÁÞËÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÕÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÑÇÏØÄÑÇÏÚÏÝ
ÎÒÏÇÑÁÝÑÇÚÇÏÍÃÊËÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕÔÇÖÄÎÞÕÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÔÚÜÔÏ¦ÊÕßËÃÔÇÏÇßÚÂ
ÖÕßËÒÁÍÞËÏÚÎÔÖÕØËÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÑÇÏ
ÚÕßÁØÍÕßÚÕßÝÑÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ÇÖÕÑÒËÃËÏÄÙÕßÝÊËÔÖÒÎØÕÆÔÚÇ
ÑØÏÚÂØÏ¦ÚÎÝÖÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ!ÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÇÔÇÌÕØÁÝÙËËÚËØÕÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÁØËßÔÇ
ÑÚÒÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÓÇÝÒÁËÏÕ
Ñ ØÏÓÏàÂÝÔÇÓÎÔËÖÏÈØÇÈËÆÕÔÚÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÚÇ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÖØÕÙÄÔÚÇÞÕßÓË
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÒÒÎÔËÝËØËßÔÎÚÁÝÖÕß
ÊÏÇÖØÁÖÕßÔÙËÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÇÔ¦
ÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏËÃÔÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏ¦ÐÏÕÏ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÇÒÒ¦ÊËÔÚÕßÝÊÃÔËÏ
ÑÇÔËÃÝÙÎÓÇÙÃÇ®
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÓËÚÎÔËßØÆÚËØÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝ
ÑÇÏÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÚÎÝÁØËßÔÇÝÙËÚÕÓËÃÝÄÖÜÝÎÑÕÙÓÕÒÕÍÃÇ
ÑÇÏÎÇÙÚØÕÌßÙÏÑÂÁÞÕßÔÁØÛËÏ
ÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÇØÑËÚÕÃËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏËØËßÔÎÚÁÝÑÇÏØÜÚ¦ÓË
ÚÕÔÑ ØÏÓÏàÂË¦ÔÖÇØÇÚÎØËÃÓÏÇ
ÇßÐÇÔÄÓËÔÎÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÚÕßÝÔÁÕßÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÍÏÇÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ
ÑÇÏÖØÕÈÕÒÂÇÔ¦ÍÑÎÚÜÔÔÁÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÍÏÇÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ
ËÃÔÇÏÁÔÇÌÇÏÔÄÓËÔÕÖÕßßÖÂØÞË
ÑÇÏÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇßÖ¦ØÞËÏÇÒÒ¦
ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÚÇÏÓËÙÕÈÇØÄÚÎÚÇ
ÑÇÏËßÛÆÔÎ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖÏÛÇÔÄÔÚ×ØÇÍÃÔËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÁÞËÏÙÞÁÙÎÓËÚÎÔßÖÕÈ¦ÛÓÏÙÎÚÕß
ÂÛÕßÝÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÍËÔÏÑ¦ÑÇÏ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÇßÚÄÁÞËÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÑÇÏÙÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎßÚÁÝÕÏÇØÞÁÝÁÞÕßÔßÖÕÞÜØÂÙËÏ®

Η αξιολόγηση
ÖÇØÕßÙÃÇÚÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔ
ÙÚÇÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÑÇÏÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝËÃÔÇÏ
ÙÂÓËØÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖ»ÄÚÏÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÇÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔÓËÚØ¦ËÏ
ÓÇÝÒÁËÏÕÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÝÙÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇßÚÂÎÖÇ-

ØÕßÙÃÇÊËÔÚÕßÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊÏÄÚÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÛÁÙÎÑÇÏÔÇ
ÊÏËÑÊÏÑÂÙÕßÔÇßÚÕÃÖÕßÛÇÚÕßÝ
ÑØÃÔÕßÔÛÇÊÕßÔÚÏÁÞÕßÔÍØ¦ÉËÏ
ÖÄÙËÝËÚËØÕÇÔÇÌÕØÁÝÁÞÕßÔÑÇÏ
ÚÏÇÔÚÃÑÚßÖÕÁÞËÏÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂ
ÚÕßÝÊÕßÒËÏ¦ÇÔ¦ÊËÏÐÎÍÃÔËÚÇÏ
ÙÚÕÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÑÄÙÓÕÑÇÏÄÞÏ
ÙÚÇÙÄÙÏÇÒÓÃÔÚÏÇ®
ØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝÓÁØËÝÕÚÇÓ¦ÚÎÝ ØÏÓÏàÂÝÊÏÁÈÎÚÕÑÇÚ×ÌÒÏ
ÚÜÔËÚ×ÔÑÇÏÙÚÎÔÖÕÒÆÞØÕÔÎÑÇØÏÁØÇÚÕßÍÔ×ØÏÙËÚÏÓÁÝÑÇÏ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÄÙÕÇÖÄÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÄÙÕÑÇÏÇÖÄÚÕ
ËßØÆÑÕÏÔÄÒÒÜÙÚËËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÎÍÂÛÎÑËÂÙßÓÓËÚËÃÞËÙËÖËÏØ¦ÓÇÚÇ

Σε οργανισμούςÌØiÝ-ÝVi -Ý~Ñ{ÑÉ{³ÊÐ{Ñ³ÈÉÂ³É¨{~ÖiÖÑ¨Âi ÜÜÊÉ{³iÐÌÉËÑ{Ð{Ñt~Ñ{~Ì³i³ÑuÉÙ~Ñ{ÜÜÒT¨Ì{Ñ

Αγρυπνο μάτι παρατηρεί
το κλίμα του πλανήτη

«Η ανάγκη των νέων
επιστημόνων
για αναγνώριση είναι
ένα φαινόμενο
που υπήρχε
και θα συνεχίσει
να υπάρχει, αλλά πρέπει
να γίνεται με σοβαρότητα
και ευθύνη»,
λέει ο κ. Κριμιζής.
¢ßÙÏÑÂÝÑÇÏÙÚÕßÝËÔÔÏ¦ÖÒÇÔÂÚËÝ
ÚÕßÎÒÏÇÑÕÆÓÇÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÓË
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÎÝ5(:(Ñ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÁÔÇÚÇÐÃÊÏÖÕß
ÖÕÒÒÕÃÇÖÄËÓ¦ÝÓÖÕØÕÆÓËÓÄÔÕ
ÔÇÕÔËÏØËßÚÕÆÓËÚÇÞØÄÔÏÇ
ÚÎÝÑÇØÏÁØÇÝÚÕßÙßÔÁÍØÇÉËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ¦ØÛØÇÙËËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÖËØÏÕÊÏÑ¦ÑÇÏÈÏÈÒÃÇÑÇÏ
ßÖÂØÐËËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÝßÖËÆÛßÔÕÝ
ÙËÖËÏØ¦ÓÇÚÇÖÕßËÑÚÁÒËÙÇÔÚÇ
ÛØßÒÏÑ¦ÄÍÏÇÚàËØ®ÑÇÏÚÕ ÇÙÃÔÏ®ÖÕßÊÏËØËÆÔÎÙËÚÕÔ ØÄÔÕ
ÑÇÏÚÇÊÇÞÚßÒÃÊÏÇÚÕß
ÖØ×ÚÎÚÕßËÖÇÌÂÓËØÕßÑÁÚËÝÑÇÏÖØÕÜÛÎÚÂØËÝÁÍÏÔËÓËÚÇ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÁÛÏÓÇÚÎÝ²ÃÕßÄÖÕß
ÓËÍ¦ÒÜÙË¬Õ ÌÕÃÚÎÙËÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ¡ÏÔËÙÄÚÇÝÑÇÏÓÏÇ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔÊÏ¦ÙÎÓÕÑÇÛÎÍÎÚÂ¬àÁÏÓÝÇÔÒËÔÖÕßÁÊÜÙË
ÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÙÚÏÝØÇÊÏËÔËØÍÁÝà×ÔËÝÍÆØÜÇÖÄÚÎÎÚÕß¦ÒÒÇÐËÚÎ
àÜÂ©ÔËÇØÄÝÌÕÏÚÎÚÂÝÚÎÝ¡ÏÔËÙÄÚÇÝÖËØÏÁÍØÇÌËÙÚÕÔÇÔÒËÔ
Ö×ÝÑÇÚÇÙÑËÆÇàËÁÔÇÔÓËÚØÎÚÂÑÕÙÓÏÑ×ÔÇÑÚÃÔÜÔÑÇÏÁÖËÏÚÇÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÕÔÖÂØËÙÚÕÓËÚÇÖÚßÞÏÇÑÄ
ÚÕßÖØÄÍØÇÓÓÇÃÍÕÇØÍÄÚËØÇÕ
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SHUTTERSTOCK

Μιλούν στην «Κ» για τη διαδρομή τους

«Η ανάδειξη ³É{³iÐÌoËÉ³Ñ{³É{³iÐ{~Ì~ÌÐ~Ñ{ÌT{
³ÑÌ{ÑÜÐË³{ÑuVÉ{iÐÑËÉ{³ituÙ{ÉÚÖØ×ÊÐiØÉ{³ÊÐÑØ
~Ñ{Ñ~ÑÙiÐÑÍ~ÌØ.³ÑÐÒ³iØ¨{Ð{ÇÊØ
ÚÇÓ¦ÚÎÝ ØÏÓÏàÂÝÑÇÚÇÙÑËÆÇàË
ÁÔÇÇÖÄÚÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÄØÍÇÔÇ
ÖÕßÛÇËÃÞËÖ¦ÔÜÚÕßÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ4HYPULY®ÍÏÇÚÕÔØÎ
ÂÓËØÇÕÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÝÚÇÓ¦ÚÎÝ ØÏÓÏàÂÝËÃÔÇÏ¦ÓÏÙÛÕÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßßÖÕßØÍÕÆÖÏÑØÇÚËÃÇÝ
ÑÇÏ¤ÎÌÏÇÑÂÝÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ßØÏ¦ÑÕßÏËØØÇÑ¦ÑÎÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏ
ÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÔÇÌÁØËÏÖÏÕ
ÑÕÔÚ¦ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÕÖØÄÙÌÕØÕ

ÇÖÄÖÕÒÒÁÝÖÒËßØÁÝÖËÊÃÕÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÝÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ¬ÕÒÒÎÔÏÑÄ ÁÔÚØÕ
ÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÇÔÚÏÑÇÚÁÙÚÎÙËÚÕÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÕÆÍÕßÙÚÕÚÕÔÒÒÎÔÏÑÄÏÇÙÚÎÓÏÑÄ©ØÍÇÔÏÙÓÄÑÇÏ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝÊÏÕÏÑÎÚÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÑÇÏÚÜÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÜÔÊÕÓ×Ô
×ÙÚËÔÇÙÚËÒËÞÜÛËÃÑÇÏÔÇÚËÛËÃ
ÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇ

Δεν είναι ÒÃÍÕÏÕÏÒÒÎÔËÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏËØËßÔÎÚÁÝÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ5(:(
ÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ,:(ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙËÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÖÕßÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓËÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÔÇÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÖÕß
ËØÍ¦àËÚÇÏÇÛÄØßÈÇÑÇÏÓËÛÕÊÏÑ¦ËÃÔÇÏÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßØÍÇÙÚÎØÃÕß*SPTH[LHUK9HKPH[PVU
3HIVYH[VY`®ÚÎÝ5(:(¦àÇØÕÝ
¥ØÇÏÄÖÕßÒÕÝÚÕÕÖÕÃÕÖÇØÇÚÎØËÃÚÏÝÏÊÏÄÚÎÚËÝÚÜÔÔËÌ×ÔÑÇÏ
ÚÜÔÇÏÜØÕÆÓËÔÜÔÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔ
ÇÖÄÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇßÚÄÖÕßÓÇÝ
ËÔÊÏÇÌÁØËÏËÃÔÇÏÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓË
ÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕØÄÒÕÝÚÕßÝÙÚÕÑÒÃÓÇÚÎÝÎÝÑÇÏÖ×ÝÛÇÚÕËÖÎØË¦ÙÕßÔÙÚÕÓÁÒÒÕÔ®ÓÇÝËÐÎÍËÃÕ
Ñ¥ØÇÏÄÖÕßÒÕÝ
ÔÇÝÙßÔÊßÇÙÓÄÝÚÆÞÎÝÖËØÏÙÚ¦ÙËÜÔÑÇÏËÐËÏÊÃÑËßÙÎÝÁÌËØÇÔ
ÙÚÎ5(:(ÚÕ ÚÕÔÑ¥ØÇÏÄÖÕßÒÕÁÖËÏÚÇÇÖÄÚÕÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÄÚÕßÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ4J.PSS
ÚÕß ÇÔÇÊ¦¡ÏÇÙÆÙÚÇÙÎÇÖÄ
ËÏÊÏÑÕÆÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÔËÌ×Ô
ÑÇÏÚÎÝÊÕØßÌÕØÏÑÂÝÚÕßÝÖÇØÇÚÂØÎÙÎÝÚÕÔÁÌËØËËÔ×ÖÏÕÔËÔÄÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆËØËßÔÎÚÂÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝ
ÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÙËÁÔÇ¦ÚÕÓÕÓË
ÍÔ×ÙËÏÝÙÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÎÝÎÒÏÇÑÂÝÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÝÙËÇÔÕÓÕÏÕÍËÔÂÔÁÌÎØÛÇÍÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÁÊÜÙÇÑÇÏÓÏÇÕÓÏÒÃÇ
ÑÇÏÇÖ»ÄÚÏÌÇÃÔËÚÇÏÓÖÄØËÙÇÔÇ
ÖËÃÙÜÍÏÇÚÏÝÍÔ×ÙËÏÝÓÕßËÖÃÚÕß
ÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÕßËÚÁÚÕÏËÝÖËØÏÖÚ×-

ÙËÏÝÙßÔÂÛÜÝÖØÕÙÑÇÒÕÆÔÇØÑËÚ¦¦ÚÕÓÇÇÒÒ¦ÖÕÚÁÊËÔÁÓÇÛÇ
ÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ®ÓÇÝÒÁËÏ
¬ÇÔÁÌÎÑÇÏÎËÖÃÊØÇÙÂÚÕßÝ
ÙÚÕÑÒÃÓÇËÃÔÇÏÁÔÇÓßÙÚÂØÏÕÚÎÝ
ËÖÏÙÚÂÓÎÝÖÕßÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÕ
ÚÎÝ5(:(ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏ×ÙÚËÔÇÊ×ÙËÏÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÇÕÖÕÃÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÍÏÇÔÇÖØÕÙÕÓÕÏ×ÙÕßÔÑÇÒÆÚËØÇÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦
ÚÕßÝÙËÑÒÏÓÇÚÏÑ¦ÓÕÔÚÁÒÇ¬Ç
ÔÁÌÎÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÏÚÇÞÆÔÕßÔÂ
ÔÇËÖÏÈØÇÊÆÔÕßÔÚÏÝÑÒÏÓÇÚÏÑÁÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏÁÚÙÏÔÇÛËØÓ¦ÔÕßÔ
ÂÔÇÉßÞØ¦ÔÕßÔÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÃÊÏÕÝÑÇÏÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÝÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÇÒÒÇÍÁÝ

«Τα νέφη μπορούν
να επιταχύνουν
ή να επιβραδύνουν
τις κλιματικές αλλαγές»,
λέει ο κ. Ωραιόπουλος.
ÙËÇÏÜØÕÆÓËÔÇÙÜÓÇÚÃÊÏÇÑÇÏ
ÇÁØÏÇÛËØÓÕÑÎÖÃÕß¬ÇËÖËÏÙÄÊÏÇØÆÖÇÔÙÎÝ®ÚÎÝÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÝ
ËÃÔÇÏÕØÇÚ¦ÇÖÄÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÓÇÝËÐÎÍËÃÄÖÜÝÈÁÈÇÏÇÑÇÏÚÇ
ÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÂÚÕßÝÖÕß
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÕß
ÑÄÙÓÕß¬ÕËØÍÇÙÚÂØÏÕÚÕß¦àÇØÕß¥ØÇÏÄÖÕßÒÕßÓÕÏ¦àËÏÙÇÔ
ÁÔÇ¦ÍØßÖÔÕÓ¦ÚÏÖÕßÖØÕÙÁÞËÏ
ÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝ

«Η έρευνα θέλει υπομονή, ορισμένοι χαραμίζονται σε ρηχά πράγματα»
«Το σημείο ÙÚÇÛÓÄÝÙÚÎÔÑÇØÏÁØÇ
ÓÕßÂÚÇÔÚÕÊËÆÚËØÕ:HIIH[PJHS
ÖÕßÖÂØÇ®ÓÇÝÒÁËÏÇÖÄÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ ¬àÕØÚà ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
²ØÆÙÇ ÕßÈËÒÏ×ÚÕßÍÏÇÚÎÔËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÂ¦ÊËÏÇÖÕßÚÎÔÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ¬ÄÚËÂÚÇÔÖÕßÖÂÍÇ
ÍÏÇÊËÆÚËØÎÌÕØ¦ÙÚÎ5(:(ÑÇÏ
ÊËÔÁÌßÍÇÖÕÚÁÐÇÔ¦®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÎÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÎËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝÑÇÏÓÁÒÕÝÚÎÝÏËÛÔÕÆÝÑÇÊÎÓÃÇÝÖÏÙÚÎÓ×ÔÚÜÔ¡Ë
ÙÖÕßÊÁÝ¢ßÙÏÑÂÝÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÛÎÔ×ÔÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙË
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝÎÑ ÕßÈËÒÏ×ÚÕßÐËÑÃÔÎÙËÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÑÇØÏÁØÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÖØÏÔËÖÏÙÑËÌÛËÃÍÏÇÖØ×ÚÕ:HIIH[PJHSÚÎ5(:(ÚÕ 
ÕÆÒËßÇÖ¦ÔÜÙÚÏÝËÑÒ¦ÓÉËÏÝ
ÚÜÔÇÑÚÃÔÜÔÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÑ¦ÔÜÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÏÄÚÏÊËÔßÖÂØÞÇÔÕÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ßÚÂÎÁØËßÔÇÍÏÔÄÚÇÔÓÄÔÕÙÚÕ
Ï¦ÙÚÎÓÇ®ÚÕÔÃàËÏ
ÖÄÚÄÚËÓËÑ¦ÛËËßÑÇÏØÃÇÖÂÍÇÏÔËÍÏÇÁØËßÔÇÙÚÎÔÓËØÏÑÂ

ÓÁÞØÏÖÕßÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß» ÁÔÇÝ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝÇÖÄÚÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÑÁÔÚØÕÖÚÂÙËÜÔ¡¦ØÙÇÒÚÎÝ
5(:(ÚÎÔÁÉÇÐË®Þ¦ØÎÙÚÏÝËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔËÝÍÔ×ÙËÏÝÚÎÝÃÞË
ÇÔÇÖÚÆÐËÏÁÔÇÖËÃØÇÓÇÙËÁÔÇÔ
ÊÕØßÌÄØÕ ÍÏÇ ÚÎÔ ÇÔÃÞÔËßÙÎ
ËÑÒ¦ÓÉËÜÔÇÑÚÃÔÜÔÖ¦ÔÜÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝËÃÞÇÑ¦ÔËÏËÍ×ÚÕÊÏÊÇ-

«Αυτό που λέω
στους φοιτητές είναι
να κάνουν μια δουλειά
που την αγαπούν και
όχι μόνο από ανάγκη»,
τονίζει η κ. Κουβελιώτου.

Από αριστερά, åooÉÜØÈ¨ÜËÙÑØV¨ÖÑÈKÉÜ{³È~Ñ{ÒÇÑ¨ØÏ¨Ñ{ÌÈÜØV³¨É{ØÉ{³ÊÐÉØÈÙÈÜÉÖÈÑÚÌ¨ÈKÑ~Ñ{ÐÉÚÙ{~ÒÉÚÓÉ{ØÉÈÚÖiØ³iÒÜÜiÒ~¨i³Èå³ÜÑ³{~Ö

ÑÚÕØÏÑÄÓÕßÙÚÎËØÓÇÔÃÇ©ÚÇÔ
ÊÕßÒÁÉÇÓËÓÇàÃÊËÔÂÛËÒËÔÇÓË
ÇÌÂÙËÏÔÇÌÆÍÜÇÒÒ¦ÊËÔÂÛËÒÇÕÆÚËËÍ×®ÒÁËÏÑÇÏÁÚÙÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÇÌÂÙËÏÍÏÇÖ¦ÔÚÇÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔÑÇØÏÁØÇ
ÚÎÝÂÚÇÔÎÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÚÎÝÆÖÇØ-

ÐÎÝÖßÑÔ×ÔÓÇÍÔÎÚÏÑ×Ô¦ÙÚØÜÔ
ÔËÚØÕÔÃÜÔTHNUL[HYZÂÓËØÇÓËÚ¦ÞØÄÔÏÇÙÚÎ5(:(
ËÃÔÇÏÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÙËÁÔÇÑÕØßÌÇÃÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÓËÓÏÇÕÓ¦ÊÇÇÌÕÙÏÜÓÁÔÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔ
ßÚÄÖÕßÒÁÜÙÚÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝ
ËÃÔÇÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÓÏÇÊÕßÒËÏ¦ÖÕß

ÚÎÔÇÍÇÖÕÆÔÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÇÖÄ
ÇÔ¦ÍÑÎÇÔÓÖÕØÕÆÔÌßÙÏÑ¦ÔÇ
ÁÞÕßÔËÖÏÒÕÍÂ®
¬ÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÇÍÇÖÕÆÙËÇÖÄ
ÖÇÏÊÃÑ¦ÔËÏÑÇÏÕËÙÙÇÒÕÔÏÑÏÄÝ
ÇÙÚØÕÌßÙÏÑÄÝÍÍËÒÕÝÕßØÒÃÊÇÝÕÕÖÕÃÕÝËØÍ¦àËÚÇÏÙÚÕ
(WWSPLK7O`ZPJZ3HIVYH[VY`ÚÕß

ÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß¬àÕÔÝ²ÄÖÑÏÔÝ©
ÑÕßØÒÃÊÇÝËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔÕÝÍÏÇ
ÚÇÚÎÒËÙÑÄÖÏÇÖÕßÌÁØËÏÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ7HYRLY:VSHY7YVIL®
ÚÎÝ5(:(ÙËÓÁÍËÛÕÝÑÕßÚÏÕÆÖÇÖÕßÚÙÏ×ÔÑÇÏÚÏÝËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÒÏÕßÖÄ
ÓÇÛÎÚÂÝÙÚÕÍßÓÔ¦ÙÏÕÂÐËØÇÄÚÏ

ÂÛËÒÇÔÇÇÙÞÕÒÎÛ×ÓËÚÎØÇÊÏÕÇÙÚØÕÔÕÓÃÇÑÇÏÔÇÁØÛÜÙÚÎÔ
ÓËØÏÑÂ©ÚÏÁÑÇÔÇÇÖÄËÑËÃÑÇÏ
ÖÁØÇËÃÞËÇßÚÄÚÕÔÙÑÕÖÄ®ÓÇÝ
ÒÁËÏÑÇÏÁÚÙÏÁÍÏÔËÖÇØ¦ÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙËÙÚÎÊÏÇÊØÕÓÂ
©ÏßÖÕÚØÕÌÃËÝÍÏÇÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÄÊËÔÂÚÇÔËÆÑÕÒÎßÖÄÛËÙÎÑÇÏ
ÁÖØËÖËÖØ×ÚÇÔÇÇÔÕÃÐËÏÇØÑËÚÁÝ
ÇÖÕØØÏÖÚÏÑÁÝËÖÏÙÚÕÒÁÝÖØÕÚÕÆ
ÍÃÔËÏÊËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß§ÁÕß¡ËÐÏÑÕÆÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕß» ÁØÇÙËÖÕÒÒÁÝ×ØËÝÙÚÏÝ
ÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
ÓÁÞØÏÔÇÙßÔÎÛÃÙËÏÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÝÇÒÒ¦
ÙÂÓËØÇÇÖÕÌÇÙÃàËÏÓËÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÙËÖÕÏÕÚÓÂÓÇÚÕßÖËØÏÂÒÏÕßÛÇÑÕÏÚ¦ÐËÏ®ÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕÚÎÝ5(:(ÑÇÏËÚÕÏÓ¦àËÏ
ÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÓÏÇÔÁÇÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÙÚÕÔÒÏÕÓËÁÔÇÖËÃØÇÓÇÖÕßÛÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑ¦ÚÏÙÇÔÚËÞÔÎÚÂ
ÁÑÒËÏÉÎÁØËßÔÇÛÁÒËÏÊÏ¦ÈÇÙÓÇÔÇÊÕßÒÁÉËÏÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÛÁÒËÏËÖÏÓÕÔÂÑÇÏßÖÕÓÕÔÂÑÇÏ
ÞÇØÇÓÃàÕÔÚÇÏÕØÏÙÓÁÔÕÏÙËØÎÞ¦
ÖØ¦ÍÓÇÚÇ®
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«Ζήσαμε τον εφιάλτη στις Μπαχάμες»
Ελληνες ομογενείς στη νησιωτική χώρα περιγράφουν στην «Κ» την εμπειρία τους από το χτύπημα του τυφώνα «Ντόριαν»
Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

Η Καλλιόπη ΚλωνάρηÁÔÏÜÛËÇÖÄÒßÚÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÎÍÏÇÚÕÔÚßÌ×ÔÇ
§ÚÄØÏÇÔ®ÃÞËÇÍÕØ¦ÙËÏÌÇÑÕÆÝ
ÑÇÏÖÕÒÒÁÝÓÖÇÚÇØÃËÝÍÏÇÚÃÂÐËØË
ÖÜÝÊËÔÛÇÁÞËÏØËÆÓÇÚØÄÌÏÓÇÍÏÇ
ËÑËÃÔÎÑÇÏÚÕÔÙÑÆÒÕÚÎÝÍÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕÊÏÇÓÁØÏÙÓ¦
ÚÎÝÙÚÕÔÎÙÃÑØÇÔÚ¡ÖÇÞ¦ÓÇËÃÞË
ÇÖÄÖÇÒÏ¦ÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏËÔÏÙÞßÓÁÔËÝ
ÖÄØÚËÝÑÇÏÓÏÇËÏÊÏÑÂÑÇÚÇÙÑËßÂÖÕß
Ñ¦ÒßÖÚËÄÒÇÚÇÇÔÕÃÍÓÇÚÇÓËÇÒÕßÓÃÔÏÕÇÖÄ¦ÑØÎÙË¦ÑØÎÙÜÝÍÏ»ÇßÚÄ
ÄÚÇÔÁÓÇÛËÍÏÇÚÕÔ§ÚÄØÏÇÔ®ÂÚÇÔ
ÉÆÞØÇÏÓÎÇØ¦ÚÏÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÄÒÕÏÙÑËÌÚÄÓÇÙÚÇÔÖÜÝÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÞËÏØÄÚËØÇÇÖÄÚÏÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÌÕØÁÝËÜØÕÆÙÇÓË
ÖÜÝÑÇÏÖ¦ÒÏÛÇÂÚÇÔÑ¦ÚÏÖËØÇÙÚÏÑÄ ÏÄÓÜÝÇÖÄÚÎÓÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔ
¦ÒÒÎÚÕÔÎÙÃÓÇÝÑÇÚÇÙÚØ¦ÌÎÑËÑÇÏ
ÇÑÄÓÎÊËÔÐÁØÕßÓËÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔ
ÔËÑØ×ÔÓÇÝ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÑËÃÔËÝÕÏ×ØËÝÂÚÇÔÕÏÞËÏØÄÚËØËÝ
ÚÎÝàÜÂÝÚÎÝ
¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓÏÒÂÙÇÓËÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕ
Ë¦ÖÚÇÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÄÙÕÎ ÇÒÒÏÄÖÎÄÙÕÑÇÏ¦ÒÒÕÏÒÒÎÔËÝÖÕß
àÕßÔÙÚÏÝ¡ÖÇÞ¦ÓËÝÊÏÎÍÂÛÎÑÇÔÚÇ
ÄÙÇÁàÎÙÇÔÚÏÝ×ØËÝÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÕØÍÇÔÜÓÁÔËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ
ÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇ

Οι κρίσιμες ώρες
ÑËÃÔÕÚÕ¦ÈÈÇÚÕÁÈØËÞËÑÇÚÇØØÇÑÚÜÊ×ÝÇÖÄÔÜØÃÝÑÇÏÑÇÔËÃÝ
ÊËÔËÖÏÚØËÖÄÚÇÔÔÇÑÏÔËÃÚÇÏÙÚÕÔ
ÊØÄÓÕ ÇÒÒÏÄÖÎËÃÞËÇÖÄÔÜØÃÝ
ÑÒËÃÙËÏËØÓÎÚÏÑ¦ÚÕÊÏÇÓÁØÏÙÓ¦ÚÎÝ
ÙÚÕÔÚØÃÚÕÄØÕÌÕÓÏÇÝÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇÝ©ÙÕÖËØÃÓËÔËÚÕÔÚßÌ×ÔÇÚÎÒËÌ×ÔÎÙËÑÇÏÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÊÁÑÇ
ÒÒÎÔËÝÚÕßÔÎÙÏÕÆÚÎÝ©§ÕÓÏÑÄÝ
ËÒËÑ¦ÔÕÝÚÂÝËÃÖËÖÜÝËÃÞËÓËÚÇÑÕÓÃÙËÏÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÑÄØÎÝÚÕßÄÖÕß
ÖÃÙÚËßËÖÜÝÛÇÂÚÇÔÇÙÌÇÒÂÝÇÒÒ¦ÄÚÏÂÚÇÔÇÔÂÙßÞÕÝÍÏÇÚÃÕÍÏÕÝ
ÚÕßËÃÞËÓÄÒÏÝÇÖÕÑÚÂÙËÏËÑËÃÔÕÚÕ
ÖØÜÏÔÄÁÔÇÓÜØÄÑÇÏÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓËÚÇÑÏÔÎÛËÃËÆÑÕÒÇÊÜÙÇÔ
ËßÞÁÝÍÏÇÊÆÔÇÓÎÕÁÔÇÝÙÚÕ¦ÒÒÕ
ÑÇÏÁÑÒËÏÙÇÔÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕ
ËÔÖÁØÇÙËÖÕÒÒÂ×ØÇÑÇÏÕÑ
ËÒËÑ¦ÔÕÝÖØÄÙËÐËÖÜÝÁÓÖÇÏÔË
ÔËØÄÓÁÙÇÙÚÕÙÖÃÚÏ²ÜØÃÝÊËÆÚËØÎÙÑÁÉÎÇÉÂÌÎÙËÚÏÝËÔÚÕÒÁÝÚÎÝ
ÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÁÈÇÒËÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦
ÚÕßÙËÁÔÇÈÇÔÑÇÏÐËÑÃÔÎÙÇÔÍÏÇÚÕ
ÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÓÏÇÝÇÔÏÉÏ¦ÝÚÕß ÇÔÕÔÏÑ¦ÛÇÚÕßÝÁÖÇÏØÔËÚÕÖÕÒÆÒË-

Η Αρτεμισία Ζερβός, ÐÑÇËÐÉÒÜÜÉØ
oÈÑË~ÉØVÐÑoÉ{¨ÉÖÉ{~ÑÚiÐÉ¨{Ò®ÆÆ
ÐÉ¨ËÙÉØ×Ñoi³Ìo{Ñ³ÈË³{$É{TÉ{¨iÐÑ³ËÑØ1ÉÌÙ¨Ø0ÑKÖiØ~Ò³ÓTÉ{¨oÑÉ{³~Ó³¨ÈÙTÊØ³ÜioÓ³³ÑÉ¨Ù¨ÌÐ{

«Ηταν Ñ~iÊÚ¨ËÜÉ¨uVÜÓÉ{
Ð{~ÌØ(ÉÜÉ~ÒØÉ¨{o¨Ò×³ÑØ
ÌÑÑ³{ÐÉ³{ÉÐÉ³i{~oÓÉ{Ò
³È³.ÒKKÑ³ÈÂÓÑÉ³~Ñ~Ì
×³o¨Ñ×ËÑÑÌÑÜÑ{Ì³É¨ÉØÑÓÐÉÜÉØ³{oÐÓØ

Το τελευταίοÙ{Ò³iÐÑiÑÜÜ{ÌiÜÒ¨iÐÑoÉ{¨ÉÖÉ{o{Ñ³Ñ¨×ÑÒ
×³o¨Ñ×ËÑ~Ñ{³ÈØÒ³ÉoÈØ³È³È×Ñ

«Ηταν σαν ένα τρένο
να έρχεται καταπάνω
μας. Για 48 ώρες απλά
καθόμουν αγκαλιά
με τον σκύλο μου
σε μια γωνία
και προσευχόμουν».
ÖÚ¦ÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙÕßÔËÑËÃËÑËÃÔÕÚÕ
ÈØ¦ÊßÄÓÜÝÚÕßÝÖÂØËÖ¦ÔÜÇÖÄÓÃÇ
×ØÇÚÇÔÙÇÔÙÑÎÔÂÇÖÄÛØÃÒËØ®
ÛßÓ¦ÚÇÏÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÕÊÎÍÕÆÙÇÓË
ÙËÊØÄÓÕßÝÂÊÎÖÒÎÓÓßØÏÙÓÁÔÕßÝ
ÑÇÏÓËÇÔÁÓÕßÝÚÄÙÕÏÙÞßØÕÆÝÖÕß
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÖÇØ¦ÙËØÔÇÔÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ¬ÇÖÇÏÊÏ¦ÁÑÒÇÏÍÇÔÑÇÏ
ÖÇØÄÚÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÓËÔÇÚÇÑÇÛÎÙßÞ¦ÙÕßÓËËÃÞÇÓËÑÇÏËÓËÃÝÖÇÔÏÑÕÈÒÎÛËÃ®ØÄÒÇÈÇÔÄÓÜÝÔÇ
ÌÚ¦ÙÕßÔÙÚÕÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÚÇÔÙË
ÄØÕÌÕÕÖÄÚËÛËÜØÎÚÏÑ¦ËÑËÃÛÇ
ÂÚÇÔÇÙÌÇÒËÃÝ
ÚÎÔ¦ÒÒÎ¦ÑØÎÚÕßÔÎÙÏÕÆÎ
ÇÒÒÏÄÖÎÊËÔËÃÞËÏÊÁÇÚÏÍÏÔÄÚÇÔ
ÁÐÜÕÛÄØßÈÕÝÄÓÜÝÖÕß¦ÑÕßÍËÚÎÔ
ËÃÞËÚØÕÓÕÑØÇÚÂÙËÏËÔÛÇÚÕÔÐËÞ¦ÙÜÖÕÚÁÄÙÕàÜÚÇÔÙÇÔÁÔÇ
ÚØÁÔÕÔÇÁØÞËÚÇÏÑÇÚÇÖ¦ÔÜÓÇÝ®Ûß-

Ó¦ÚÇÏÏÇ×ØËÝÇÖÒ¦ÑÇÛÄÓÕßÔ
ÇÍÑÇÒÏ¦ÓËÚÕÔÙÑÆÒÕÓÕßÙËÓÏÇÍÜÔÃÇÑÇÏÖØÕÙËßÞÄÓÕßÔÔÔÕËÃÚÇÏÖÜÝ
ÊËÔÁÑÒËÏÙÇÓ¦ÚÏÕÆÚËÒËÖÚÄÓÎÔÐËÞÔ¦ÝÖÜÝÁÞÜËÒÒÎÔÏÑÄÇÃÓÇÑÇÏËÃÓÇÏ
ÔËßØÏÑÂ®©ÚÇÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÖÜÝ
ÖÒÁÕÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÈÍÕßÔÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝËÑËÃÔÎÊËÔÚÕÚÕÒÓÕÆÙË
¬ËÒÏÑ¦ÈÍÂÑËÊÆÕÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇ
ÇÔÚÏÑØÃàÕÔÚÇÝËÏÑÄÔËÝÇÖÄÒßÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝËÑ¦ÖÕÏËÝÖËØÏÕÞÁÝ
ËÑËÃÄÖÕßÖÇÒÇÏÄÚËØÇÁÈØÏÙÑËÝÒËÜÌÄØÕßÝÚ×ØÇÁÈÒËÖËÝÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑÇÏÙÑ¦ÌÎÔÇÖÒÁÕßÔÙÚÕÔËØÄ
ÙÇÔÈÇØÑÕÆÒËÝËÔ×ÙÚÁÍËÝÐËÖØÄÈÇÒÒÇÔÇÖÄÚÕÔËØÄ®ÊÏÎÍËÃÚÇÏ©
ÑËÒËÑ¦ÔÕÝÓËÚÎÔÑÄØÎÚÕß¬¦ÙÇÁÌÚÇÙÇÔÓËÊßÙÑÕÒÃÇÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÖÕßÓÄÒÏÝËÃÞËÇÍÕØ¦ÙËÏËÑËÃÔÎÑÇÏ
ÚÕÈØÂÑÇÔÚËÒËÃÜÝÑÇÚËÙÚØÇÓÓÁÔÕ
ÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔÂÚÇÔÚÃÖÕÚÇÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÎÔÇÍÜÔÃÇÖÕßÖÁØÇÙÇÔÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÈØÕßÔÚÕÔÍÏÕÚÕßÓËÚÎ
ÍßÔÇÃÑÇÑÇÏÚÕÔËÕÍÁÔÔÎÚÕÓÜØÄ
ÈÇÒÇÔÖÇÔÚÕÆÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÕßÝÓÁÞØÏÖÕßÚËÒÏÑ¦
ÚØËÏÝÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇÑ¦ÖÕÏÕÝÚÕßÝ
ËÔÚÄÖÏÙËÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÄÖÕßËÃÞÇÔÈØËÏÑÇÚÇÌÆÍÏÕ
 ÇÒÒÏÄÖÎËÐÇÔÚÒÎÓÁÔÎÇÖÄ
ÚÎÔÇâÖÔÃÇÖÁØÇÙËÑÇÏËÑËÃÔÎÇÖÄ
ÄÒÇÚÇÖØÕÙÜØÏÔ¦ÑÁÔÚØÇßÖÕÊÕÞÂÝ

ÓÁÞØÏÔÇÈØËÏÚÕßÝÌÃÒÕßÝÚÎÝËßÚßÞ×ÝÂÚÇÔÄÒÕÏÚÕßÝÑÇÒ¦©ÏÙßÔÛÂÑËÝËÑËÃÂÚÇÔÚØÇÍÏÑÁÝ!ÈÒËÖËÝ
¦ÚÕÓÇÙËÁÔÇÔÞ×ØÕÔÇÑÕÏÓÕÆÔÚÇÏ
ÕÁÔÇÝÖ¦ÔÜÙÚÕÔ¦ÒÒÕÑÇÏÔÇÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÊÆÕÚÕßÇÒÁÚËÝÑÇÏÂÐËØËÝ
ÖÜÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÞÇÔÞ¦ÙËÏÚÇÖ¦ÔÚÇ
ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËÃÞÇÔÞ¦ÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÇÍÇÖÎÓÁÔÕÚÕßÝ®ÚÕßÝÊØÄÓÕßÝËÃÞÇÔÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃÇÚËÒËÃÜÚËÝÕßØÁÝ
ÙÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÇÔÕÏÞÚ¦ÈËÔàÏÔ¦ÊÏÑÇ
ÂÙÚÇÖÇÔÚÕÖÜÒËÃÇÄÖÕßÚÕÔËØÄ
ÂÕÖ¦ÍÕÝÂÚÇÔÙÇÔÞØßÙÄÝ²ÜØÃÝÎÒËÑÚØÏÑÄÂÔËØÄÎ ÇÒÒÏÄÖÎ
ÛËÜØËÃÚÕÇÖÄÚÕßÝÚßÞËØÕÆÝÍÏÇÚÃÎÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇÚÎÝËÃÞËÖÏÙÃÔÇ
ÑÇÏÇÖÄËÑËÃÁÈÍÇàËÓËÑÕßÈ¦ÔËØÄ
ÍÏÇÔÇÓÖÕØËÃÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÎÔ
ÚÕßÇÒÁÚÇÚÎÝ¬ÕÄÚÏÚÕÊÏÇÓÁØÏÙÓ¦
ÚÎÝÊËÔËÃÞËßÖÕÙÚËÃàÎÓÏ¦ÙÂÓÇÏÔË
ÈÁÈÇÏÇÖÜÝÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÙÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇ§ÇÙ¦Õß
ÄÖÕßÈØÏÙÑÄÚÇÔÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÎÝ
ØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇËÃÞÇÔÕÏÚØÇßÓÇÚÃËÝ
ÑÇÏÕÏ¦ÙÚËÍÕÏ
ÒÆÙÎÈØÁÛÎÑËÇÖÄÁÔÇÔÒÒÎÔÇÕÓÕÍËÔÂÐ¦ÊËÒÌÄÚÎÝ ÇÒÒÏÕÖÃÚÙÇÖ¦ØËÓÏÇÚÙ¦ÔÚÇÚÕÔÙÑÆÒÕÑÇÏËÚÕÏÓ¦ÙÕßÇÙËÖ¦ØÜÇÖÄ
ËÑËÃ®ÚÎÝËÃÖËÃÞËÔÇßÒ×ÙËÏÇÖÄ
ÚÕ§ÇÙ¦ÕßÁÔÇÏÊÏÜÚÏÑÄÇËØÕÖÒ¦ÔÕ
ÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏÎÕÓ¦ÊÇÚÕßÔÇÓË-
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ÁÞÇÙÇÔÚÎàÜÂÚÕßÝÍÏÇÚÕÔÚÄÖÕ
ÚÎÝÖÕßÛÇÑ¦ÔËÏÞØÄÔÏÇÔÇÇÔÇÑ¦ÓÉËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÊ¦ÑØßÇÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÝ
ÃÊÏÇÑÇÏÕÏÊÏÑÕÃÚÎÝËÃÞÇÔÙÜÛËÃ

Ιστορίες ξενιτεμού
ÚÕ§ÇÙ¦ÕßÇÙÌÇÒÂÝÖÒÁÕÔÎ
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Ñ¦ÚÏÚÄÙÕÚØÇßÓÇÚÏÑÄËÖÏÙÚØÁÌËÏÝ
ÙÚÏÝØÃàËÝÙÕß®ËÐÎÍËÃ©ÖÇÖÖÕÆÝ
ÚÎÝËÃÞËÁØÛËÏÙÚÏÝ¡ÖÇÞ¦ÓËÝÇÖÄ
ÚÎÔ ¦ÒßÓÔÕÑÇÏËÃÞËÌÚÏ¦ÐËÏÁÔÇ
ÓÏÑØÄÓÇÍÇàÃÓËËÃÊÎÖØ×ÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÚÏÝ¡ÖÇÞ¦ÓËÝÍËÔÔÂÛÎÑËÕ
ÖÇÚÁØÇÝÚÎÝ¶ÎÓÎÚÁØÇÚÎÝÂØÛË
ËÚ×ÔÇÖÄÚÎÔ ¦ÒßÓÔÕÍÏÇÔÇ
ÖÇÔÚØËßÚËÃÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÓÏÒÕÆÙÇÔ
ÓÄÔÕËÒÒÎÔÏÑ¦ÑÇÏÚÎØÕÆÙÇÔËßÒÇÈÏÑ¦ÄÒËÝÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÖÕßËÃÞÇÔÌÚÏ¦ÐËÏ
ÕÏÃÊÏÕÏÄÖÜÝÄÚÏÑ¦ÛËÖØÜÃÚØÇÍÕßÊÕÆÙÇÔÇÖÇØÇÏÚÂÚÜÝÙÚÕÔÊØÄÓÕ
ÍÏÇÚÕÙÞÕÒËÃÕÚÕÔËÛÔÏÑÄÆÓÔÕ
ÇÏËÔÔÕËÃÚÇÏÖÜÝÑ¦ÛË ßØÏÇÑÂ
ÖÂÍÇÏÔÇÔÙÚÎÔËÑÑÒÎÙÃÇÓÇàÃÓË

ÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ÖØ×ÚÎËÖÃÙÎÓÎÑÇÚÇÍØÇÌÂ
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ÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÎÔ ØÂÚÎÑÇÏÚÎÑÄÖËÒÕ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÙÌÕßÍÍÇØ¦ÊËÝÊÕÆÒËßÇÔÙÑÒÎØ¦ÖØÄÑÕÉÇÔ
ÑÇÏÁÌËØÇÔÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙßÍÍËÔËÃÝÑÇÏÌÃÒÕßÝÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÙÇÔ
ÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎàÜÂËÒÒÎÔÏÑÂÕØÛÄÊÕÐÎËÑÑÒÎÙÃÇÞÚÃÙÚÎÑËÓËÞØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÕ ÑÇÚ¦ÌËØÇÔ
ÔÇÌÁØÕßÔÏËØÁÇÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
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ÓÃÑØßÔËÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÒÁÕÔËÖÃÙÎÓÎÑÇÚÇÍØÇÌÂßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÃÖÕßÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÇÒÒ¦ÇÖÕÚËÒÕÆÔÇÑÄÓÎÑÇÏÕÏ
ÚØÃÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÕÓÕÍËÔËÃÝÓÏÇÊËÓÁÔÎ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÖÕßÙßÔÇÔÚÏÁÚÇÏÚÏÝ ßØÏÇÑÁÝÙÚÎÔËÑÑÒÎÙÃÇÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝ
ÍÏÕØÚÁÝÙÚÕËÚÂÙÏÕËÒÒÎÔÏÑÄÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÏÓËÑ¦ÛËËßÑÇÏØÃÇÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÏÝÞÇØÁÝÑÇÏÙÚÎØÃàÕßÔÕÁÔÇÝ
ÚÕÔ¦ÒÒÕÔÙÚÏÝÒÆÖËÝ
ÚÙÏÑÇÏÚ×ØÇÄÒÕÏÓËÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÚØÄÖÕÈÕÎÛÕÆÔ©ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝ
ËÄÊÜØÕÝ¬ÙÇÈÕÆÙÎÝÁÞËÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÑÇÏËÛËÒÕÔÚÏÑ¦ÈÕÎÛ¦ËÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÙÚÕÑÁÔÚØÕßÖÕÊÕÞÂÝÚÜÔ
ÖÒÎÍÁÔÚÜÔÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕËÔ×
ÙÚÎÔËÑÑÒÎÙÃÇÓÏÇÖÇØÁÇÍßÔÇÏÑ×Ô
Ñ¦ÛËÖØÜÃÓÇÍËÏØËÆËÏÓËØÃÊËÝ
ÌÇÍÎÚÕÆÍÏÇÚÇÕØÌÇÔ¦ÑÇÏÚÕßÝ
¦ÙÚËÍÕßÝÚÕßÚßÌ×ÔÇßÙÚßÞ×Ý
ÊËÔÖØÕÒÇÈÇÃÔÕßÓËÔÇÚÕßÝÌÚÏ¦ÐÕßÓËÚÏÝÙÖËÙÏÇÒÏÚÁÓÇÝÚÕÖÇÙÚÃÚÙÏÕÂÚÇÙÕßÚàÕßÑ¦ÑÏÇÍÏÇÚÃËÃÔÇÏ
ÓÖËÒÇÒÃÊÏÑÇÑÇÏÊËÔÖØÕÒÇÈÇÃÔÕßÓË®ËÐÎÍËÃÎØÚËÓÏÙÃÇËØÈÄÝÎ
ÕÖÕÃÇËÃÔÇÏËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇßÖËÆÛßÔÎÍÏÇÚÕÙßÙÙÃÚÏÕÚÎÝËÑÑÒÎÙÃÇÝ
ÑËÃÚ×ØÇÖËØÔ¦ËÏÚÇÖØÜÏÔ¦ÚÎÝÎ
ÇÒÒÏÄÖÎ©ÚÇÔÓÇÍËÏØËÆÜËÃÔÇÏÎ
ÓÄÔÎ×ØÇÖÕßÓÖÕØ×ÔÇÐËÞÇÙÚ×
ÇÃØÔÜÚËØ¦ÙÚÏÇÊÆÔÇÓÎÇÖÄÚÕ
ÄÚÏÓÖÕØ×ÔÇÈÕÎÛÂÙÜÓËÃÝÕÏ
ÒÒÎÔËÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÚØÜÍÄÓÇÙÚËÓËÚÇÐÆÓÇÝÇÒÒ¦ÙÚÇ
ÊÆÙÑÕÒÇÍÏÔÄÓÇÙÚËÁÔÇÑÇÏÇßÚÄ
ÓÕßÊÃÔËÏÑÕßØ¦ÍÏÕ®ËÐÎÍËÃ
Ø¦ÍÓÇÚÏÙËÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÖÕßÓÇÝÁÙÚËÏÒËÇÖÄÚÎÔÑÕßàÃÔÇ
ÚÎÝËÑÑÒÎÙÃÇÝÞÇÓÕÍËÒÕÆÙËÃÞÇÔ
ÓÄÒÏÝÓÇÍËÏØÁÉËÏÑÇÏÂÚÇÔÁÚÕÏÓÕÏ
ÔÇÌÕØÚ×ÙÕßÔÚÕÌÇÍÎÚÄÙÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÍÏÇÔÇÚÕÊÏÇÔËÃÓÕßÔ

Τα ασφαλιστικά ταμεία ενώπιον των γενετικών φαρμάκων
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ÖÇØÇÙÑËßÇÙÚÁÝÚÕßÝËßÇÍÍËÒÃàÕÔÚÇÏÚÎÔÃÇÙÎÚÎÝÇÔÛËÑÚÏÑÂÝÒËÓÌÕÈÒÇÙÚÏÑÂÝÒËßÞÇÏÓÃÇÝÂÚÎÝÑÒÎØÕÔÕÓÏÑÂÝÚÆÌÒÜÙÎÝÔÂÑÕßÔÙË
ÓÃÇÑÇÚÎÍÕØÃÇÌÇØÓ¦ÑÜÔÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÙÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÕÓËÚÎÔ
ËÖËÐËØÍÇÙÃÇÓËÍ¦ÒÜÔÄÍÑÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÒÒ¦ÓÏÑØÄ¶ÙËÑ¦ÖÕÏËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ¶ÑÒÏÔÏÑÄÊËÃÍÓÇÑÇÛ×Ý
ÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÙËÇØÏÛÓÎÚÏÑ¦ÓÏÑØÁÝ
ÕÓ¦ÊËÝÇÙÛËÔ×Ô
©ÕÓÄÚÏÓÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝ¢ÇØÓÇÑÕÒÕÍÃÇÝÙÚÕÙÚÁØÏÕÝ¬ÙÏÌÚÙÄÍÒÕßÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÑÇÏÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝËÍÑØÃÙËÜÔÚÕß©¢
ÖÕßÛÁÚËÏÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÍÏÇÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÜÔÈÏÕÒÕÍÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÏÖØÕáÄÔÚÜÔÇÃÓÇÚÕÝÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÙÚÎÔ ®ÄÚÏÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÕÔßÖÕÊÕÞÁÇ
ÚÜÔ¬ÒËßÑÕÑßÚÚ¦ØÜÔÇßÚ¦ÓÖÕØÕÆÔÔÇËÔÚÕÖÃÙÕßÔÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÚÕÇÔÚÏÍÄÔÕÙËÁÔÇÔÑÇØÑÏÔÏÑÄÄÍÑÕ
ÑÇÏÔÇÚÕÔÊÏÇÒÆÙÕßÔÇÌÕÆÖØ×ÚÇÁÞÕßÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÛËÃÔÇÍÃÔÕßÔËÖÏÛËÚÏÑ¦ÙÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÕ®

Η Γερμανία «δίνει»
τιμή και έπειτα από ένα
χρόνο τα επαναξιολογεί,
ενώ η Μεγάλη
Βρετανία καταβάλλει
τα χρήματα μόνον εάν
η θεραπεία αποδειχθεί
αποτελεσματική.
ÏÇÔÇÍÃÔËÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÂÙË
ÖÏÙÚÕÖÕÏÎÓÁÔÇÑÁÔÚØÇÓËÙÞËÚÏÑ¦
ËÑÖÇÏÊËßÓÁÔÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝÞØËÏ¦àËÚÇÏÖÒ¦ÙÓÇÇÃÓÇÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÙÚÇÑÁÔÚØÇÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÖÕßÁÞÕßÔÚÎÔÖÇÚÁÔÚÇÄÖÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÚÇÑÆÚÚÇØÇÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÇÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÇÑÆÚÚÇØÇËÖÇÔËÏÙ¦ÍÕÔÚÇÏÙÚÕÙ×ÓÇÚÕß
ÇÙÛËÔÕÆÝÍÏÇÔÇÊÕßÒÁÉÕßÔ®¬Ç
ÑÁÔÚØÇÇßÚ¦ÖØÁÖËÏÔÇÙÚËÒËÞ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÇÏÓÇÚÕÒÄÍÕßÝÖÕßÁÞÕßÔ
ËÓÖËÏØÃÇÑÇÏÔÇÁÞÕßÔÏÙÚÕØÏÑÄÓËÚÇÓÕÙÞËÆÙËÜÔÓßËÒÕÆ®
©ÏËÚÇÏØËÃËÝ5V]HY[PZÑÇÏ.PSLHK
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇÖØÕáÄÔÚÇËÍÑØÃÛÎÑÇÔ
ÖØÄÙÌÇÚÇÞÜØÃÝÔÇÁÞÕßÔËÔÚÇÞÛËÃ
ÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝÁÞÕßÔ
ÖØÕÑØÃÔËÏÍÏ»ÇßÚÁÝÚÏÝÛËØÇÖËÃËÝÚÇ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÍÃÇÕÌÃÇÇÃÊÜÔ
ÑÇÏÇÖÇÔÏÑÕÒ¦ÕßÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ©ÏÛËØÇÖËÃËÝÇßÚÁÝßÏÕÛËÚÂÛÎÑÇÔÖÁØßÙÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÓÇàÃ
ÓËÓÏÇÙÖ¦ÔÏÇÍÕÔÏÊÏÇÑÂÛËØÇÖËÃÇ
ÇÖÄÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ:WHYR ÕÓÏÙÏÄÔ
ÁÞËÏËÍÑØÃÔËÏÂÊÎÇÖÄÚÕÑÇÔÄÔËÝÍÏÇÚÎÙÜÙÚÂÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÝ
©Ñ¬ÙÏÌÚÙÄÍÒÕßÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÄÚÏ

Στα τέλη ³È¸Æd È¨ÑÍ~ÌØ$¨oÑ{ÐÌØ'Ñ¨ÐÒ~ÉËTÉÉo~¨ËÉ{³i
É{ÑooÊÓÂ{×Ñ¨ÐÒ~È³i¨ËÇ³Ñ{³ioÉÉ³{~Ê³¨Ëii${³{ÐÓØ
³ÈØ~ÈÐÑË³Ñ{ÑÌ´¸ÆÆÆÆÉÈ¨ÓØ¬¸®´mÆÉÈ¨
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÛËØÇÖËÃÇÖØÕâÖÕÛÁÚËÏ
ÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËÃÇ¶ÖÇØÇÓÁÔËÏÎÛËØÇÖËÃÇÖØ×ÚÎÝÍØÇÓÓÂÝ¶ÑÇÏËÌÇØÓÄàËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÄÚÇÔÎ
ÒËßÞÇÏÓÃÇÍÃÔËÏÇÔÛËÑÚÏÑÂÙÚÇÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËßÚÏÑ¦Ì¦ØÓÇÑÇ
¬ÇÁÐÏÌ¦ØÓÇÑÇÖÕßËÍÑØÃÛÎÑÇÔ
¶ÂÊÎÚÕ.S`ILYHÔÇß¦ÍÎÙË®ÒÄÍÜ
ÚÏÓÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÙÕÙÚÕÆËÖÏÚßÞÃÇÝÚÎÝÛËØÇÖËÃÇÝ¶ÊËÔÇÔÇÚØÁÖÕßÔ
ÇÖÒ¦ÚÕÔÕØÏÙÓÄÚÕßÌÇØÓ¦ÑÕß
ÇÒÒ¦ËÍËÃØÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÄÖÜÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÂÛÎÑËÎ ®ÓÏÒ×ÔÚÇÝ
ÓËßÖËÆÛßÔÕßÝÚÇÓËÃÜÔÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔÍÍÒÃÇÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ
ÚÇÑØÇÚÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÓÄÔÕÍÏÇÚÕßÝ
ÇÏÓÕÌÏÒÏÑÕÆÝÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÇÙÌÇ-

ÒÏÙÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇßÖÕÒÕÍÃàÕßÔÄÚÏÕÏ
ÔÁËÝÛËØÇÖËÃËÝÛÇÙÚÕÏÞÃÙÕßÔ
ÊÏÙËßØ×ÖÇØÇÖ¦ÔÜÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÙÂÓËØÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÖËØÃÖÕß
ËÑÇÚËßØ×ÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÓÖÕØËÃÔÇÌÚ¦ÙËÏÑÇÏÙÚÇ
ÊÏÙËØÓÇÔÃÇÙÂÓËØÇÊÃÔËÏ®ÚÏÓÂÙËÇßÚ¦ÚÇÌ¦ØÓÇÑÇÑÇÚÄÖÏÔÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÇÒÒ¦ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕÚÇËÖÇÔÇÐÏÕÒÕÍËÃÓËÚØ×ÔÚÇÝÑÄÙÚÕÝÑÇÏÄÌËÒÕÝ©ÖÜÝ
ÑÇÏÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏ
ÚÇÞØÂÓÇÚÇÓÄÔÕÔË¦ÔÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÎÛËØÇÖËÃÇËÏÊ¦ÒÒÜÝÕÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝÙÚÁÒÔËÚÇÏÙÚÕßÝ
ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝ®
©ÇÏÓÇÚÕÒÄÍÕÝ ×ÙÚÇÝÚÇÓÇ-

ÚÄÖÕßÒÕÝÊÏËßÛßÔÚÂÝËÌÇØÓÕÙÓÁÔÜÔËÖÏÙÚÎÓ×ÔÚÕß ¬ÛÔÏÑÄ
ÁÔÚØÕØËßÔÇÝÑÇÏ¬ËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÝ
Ô¦ÖÚßÐÎÝÒÁËÏÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÓËËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÑÇÛ×ÝÕÏÇØÏÛÓÕÃ
ÇÙÛËÔ×ÔËÃÔÇÏÓÏÑØÕÃ®ÔÇÇÖÄ
ÚÇ ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ ÖÕß ÇÑÄÓÇ ÊËÔ
ÁÞËÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÛËÃÙÚÎÞ×ØÇËÃÔÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÛÔÏÑÕÆÇØÞËÃÕß
ÔËÕÖÒÇÙÏ×Ô¶ÁÞËÏËÐÇÍÍËÒÛËÃÖ¦ÓÖÕÒÒËÝÌÕØÁÝ¶ÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÑÕßÓÖ×ÙËÏ®ÓË¦ÒÒËÝÈ¦ÙËÏÝÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÛ×ÝÍÏÇÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÜÔ
ÙÞËÚÏÑ×ÔÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔÛËØÇÖËÏ×Ô
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÁÝËÐËÚ¦ÙËÏÝ
ÑÇÏÙÜØËÃÇÍËÔËÚÏÑ×ÔÑÇÏÑÒÏÔÏÑ×Ô
ÊËÊÕÓÁÔÜÔ©ÏËÏÊÏÑÕÃËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏ
ÍÏÇÚÎÒËÓÌÕÈÒÇÙÚÏÑÂÒËßÞÇÏÓÃÇÕ
ÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÊËÔÐËÖËØÔ¦
ÚÕßÝËÃÑÕÙÏÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎ
ÄÚÏÎÛËØÇÖËÃÇÍÃÔËÚÇÏÓÃÇÌÕØ¦
ÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÑÇÏÈØËÚÇÔÏÑ¦ÚÇÓËÃÇ
ÑÇÚÇÔÁÓÕßÔÚÎÊÇÖ¦ÔÎÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÖÒÎØ×ÔÕßÔÓÄÔÕÔ
Ë¦ÔÇßÚÂÇÖÕÊËÏÞÛËÃËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎ
ßÚÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏ
ÁÔÇÑËÌ¦ÒÇÏÕÇÖÄÓÄÔÕÚÕßÛÏÑÄ
ÑÇÏÏÇÚØÏÑÄ¬ÏÛÇÙßÓÈËÃÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÔÕÇÙÛËÔÂÝÑÇÚÇÒÂÐËÏÂ
ßÖÕÚØÕÖÏ¦ÙËÏÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÛÇÚÕßÇÌÇÏØËÛËÃÚÕÍËÔËÚÏÑÄßÒÏÑÄ
ÓÁÞØÏÚÎÔ×ØÇÖÕßÛÇÚÕßËÖÇÔËÍÞßÛËÃ"½ÇÔÚÕßËÖÇÔËÍÞßÛËÃÑÇÏ
ÇÓÁÙÜÝÑÇÚÇÒÂÐËÏ"©ÏÛËØÇÖËÃËÝ
ÒÁËÏÕÑ¬ÙÏÌÚÙÄÍÒÕßßÖÄÑ¦ÖÕÏËÝ
ÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÓÖÕØËÃÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÓÏÇËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÇ¬
ÒËßÑÕÑÆÚÚÇØÇÚÇÕÖÕÃÇÓËÚÎÙËÏØ¦
ÚÕßÝÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÌÒËÍÓÕÔ×ÊÎÓÄØÏÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇ
ÙÆÔÊØÕÓÕÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÐÕßÊËÚË-

ØÜÛËÃÓËÁÔÇÇÔÚÃÙÜÓÇÇÒÒ¦ÓÁÞØÏ
ÚÄÚËÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÓÏÇÑÇÑÂÑÒÏÔÏÑÂËÏÑÄÔÇ¯®©ÏËÚÇÏØËÃËÝ
Ö¦ÔÚÜÝÇÖÁÞÕßÔÇÖÄÚÕÔÇßÖÕÊÆÕÔÚÇÏÚÕßÝÓÏÑØÕÆÝÛËÕÆÝ®ÑÇÏËÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖØÕÙËÑÚÏÑÁÝÑÇÛ×ÝÚÇ
ÑÈÇÔÚÏÑ¦¦ÒÓÇÚÇÙÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÙËÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÈÂÓÇÚÇÄÖÏÙÛËÔ®ËÓÖÕØÏÑ¦ÇÒÒ¦
ÑÇÏÌÂÓÎÝÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÜÙÚÄÙÕÄÚÏÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝÛÇ
ÈØËÛËÃÓÖØÕÙÚ¦ÙË¦ÍÔÜÙÚËÝÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇÖØÕÑÒÂÙËÏÝÑÇÛ×ÝÖÞÚÕ
ÇÑØÏÈÄÚËØÕÔÕÙÕÑÕÓËÏÇÑÄÌ¦ØÓÇÑÕ
ÚÕÇÔÚÏØËßÓÇÚÏÑÄ/\TPYHÙÚÕÏÞÃàËÏ
ÙÂÓËØÇÍÏÇÚÕÔÇÙÛËÔÂÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÔÓÂÔÇÎÙßÙÑËßÇÙÃÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÒÏÇÔÏÑÂÚÏÓÂËßØ×

Η αποζημίωση
©ÖØÄËÊØÕÝÚÕßßÔÊÁÙÓÕß¢ÇØÓÇÑËßÚÏÑ×ÔÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ©ÒÆÓÖÏÕÝÇÖÇÊÎÓÎÚØÃÕßÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÙÚÎÔ ®!/ÛÁÙÎÓÇÝËÃÔÇÏÔÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÜÔ
ÞÜØ×ÔÇßÚ×ÔÙÙ!ÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÞ×ØÕßÑÇÏÔÇÑÇÛÕØÃÙÕßÓË
ÁÔÇÊÏÑÄÓÇÝÇÔ¦ÒÕÍÕÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇ
ÚÕÖ×ÝÕÏËÚÇÏØËÃËÝÈÏÕÌÇØÓÇÑËßÚÏÑ×ÔÌÇØÓ¦ÑÜÔÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÕÆÔÔÁËÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝ
ÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝÖÕßÛÇÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙË
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÏÊÏÑ¦ÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÎÒÕÍÏÑÂÚÜÔÙÚÇÛËØ×ÔÑÒËÏÙÚ×ÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓ×Ô
ÁÞËÏÑßØÏÇØÞÂÙËÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÁÞËÏÖÒÂÐËÏÑÇÃØÏÇÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕßÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕß
ÓÏÇÑÇÒÂÏÊÁÇÛÇËÃÔÇÏÕÑÇÛÕØÏÙÓÄÝ
ËÔÄÝÖØÄÙÛËÚÕßÐËÞÜØÏÙÚÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÍÏÇÚÎÔÇÖÕàÎÓÃÜÙÎ
ÚÜÔÛËØÇÖËÏ×ÔÇßÚ×Ô®
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Το μοιραίο τρίγωνο στον Περσικό Κόλπο
Ντόναλντ Τραμπ, Αγιατολάχ Χαμενεΐ και Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σε ένα ριψοκίνδυνο παιχνίδι, εκτός ελέγχου
ÊËÃÞÛÎÑÇÔÇÔÃÑÇÔÕÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÇKYVULZÑÇÏÚÕßÝ ØÕßà
ÖÕßÁÖÒÎÐÇÔÚÎÔ(YHTJV
ÏÇÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄÙÇÔÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÄÓÜÝÚÃÖÕÚÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÇÊÏÇÔÄÎÚÕÖÏØØËÖÂÝÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÒÎÉÎßÉÎÒÕÆØÃÙÑÕßÞÜØÃÝ
ÑÇÔÔÇÚÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÇÖÁÙßØËÚÎÞ×ØÇÚÕßÇÖÄÚÎÊÏËÛÔÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÏØÇÔÏÑÄÖßØÎÔÏÑÄ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÓÏÇËÖÏÒÕÍÂÖÕßÁÍÏÔËÎÓÂÚØÇÄÒÜÔÚÜÔËÔÚ¦ÙËÜÔ
ÙÚÎÔÖÏÕËÆÌÒËÑÚÎÖËØÏÕÞÂÚÕß
ÑÄÙÓÕßÏÛÇÔÄÚÇÚÇÖÃÙÚËßËÄÚÏÕÏ
ÇÙÌßÑÚÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝ
ÛÇÑ¦ÓÉÕßÔÚÎÔÏØÇÔÏÑÂÎÍËÙÃÇ
ÑÇÏÛÇÚÎÔÕÊÎÍÂÙÕßÔÍÕÔßÖËÚÂ
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ÇÔ×ÚÇÚÕßÎÍÁÚÎÍÏÇÚÕÒ¦ÞÒÃ
²ÇÓËÔËãÛØÏÇÓÈÕÒÕÍÕÆÙËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËßÚÁØÇÍÏÇÚÎÛËÇÓÇÚÏÑÂËÖÃÛËÙÎÖÕßËÃÞËÙÎÓËÏÜÛËÃÊÆÕ
ÎÓÁØËÝÔÜØÃÚËØÇÙËÖËÚØËÒÇáÑÁÝ
ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝ(YHTJV
©ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÝÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÊÃÊËÏËÖÏÖÕÒÇÏÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚÕÝ©ÚÏÊËÔÖÁÚßÞÇÔ
ÕÆÚËÕÇÔÚ¦Ó²ÕßÙËãÔÙÚÕßÝÊÆÕ
ÖÕÒÁÓÕßÝÚÕß ÄÒÖÕßÕÆÚËÎÒ
¦ÏÔÚÇÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßËÃÞË
ÍÃÔËÏÑÇÚÕØÛÜÚÄÇßÚÂÚÎÌÕØ¦©
ÖËÚØËÒÇáÑÄÝÍÃÍÇÔÚÇÝÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝÕÕÖÕÃÕÝËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏÚÕ ÚÜÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÔÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔÖËÚØËÒÇÃÕßÇÖÕÊËÃÞÛÎÑË
ÄÚÏÙÚÎØÏàÄÚÇÔÙËÖÂÒÏÔÇÖÄÊÏÇ
¡ÁÙÇÙËÓÏÇÔÆÞÚÇÎÖÇØÇÍÜÍÂ

Σενάρια

Η επίθεση
στην Aramco ενίσχυσε
τους σκληροπυρηνικούς
σε Ουάσιγκτον,
Τεχεράνη και Ριάντ,
φέρνοντας πιο κοντά
το ενδεχόμενο
της σύρραξης.
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ÚÕßÓÇÆØÕß®ÞØßÙÕÆÑÇÏÇÔÇÙÆØÕÔÚÇÝÓÔÂÓËÝÇÖÄÚÕÖËÚØËÒÇáÑÄ
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Οι τρόποι διεξαγωγής των πολέμων του μέλλοντος είναι ήδη εδώ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔÇÖÁÑÒËÏÇÔÓÏÑØÄÚËØÕßÊÏÇÓËÚØÂÓÇÚÕÝÖÇÃÑÚËÝ
ÂÓËØÇÕÖÂÞßÝÁÞËÏÑÇÚËÈËÃÖÕÒÆ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÇ¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÑØ¦ÚÎÊÏÇÛÁÚÕßÔÖßØÇÆÒÕßÝ ØÕßà
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔKYVULZËÌÕÊÏÇÙÓÁÔÇÓË
ÌÕÔÏÑ¦ÄÖÒÇ©ÏÇØÏÛÓÕÃÇßÚÕÃÛÇ
ÇßÐÎÛÕÆÔÖËØÇÏÚÁØÜÑÇÛ×ÝÔÁÕÏ
ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝÄÖÜÝÎ ÃÔÇÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔÚÎÊÏËÛÔÂÇÍÕØ¦ÄÖÒÜÔ
ÓËÖØÕáÄÔÚÇÚÕßÝÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÚÇÑØ¦ÚÎ©ØÍÇÔ×ÙËÏÝÑÇÏ
ÑÏÔÂÓÇÚÇÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ

Ολες οι πλευρές μιας
σύγκρουσης μπορούν
να γίνουν υπολογίσιμες
στη θάλασσα, στον αέρα,
στον κυβερνοχώρο.
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Θα έλεγε ÑÇÔËÃÝÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
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ØÕÓÖÕÚÏÑ×ÔÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔÖËØÔ¦ËÏÇÖÇØÇÚÂØÎÚÕÇÖÄÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑÂÝ¦ÓßÔÇÝÖÕßÙÚÕÃÞÏÙÇÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏ
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¡ÄÔÕÖÕßÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÊËÔÂÚÇÔ
ÚÇÏÔÃÇÚÕß²ÄÒÏÍÕßÔÚÇÒÒ¦ÎÊßÙ¦ØËÙÚÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÔÇËÃÔÇÏÇÈÁÈÇÏÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ËÖÃÛËÙÎÙËËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝ
(YHTJVÙÚÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇ
ÖÕßÓËÃÜÙËÙÚÕÓÏÙÄÚÎÔÖËÚØËÒÇáÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝÞ×ØÇÝ±ÖÂØÐÇÔÇÔÚÏÌÇÚÏÑÁÝËÑÊÕÞÁÝÚÄÙÕÍÏÇ
ÚÕßÝÊØ¦ÙÚËÝÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÕËÃÊÕÝ
ÚÜÔÄÖÒÜÔÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÔËÃÓÇÙÚËÙÃÍÕßØÕÏÍÏÇÑ¦ÚÏ
ËÃÔÇÏÄÚÏÎËÖÃÛËÙÎÇßÚÂÇÔÁÊËÏÐË
ÑØÃÙÏÓËÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕß©ÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÔ
ÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇßÚ×ÔÚÜÔÇÒÒÇÍ×ÔÓËÑÇÒÆÚËØÕÚØÄÖÕÇÖ»ÄÚÏ
ÁÑÇÔÇÔÕÏÇÕßÊ¦ØÇÈËÝ
¡ÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÚÇÖÏÕÖØÕÎÍÓÁÔÇÕÖÒÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÂÚÇÔÓÕÔÕÖ×ÒÏÕÚÜÔÏÙÞßØÄÚËØÜÔÑØÇÚ×Ô
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ¬ÕßÉÎÒÄÑÄÙÚÕÝ
ÑÇÏÕÏÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇÖÕÒÆßÉÎÒÂËÏÊÃÑËßÙÎËÑËÃÔÜÔÖÕßÛÇÚÇ

Tμήματα ³È¨ÑÖÜÈÓÜiÂÑÉ³¨ÉÜÑÍ~ÓØÉo~Ñ³Ñ³ÒÉ{Ø³iØÝ¦>RÈo~Ó³¨Ñ~Ñ{Ñ¨ÈËÑÑ{
.ÑÈÙÒ¨ÑKÉØVÉ{ÐÓ³ÑØÌ³{Ê³Ñ{¨Ñ{~ÊØ¨ÓÜÉÈiØ
ÙÚÎßØÃÇÚÕ©Ï²ÕÆÛÏÁÖÒÎÐÇÔÙÚÄÞÕßÝÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝÑÇÏÚÜÔÓÏØ¦ÚÜÔÑÇÚ»ËÖÇÔ¦ÒÎÉÏÔÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÇßÚ¦
ÚÇÑØ¦ÚÎËÖËÔÁÈÎÙÇÔÙÚÕÔËÓÌÆÒÏÕÖÄÒËÓÕÚÎÝ±ËÓÁÔÎÝÚÕ

H Σαουδική Αραβία
¡ËÈ¦ÙÎÇßÚÂÚÎÔÖØÕáÙÚÕØÃÇ
ÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÚÎÝËÃÔÇÏÇÖÕØÃÇÝ
¦ÐÏÕÔÖ×ÝÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÚÕ
ÑØ¦ÚÕÝÓËÚÕÔÚØÃÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÙÚÕÔ

ÑÄÙÓÕÂÚÇÔÚÄÙÕÑÇÑ¦ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÎÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝ
ÃÙÜÝÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔËÒÒÏÖÂ
ÑÇÚÇÔÄÎÙÎÇÖÄÓÁØÕßÝÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÙÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÕßÖÕÒÁÓÕß©Ï
ÖØÄÕÊÕÏÙÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÑÇÏÙÚÎØÕÓÖÕÚÏÑÂÙÎÓÇÃÔÕßÔ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÄÚÏÎÑÆØÏÇÇÖËÏÒÂ
ÍÏÇÁÔÇÊÏßÒÏÙÚÂØÏÕÁÔÇÇËØÕÊØÄÓÏÕÂÁÔÇÇËØÕÖÒÇÔÕÌÄØÕÃÙÜÝ
ÊËÔÛÇÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÆØÏÕÇÖÄÚËØ¦ÙÚÏÇÑÇÏÖÇÔ¦ÑØÏÈÇÖßØÇßÒÏÑ¦

ÙßÙÚÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÇÖÄÓÏÑØ¦ÇÔÇÒ×ÙÏÓÇKYVULZ
ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÇÇÓßÔÚÏÑ¦
ËÖÏÚËÒËÃÇÚÜÔÑØÇÚ×ÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇËÖÇÔËÑÚÏÓÂÙÕßÔÚÏÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÚÕßÝÑÇÏÔÇËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÔÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÔÁÜÔÇÖËÏÒ×Ô©ÏÖÄÒËÓÕÏÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ
ÛÇÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÙËÖÕÒÒ¦ÖËÊÃÇ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÕÖÇØËÒÛÄÔÇÔ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÇÓËÁÔÇÇÔÚ¦ØÚÏÑÕ
ÑÃÔÎÓÇÂÓÏÇÓËÙÇÃÕßÓËÍÁÛÕßÝ
ÊÆÔÇÓÎÙÇÔÚÕØ¦ÑÎÓ¦ÞÎÊÏ-

ËÐÇÍÄÚÇÔÙÚÎÔÐÎØ¦¬×ØÇÄÞÏ
ÓÄÔÕÕÏßÖËØÊßÔ¦ÓËÏÝÇÒÒ¦ÄÒËÝ
ÕÏÖÒËßØÁÝÓÏÇÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÍÃÔÕßÔßÖÕÒÕÍÃÙÏÓËÝÙÚÎ
Û¦ÒÇÙÙÇÑÇÏÚÕÔÇÁØÇÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÚÕÔÑßÈËØÔÕÞ×ØÕ
©ÒÇÇßÚ¦ÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÕÌËÃÒÕßÓËÔÇÇÐÏÕÒÕÍÕÆÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÕÑÄÙÚÕÝÓÏÇÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝËÖÁÓÈÇÙÎÝØÏÔÇÖÄÚÁÙÙËØÇ
ÞØÄÔÏÇÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÐËÑÃÔÎÙËÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÂ
ÆËÒÒÇ®ÖÕÒßËÛÔÏÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÙÚÎÔ±ËÓÁÔÎÖØÕÙÊÕÑ×ÔÚÇÝÍØÂÍÕØÎÔÃÑÎÒÒ¦ÕÖÄÒËÓÕÝÙßÔËÞÃàËÚÇÏÑÇÏÎÔÃÑÎËÃÔÇÏÓÇÑØÏ¦
ÂÓËØÇÖÕßÓÏÑØ¦ÁÛÔÎÑÇÏÓÎ
ÑØÇÚÏÑÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ËÖÏÌÁØÕßÔËßÑÕÒÄÚËØÇÇÖÇÔÚÎÚÏÑ¦ÖÒÂÍÓÇÚÇÓËKYVULZÖßØÇÆÒÕßÝÑÇÏÖËÏØÇÚËÃÇÙÚÕÔÑßÈËØÔÕÞ×ØÕÎßÖÄÛËÙÎÚÜÔËÆÑÕÒÜÔ
ÖÕÒÁÓÜÔÖÕßÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÓÇÑØÏ¦ÞÜØÃÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝËÃÔÇÏ
ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÙÌÇÒÓÁÔÎ
ÇÖÄÄÚÏÂÚÇÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÖØÁÖËÏÔÇ
Ò¦ÈËÏßÖÄÉÏÔÄÒÕßÝÇßÚÕÆÝÚÕßÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÄÖÜÝÑÇÏÚÇÖÇÛÂÓÇÚÇÚÜÔÙßÓÓ¦ÞÜÔÚÎÝÑÇÛ×Ý
ËÐËÚ¦àËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÖÇØÁÓÈËÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÙÚÕÔ ÄÒÖÕ
ßÖÄÛËÙÎÓÖÕØËÃÔÇÐËÑÃÔÎÙË
ÙÚÏÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝ
ØÇÈÃÇÝÙÇÔÙÑÎÔÂÚÇÏÔÃÇÝÛØÃÒËØÇÒÒ¦ÙÚÎÔËÐÁÒÏÐÂÚÎÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÍÃÔËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂ
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Ασχημο το... κλίμα για τους πολιτικούς
Διαδηλώσεις, οι μεγαλύτερες όλων των εποχών, σε 149 χώρες, ενόψει της αυριανής διάσκεψης στον ΟΗΕ για το περιβάλλον
ÒÏÝ ÁÞËÏÇÔÚÃÛËÚÎ¦ÖÕÉÎ¬ÎÔ
ÇØÇÙÑËßÂÕÞ¦ØÚÎÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÂÚÇÔËÔÚËÒ×ÝÑÇÒßÓÓÁÔÕÝÇÖÄ
ÖÏÔÁàËÝ®ÇÔÇÍÍËÒÃÇÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÜÔ
ÓËÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÙËÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÖÄÒËÏÝËÔ×ÕÏÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝËÑÚÃÓÎÙÇÔÄÚÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÎÞ×ØÇÈÍÂÑË
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝËÑÇÚ¦ÔÛØÜÖÕÏ
 ÃÔÇÖÕßÓÁÞØÏÖØÏÔ
ÞØÄÔÏÇÂÚÇÔÚÕÓÇÆØÕÖØÄÈÇÚÕ®
ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝØÆÖÇÔÙÎÝËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÑÇÏÓËÖÏÕÌÏÒÄÊÕÐÕßÝÙÚÄÞÕßÝÁÞÕÔÚÇÝÂÊÎßÖËØÑÇÒÆÉËÏÑÇÚ¦ ÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝ
ÎÒÏÇÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÖÕßËÃÞËÛÁÙËÏ
ÍÏÇÚÕÑÇÏËÖÏÙÖËÆÊÕÔÚÇÝÍÏÇ
ÚÕÇÔÚÃÚÕßÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÖÕßÕÏØÆÖÕÏÚÎÝÛÇÇØÞÃÙÕßÔ
ÔÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏ

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Οι μαθητές

REUTERS / FABRIZIO BENSCH

Εκατομμύρια ¦ÔÛØÜÖÕÏ ÙË ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÙË Þ×ØËÝÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÔÔÚÇØÑÚÏÑÂ
ÖÄÚÕ ÁÏÖ¬¦ÕßÔÑÇÏÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÁÜÝÚÎÔ ÇÓÖ¦ÒÇÚÕ ÇØ¦ÚÙÏ
ÑÇÏÚÎ¡ËÒÈÕÆØÔÎÖËØÔ×ÔÚÇÝÇÖÄ
ÄÒËÝÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝ
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÑÇÏÚÎÝÛÂÔÇÝÄÖÕßÊÏÇÊÂÒÜÙÇÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
¦ÔÛØÜÖÕÏÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝÓÇÛÂÚØÏËÝÑÇÏÓÇÛÎÚÁÝ
©ÏÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÁÝÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝËÖÚËÓÈØÃÕßÃÙÜÝÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÏÙÚÕØÃÇÝÍÏÇÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÛÁÓÇÚÇÏØÏ¦àÕßÔÙËÄÍÑÕ
ÑÇÏÖÕÒßÓÕØÌÃÇÓËÚÕÓÁÍËÛÕÝÑÇÏ
ÚÇÖÕÒÒ¦ÖÒÕÑ¦ÓÏÇÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÑØÃÙÎÝ©ÏÎÍÁÚËÝÖÕßÛÇÙßÍÑËÔÚØÜÛÕÆÔÇÆØÏÕÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÛÁÙÕßÔÚÏÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÚÕßÝÙÚÎÏ¦ÙÑËÉÎØ¦ÙÎÝÍÏÇÚÕ
ÒÃÓÇÚÕß©ÛÇÚÕÑ¦ÔÕßÔÓË
ÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÌØÁÙÑÇÖØÄÙÜÖÇ
ÚÎÝÕØÍÏÙÓÁÔÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÔËÕÒÇÃÇÝÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÝ
ÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÕÍËÔÏÑÄÝÍØÇÓÓÇÚÁÇÝ
ÚÕß©ÔÚÄÔÏÕÑÕßÚÏÁØËÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÓÎÊ×ÙËÏÇÆØÏÕÚÕÔÒÄÍÕ
ÙËÄÙÕßÝÎÍÁÚËÝÊËÔÑÇÚÇÌÛ¦ÙÕßÔ
ÓËÖØÕÚ¦ÙËÏÝÙÚÏÝÇÖÕÙÑËßÁÝÚÕßÝ
ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÁÐÜÇÖÄÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÚÜÔÕÓÏÒÎÚ×ÔÎÍÁÚËÝÄÖÜÝ
ÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÚÕÔßÙÚØÇÒÄÑÕÚ¡ÄØÏÙÕÔÑÇÏ
ÚÕÔØÇàÏÒÏ¦ÔÕÇãØ¡ÖÕÒÙÕÔ¦ØÕ
¦ÖÕÏÕÏÄÖÜÝÕÒÒÎÔÇÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÛÇÑÕÓÃÙÕßÔÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎÖØÕÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÒÒÇÍÂÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÁØÇÄÓÜÝÇÖÄÚÇËÖÏÓÁØÕßÝÓÁÚØÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝÙÚÎ
ÓËÒÒÕÔÚÏÑÂàÕÌËØÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕàÕßÓÃ®ÚÎÝÙßÔÄÊÕßÛÇ
ËÃÔÇÏÚÕÖÄÙËÝÑÇÏÖÕÏËÝÞ×ØËÝÛÇ
ÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÔÔÇÚÎÔÇÖÕÚØÁÉÕßÔÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÕßÝØÆÖÕßÝ
ÇÊËÙÓËßÛËÃÑÇÓÃÇÞ×ØÇÔÇ
ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÎÔËÖÏÊÄÚÎÙÎËÐÕØÆÐËÜÔÓÁÙÜÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ×ÔÔÄÓÜÔ"Ç
ÓËÚÇÛÁÙËÏÑÇÓÃÇÞ×ØÇÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝ
ÍÏÇÓÎÊËÔÏÑÁÝËÑÖÕÓÖÁÝØÆÖÜÔÔÜØÃÚËØÇÇÖÄÚÕ"ÇËÐÇÍÍËÃÒËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÎÍÁÚÎÝÙÞÁÊÏÕ¡¦ØÙÇÒ®
ÍÏÇÚÎÔËÔËØÍËÏÇÑÂÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎ

Χιλιάδες ÜË³ÉØÙ{ÑÙÊÜÑ³i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ~Ñ{³É¨ÜËÛiÐ~ÌiiVÈÙiÐ{ÉÖÚi~É³iËÙ{ÑÐÓ¨ÑVÙÉËTÉ{Ì³{³®´³É¨ÐÑÌÜ³
Ü{³{~É{ÚÊÉÚÉ¨ÉË³ÑÐÓ³¨Ño{Ñ³iÑ³{ÐÉ³{i³iØ~Ü{ÐÑ³{~ÊØÑÜÜÑoÊØiÐÑ³{~Ì³É¨ÑÑÌ³ÑÐÓ³¨Ñ¨ÚiiØ³iØ{~Ð{~ÊØÑÒ³ÈÂiØ

Εκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο τον κόσμο, κυρίως
νέοι, ζήτησαν από τους
ηγέτες να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα
των αποφάσεών τους
για το μέλλον της Γης.
ÄÒÕßÚÕßÑÚÏØÏÇÑÕÆËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÓÄÔÕÈÏÕÑÒÏÓÇÚÏÑ×Ô
ÑÚÏØÃÜÔ"ÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÑÇÓÃÇÞ×ØÇÔÇÓËÏ×ÙËÏÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÕÓËØÃÊÏÕ
ÚÎÝÇßÚÕÑÃÔÎÙÎÝÙÚÏÝÓËÚÇÌÕØÁÝ
ÑÇÏÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ¦ÓËÙÇÚÕßÝ
ÑÏÔÎÚÂØËÝËÙÜÚËØÏÑÂÝÑÇÆÙÎÝÓË
ÎÒËÑÚØÕÑÏÔÎÚÂØËÝ"ÇÊËÙÓËßÛËÃ
ÑÇÓÃÇÞ×ØÇÔÇÇÖËÐÇØÚÎÛËÃÇÖÄ
ÚÕÔÒÏÍÔÃÚÎÙËÖÁÔÚËÊÁÑÇÞØÄÔÏÇ
ÇÔÚÃÙË"ÇßÖ¦ØÐËÏÌÄØÕÝ
ÙÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝØÆÖÜÔÑÇÏÖ×ÝÛÇ

Το κόστος της αδράνειας
Οσο iÑiÈTËÑ³iØÑo~ÌÐ{ÑØ~{ÊØoÐiØo{Ñ³i~Ü{ÐÑ³{~Ê~¨ËiÉ³ÉËÉ³Ñ{V³ÌÚÑÉ~ÜÉËÈ{Ü{³{~ËÈÙiÜÈ
Ñ{~³ÒÌ³{ÙÉ³ÈØÑ×¨ÒVÌØ ³ÌÑÜ³0¨ÑÐåÜÜÒÚÑT¨É{Ñ³ÉËÜÖÐÉoÑÜÖ³É¨iËÉi³É{ÉÖiTÉØÉÂÑooÉÜËÉØ³ÈÜËÑ¨TioÑÐÉ³Ñ×¨Ñ³ÖÉÒÐÉÑÉ×Ñ¨ÐÌ{ÐÉØÜ{³{~ÓØÐÉ¨ÑoÐÑ³{~ÌÑ³Ë~³È
(¨~É{ÐÓÈÑÐiÚËÂÈ³ÑÈÐ×Ó¨³ÑÈ³ÈØ³i¨ËÇÈV~Ò{{Ñ¨TioËÐ¨ÉËÑ{TÈ¨{³ÖÌ³{ÙÉÜÑÐKÒÈ³ÜÐi¨Ò
ÐÓ³¨Ño{Ñ³ËÑÈ³ÒÚÑÓTÈÐÉoÒÜ~Ì³Ø$ÐØÌ~Ñ{ÑÉËÑ{³
~Ì³Ø³iØÙ¨ÒiØV³~Ì³Ø³iØÑÙ¨ÒÉ{ÑØÉËÑ{ÜÖÐÉoÑÜÖ³É¨
g~Ñ{Ì³ÑÐÓ³¨Ñ~ÑÚÈ³É¨ÖV³Ì{¨{ÇÑ³{~ÒÚÑT¨É{Ñ³ÉËÑÉËÑ{ ~³ÌØÑØ~{ËÑÑ×ÑËÈÐÉÌ³{ÙÉÐÑØÉÙ{Ñ×Ó¨È{ÉÌÐÉÉØoÉ{ÓØ
ËÐÏÙÕØØÕÖÎÛÕÆÔÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕß
ÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ"©Ï
ËÐÇÍÍËÒÃËÝÛÇËÃÔÇÏÊËÙÓËßÚÏÑÁÝÂ
ÓËÓÕØÌÂËßÞÕÒÕÍÃÕß"
ÈÏÜÓÁÔÎËÓÖËÏØÃÇÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ¦ÔÛØÜ-

ÖÕÏÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÁÞÕßÔàÂÙËÏ
ÖßØÑÇÍÏÁÝÖØÜÚÕÌÇÔÕÆÝÁÑÚÇÙÎÝ
ÖÒÎÓÓÆØËÝÚØÕÓÇÑÚÏÑ×ÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÙÇØÜÚÏÑÕÆÝÇÔÁÓÕßÝÑÇÑÁÝ
ÙÕÊËÏÁÝÄÒÕÑÇÏÖÏÕËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÕÆÝ
ÑÇÆÙÜÔËÝÄÚÏÈÒÁÖÕßÔÚÕßÝÖÇÍË-

Ο Αντόνιο Γκουτιέρες
αποφάσισε να μη δώσει
τον λόγο σε ηγέτες
που θα καταφθάσουν
χωρίς προτάσεις έτσι
άφησε εκτός ομιλητών
τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ú×ÔËÝÔÇÒÏ×ÔÕßÔÑÇÏÚÇÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇÔÇÑÇÚÇØØÁÕßÔÁÞËÏÑ¦ÔËÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÑÕÏÔÂÝ
ÍÔ×ÓÎÝÊËÑÚÏÑÄÙËÊØÇÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ
ÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÊËÃÞÔËÏÄÚÏ
ÚÕ ÚÜÔËØÓÇÔ×ÔÄÒÜÔÚÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÖËÖÕÏÛÂÙËÜÔÛËÜØËÃÚÇ
ÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÇÖÄÚÇÓÁÚØÇÖØÕ×ÛÎÙÎÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÔ×ÓÄ-

²×ØËÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏÎÍÁÚËÝÙÇÓÖÕÚ¦ØÕßÔÚÇÓÁÚØÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÄÖÜÝÕÏËÃÊÇÔ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖÕÒÃÚËÝÔÇÖÒÎÓÓßØÃàÕßÔÚÕßÝÊØÄÓÕßÝËÔ×ÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÎÊÎÓÕÚÏÑÂÇØÞÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÎÇÖÕßÙÃÇÇÖÄÚÕÙÞÕÒËÃÕ
ÍÏÇÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÎÊÏÇÊÂÒÜÙÎËÃÔÇÏÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÎÏÊÁÇÚÜÔ
ÓÇÛÎÚ×ÔÖÕßÙÚÇÓÇÚÕÆÔÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÍÏÇÔÇÊÏÇÊÎÒ×ÙÕßÔÌÇÃÔËÚÇÏÚØÇÈÎÍÓÁÔÎÓÄÔÕÙËÄÙÕßÝ
ÊËÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÔÖ×ÝÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÜÔÙÎÓËØÏÔ×ÔÖÇÏÊÏ×Ô
ÊËÖÕÏÑÏÒÃÇ®ÚÜÔÙßÔÛÎÓ¦ÚÜÔÚÜÔÖÒÇÑ¦ÚÑÇÏÚÜÔÊØ¦ÙË×ÔÚÕßÝÙÇØ×ÔËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇÓËÇÌÕÖÒÏÙÚÏÑÂËßÛÆÚÎÚÇÇÍÏÔÄÓÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÄÝÇÒÒ¦
ÁÞÜ¦ØÏÙÚÇÙÚÎÌßÙÏÑÂ®ÁÍØÇÌË
ÚÕÇßÚÕÙÞÁÊÏÕÖÒÇÑ¦ÚßÙÚØÇÒÁàÇÝÊÏÇÊÎÒ×ÚØÏÇÝÑÇÛ×ÝÎÏÊÁÇ
ÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙßÓÈÏÈÇÙÓ×ÔÖÕß
ÖËØÏÌØÕÔÕÆÔÚÕßÝÔÄÓÕßÝÚÎÝÌßÙÏÑÂÝËÐÕØÍÃàËÏÇßÚÕÆÝÖÕßÛÇÈÏ×ÙÕßÔÚÕÔÇÌÏÒÄÐËÔÕÑÄÙÓÕÚÜÔ
ËÖÄÓËÔÜÔÊËÑÇËÚÏ×Ô
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÓÜÝ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÕßÝÎÍÁÚËÝÚÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÚÕßÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÖÕß
ËÓÖÕÊÃàÕßÔÚÎÒÂÉÎÓÁÚØÜÔÊËÔ
ËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔÐÁØÕßÔÚÏÁØÞËÚÇÏ
ÔÜØÃàÕßÔÖÕÒÆÑÇÒ¦ÇÒÒ¦ÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇËÛËÒÕÚßÌÒÕÆÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÖËØÍÃÇÚÎÝÂÝËÖÚËÓÈØÃÕßÑÇÏËÑËÃÔËÝÖÕßÛÇÁØÛÕßÔ
ÁÞÕßÔÙÚÄÞÕÔÇÚÇØÇÑÕßÔÂÙÕßÔ
ÑÇÏÚÕßÝÖÏÕÇÊÏ¦ÌÕØÕßÝ

Η 16χρονη Σουηδή που δεν μασάει τα λόγια της
ÒÕßÓËÔÇÁÞÕßÓË ÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝ
ÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÓËÚÎÔßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÙÚÕÔÈÇÛÓÄ ËÒÙÃÕßÇÖÕÓÁÔËÏÔÇËÑÖÁÓÉÕßÓË¶ÇÖÁÓËÔËÚÎÔ
ÎÇÔÕßÇØÃÕßÔÇËÑÖÁÓÉÕßÓË¶ÍÏÍÇÚÄÔÕßÝÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕß
¦ÔÛØÇÑÇÙÙÓËÚÕßÝÙÎÓËØÏÔÕÆÝ
ØßÛÓÕÆÝÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÛÇËÐÇÔÚÒÂÙËÏÇßÚÄÔÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ
γυρίζει τον κόσμο,
κρούοντας τον κώδωνα
του κινδύνου
για την καταστροφή
του περιβάλλοντος,
κερδίζοντας φίλους και
δημιουργώντας εχθρούς.
ÙËÞØÄÔÏÇ©ÆÚËÓÃÇÌÕØ¦ÊËÔ
¦ÑÕßÙÇÖÕÒÏÚÏÑÄÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÔÇÇÔÇÌÁØËÏÇßÚ¦
ÚÇÔÕÆÓËØÇÃÔÇÏÙÇÔÔÇÓÎÔÐÁØËÚËÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÃÔÇÏÙÇÔÔÇ
ÓÎÔÁÞËÚËÑÇÔÊÏÇÈ¦ÙËÏÚÎÔÖÏÕ
ÖØÄÙÌÇÚÎÁÑÛËÙÎÚÕß07**ÇÖÄ
ÚÎÔÕÖÕÃÇËÐÇØÚ¦ÚÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÓÇÝ®

Παραδοχή
¦ÖÕßËÊ×ÄÙÕÏßÖÕÚÏÓÕÆÔÚÎÔ
ÑØÁÚÇßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÏÔÇÖÇØÇÊËÞÛÕÆÔÄÚÏÓ¦ÒÒÕÔÊËÔÚÎÝÒËÃÖËÏÎ
ÌÏÒÕÓ¦ÛËÏÇÑÇÏÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÖØ¦ÍÓÇÚÏÔÇØÃÐÕßÔÓÏÇÓÇÚÏ¦ÙÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎ:9ÚÕß7**¬ÎÔÁÑÛËÙÎÇßÚÂßÖÁÈÇÒËÎÑØÁÚÇÙÚÇ
ÖØÇÑÚÏÑ¦ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕß-

ÑÇÆÙÏÓÇÒÁËÏÄÚÏÖØÁÖËÏ¦ÓËÙÇ
ÔÇËÐÇÖÕÒÆÙÕßÓËÚÕÈÇØÆÖßØÕÈÕÒÏÑÄÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝËÖÏÔÕÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝ×ÙÚËÔÇßÖ¦ØÐÕßÔ©ÙÕÏ
ÇÔÚÏÊØÕÆÔÛßÓÃàÕßÔÇßÚÕÆÝÖÕß
ÇÖÁØØÏÉÇÔÚÕ ÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕß ÁÔËÔÚÏÄÚÏÇØÞÃàËÏÓËÍ¦ÒÎËÛÔÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÚÎÝËÒÂÔÎÝËÖËÏÊÂ×Ý
ÚÄÚËÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝ
ÚÕÖÕÒÆÖÕÒÆÔÇÖÇÚÕÆÙÇÔÙÚÎÔ
ÁØÎÓÕÚÎÝ§ËÈ¦ÊÇÝ

Η ισχύς των αριθμών

REUTERS

«Παρακαλούμε ÑØÇÚÂÙÚË ÚÕßÝËÖÇÃÔÕßÝÙÇÝËÔÚÕßÝÛÁÒÕßÓË¡ÎÓÇÝ
ÑÇÒËÃÚËËÊ×ÍÏÇÔÇÓÇÝÖËÃÚËÖÄÙÕ
ÙÇÝËÓÖÔÁÕßÓËÞÜØÃÝÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÔÇÑ¦ÔËÚËÑ¦ÚÏÍÏÇÚÃ
ÁÚÙÏÊËÔÈÍÇÃÔËÏÚÃÖÕÚÇ®ÞØÕÔÎ
ÑØÁÚÇ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÊËÔÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏ
ÑÇÓÃÇÇÔ¦ÍÑÎÔÇÙÚØÕÍÍßÒÁÉËÏ®
ÚÕÔÒÄÍÕÚÎÝÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÇØËÙÚÂ
ÙÚÕßÝÕÏÑÕÊËÙÖÄÚËÝÚÎÝÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÇÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ ÕÍÑØÁÙÕ©ÙÕÏËÙÚÏ¦àÕßÔÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÖÇØÇÚÎØÕÆÔÄÚÏÚÕ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÆØÜÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÓÖ¦ÔÏÇÚÎÝÑÇÏÕÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÖÄÚËÓËÚÕÔ¦ÖÇÑÇÏÖÄÚËÓË
ÚÕÔ¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÊËÔÁÞÕßÔÖ¦ÔÜÚÎÝÚÎÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎËÖÃÊØÇÙÎ
ßÔÇÃÑËÝÑÇÏ¦ÔÊØËÝÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÎÒÏÑÃÇÝÛÇËÃÞÇÔÚßÌÒÜÛËÃ
ÇÖÄÚÇÌ×ÚÇÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÎ
ÑØÁÚÇÄÞÏ©ÏÊÏ¦ÌÕØËÝÇÔÕÎÙÃËÝ
ÖÕßÍØ¦ÌÕÔÚÇÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝËÃÚË
ÑÇÑÕÖØÕÇÃØËÚÇËÃÚËÇÖÄ¦ÍÔÕÏÇ
ÛÇËÃÞÇÔÑÒÕÔÃÙËÏÖÕÒÒÕÆÝËÔÂÒÏÑËÝÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÁÔÇÑÕØÃÚÙÏÙÚÎÔËÌÎÈËÃÇ¬ÎÔÑØÁÚÇÄÞÏ
±Ö¦ØÞËÏÒÄÍÕÝÍÏ»ÇßÚÄ¶ÑÇÏÊËÔ
ÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓÄÔÕÓËÚÕÔËÒÇÌØÆ
ÇßÚÏÙÓÄÚÎÝÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÕ
ÖÄÙÕÈÇÛÏ¦ÁÞËÏÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÏÊÏÇÑßÈËÆËÚÇÏÙÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÑÇÏÚÕÖÄÙÕÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÎ
ËÃÔÇÏÔÇÚÕËÓÖÕÊÃÙËÏÁÚËÄÚÏËÃÓÇÙÚËÑÏÔÊßÔÕÒÄÍÕÏ®ËÃÖËÚÕÔÕÆÒÏÕÙÚÎÇÒÒÏÑÂÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎ
ÇÙÇÝÖÇØÇÖÁÓÉÜÙÚÎÔÙËÒÃÊÇ
ÙÚÕÊËÆÚËØÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÁÑÛËÙÎÝÚÕß07**ÏÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÖÏÚØÕÖÂÍÏÇÚÎÔÒÒÇÍÂÚÕß ÒÃÓÇÚÕÝÑËÃÛÇÈØËÃÚË
ÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ¦ÔÛØÇÑÇÖÕß
ÓÇÝÇÖÕÓÁÔËÏÇÊËÃÚËÄÚÏÇÔÛÁ-

Ο τέως πρόεδροςÑ¨Ò~$ÐÒÐÑÈÙÓTÚi~É³i~¨Ó³Ñ0ÖÐÉ¨o~³o¨Ñ×ÉË³È³i$ÈÒ{o~³
ÒÂÝÇÔÚÃ¦ÒÒÎÝÑÇÚ¦ÛËÙÎÝÑÇÏÎ
ÃÊÏÇÁÑÛËÙÎËÃÔÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙË
ÄÙÕßÝÚÎÝÖØÕÙ¦ÖÚÕßÔÛØÎÙÑËßÚÏÑÂ®ÖØÕÙÂÒÜÙÎÙÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ËÖÏÙÚÂÓÎËÃÔÇÏÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ
ÚÎÝÛØÎÙÑËÃÇÝÑÇÏÚÕÇÃÚÎÓÇÚÎÝ
ÑØÁÚÇÝÊËÔËÃÔÇÏÔÇÇÑÕßÙÚËÃÎ
ÃÊÏÇÇÒÒ¦ÕÏÑÒÏÓÇÚÕÒÄÍÕÏÖÕß
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÄÚÏÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ
¦ÓËÙËÝØÏàÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÓÁÙÇÙÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇÚßÞËÔÇàÕÆÓË
ÙÚÎÔÑÕÓÈÏÑÂÇßÚÂÙÚÏÍÓÂÖÕßÎ
ÖÕÑ¦ÒßÉÎ®ÊËÔËÖÏÙËÃËÚÇÏÜÝ
ÚÏÓÜØÃÇÇÖÄÑ¦ÖÕÏÇËÖÕßØ¦ÔÏÇÛËÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÓËÈ¦ÙÎ
ÑÇÒ¦ÛËÓËÒÏÜÓÁÔÕßÝÔÄÓÕßÝÚÎÝ
ËÖÏÙÚÂÓÎÝÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÄÙÕÏ
ÑØÕÆÕßÔÚÕÔÑ×ÊÜÔÇÊËÔËÃÔÇÏÞÏ-

ÒÏÇÙÚÁÝÇÒÒ¦ÇÖÒ¦ÊÏÇÈÇÙÓÁÔÕÏ
ÃÊÏÇÎÑØÁÚÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇ
ÊËÃÞÔËÏÓËÚÕÔÚØÄÖÕàÜÂÝÚÎÝÖÄÙÇÖØÁÖËÏÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ¶ÑÇÏÇßÚÄ
ÖØÕÙÌÁØËÏ¦ÌÛÕÔÎÚØÕÌÂÍÏÇÌÛÎÔÁÝËÖÏÑØÃÙËÏÝÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔ
ÕÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎ
ÑØÇßÍ¦àËÏÄÚÏÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ¦ÓËÙËÝ
ÊÕÓÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕÖÒÇÙÚÏÑÄÖËØÏÚÆÒÏÍÓÇÙÚÕÞÕØÚÕÌÇÍÏÑÄÙ¦ÔÚÕßÏÚÝ
ÖÕßÇÍÄØÇÙËÎÞØÕÔÎÙÚÕÚØÁÔÕ
ÂÍÏÇÚÎÈËÔàÃÔÎÖÕßÁÑÇÉËÚÕÒËÜÌÕØËÃÕÚÎÝÚÇÔÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝ
Þ¦ØÎÁÔÇÝÓÏÑØÄÝ¦ÛÒÕÝÚÕÄÚÏÎ
ÑØÁÚÇÊÏÁÙÞÏÙËÚÕÔÚÒÇÔÚÏÑÄ
ÓËÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÓËÍ¦ÒÕÏÙÚÏÕÖÒÕáÑÄÇÍ×ÔÜÔÖÕßÊËÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃ
ÑÏÔÎÚÂØÇÖÇØ¦ÓÄÔÕÌÜÚÕÈÕÒÚÇ-

áÑ¦ÑÇÏßÊØÕÙÚØÄÈÏÒÕßÝÍÏÇÚÎÔ
ËÖÇÔÇÌÄØÚÏÙÎÚÜÔÓÖÇÚÇØÏ×Ô
©ÖÇÚÁØÇÝÚÎÝÖÕßÚÎÙßÔÄÊËßË
ÚØÄÓÇÐËÇÖÄÚÎÔÚØÕÓËØÂÚÇÞÆÚÎÚÇ×ÝÑÄÓÈÕÏÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
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Ο τελειομανής,
ο τρελός και...
ο ξενερωμένος

ΑΠΟΨΕΙΣ

Πτηνά, μέντιουμ
και «παράνομοι»

Οι τρεις κορυφαίοι προπονητές στο κορυφαίο
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στον κόσμο
Οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι πιστεύουν πως η Αγγλική Premier League, είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα
στον κόσμο. Σε αυτό το σπουδαίο πρωτάθλημα διαπρέπουν και οι τρεις κορυφαίοι προπονητές στον κόσμο. Ο
τελειομανής Γκουαρδιόλα, ο «τρελός»
Κλοπ και ο κορυφαίος στην ανάδειξη
μεγάλων παικτών, Ποκετίνο ο οποίος
όμως «ξενέρωσε» στην Τότεναμ.

Συγκέντρωσε με Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Σίτι, 906 πόντους σε σύνολο 1104
βαθμών. Οπωσδήποτε εκπληκτικός
απολογισμός. Ο Καταλανός έγινε ο πρώτος τεχνικός που κέρδισε back-to-back
πρωταθλήματα σε LaLiga, Bundesliga,
Premier League.

Πεπ Γκουαρδιόλα

Πολλά έχουν γραφτεί και θα συνεχίζονται να γράφονται για τον ένα και
μοναδικό Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός
τεχνικός έχει πολλούς υποστηρικτές
τόσο στην γενέτειρα του όσο και στο
Μέρσισαϊντ, ωστόσο τρέφει τον σεβασμό ακόμη και των αντιπάλων του, κάτι
σπάνιο στον «παράξενο» κόσμο του
ποδοσφαίρου.
Είχε μια μέτρια καριέρα ως ποδοσφαιριστής. Περιέγραψε τον εαυτό
του ως εξής: «Είχα πόδια 4ης κατηγορίας και μυαλό 1ης»! Ως προπονητής
όμως διαπρέπει. Ξεκίνησε την καριέρα
του στην Μάιντς, την οποία προπόνησε
για 7 χρόνια (2001-08), την έβγαλε μια
χρονιά στην Ευρώπη, ενώ το ρεκόρ
του ήταν 109 νίκες, 78 ισοπαλίες και
83 ήττες, με το ποσοστό των νικών
στο 40,4 %. Δεν το λες και άσχημο για
μια μικρομεσαία ομάδα της Γερμανίας...
Το καλοκαίρι του 2008 έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, μιας και
ανέλαβε τις τύχες της Ντόρτμουντ με
την οποία έζησε μεγάλες στιγμές, ταυτίστηκε με τον σύλλογο και έβαλε την
δική του σφραγίδα. Ας σημειώσουμε
το γεγονός πως κατάφερε να ρίξει την
Μπάγερν Μονάχου από τον Γερμανικό
θρόνο, κατακτώντας δύο συνεχόμενα
πρωταθλήματα (2011,12), ένα κύπελλο
και δύο σούπερ καπ. Επίσης, την οδήγησε στον τελικό του Champions League το 2013, έχασε όμως από την Μπάγερν στις λεπτομέρειες.
Η 8η Οκτωβρίου 2015 θα είναι για
πάντα, η μέρα που άλλαξε την ιστορία
της Λίβερπουλ. Η πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού έφερε μεγάλη αισιοδοξία στις τάξεις αλλά και στον απαιτητικό κόσμο της ομάδας. Η συνέχεια...
γνωστή σε όλους μας. Από την πρώτη
του κιόλας χρονιά και με ένα ρόστερ

Καινοτόμος και τελειομανής

Οι αριθμοί «λένε» την αλήθεια, ότι
ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ο καλύτερος
προπονητής την τελευταία δεκαετία
και ίσως όχι μόνο αυτής έστω κι αν κάποιοι δεν απολαμβάνουν πάντα το στυλ
ποδοσφαίρου που παίζουν οι ομάδες
του. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει πως ο Καταλανός προπονητής ήταν
από εκείνους που άλλαξαν τον τρόπο
που βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Ο 48χρονος τεχνικός έχει κατακτήσει τα πάντα
στην καριέρα του, αλλά του λείπει ένα
τελευταίο κομματάκι από το παζλ: Τσάμπιονς Λιγκ με τη Σίτι! Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος του για την σεζόν 2019
– 2020.
Ο Πεπ και οι ιδέες του βρίσκουν
εφαρμογή σε κάθε πρωτάθλημα, σε
κάθε σύλλογο. Η Μάντσεστερ Σίτι μετά
τις Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα δείχνει σαν μια άρτια ρυθμισμένη
μηχανή που μπορεί να ξεπεράσει κάθε
δυσκολία κι αυτό πιστώνεται σχεδόν
εξ ολοκλήρου στον πολύπειρο και πανέξυπνο προπονητή. Θεωρείται δικαίως
ως ένας από τους πιο καινοτόμους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Είναι τελειομανής και απίστευτα αφοσιωμένος στην δουλειά του.
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πανηγύρισε
στην περσινή σεζόν το αγγλικό τρεμπλ
(πρωτάθλημα, Λιγκ Καπ και Κύπελλο),
με τη Μάντσεστερ Σίτι και έφτασε
στους 27 τίτλους σε 582 επίσημα ματς
στην προπονητική του καριέρα. Αυτό
σημαίνει ότι κάθε... 21 παιχνίδια σηκώνει και μια κούπα, ενώ είναι πλέον
στην τρίτη θέση όλων των εποχών σε
παγκόσμιο επίπεδο, πίσω μόνο από
τους σερ Αλεξ Φέργκιουσον που έχει
49 και Βαλερί Λομπανόφσκι με 28.

Γιούργκεν Κλοπ

Ρομαντικός και παθιασμένος

Ο Γκουαρδιόλα συνδυάζει
το θελκτικό ποδόσφαιρο
με τα αποτελέσματα όσο
ελάχιστοι στην ιστορία.

Εχει βάλει πλώρη να ξανα- Ξοδεύει λιγότερα από

κάνει τη Λίβερπουλ πρώτο όλους όσους ανταγωνίζεόνομα στην Ευρώπη ο Γιται, αλλά καταφέρνει πολούργκεν Κλοπ.
λά ο Ποτσετίνο.

κάτω του μετρίου, την οδήγησε σε
δύο τελικούς (Europa League, League
cup). Μπορεί να τους έχασε, αλλά και
πάλι το ξεκίνημα ήταν κάτι παραπάνω
από ενθαρρυντικό.
Στην 2η του χρονιά εξασφάλισε την
επιστροφή των Reds στην κορυφαία
διασυλλογική διοργάνωση κερδίζοντας
ακόμη περισσότερους «πιστούς», ενώ
την σεζόν 2017-18 η Λίβερπουλ αγωνίστηκε στον τελικό του Champions
League, ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Κάριους όμως ήταν τραγικός και η
Λίβερπουλ έχασε.
Η περσινή σεζόν θα μείνει χαραγμένη για πάντα στην μνήμη των φίλων
της ομάδας. Είδαν την καλύτερη έκδοση
της Λίβερπουλ εδώ και δεκαετίες, αφού
έσπασε κάθε ρεκόρ στην ιστορία της
στην Premier League, έφτασε μέχρι
και τους 97 πόντους, αλλά δεν σήκωσε
την πολυπόθητη κούπα του πρωταθλητή. Σήκωσε όμως την 6η της Ευρωπαϊκή κούπα στην Μαδρίτη ενάντια
στην Τότεναμ κλείνοντας έτσι την
σεζόν με τον καλύτερο τρόπο.
Πλέον στοχεύει σε νέες, ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες.
Πιστεύουμε πως αργά η γρήγορα θα
κατακτήσει και πάλι το πρωτάθλημα...
Εξάλλου, μέχρι το 2022 που λήγει το
συμβόλαιο του, έχει τρεις ακόμη ευκαιρίες...

Μαουρίσιο Ποτσετίνο

«Ξενερωμένος» αλλά κορυφαίος

Το πρότζεκτ της Τότεναμ είναι το
πιο πετυχημένο των τελευταίων ετών
στην Αγγλία για αρκετούς, αν κρίνει
κανείς από το τι καταφέρνει σε σχέση

με το πόσα πληρώνει. Βασική αιτία που
τα πράγματα λειτουργούν έτσι είναι ο
Μαουρίσιο Ποτσετίνο, που ανέβασε
την ομάδα στην ελίτ και την κρατά εκεί
χωρίς παίκτες ελίτ. Τουλάχιστον όταν
τους πρωτοείδαμε, αφού η ικανότητά
του να αναδεικνύει ποδοσφαιριστές
είναι εντυπωσιακή. Δεν είναι τυχαίο
που έκανε ένα σωρό επιλογές από τον
Άγιαξ, ομάδα που επίσης φημίζεται για
αυτό το κομμάτι ενώ μέσα από τη δουλειά του χτίστηκε και ο κορμός της Εθνικής Αγγλίας που πήγε ημιτελικά στο
μουντιάλ του 2018.
Εδώ και μερικούς μήνες όμως, το
καλό κλίμα πάει να χαλάσει και άτομα
που είναι κοντά στον Αργεντινό τεχνικό
παραδέχονται πως είναι ξενερωμένος.
Έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται πως
με τα οικονομικά δεδομένα έχει πιάσε
ταβάνι ο σύλλογος και δύσκολα θα καταφέρει το κάτι παραπάνω στο Βόρειο
Λονδίνο. Η μεταγραφική πολιτική του
συλλόγου δεν αλλάζει, οπότε πρέπει να
ζει με τα «λαυράκια» που θα ψάχνει και
με τον κίνδυνο να τους χάνει για άλλες
ομάδες όπως έγινε με τον Ουόλκερ ή
πάει να γίνει τώρα με τον Έρικσεν.
Σε αυτό παίζει ρόλο και το γεγονός
πως ομάδες του επιπέδου της Ρεάλ ή
της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ του χτύπησαν την πόρτα και δύσκολα σε αφήνει αυτό αδιάφορο. Το ζήτημα είναι
να μην επηρεάζει τη δουλειά του και
το κλίμα στην ομάδα. Ακόμα όμως και
αν τελικά επιλέξει να αφήσει τους «Πετεινούς» για κάποιο άλλο σύλλογο με
πιο γερό πορτοφόλι, η ομάδα που έφτιαξε θα είναι μια από τις πιο ωραίες στο
μάτι που είδαμε στην Αγγλία εδώ και
χρόνια.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ζητούνται διαιτητές!

Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο στο

κυπριακό ποδόσφαιρο οι ανεπιθύμητοι
διαιτητές για κάποιες ομάδες. Όπως ξεκίνησε το νέο πρωτάθλημα, με τα μαζεμένα πρώτα και σοβαρά διαιτητικά λάθη, νωρίς – νωρίς κάποιοι μαυροπινακίστηκαν. Αν μάλιστα προστεθούν και
«αποκλεισμοί» που είχαν προκύψει
από πέρσι, το πρόβλημα μεγαλώνει.
Πρόβλημα που έχει να κάνει με τη δυνατότητα της Επιτροπής Διαιτησίας να
ορίζει τους κατάλληλους, ειδικά στα
ντέρμπι. Δυσκολευθήκαμε να βρούμε
δύο ή τρεις επιλογές πιθανών διαιτητών
στο χθεσινό ντέρμπι στο ΓΣΠ και είμαστε ακόμη στην τέταρτη αγωνιστική…

* * * * *

Μνήμη κοντή…

Για το καλό και την ηρεμία της ομάδας,

η αναφορά του Σάββα Πουρσαϊτίδη στις
αποδοκιμασίες μερίδας φίλων της Νέας
Σαλαμίνας, μπορούσε και να αποφευχθεί. Από την άλλη, όμως, είναι πραγματικά άξιο απορίας, ο τρόπος με τον
οποίο σκέφτονται και ενεργούν κάποιοι. Κατανοητό πως ο φίλαθλος – οπαδός
θέλει πάντα την ομάδα του να κερδίζει
και αν είναι δυνατό έχοντας και εξαιρε-

τική απόδοση. Καλό είναι όμως να προκύπτει επίγνωση του εκτοπίσματος και
των δυνατοτήτων της κάθε ομάδας. Και
αν κάποιοι στη Νέα Σαλαμίνα, θεωρούν
πως μετά από μια εντυπωσιακή χρονιά,
την περσινή, η ομάδα μπορεί να συγκαταλέγεται στις μεγάλες ποδοσφαιρικές
δυνάμεις της χώρας, αυτό είναι επικίνδυνο. Και ας μην ξεχνούν κάποιοι, πως
η εντυπωσιακή αυτή χρονιά με τον ίδιο
προπονητή έγινε αλλά και αγωνιστικό
τίμημα είχε, με την αποχώρηση σημαντικών ποδοσφαιριστών, με το ανάλογο,
ωστόσο, οικονομικό όφελος για το σωματείο…

* * * * *

Να μάθει να αντέχει

Ολόκληρο το κυπριακό ποδόσφαιρο

σοκαρίστηκε από την ήττα του ΑΠΟΕΛ
από ομάδα του Λουξεμβούργου, που η
αλήθεια είναι μας κάθισε βαριά. Ο Τόμας Ντολ έδειξε να μην αποδέχεται την
κριτική που του έγινε μετά τον αγώνα
και αυτό δεν είναι καλό νέο για κάποιον
που κάθεται στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Αν
νομίζει πως θα είναι μόνο αποθέωση
και χειροκρότημα στη Λευκωσία, θα του
‘ρθε κι αυτού απότομο και βαρύ. Όσο
πιο γρήγορα το συνηθίσει, τόσο αυξάνει

και τις πιθανότητες που έχει να μακροημερεύσει στη δουλειά. Αλλιώς, θα έχει
κι αυτός την τύχη των, πολλών τελευταίων, προκατόχων του.

* * * * *

Σουπερλίγκα

Η ευρωπαϊκή λίγκα έχει ωριμάσει πια

στο μυαλό πολλών μεγάλων συλλόγων,
αφού θέλουν να βρουν τρόπο να αυξήσουν τα εγγυημένα έσοδά τους και να
ξεφύγουν από πρωταθλήματα που δεν
τους δίνουν και πολλά στο εμπορικό κομμάτι. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, περί αντίδρασης όπως αυτή στο μπάσκετ, με αυτό είναι που συνδέονται. Ο Ολυμπιακός έχει στα πλάνα
του να λάβει μέρος και ίσως το ελληνικό
πρωτάθλημα να μην τον χωράει.

* * * * *

Το μέτρο χάθηκε προ πολλού
Τις χειρότερες των αντιδράσεων αντιμε-

τωπίζουν οι δημοσιογράφοι που κάνουν
τη δουλειά τους. Κάποιοι δεν διστάζουν
μάλιστα να επιτεθούν στον επαγγελματία εκθέτοντας στη δημόσια σκηνή και
μέλη της οικογένειάς του. Η απανθρωπιά
και η κακία στο μεγαλείο της.

* * * * *

Θα… βγει το πρωτάθλημα;

Χαμός έγινε όλη την εβδομάδα με την

κατακραυγή των Ομονοιατών για τη διαιτησία του Γιώργου Νικολάου στο ματς
των πρασίνων με την ΑΕΚ. Τα λάθη ήταν
χονδροειδέστατα και επηρέασαν το
αποτέλεσμα του αγώνα. Η Ομόνοια ζητά
την παραδειγματική τιμωρία του ρεφ
και η επιτροπή διαιτησίας καταλαβαίνει
ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Το εύλογο
ερώτημα είναι το εξής: Έχουμε άραγε
επαρκείς σε αριθμό και ικανότητα διαιτητές να …βγάλουμε το πρωτάθλημα;
Εννοείται βέβαια ότι υπάρχει και η άποψη που θέλει την πλειοψηφία των
ρεφ… ευάλωτη.

* * * * *

Γιατί τόσο λίγος κόσμος;

Tην ήττα με 95-86 γνώρισε ο Κεραυνός

από την Δανέζικη Bakken Bears για την
1η αγωνιστική της α’ προκριματικής φάσης του Basketball Champions League.
Εκείνο που παραξένεψε ήταν η παρουσία του κόσμου. Ο κόσμος ήταν λίγος
στο γήπεδο αν λάβει κανείς υπόψη το
ότι ήταν ευρωπαϊκό ματς του Κεραυνού
και μάλιστα παιχνίδι πρεμιέρας.

Τα είδαμε όλα. Κανείς δεν μπορεί
να έχει παράπονο για την πολυμορφία που επικρατεί σ’ αυτό που λέμε
κυπριακό ποδόσφαιρο. Βόμβες, στημένα, φασαρίες στα γήπεδα, βρισίδι,
κακός προγραμματισμός, άδεια γήπεδα, κομματικές παρεμβάσεις,
Του
ακροδεξιά στοιχεία, Τσε Γκεβάρα
ΧΡΙΣΤΟΥ
και Σοβιετική Ένωση, μάνατζερ
ΖΑΒΟΥ
προέδρους, υπόκοσμο… ό,τι κατεβάσει ο νους του ανθρώπου.
Τούτη την εβδομάδα, μπήκαν και οι παπαγάλοι
στο μενού καθώς ένα εκ των βασικών «κορακιών»
της κυπριακής διαιτησίας, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό μίλησε για τα συμπαθητικά
πτηνά και την τροφή που πρέπει ν’ αλλάξουν.
Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα το σίγουρο είναι ότι ο
Βασίλης Δημητρίου άφηνε σοβαρές αιχμές για κάποιες
από τις αλλαγές που έγιναν στους ορισμούς, στέλνοντας
παράλληλα μήνυμα σ’ αυτούς που ταΐζουν τους παπαγάλους να τους αλλάξουν τροφή. Άρα, μάλλον σε
κάποιους που κάνουν κουμάντο.
Η διφορούμενη δήλωσή του δεν ήταν η μοναδική
καινοτομία της εβδομάδας. Ίσα, ίσα που ήρθε ο
ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού ν’ αποκαλύψει σε
όλους μας τις μαντικές του ικανότητες. Ο αθεόφοβος
προέβλεψε δύο αποτελέσματα αγώνων και τα βρήκε
στο στόχο. Περήφανος για τον Λευκωσιάτη παράγοντα
είναι σίγουρα ο Κάλχας και ο Νοστράδαμος.
Την άλλη μέρα στο καπάκι, η ΚΟΠ διά του εισαγγελέα της σφύριζε τη λήξη της όποιας διαμάχης,
υπενθυμίζοντας σε όλους ότι κανείς δεν επιτρέπεται
να μιλάει.
Το πλέον φασιστικό μέτρο που πήρε ποτέ Οργανισμός στην Κύπρο, τέθηκε σε ισχύ και όλοι απλά
σιώπησαν. Ομόνοια, Απόλλωνας και όλοι όσοι είχαν
τα παράπονά τους κηρύσσονται παράνομοι και τίθενται
ευθύς αμέσως ενώπιον της ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης.
Εν έτει 2019, οι ομάδες, οι πρόεδροι, οι παράγοντες
μα κυρίως, κυρίως οι παίκτες και οι προπονητές δεν
έχουν κανένα δικαίωμα να μιλούν για την όποια ματσαράγκα προβεί ο όποιος διαιτητής.
Η απόλυτη σιωπή για να διατηρείται μάλλον ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Ο οποίος μεταξύ μας είναι
ανύπαρκτος. Ή μάλλον είναι υπαρκτός και περιλαμβάνει παπαγάλους, «μάντηδες» και παρανόμους.

Δυστυχώς
το VΑR αργεί
Προσωπικά τάσσομαι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο και πιο
συγκεκριμένα της χρήσης του VAR
και στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα
μας τα θέματα δεν θα λυθούν, απ’ όλα
τα προβλήματά μας δεν θα γλιτώσουμε, σε μεγάλο βαθμό όμως η (προβληΤου
ματική) κατάσταση στο χώρο του ποΓΙΩΡΓΟΥ
δοσφαίρου και της διαιτησίας μας θα
ΛΟΓΙΔΗ
βελτιωθεί.
Ακόμη και η μερίδα των κύπριων
φιλάθλων που υποστηρίζουν πως η χρήση της τεχνολογίας αλλοιώνει τον χαρακτήρα του δημοφιλέστερου
αθλήματος στον κόσμο, λογικά, κάνει δεύτερες σκέψεις
μετά το… φοβητσιάρικο ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Γιατί σοβαρά διαιτητικά λάθη δεν έγιναν μόνο
στους αγώνες της τρίτης αγωνιστικής αλλά και στις
τρεις πρώτες αγωνιστικές. Γιατί τα ίδια σοβαρά λάθη
προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και στα προηγούμενα
τελευταία πρωταθλήματα, κυρίως όμως, γιατί αυτοί
που υποπίπτουν στα σοβαρά αυτά λάθη, εξακολουθούν
να αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της κυπριακής διαιτησίας. Το είδος και η σοβαρότητα των λαθών, η συχνότητα εμφάνισής τους από τους ίδιους διαιτητές, η
ανομοιομορφία στην κρίση τους, κάποτε και στο ίδιο
παιγνίδι, αφαιρούν από την πλευρά της υπεράσπισης
ακόμη και την απόλυτα σωστή θέση, πως τα λάθη αποτελούν μέρος του παιγνιδιού. Ακόμη και χωρίς αμφισβήτηση για το… ανθρώπινο λάθος, ακόμη και χωρίς
απόδειξη για το ενδεχόμενο σκοπιμότητας, η ανάγκη
διαφοροποίησης της κατάστασης προς το πολύ καλύτερο
όχι απλά υπάρχει αλλά φωνάζει!
Αφού λοιπόν εκπαιδευτές, μέντορες διαιτησίας,
ξένοι αρχιδιαιτητές, σεμινάρια και τιμωρίες, δεν
μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση, μόνη μας
ελπίδα το VAR. Παραδεχόμενοι έστω την αδυναμία
των κύπριων διαιτητών ή το πόσο ευάλωτοι είναι σε
πιέσεις, το VAR και το πρόβλημα θα απαλύνει και τους
ίδιους τους διαιτητές, ως ένα βαθμό, θα προστατεύει.
Ο πάντα δύσπιστος και προκατειλημμένος κύπριος
φίλαθλος, υποστηρίζει πως ακόμη και με το VAR κάποιοι
θα εξακολουθήσουν να ευνοούνται. Το σίγουρο είναι
πως λάθη θα προκύψουν και παραδείγματα (δυστυχώς)
υπάρχουν ήδη αρκετά, ακόμη και σε διοργανώσεις
υψηλού ποδοσφαιρικού επιπέδου. Από την άλλη όμως,
ακόμη και μέλος οργανωμένων οπαδών μιας ομάδας
να είναι ένας διαιτητής, πολύ θα δυσκολευθεί να βλέπουν
αυτός, οι χειριστές του VAR και η Κύπρος όλοι σε επανάληψη μια φάση και αντί άσπρο να σφυρίζει μαύρο…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-2,0%

X.A.
2,23%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-0,77%

-0,65%

1,55%

0,38%

0,16%

ARAMCO
Η πλέον
κερδοφόρα
εταιρεία
με αξία
3 τρισ. δολ.
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

7,02%

-0,14%

Κίνητρα για αγορά ηλεκτροκίνητων

Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τρία νομοσχέδια για απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων
Στο πλαίσιο των προσπαθειών για
μείωση των ρύπων στις μεταφορές,
η κυβέρνηση επαναφέρει το σχέδιο απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων με κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες τους να τα αντικαταστή-

σουν με ηλεκτρική κίνηση. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι
το Τμήμα Οδικών Μεταφορών
ετοιμάζει το πλαίσιο απόσυρσης
παλαιών αυτοκινήτων, την κρατική χορηγία ως μορφή κινήτρου

για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων
αλλά και τις προϋποθέσεις ένταξης
οχημάτων στο σχέδιο. Οι ίδιες
πληροφορίες αναφέρουν ότι το
σχέδιο εντός 15νθημέρου αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον του

Υπουργικού για έγκριση και να
προωθηθεί στη συνέχεια στη Βουλή για ψήφιση. Εκτός από τα κίνητρα οικονομικής φύσεως η κυβέρνηση θα επιχορηγήσει και τη
δημιουργία σταθμών φόρτισης

Παράπλευρη απώλεια της «χρυσής βίζας» οι Πορτογάλοι

των ηλεκτρικών οχημάτων σε κατοικίες στο 1/3 της δαπάνης. Το
συγκεκριμένο σχέδιο έχει ετοιμασθεί ενώ σε επεξεργασία βρίσκεται το πλαίσιο 10 δημόσιων
σταθμών φόρτισης. Σελ. 6

Τριπλό όφελος
για τη Louis Plc
από συμφωνία
με Blackstone
Για πώληση 5 ξενοδοχείων
Στον τομέα της διαχείρισης των
ξενοδοχείων επικεντρώνεται η
Louis Plc. Τα πλάνα του ομίλου
επιβεβαιώνει η συμφωνία με την
Blackstone και την πώληση πέντε
ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Με
την εφαρμογή της συμφωνίας,
ο όμιλος θα λάβει 178,6 εκατ.
ευρώ, ποσό με το οποίο θα βελτιώσει την εικόνα των δανειακών
του υποχρεώσεων. Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΗ ΦΩΤΙΑΔΗ

Σε γερά θεμέλια ο όμιλος
που έκτισε ο Φ. Φωτιάδης
Ο Φώτος Φωτιάδης θεμελίωσε τον όμιλο σε

πολύ γερές βάσεις και εμείς, ακολουθώντας
πιστά τις παρακαταθήκες του, προχωρούμε
στην περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτά τονίζει
στην «Κ» ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Αλέξης Φωτιάδης και αναφέρεται στις
νέες επενδύσεις της εταιρείας. Σελ.4

Ενοποίηση
Astrobank - USB
Στα μέσα Οκτωβρίου τελικά
Στα μέσα Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η ενοποίηση των συστημάτων της Astrobank με την
USB. Η AstroBank απέκτησε τις
τραπεζικές εργασίες της USB
έναντι 40,2 εκατ. ευρώ. Παρά το
ότι μεγάλωσε έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Σελ.7

ΕΛΛΑΔΑ

Τα πάνω τους πήραν
οι τιμές των ακινήτων
To 4,2% της απώλειας που καταγράφηκε

κατά την τελευταία δεκαετία έχουν ήδη
ανακτήσει οι τιμές πώλησης κατοικιών στην
Ελλάδα, χάρις στη σταθερή πορεία ανάκαμψης των αξιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών. Αύξηση 11% το β΄τρίμηνο του 2019 στην Αττική. Σελ. 12

Εχουν παρέλθει επτά χρόνια από το 2012, οπότε η Πορτογαλία εισήγαγε για πρώτη φορά το σύστημα της «χρυσής βίζας», δηλαδή την παροχή

άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς ως αντάλλαγμα για επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Εχει κατορθώσει να προσελκύσει 4,3 δισ.
ευρώ στην πορτογαλική αγορά ακινήτων από κεφάλαια ξένων επενδυτών. Ωστόσο, αυτή η «εισβολή» ξένου χρήματος, έχει οδηγήσει σε
δυσθεώρητα ύψη τις τιμές των ακινήτων καθιστώντας τα απρόσιτα για τους Πορτογάλους, οι οποίοι έχουν γίνει «παράπλευρη απώλεια» της
πολιτικής της «χρυσής βίζας». Σελ. 9

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,51%

0,09%

Γερμανία

-0,51%

0,01%

Γαλλία

-0,22%

0,02%

Ιταλία

0,88%

0,02%

Ισπανία

0,24%

0,02%

Ιρλανδία

0,03%

0,01%

Ελλάδα

1,34%

-0,18%

Ην. Βασίλειο

0,63%

-0,04%

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αύξηση εσόδων τα τελευταία
δέκα χρόνια. Οι προκλήσεις
για τον επόμενο ΥΠΟΙΚ. Σελ. 3
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Γιατί οι Γερμανοί δεν αγαπούν τον Ντράγκι
Καθώς πλησιάζει προς το τέλος της
η θητεία του Μάριο Ντράγκι, είναι
δύσκολο να μην παρατηρήσει κανείς
ότι δεν κατάφερε να κερδίσει την
αγάπη των Γερμανών. Ακόμη και
πριν από την απόφαση της ΕΚΤ, στις
12 Σεπτεμβρίου, να μειώσει το επιτόκιο δανεισμού στο -0,5%, ο πρόεδρος της Ενωσης Γερμανικών Αποταμιευτικών Τραπεζών είχε γράψει
ένα μήνα νωρίτερα οργισμένη επιστολή στην ταμπλόιντ Bild, όπου
κατηγορούσε τον Ντράγκι πως έχει
αλλάξει προς το χειρότερο τη ζωή
εκατομμυρίων ανθρώπων στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Μετά την
απόφαση της ΕΚΤ η Bild παρουσίασε
τον Ντράγκι ως κόμη Δράκουλα με
κυνόδοντες που ρουφάει τους λογαριασμούς των Γερμανών καταθετών. Αυτή η αρνητική νοοτροπία
δεν είναι καινούργια. Η πλειοψηφία
του γερμανικού Συμβουλίου Οικο-

νομικών Εμπειρογνωμόνων κατηγορεί επί χρόνια τον Ντράγκι και
την ΕΚΤ ότι ακολουθούν υπερβολικά
επεκτατική νομισματική πολιτική.
Το 2014 το Συμβούλιο είχε προβλέψει
ότι απειλείται η σταθερότητα των
τιμών, αλλά και αυτή των τραπεζών
και των χρηματοπιστωτικών αγορών
– αλλά η απειλή ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Χαρακτηριστικό της έντονης
δημόσιας συζήτησης που διεξάγεται
στη Γερμανία είναι ότι επικεντρώνεται στα δεινά που υφίστανται οι
Γερμανοί καταθέτες. Πρόκειται για
την πιο στενή οπτική γωνία που
μπορεί να έχει κάποιος αξιολογώντας
την πολιτική ενός ευρωπαϊκού θεσμικού οργανισμού. Η εντολή που
έχει δοθεί στην ΕΚΤ δεν είναι να
προσφέρει επαρκή απόδοση για τους
καταθέτες, αλλά όπως ορίζεται στο
άρθρο 127 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε.: «Ο πρωταρχικός

στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών... είναι να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών».
Ακολουθώντας την πρακτική όλων
των υπόλοιπων κεντρικών τραπεζών,
η ΕΚΤ έχει ορίσει τη σταθερότητα
των τιμών όχι ως μηδενικό πληθωρισμό, αλλά ως ένα ποσοστό «κάτω
αλλά κοντά στο 2%». Αν αξιολογηθεί
με αυτό το μέτρο η πολιτική της ΕΚΤ
υπό τον Ντράγκι ασφαλώς δεν ήταν
υπερβολικά επεκτατική. Από το 2011
μέχρι το 2019 ο μέσος πληθωρισμός
στην Ευρωζώνη ήταν 1,1%. Ενώ ο
Ντράγκι δεν κατάφερε να καλύψει
πλήρως τον στόχο για τον πληθωρισμό, η πολιτική του είχε θετική
επίπτωση στην ανάπτυξη και στην
απασχόληση. Η ανεργία στη Ευρωζώνη, η οποία είχε φτάσει σε πολύ
υψηλό επίπεδο κατά τη διάρκεια της
κρίσης, υποχώρησε στο προ κρίσης
επίπεδο του 2007.

Expertise Solutions Value
www.pwc.com.cy

Πράγματι, ο Ντράγκι με τον ιστορικό «ό,τι χρειαστεί» λόγο που είχε
εκφωνήσει το 2012 και την ανακοίνωση του προγράμματος άμεσων
νομισματικών συναλλαγών εκείνο
τον Σεπτέμβριο κατάφερε να σπάσει
τον φαύλο κύκλο αυξανόμενων επιτοκίων δανεισμού και φόβων περί
διάσπασης της Ευρωζώνης. Επειτα
από αυτό το σημείο καμπής, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού
όλων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης άρχισαν να μειώνονται και
υποχώρησε η πίεση που τους ασκούσαν οι αγορές. Πράγμα που τους επέτρεψε να συγκρατήσουν την καταστροφική λιτότητα και να αρχίσουν
και πάλι να αναπτύσσονται. Για τη
Γερμανία, με τη μεγάλη εξαγωγική
έκθεση στην υπόλοιπη Ευρωζώνη,
η θετική οικονομική επίδοση μετά
το 2013 χαρακτηρίστηκε από μακρά
περίοδο ισχυρής ανάπτυξης και αύ-

ξησης της απασχόλησης. Συνεπώς
οι Γερμανοί εργάτες αλλά και οι γερμανικές επιχειρήσεις δεν έχουν λόγο
να παραπονιούνται για τη νομισματική πολιτική του Ντράγκι.
Οσον αφορά τις επιπτώσεις της
πολιτικής αρνητικών επιτοκίων δανεισμού του Ντράγκι για τον Γερμανό
αποταμιευτή, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Bundesbank η πραγματική απόδοση την εποχή του μάρκου (19671998) ήταν -0,01%. Στην εποχή Ντράγκι η πραγματική απόδοση ήταν 0,69%, η οποία δεν διαφέρει ποιοτικά.
Ο λόγος που ο μέσος Γερμανός δεν
είναι υποστηρικτής του Ντράγκι εξηγείται κυρίως από το γεγονός του
πολύ χαμηλού ποσοστού του πληθυσμού που κατέχει δικό του σπίτι.
Συνεπώς η θετική επίπτωση των χαμηλών επιτοκίων δανεισμού στην
τιμή των κατοικιών δεν ήταν τόσο
ευρεία στη Γερμανία.
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Εναυσμα για
μεταρρύθμιση της
δημόσιας διοίκησης
Στην ιδιωτική οικονομία, όποιος
μισθωτός παραμελεί τα εργασιακά
του καθήκοντα, δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες να αναθεωρήσει τη
στάση του. Στον κρατικό τομέα,
που (υποτίθεται ότι) υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, κατά
κανόνα επιδεικνύεται μεγάλη ή
πολύ μεγάλη «κατανόηση» για
όποιον ήθελε αμελήσει τις υποχρεώσεις του. Ετσι, δεν μπορεί
παρά να είναι καλοδεχούμενη η
διάταξη που προωθεί η κυβέρ-








Ισχυρό, σύγχρονο
κράτος, που δεν θα
είναι ούτε εξ ορισμού
εμπόδιο ούτε άβουλος
τροχονόμος.
νηση στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, σύμφωνα με την οποία η μη
αποστολή των αναγκαίων αδειών,
εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων
εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που θα τιμωρείται με τρίμηνη παύση του
αρμοδίου υπαλλήλου και του προϊσταμένου του.
Επιχειρείται να μπει τέλος
στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση της αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων. Καλώς, πολύ
καλώς, αν με τη διάταξη δεν τελειώνει η προσπάθεια αλλά αρχίζει. Οχι μόνον επειδή η διάταξη
αφορά μόνον όσες επενδύσεις
χαρακτηριστούν στρατηγικές –
όχι όλες τις επενδύσεις ούτε καν
όλες τις σημαντικές. Αλλ’ επίσης,
διότι θα πρέπει ο κρατικός μηχανισμός (όπως τα ανεπτυγμένα
ισχυρά κράτη…) να γίνει ικανός
με γνώση, ευθύνη και έγκαιρα

να αποφασίζει με ποιους όρους
/προϋποθέσεις πρέπει ή δεν πρέπει να αδειοδοτηθεί μια σημαντική επένδυση. Οχι όπως σήμερα
– συχνά με ιδεοληπτικές αυθαιρεσίες ή με τσαπατσούλικη προχειρότητα, ίσα ίσα για να μην
έχει μπλεξίματα.
Με άλλα λόγια νομίζω ότι αυτή
η διάταξη θα έχει εξαιρετικά θετική επίδραση εφόσον λειτουργήσει όχι ως τέλος (όχι ως μια
διάταξη που προστίθεται επί μιας
κατά τα άλλα αγκυλωμένης, μειωμένων ικανοτήτων δημόσιας
διοίκησης, όχι ως διάταξη που
θα επιβάλει την προσχηματική
τήρηση των σχετικών υποχρεώσεών της) αλλά ως μια νέα αρχή.
Ως πυροκροτητής μιας διαδικασίας αναγκαίων μεταρρυθμίσεων
στη δημόσια διοίκηση, για να
προσομοιάσει στις αντίστοιχες
των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών
χωρών, ως κίνητρο που θα ωθήσει
το ελληνικό κράτος να γίνει φιλικό
στην ανάπτυξη/στον πολίτη, ως
ώθηση για να διεκδικήσει μια
νέα, καλύτερη θέση στον διεθνή
ανταγωνισμό των σύγχρονων
κρατών.
Μετά την υπερψήφιση της διάταξης, λογικά το επόμενο ερώτημα θα ήταν, τι πρέπει να αλλάξει
στο κράτος (στην αρχιτεκτονική
του, στην κουλτούρα του, στη
στελέχωση και στις διαδικασίες
του) ώστε να γίνει πράγματι ικανό
να λαμβάνει έγκαιρα και μετά λόγου γνώσεως, με ευθύνη, τέτοιες
(και άλλες…) σημαντικές αποφάσεις, να μην είναι ούτε εξ ορισμού εμπόδιο σε αυτές ούτε άβουλος τροχονόμος.
Γιατί αν όλα τα άλλα στους αρμόδιους μηχανισμούς της δημόσιας διοίκησης μείνουν όπως
ήταν/είναι, τότε η επίμαχη διάταξη
θα έχει κάποια προσωρινά αποτελέσματα (έως ότου οι αστοχίες
στις αποφάσεις πυκνώσουν και –
όπως τόσες και τόσες καλών προθέσεων διατάξεις…– καταστεί κι
αυτή ανενεργή, πεταμένη στο τέρας της γραφειοκρατίας) χωρίς
όμως, ούτε καν προσωρινά, να
υπάρχει κάποια, στοιχειώδης εγγύηση για την ορθότητα όσων/
όποιων αποφάσεων θα λαμβάνονται εντός χρονοδιαγράμματος…
kallitsiskostas@yahoo.com

Άφησαν τα θρανία τους οι μαθητές για να διαμαρτυρηθούν για την κλιματική αλλαγή και έβαλαν γυαλιά στους καθηγητές τους που κόλλησαν στα
συνδικαλιστικά και στα τετράμηνα.

Πρόχειροι υπολογισμοί
Παρατηρήθηκε αύξηση στις δαπάνες υγείας στον

προϋπολογισμό του 2020 και όπως εξήγησε ο υπ.
Οικονομικών, οφείλεται στη μεταβατική περίοδο
που διανύουμε λόγω της εφαρμογής του ΓεΣΥ και
της λειτουργίας του ΟΚΥπΥ. Όπως είπε, θα υπάρξουν προσαρμογές, όπως η τιμολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα νοσοκομεία, και στη
συνέχεια, θα επανέλθουμε σε μια πιο κανονική
βάση και στις δαπάνες υγείας. Από την αρχή υπήρχε ένα Plan B πως ενδεχομένως χρειάζονταν περισσότερα χρήματα, αλλά ποιος να φανταστεί πως
η κάλυψη θα ήταν σχεδόν το 1/3 του συνολικού
προϋπολογισμού για το ΓεΣΥ ύψους 1 δισ. ευρώ.

••••
Κάνουν νερά οι ξενοδόχοι
Θα γίνει η κατ΄αρχήν συμφωνία στην ξενοδοχει-

ακή βιομηχανία, συμφωνία; Ή θα μείνει ευσεβής
πόθος των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Διότι οι συντεχνίες έχουν συμφωνήσει με την πρόταση της
Υπουργού. Το θέμα είναι οι ξενοδόχοι που συνεχίζουν τις συζητήσεις σε επαρχιακό επίπεδο, ενώ
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις του Brexit. Είναι σίγουρα, ισχυρό και
παντός καιρού το επιχείρημα στην προσπάθεια
τους να μην επιτρέψουν την αύξηση του εργατικού κόστους. Ήδη οι του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου
έχουν ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις από την
Υπουργό Εργασίας ενώ εξέφρασαν ανησυχίες
για πρόνοιες της πρότασης. Δεν νομίζω να αργήσουν οι αντιδράσεις από την άλλη πλευρά.

••••

Κενά αέρος από
την Thomas Cook
Είναι αλήθεια ότι η τουριστική βιομηχανία είναι

ευάλωτη σε αλλαγές και τάσεις κυρίως από το
εξωτερικό. Μια τέτοια είναι και η κρίση στον tour operator Thomas Cook που συνεχίζει να
υποβόσκει. Μάλιστα τα επόμενα εικοσιτετράωρα θεωρούνται κρίσιμα, για την εταιρεία που
έχει γύρω στο 7% μερίδιο αγοράς στην Κύπρο.
Η εταιρεία έχει περιθώριο μερικών ημερών για

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Προεξοφλητικό επιτόκιο

καλείται το επιτόκιο το
οποίο χρησιμοποιείται για
μετατροπή της μελλοντικής αξίας ενός ομολόγου /
μακροπρόθεσμου χρεογράφου / επενδυτικού τίτλου σε παρούσα (σημερινή) αξία. Είναι
επίσης το επιτόκιο με το οποίο η Κεντρική
Τράπεζα χρεώνει τις Εμπορικές Τράπεζες
για δάνεια, σε περιπτώσεις όπου αυτές
χρειάζονται ρευστά διαθέσιμα.

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

να καταφέρει να βρει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 200 εκ. λιρών στερλινών, αλλιώς η
χρεωκοπία είναι μάλλον μονόδρομος.

••••
Ποιητική αδεία
Σύμφωνα με τα ευρήματα της αποστολής της

Κομισιόν, της ΕΚΤ και του ΕSM, που από κοινού με
το ΔΝΤ, ολοκλήρωσαν την αποστολή μεταπρογραμματικού ελέγχου της κυπριακής οικονομίας,
οι δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας «αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές» και «το ισοζύγιο
του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το 2019 αναμένεται να εμφανίσει σημαντικό πλεόνασμα άνω
του 3,5 % του ΑΕΠ λόγω της αύξησης των φορολογικών εσόδων και ορισμένων έκτακτων παραγόντων». Τι θέλει να πει ο ποιητής όταν λέει για
έκτακτους παράγοντες;

••••
Το βλέπει μισογεμάτο
Η Κομισιόν δεν μπορεί να παρέμβει στη διαμόρ-

φωση φθηνών αεροπορικών ναύλων από και
προς την Κύπρο, αφού δεν υπάρχει νομικός ορισμός της έννοιας «εύλογος αεροπορικός ναύλος». Η Κύπρος δεν ζήτησε από την Κομισιόν
φθηνά εισιτήρια. Ζήτησε να μην αισχροκερδούν
οι αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν το
δρομολόγιο Ελλάδα - Κύπρος. Η ακρίβεια των εισιτηρίων σε αυτό το δρομολόγιο έγινε μετά το
κλείσιμο της Cobalt και την παύση των πτήσεων
της TusAirways. Τι δεν καταλαβαίνει η Κομισιόν;
Δεν θέλουμε φθηνά. Θέλουμε να μην είναι απλησίαστα.

Μείωση εκπομπών κατά το ήμισυ έως το 2030
Αναγκαία η εμπλοκή της κοινωνίας για τη σωτηρία του περιβάλλοντος - Κίνδυνοι από την αποψίλωση των δασών
Κατά το ήμισυ μπορούν να μειωθούν
οι εκπομπές καυσαερίων μέσα στην
επόμενη δεκαετία, εφόσον λίγες
υπάρχουσες τεχνολογίες και συνήθειες υιοθετηθούν ευρέως, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που
δημοσιεύει η εφημερίδα The Guardian. Η έρευνα επισημαίνει επίσης
ότι ο στόχος αυτός θα καταστεί
εφικτός μόνο με τη βοήθεια ισχυ






Κλειδί για κάθε επιτυχή
μετάβαση θα είναι τα
ισχυρά κοινωνικά κινήματα, που καλούν σε
επείγουσα δράση για
την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.
ρών κοινωνικών κινημάτων, που
θα προωθήσουν τις αναγκαίες αλλαγές.
Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια,
φθηνότερες από την καύση ορυκτών καυσίμων σε πολλά μέρη του
κόσμου, πρέπει να ενισχυθούν και
να αντικαταστήσουν τις υποδομές
καύσης άνθρακα.
Αυτό, από μόνο του, μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση κατά το ήμισυ
των εκπομπών καυσαερίου για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

έως το 2030, σύμφωνα με τη διεθνή
μελέτη. Αν, επίσης, η ραγδαία υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων συνεχιστεί με τον σημερινό ρυθμό,
τα οχήματα αυτά θα καλύπτούν
ποσοστό 90% της αγοράς το 2030,
περιορίζοντας δραστικά τις εκπομπές καυσαερίων από τις μεταφορές.
Ο περιορισμός της αποψίλωσης
των δασών και η βελτίωση της διαχείρισης της γης είναι ικανές να
μειώσουν τις εκπομπές καυσαερίων
κατά 9 δισ. τόνους διοξειδίου του
άνθρακα ανά έτος, έως το 2030, αν
και ο ελλιπής σχεδιασμός και τα
οικονομικά συμφέροντα μπορεί να
εμποδίσουν την εξέλιξη αυτή. Κλειδί
για κάθε επιτυχή μετάβαση θα είναι
τα ισχυρά κοινωνικά κινήματα,
που καλούν σε επείγουσα δράση
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η υιοθέτηση νέων,
περιβαλλοντικώς υπεύθυνων συνηθειών, όπως η μείωση της κατανάλωσης κρέατος και η άσκηση
πίεσης σε κυβερνήσεις και εταιρείες, θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.
Η μελέτη κατέγραψε 36 εξελίξεις,
οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να
οδηγήσουν στον περιορισμό των
εκπομπών καυσαερίων, από τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι
τις αλλαγές στην παραγωγή τροφίμων, τον αστικό σχεδιασμό και

Κοινή διακήρυξη 32 αρχηγών κρατών
Εκκληση προς τη διεθνή κοινότη-

τα και προς όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας των Παρισίων «να ενεργήσουμε από
κοινού, αποφασιστικά και γρήγορα, για να σταματήσουμε την
παγκόσμια κλιματική κρίση»
απευθύνουν με κοινή διακήρυξή
τους 32 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ενόψει της Συνόδου
Κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι 32 καλούν όλα τα μέρη «να
αντιμετωπίσουν το 2019 ως έτος
φιλόδοξων στόχων, με συγκεκριμένα σχέδια και πρωτοβουλίες
για τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πέρα από τους σημερινούς
στόχους που έχουν τεθεί για το

Αποπνικτική ατμόσφαιρα εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Νέο

Δελχί της Ινδίας (φωτογραφία αρχείου, από τον Ιανουάριο του 2019).

τις διεθνείς μεταφορές. Ολες αυτές
οι μεταρρυθμίσεις θεωρούνται εφικτές από τους συντάκτες της μελέτης.
Ο Οουεν Γκάφνι, που συμμετείχε
σε αυτή, κάλεσε τις μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως Facebook, Amazon και Google, να
αναλάβουν δράση. «Δεδομένου ότι
οι πλατφόρμες αυτές επηρεάζουν
πλέον τις ανθρώπινες συμπεριφορές
και την κατανάλωση, οφείλουν να

2030, στον βαθμό που αυτοί δεν
είναι σύμφωνοι με τους σκοπούς
της Συμφωνίας των Παρισίων, και
ο στόχος να τεθεί στο μηδέν μέχρι το 2050, με αφετηρία ενισχυμένες, εθνικά καθοριζόμενες συνεισφορές το επόμενο έτος». Τονίζουν ακόμη ότι «είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλες οι
χρηματοπιστωτικές ροές συνάδουν με την πορεία προς τις χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και με τη φιλική προς
το κλίμα ανάπτυξη, και ζητούμε
από όλα τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα να ευθυγραμμίσουν τις
επενδύσεις τους με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων».
υποστηρίξουν τους κοινωνικούς
στόχους, διαφημίζοντας, για παράδειγμα, τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων», λέει ο Γκάφνι.
Η επιτακτική ανάγκη για μηδενικές
εκπομπές άνθρακα έως το 2050
αποδεικνύεται στο πόρισμα της
μελέτης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή
του ΟΗΕ, που δημοσιοποιήθηκε
τον περασμένο Δεκέμβριο.
REUTERS
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Συνεχής αύξηση εσόδων τα τελευταία 10 έτη

Μεγαλώνουν όμως και οι δαπάνες στον 7ο προυπολογισμό διά χειρός Χάρη Γεωργιάδη και ανέρχονται στα 7 δισ. ευρώ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Την περασμένη Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάστηκε ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου ο
έβδομος αλλά και τελευταίος προϋπολογισμός του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη. Για άλλη
μια χρονιά, θα είναι ισοσκελισμένος
και πλεονασματικός βάσει των
στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ωστόσο καλό θα ήταν να
γίνει μια ανασκόπηση των προϋπολογισμών που ετοίμασε από το
2013 και εντεύθεν ο συγκεκριμένος
υπουργός. Από τη μία η πολιτική
που ακολούθησε, και από την άλλη
η προσπάθεια των πολιτών, έβγαλαν τη χώρα από τα προγράμματα
δημοσιονομικής προσαρμογής και
την έφεραν στη θέση που βρίσκεται
σήμερα με πλεονάσματα και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι απόψεις πάντως διίστανται για την πολιτική που ακολούθησε ο υπουργός.
Μετά την παρουσίαση του κάθε
προϋπολογισμού από το 2013, εκείνο που δήλωνε είναι πως ο κάθε
προϋπολογισμός δεν ήταν προϋπολογισμός λιτότητας, αφού αύξανε
τις δημόσιες δαπάνες και προωθούνταν αναπτυξιακά έργα. Όσοι
όμως εργάστηκαν κοντά του, ανέφεραν πως ναι μεν προωθούνταν
έργα, αλλά καταληκτικά μπορούν
να τον συνοψίσουν ως ένα «σφικτό»
υπουργό που κράτησε τη «σφικτή»
γραμμή των μνημονίων και μετά
το Μάρτη του 2016. Και εξήγησαν.
Ήταν ο υπουργός που ακολούθησε
κατά γράμμα τα όσα υπαγορεύθηκαν στο πρόγραμμα προσαρμογής
που δόθηκε στη χώρα το 2013,
αλλά προσπάθησε να συνεχιστούν
όποια μέτρα δεν υλοποιήθηκαν κατά την έξοδο της χώρας από τα
μνημόνια και μετέπειτα. Βλέπε,
για παράδειγμα, ιδιωτικοποίηση
της Cyta, που οδεύει για μερική
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«Καυτές πατάτες»
οι μισθοί των δημοσίων
υπαλλήλων, οι μισθολογικές απαιτήσεις και
από άλλους κλάδους
και το πρόγραμμα
πολιτογραφήσεων.
μετοχοποίησή της. Γι’ αυτό και σε
όποια επίσκεψη των τροϊκανών
στην Κύπρο πλέον δεν υπάρχει σε
καμία περίπτωση το κλίμα που
υπήρχε κατά τις επισκέψεις τους
τα πρώτα χρόνια. Παρά τις αδυναμίες και τις ανησυχίες της κυπριακής οικονομίας που είναι σημαντικές (βιωσιμότητα ΓεΣΥ και αποφάσεις δικαστηρίων για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων)
γνωρίζουν πως η συνέπεια είναι η
λέξη που χαρακτηρίζει τη μέχρι
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τώρα πολιτική που ακολουθήθηκε
από τον υπουργό Οικονομικών
κατά τη θητεία του, αλλά και η μη
εισαγωγή νέων φορολογιών. Για
παράδειγμα, πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα. Πώς ήταν όμως η πορεία των εσόδων και εξόδων στους
προϋπολογισμούς της Κύπρου από
τα χρόνια πριν τη κρίση;

Αυξάνονται τα έσοδα
Βάσει των στοιχείων που απορρέουν από τους προϋπολογισμούς
10 ετών, διαφαίνεται πως τα έσοδα
έχουν μια συνεχή αυξητική τάση.
Χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται
από τον σχετικό πίνακα, τα έσοδα
του 2010 αυξήθηκαν στα 5,6 δισ.
ευρώ, το 2011 στα 5,69 δισ., ενώ
το 2012 στα 5,73 δισ. ευρώ. Στον
πρώτο προϋπολογισμό που ετοίμασε ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, τα
έσοδα της χρονιάς προϋπολογίζονταν στα 5,79 δισ. ευρώ, ενώ για
το 2014 στα 5,97 δισ. ευρώ. Κατά
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την τρίτη μνημονιακή χρονιά, το
2015 δηλαδή, τα έσοδα μειώθηκαν
στα 5,84 δισ. ευρώ, ενώ τη χρονιά
που βγήκε από το μνημόνιο, ο προϋπολογισμός είχε έσοδα 5,93 δισ.
ευρώ. Την αμέσως επόμενη χρονιά
όμως, το 2017 τα έσοδα έφτασαν
τα 6,48 δισ. ευρώ, ενώ το 2018 στα
6,52 δισ. ευρώ. Για το 2019 τα έσοδα
ανήλθαν στα 6,66 δισ. ευρώ, ενώ
για το 2020 αναμένονται στα 6,71
δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε για τον
προϋπολογισμό του 2020 δεν υπάρχουν νέοι φόροι.

Μεγαλώνουν τα έξοδα
Βλέποντας όμως και τα έξοδα,
διαφαίνεται πως αν και στον καιρό
του μνημονίου μειώθηκαν, οι απαιτήσεις αρχίζουν πάλι και μεγαλώνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
πως, για τα του ΓεΣΥ στον προϋπολογισμό του 2020 προβλέπεται
«ένεση» 307 εκατ. ευρώ για την
εύρυθμη λειτουργία του. Το 2010,
οι δαπάνες ανήλθαν στα 6,92 δισ.
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ευρώ, το 2011 ήταν στα 7,18 δισ.
ευρώ, το 2012 έγινε ένα «cost-cutting» στα 6,87 δισ. ευρώ, ενώ το
2013 οι δαπάνες ήταν στα 6,69 δισ.
ευρώ. Το 2014 παρατηρείται μία
θεαματική μείωση στις δαπάνες
και έφτασαν τα 5,93 δισ. ευρώ, ενώ
για τον επόμενο χρόνο, το 2015
έφτασαν στα 6,25 δισ. ευρώ. Ακολούθως, οι δαπάνες του 2016 περιορίστηκαν στα 6,13 δισ. ευρώ
και από το 2017 αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Για το 2017 στα 6,36
δισ. ευρώ, για το 2018 στα 6,55 δισ.
ευρώ και για το 2019 στα 6,89 δισ.
ευρώ. Τέλος, για το 2020 αναμένονται δαπάνες στα 7,04 δισ. ευρώ.
Δηλαδή, οι δαπάνες του 2020 επέστρεψαν στα επίπεδα του 2011 δείχνουν τα στοιχεία.
Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως
και στα έσοδα, αλλά όπως και στις
δαπάνες, δεν υπολογίζονται τα
χρήματα από δάνεια και ομόλογα.
Ο υπουργός Οικονομικών θα
στείλει τον προϋπολογισμό στη
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Βουλή αρχές του επομένου μήνα
ώστε η Βουλή των Αντιπροσώπων
να έχει όλο το χρόνο που θα χρειαστεί για να τον εξετάσει ενδελεχώς
μέχρι και την ψήφισή του αρχές
του Δεκέμβρη. Στους οικονομικούς
κύκλους συζητείται πως το πρόσωπο
που θα αντικαταστήσει τον Υπουργό έχει ήδη βρεθεί. Όσον αφορά
στο έργο που έχει να βρει μπροστά
του σχολιάζεται πως θα είναι εύκολο, ωστόσο θα έχει να διαχειριστεί
μερικές «καυτές πατάτες». Τους μισθούς του δημοσίου σε σχέση με
τις αποφάσεις των δικαστηρίων,
ζητήματα δημοσιονομικής χαλάρωσης ενόψει μισθολογικών απαιτήσεων και από άλλες ομάδες, αλλά
τέλος και το Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων Ξένων Επενδυτών.
Το τελευταίο κομμάτι είναι και το
πιο δύσκολο σε χειρισμό θέμα που
θα αφήσει στον επόμενο υπουργό
Οικονομικών, αν και από ό,τι λέγεται
ο επόμενος ΥΠΟΙΚ θα είναι καλός
γνώστης του θέματος.
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Αλέξης Φωτιάδης

Βάζουμε θεμέλια για
περαιτέρω ανάπτυξη
Μονόδρομος για τον όμιλο οι επενδύσεις, η αναβάθμιση
των εγκαταστάσεων και η προώθηση νέων προϊόντων
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ηδη έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τον θάνατο του ιδρυτή του
ομίλου Φώτος Φωτιάδης. Το κενό
δεν μπορεί να καλυφθεί, αναφέρει
ο κ. Αλέξης Φωτιάδης, ωστόσο τα
θεμέλιά του ήταν αρκετά για την
εξέλιξη και την ανάπτυξη του ομίλου. Σε συνέντευξή του στην «Κ»
ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και
συν-Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης αναφέρεται
στις νέες τάσεις στους καταναλωτές, οι οποίες διαμορφώνουν και
την αγορά της μπύρας. Πέραν τούτου, η ανάγκη για εξέλιξη και τεχνολογική πρόοδο έχει οδηγήσει
πρόσφατα σε επενδύσεις στο ζυθοποιείο, και σε γενικότερη αναδιοργάνωση. Ο κ. Φωτιάδης μιλά
για την κυπριακή αγορά της μπύρας, τις επενδύσεις του ομίλου, το
μέλλον των δικτύων πώλησης, καθώς επίσης και την στρατηγική
επέκταση του ομίλου στο εξωτερικό. Επισημαίνει ότι οι αγορές του
εξωτερικού διατηρούν σημαντικό
μερίδιο στην κερδοφορία του ομίλου, ενώ κάθε χρόνο προχωρούν
στο λανσάρισμα νέων προϊόντων
σε όλες τις αγορές.
-Είδαμε πρόσφατα νέες επενδύσεις στο ζυθοποιείο σας. Πώς
προέκυψε αυτή η ανάγκη;
-Πέρα από μια σειρά εργοστασιακών διαδικασιών, η παραγωγή
μπύρας είναι ένα έργο δημιουργίας,
τεχνολογικής προόδου και εξέλιξης.
Ο δρόμος των επενδύσεων λοιπόν
είναι μονόδρομος για να αναδείξουμε τα θεμελιώδη διακριτά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας.
Υπηρετώντας αυτή την αρχή, οι
επενδύσεις στο ζυθοποιείο μας
έχουν τέσσερις ταυτόχρονους στόχους. Πρώτος και πιο σημαντικός,
είναι η αφοσίωση της εταιρείας
μας στη συνεχή αναβάθμιση της
ποιότητας. Η τεχνολογία αιχμής
που έχουμε εισαγάγει στο ζυθοποιείο τα τελευταία χρόνια, έχει
εξελίξει ακόμα περισσότερο τον
μοναδικό γευστικό χαρακτήρα και
τα αρώματα της Carlsberg. Δεύτερος στόχος, είναι η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του ζυθοποιείου για να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες πωλήσεις,
τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και
στις αγορές του εξωτερικού. Ο τρίτος στόχος περιλαμβάνει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,
ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και να βελτιώσουμε
το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.
Και ο τέταρτος στόχος είναι η αύξηση της ευελιξίας και αποτελεσματικότητας του ζυθοποιείου για
να μπορεί να παράγει μεγαλύτερη
ποικιλία μπυρών και συσκευασιών.
-Έχει αυξηθεί η κατανάλωση
μπύρας στην Κύπρο ;
-Η κατανάλωση της μπύρας έχει
γενικά μια σταθερότητα και δεν
επηρεάζεται τόσο από το οικονομικό περιβάλλον και την πορεία
της οικονομίας. Αν πάρουμε τα
τελευταία 5 χρόνια, η εγχώρια κατανάλωση μπύρας παρουσιάζει μια
ετήσια αύξηση περίπου 5%, κάτι
που οφείλεται εν μέρει στη στα-

διακή επάνοδο της οικονομίας και
στην αύξηση του τουρισμού.

Η αγορά της μπύρας

Γύρω στο 5% είναι η
ετήσια αύξηση στην κατανάλωση μπύρας στην
εγχώρια αγορά, κάτι
που οφείλεται στη σταδιακή επάνοδο της οικονομίας και στην αύξηση
του τουρισμού.

Καθοριστικής σημασίας
η συνεργασία του
ομίλου Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και της
Diageo, στην επέκταση
στο εξωτερικό.
Ενας χρόνος χωρίς
τον Φώτο Φωτιάδη
- Σχεδόν ένας χρόνος από τον
θάνατο του Φώτου Φωτιάδη. Ένας
άνθρωπος που σίγουρα έχει αφήσει σπουδαίες παρακαταθήκες
αλλά και ένα τεράστιο κενό. Μπορεί να καλυφθεί;

-Απαντώντας ως παιδί του, θα
σας πω ότι το συναισθηματικό
κενό που αφήνει ο θάνατος
του γονιού δεν μπορεί ποτέ
να καλυφθεί. Όσον αφορά
στον Όμιλο, είμαστε τυχεροί
που είχαμε για ιδρυτή έναν
άνθρωπο οραματιστή, με
ισχυρή προσωπικότητα, με
την ικανότητα να βλέπει
μπροστά από την εποχή του
και να δημιουργεί το μέλλον
στηριγμένος σε αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες. Ο Φώτος Φωτιάδης, όχι μόνο θεμελίωσε τον Όμιλο σε πολύ γερές βάσεις, έδωσε την πνοή
κατεύθυνσης και φρόντισε με
διορατικότητα να διασφαλίσει
την επιχειρηματική του συνέχεια, επιχειρησιακή λειτουργία και ηγεσία. Άλλωστε τα τελευταία είκοσι χρόνια ο ίδιος
αφιερώθηκε σε κοινωφελή
έργα. Ό Όμιλος προχώρησε,
εξελίχτηκε, ανέπτυξε ισχυρή
εξωστρέφεια, διεύρυνε στοχευμένα τις δραστηριότητές
του. Πιστεύω πως ο πατέρας
μου, από κάπου εκεί ψηλά,
παρακολουθεί με περηφάνεια
την πορεία μας.

-Θεωρείτε ότι αλλάζουν οι δυναμικές στην αγορά της μπύρας
στην εγχώρια αγορά; Τι σημαίνει
αυτό για την εταιρεία σας;
-Όπως σε όλους τους τομείς της
οικονομίας, έτσι και στην αγορά
της μπύρας υπάρχουν δυναμικές
που φέρνουν σημαντικές αλλαγές.
Μια γενική τάση είναι η ανάγκη
του καταναλωτή να μαθαίνει περισσότερα για τα προϊόντα που
αγοράζει και ειδικά όταν πρόκειται
για τρόφιμα και ποτά. Ενημερώνεται για τα συστατικά τους και
έχει άποψη όσον αφορά στις όποιες
επιπτώσεις στην υγεία του. Αυτή
η νέα πραγματικότητα επιδρά θετικά και δίνει πλεονέκτημα στην
εταιρεία μας, καθώς διαχρονικά
εφαρμόζουμε τις πλέον αυστηρές
διαδικασίες ποιότητας και χρησιμοποιούμε μόνο αγνά συστατικά
στην παραγωγή της Carlsberg και
σε όλες τις άλλες μπύρες που παράγουμε στο ζυθοποιείο μας. Μια
άλλη δυναμική τάση που επικρατεί
στους ηλικιακά νέους καταναλωτές,
είναι η περιβαλλοντική συνείδηση
και η αναγνώριση των εταιρειών
και των προϊόντων εκείνων που
συμμερίζονται τη φιλοσοφία αυτή.
Και εδώ η εταιρεία μας καταγράφει
θετικό αντίκρισμα, καθώς οι πολλαπλές περιβαλλοντικές δράσεις
του Ομίλου επιβραβεύονται από
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αξίζει να αναφερθεί ότι άνω
του 50% της μπύρας που διαθέτουμε είναι σε επιστρεφόμενες συσκευασίες.
- Ποια η σημασία των δικτύων
πώλησης και διανομής;
-Τα δίκτυα πώλησης και διανομής αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια.
Επιχειρούμε σε μια αγορά που, συνολικά, μετασχηματίζεται με μεγάλη ταχύτητα. Οι νέοι καταναλωτές επηρεάζονται λιγότερο από τα
μηνύματα που λαμβάνουν μέσα
από παραδοσιακά μέσα, π.χ. διαβάζοντας ή παρακολουθώντας τηλεόραση. Το μήνυμα γίνεται βιωματικό, εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εμπειρίες που ζουν
οι ίδιοι.
Ως αποτέλεσμα, περισσότερες
εταιρείες κάθε μέρα αφιερώνουν
μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού προώθησης των μαρκών
τους στο experiential marketing.
Ένα μεγάλο μέρος της δράσης αυτής έχει να κάνει με το τελικό σημείο επαφής με τον πελάτη, συνεπώς το δίκτυο πώλησης και διανομής αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Κατά την άποψή μου, η επιτυχία του κάθε δικτύου βασίζεται
σε δύο πυλώνες: Ο πρώτος πυλώνας
είναι η επιχειρησιακή αριστεία μέσω προηγμένων συστημάτων, κουλτούρας ακρίβειας και ποιότητας
και φυσικά του κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού υψηλών δεξιοτήτων. Ο δεύτερος πυλώνας
είναι η ικανότητα του δικτύου για
αποτελεσματική σχεδίαση και εκτέλεση των προγραμμάτων πώλησης
και προώθησης στο τελικό σημείο.

Κάθε χρόνο λανσάρουμε νέα προϊόντα και μάρκες, είτε δικά μας είτε των συνεργατών μας, ενώ παράλληλα μελετούμε

και εφαρμόζουμε καινοτομίες σε όλες τις αγορές, αναφέρει ο κ. Φωτιάδης.

Η ανάγκη για επαναλανσάρισμα
-Γιατί θεωρήθηκε αναγκαίο το
επαναλανσάρισμα της Calrsberg;
-Η αλλαγή στη συσκευασία της
Carlsberg ήταν απόφαση της μητρικής εταιρείας και αφορούσε
όλες τις αγορές παγκοσμίως. Έγινε
στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της εμφάνισης της μάρκας, ώστε να συνάδει με την πρόοδο και τη συνεχή βελτίωση της
ποιότητας. Όσον αφορά στην εμφάνιση της κυπριακής σημαίας
στη συσκευασία και το πώμα της
κυπριακής Carlsberg, στόχος της
πρωτοβουλίας αυτής ήταν, με τη
συμπλήρωση 50 χρόνων από την
έναρξη παραγωγής της στην Κύπρο, να υπενθυμίσει στον Κύπριο
καταναλωτή τη στενή και ανθρώπινη σύνδεση της Carlsberg με
τη χώρα μας.
- Πρόσφατα έχετε προβεί σε
αναδιoργάνωση του Ομίλου
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς με
τη συμβολή και του διεθνούς
οίκου Συμβούλων McKinsey.
-Η εταιρεία Φώτος Φωτιάδης
Διανομείς λειτούργησε το 1998
αναλαμβάνοντας την πώληση και
διανομή της μπύρας, του νερού
και του χυμού του Ομίλου. Στα
20 χρόνια λειτουργίας της, πέραν
της εντυπωσιακής οργανικής και
λειτουργικής ανάπτυξης, δημι-

ούργησε έναν Όμιλο με ισχυρές
θυγατρικές εταιρείες που πρωταγωνιστούν στον τομέα τους σε
τρεις χώρες του εξωτερικού, πρόσθεσε στην γκάμα της νέες κατηγορίες, νέους σημαντικούς συνεργάτες και διεθνείς ιδιόκτητες μάρκες και δημιούργησε το οινοποιείο
Κυπερούντας.
Κατά την περίοδο αυτή όπου
ο κύκλος εργασιών δεκαπλασιάστηκε, δεν είχε γίνει κάποια ουσιαστική αναδιοργάνωση. Με τη
βοήθεια του διεθνούς οίκου Mc
Kinsey, δημιουργήσαμε μια δομή
που μας επιτρέπει όχι μόνο να λειτουργούμε πιο αποδοτικά, αλλά
να έχουμε θέσει τα θεμέλια για
περαιτέρω ισχυρή ανάπτυξη.
- Ποια τα βήματα της Φώτος
Φωτιάδης Διανομείς στο εξωτερικό;
-Τα βήματά μας σε όλες τις αγορές γίνονται πάντοτε μετά από
ενδελεχείς μελέτες και λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους. Είμαστε ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι που, τα τελευταία
χρόνια, ένα πολύ μεγάλο μέρος
της κερδοφορίας, αλλά και της
ανάπτυξης του Ομίλου έρχεται
από το εξωτερικό. Οι μεγαλύτερες
αγορές μας σήμερα είναι η Ρουμανία και η Κροατία, όπου κατέχουμε την πρώτη θέση στα pre-

mium αλκοολούχα ποτά. Ακολουθεί η Σλοβενία, στην οποία λειτουργούμε μια μικρότερη, αλλά
ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία.
Δίνουμε έμφαση στην οργανική
ανάπτυξη των εταιρειών μας, και
κυρίως στα δυνατά, καταξιωμένα
μας προϊόντα. Παρόλα αυτά, κάθε
χρόνο λανσάρουμε νέα προϊόντα
και μάρκες, είτε δικά μας είτε των
συνεργατών μας, ενώ παράλληλα
μελετούμε και εφαρμόζουμε καινοτομίες σε όλες τις αγορές.
-Συμπληρώνετε φέτος 20 χρόνια
συνεργασίας με τον διεθνή κολοσσό Diageo. Ποια η συνεισφορά της συνεργασίας στον
Όμιλο;
-Η Diageo ήταν η πρώτη μεγάλη
διεθνής εταιρεία που εμπιστεύθηκε
την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς
μετά την ίδρυση της το 1998, μια
μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης προς
το δίκτυο της εταιρείας, αλλά και
για μένα προσωπικά. Οι ισχυρές
μάρκες της όπως τα Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Gordon’s, Tanqueray, Baileys, Guinness και άλλες
βοήθησαν την εταιρεία να εδραιωθεί στην αγορά. Η πιο σημαντική
συνεισφορά όμως της συνεργασίας
αυτής αποτελεί η επέκταση στο
εξωτερικό, αφού και στις τρεις χώρες ήταν η Diageo που μας ενθάρρυνε να προχωρήσουμε.
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Επικεντρώνεται
στη διαχείριση
ξενοδοχείων
η Louis Plc
Παραμένει ιδιοκτήτης για δύο ξενοδοχεία
στην Κύπρο και δύο στην Ελλάδα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η πώληση των πέντε ξενοδοχείων
της Louis Hotels στην Ελλάδα στην
HIP, εταιρεία η οποία ανήκει στην
Blackstone, σημαίνει στην ουσία
τρία πράγματα. Πρώτον ότι ένα από
τα μεγαλύτερα επενδυτικά ταμεία
έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην
ελληνική οικονομία ευρύτερα και
ειδικότερα στον όμιλο Louis plc.
Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη
φορά που η Blackstone αποφάσισε
να ανοιχτεί σε άλλες ευρωπαϊκές
αγορές πέραν της Ισπανίας, στην
οποία ήδη δραστηριοποιείται. Πρόκειται δε για μέρος από σειρά επενδύσεων που ετοιμάζει το αμερικανικό
επενδυτικό κεφάλαιο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της Ελλάδας, συνολικής αξίας μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Δεύτερο, ότι ο όμιλος Louis ισχυροποιείται οικονομικά αφού
το ποσό των 178,6 εκατ. ευρώ στο
οποίο ανέρχεται η συμφωνία, αποφορτίζει τις δανειακές υποχρεώσεις
του ομίλου, οι οποίες ανέρχονται
στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πηγές
από τον όμιλο τονίζουν ότι οι δανειακές υποχρεώσεις εξυπηρετούνται κανονικά, ενώ έχουν μειωθεί.,
μετά και την αναδιάρθρωση δανείου
πριν από δύο χρόνια. Στην μείωση
των δανειακών υποχρεώσεων του

ομίλου συνέβαλε και το γεγονός ότι
ο ξενοδοχειακός τομέας στον οποίο
δραστηριοποιείται ο όμιλος, καταγράφει θετικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, μετά και την οικονομική
κρίση, τόσο σε Κύπρο όσο και σε
Ελλάδα. Έτσι οι επενδύσεις αλλά
και οι αναβαθμίσεις ξενοδοχείων
στις οποίες προχώρησε ο όμιλος,
του βγήκαν θετικά.

Τέσσερα ξενοδοχεία
Το τρίτο σημείο το οποίο προκύπτει από την συμφωνία είναι ίσως
το σημαντικότερο, μιας και αποτελεί
δείγμα των προσανατολισμών και
των πλάνων του ομίλου. Πλέον ο
Louis plc αποδεσμεύεται από το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των ξενοδοχείων και στρέφεται σχεδόν εξ
ολοκλήρου στον τομέα της διαχείρισης των μονάδων τόσο σε Ελλάδα
όσο και στην Κύπρο. Βάσει της συμφωνίας, πέντε ξενοδοχεία σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κρήτη, συνολικής
δυναμικότητας 1.464 δωματίων περιέρχονται στα χέρια της Blackstone,
ενώ ο όμιλος Louis παραμένει ο διαχειριστής των ξενοδοχειακών μονάδων. Πρόκειται για το Grand Resort και το Corcyra Beach στην Κέρκυρα, το Zante Beach και το Plagos
Beach στην Ζάκυνθο, και το Creta
Princess Beach στην Κρήτη. Πηγές

Ποσό ύψους 178,6 εκατομμυρίων ευρώ θα εισπράξει βάσει της συμφωνίας ο όμιλος από την συμφωνία με την Blackstone, για πώληση πέντε ξενοδοχείων στην
Ελλάδα.







Μείωση του δανεισμού
του ομίλου αναμένεται
μετά την συμφωνία. Οι
δανειακές υποχρεώσεις
ανέρχονται στα 200
εκατομμύρια ευρώ.
από την εταιρεία αναφέρουν ότι η
συμφωνία με την Blackstone εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας αλλά
και την προοπτική των ξενοδοχείων
καθώς η εταιρεία συνεχίζει να διατηρεί τη διαχείριση. Σημειώνεται
ότι συνολικά η Louis Hotels διαχειρίζεται 26 ξενοδοχεία και θέρετρα
στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ
είναι η ιδιοκτήτρια τεσσάρων εξ αυτών (Louis Nausika, Louis St Elias
Resort & Waterpark, το TUI Family

Life Kerkyra Golf στην Κέρκυρα και
το PrimaSol Louis Ionian Sun στην
Κέρκυρα). Τα υπόλοιπα ξενοδοχεία
είναι ενοικιαζόμενα ή υπό διαχείριση
από την εταιρεία. Της πώλησης των
πέντε ξενοδοχειακών μονάδων προηγήθηκε η πώληση του Hilton Cyprus, νυν Nicosia Landmark, στο
οποίο ο όμιλος Louis συμμετείχε μέσω της The Cyprus Tourism Development Public Company Limited
στην οποία κατείχε το 22%.

Το κέρδος
Μόλις την Πέμπτη ο όμιλος είχε
ανακοινώσει τα οικονομικά του
αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να
περιλαμβάνει την όποια αναφορά
για τα πλάνα της στον τομέα της
διαχείρισης. Ωστόσο πληροφορίες
αναφέρουν ότι οι συζητήσεις δεν
ήταν πρόσφατες. Με την συμφωνία
ο όμιλος φαίνεται ότι εξασφάλισε
θετικά αποτελέσματα για το 2019.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του
2019, ο κύκλος εργασιών του ομίλου
ήταν αυξημένος κατά €30,4 εκατ.
(+61,7%) σε σχέση με το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2018, κυρίως λόγω
συμπερίληψης των αποτελεσμάτων
της Celestyal για ολόκληρο το πρώτο
εξάμηνο του 2019. Η καθαρή ζημία
που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της
εταιρείας ανήλθε για το πρώτο εξάμηνο του 2019 στα €6,5 εκ. σε σύγκριση με €17 χιλιάδες κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας, περί τα τέλη του 2019, θα
συνδυαστεί με αναδιάρθρωση της
νομικής δομής της εταιρείας. Η καθαρή τιμή πώλησης και το λογιστικό
κέρδος που θα προκύψει, θα υπολογιστούν κατά την ολοκλήρωση
της πώλησης που αναμένεται να
λάβει χώρα περί το τέλος του 2019
μετά τον διαχωρισμό των δραστη-

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η εταιρεία HIP εξαγοράστηκε το
2017 από επενδυτικά κεφάλαια της
Blackstone που δραστηριοποιούνται
στην αγορά ακινήτων. Στο χαρτοφυλάκιο της η εταιρεία έχει 65 ξενοδοχεία, με 19.019 δωμάτια ενώ θεωρείται από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε ξενοδοχεία στην Ευρώπη.
Η εταιρεία συνεργάζεται με πλήθος
διαχειριστών ξενοδοχείων για την
επαύξηση της ποιότητας της διαχείρισης, όπως και της εμπειρίας των
πελατών των ξενοδοχείων. Η Blackstone Group είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά private equity
funds, με τα συνολικά κεφάλαια υπό
τη διαχείρισή της να ανέρχονται στα
545 δισ. δολάρια., στα τέλη Ιουνίου
και να είναι αυξημένα κατά 151 δισ.
σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018.
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Πακέτο κινήτρων για ηλεκτρικά οχήματα

Τρία σχέδια για την απόσυρση παλαιών οχημάτων – Ενώπιον του Υπουργικού εντός 15 ημερών τα νομοσχέδια
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε μια προσπάθεια να κλείσει η ψαλίδα εκπομπής ρύπων και η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι όσο γίνεται
πιο κοντά στους στόχους που έχει
θέσει η Ε.Ε μέχρι το 2020, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να λάβει δραστικά
μέτρα, τόσο στο κομμάτι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
όσο και στον υπ’ αριθμόν ένα παράγοντα παραγωγής ρύπων, τις μεταφορές. Με τις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες να εκφράζουν σοβαρές
ανησυχίες ότι η Κύπρος δεν θα είναι
εντός του αποδεκτού πλαισίου που
έχει τεθεί από Ε.Ε μέχρι το 2020,
μέλημα της κυβέρνησης φαίνεται
να είναι η μείωση των ποσοστών
ρύπων, σε πρώτη φάση και σε δεύτερο στάδιο, με μικρή χρονική κα






Τα δυο παράλληλα σχέδια με αυτό της απόσυρσης αυτοκινήτων περιλαμβάνουν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων προκειμένου
οι σταθμοί φόρτισης,
ιδιωτικοί και δημόσιοι,
να χρησιμοποιούν καθαρή ενέργεια.
θυστέρηση, η κάλυψη των αποδεκτών επιπέδων που έχουν ορισθεί
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην προσπάθεια αυτή βασικά εργαλεία θεωρούνται η μείωση καύσης ρυπογόνων καυσίμων, όπως το μαζούτ,
με ταυτόχρονη αύξηση της καθαρής
ενέργειας, καθώς και σημαντικές
τομές στο γενικότερο θέμα των μεταφορών. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο
και με το σκεπτικό ότι η Κύπρος κινδυνεύει να βρεθεί ενώπιον τσουχτερών προστίμων από την Ε.Ε., η
κυβέρνηση τρέχει να καλύψει τα
κενά με τη λήψη μέτρων που σε
κάποιες χώρες της Ε.Ε. εφαρμόζονται
εδώ και πολλά χρόνια. Για την ώρα,
αιχμή των προσπαθειών είναι η απόσυρση παλαιών οχημάτων ρυπαντικής τεχνολογίας με ταυτόχρονη
αντικατάστασή τους, με οχήματα
και καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον.

Απόσυρση
Η πίεση κάλυψης τους ευρωπαϊκού στόχου ή ενός σημαντικού μέρους μέχρι το 2020, επαναφέρει την
απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων
με κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες
τους να τα αντικαταστήσουν με
ηλεκτρική κίνηση. Σύμφωνα με
καλά πληροφορημένες πηγές της
«Κ», το Τμήμα Οδικών Μεταφορών
ετοιμάζει το πλαίσιο απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων, την κρατική
χορηγία ως μορφή κινήτρου για τους
ιδιοκτήτες των οχημάτων αλλά και
τις προϋποθέσεις ένταξης οχημάτων

Εκτός από τα κίνητρα οικονομικής φύσεως για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου η κυβέρνηση θα επιχορηγήσει και τη δημιουργία σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων σε κατοικίες στο 1/3 της συνολικής δαπάνης. Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει ετοιμασθεί ενώ σε επεξεργασία βρίσκεται το πλαίσιο 10 δημόσιων
σταθμών φόρτισης.
στο σχέδιο απόσυρσης. Το σχέδιο,
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες,
εντός 15νθημέρου αναμένεται να
κατατεθεί ενώπιον του Υπουργικού
Συμβουλίου για έγκριση και να προωθηθεί στη συνέχεια στη Βουλή για
ψήφιση. Το σχέδιο σύμφωνα με τις
πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν
θα δίνει οικονομικά κίνητρα στους
ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να αποσύρουν τα παλαιά οχήματά τους.

Υποδομές
Παράλληλα με τα κίνητρα για
απόσυρση, σε προχωρημένο στάδιο
βρίσκονται οι διεργασίες για τις υποδομές υποστήριξης των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων στους κυπριακούς δρόμους. Υποδομές που έχουν να κάνουν
κυρίως με τους σταθμούς επαναφόρτισής τους, σε δημόσια σημεία
αλλά και σε οικίες. Βασική κατεύθυνση των σταθερών υποδομών
για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα
είναι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να προέρχεται από φωτοβολταϊκά συστήματα. Σε ό,τι αφορά τις
δημόσιες υποδομές, οι πληροφορίες
της «Κ» λένε πως στους σχεδιασμούς
του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών προνοείται η δημιουργία 10 διπλών σταθμών σε
παγκύπρια κλίμακα. Η συγκεκριμένη
διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο με το βασικό στοιχείο
που είναι η χρηματοδότηση να προέρχεται από κοινοτικά κονδύλια τα
οποία έχουν εξευρεθεί. Παράλληλα
με τις δημόσιες υποδομές, στο τραπέζι βρίσκεται και σχέδιο ενίσχυσης
για δημιουργία υποδομών φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων σε οικίες.
Εν προκειμένω οι πληροφορίες λένε
πως το επόμενο διάστημα θα διατεθούν σχέδια σε πιλοτική βάση
με την επιχορήγηση των υποδομών

Σε εξάρτηση από το μαζούτ η Κύπρος
Με βάση τις υποχρεώσεις και της

Κύπρου, μέχρι το 2022 για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, ποσοστό 22% θα πρέπει να προέρχεται
από ΑΠΕ και το υπόλοιπο 78% από
Φυσικό Αέριο (ΦΑ). Σήμερα το
καύσιμο παραγωγής σε ποσοστό
90% είναι το μαζούτ. Η εικόνα που
υπάρχει χαρακτηρίζεται άκρως
προβληματική. Η εισαγωγή ΦΑ για
σκοπούς ηλεκτρικής ενέργειας, πιστεύεται πως είναι ο καθοριστικός
παράγοντας που θα μεταβάλει το
μείγμα καυσίμου στην παραγωγή
ρεύματος, με σταδιακή απόσυρση
του μαζούτ. Θετικό στοιχείο στην
προσπάθεια αυτή αποτελεί η κατάληξη της πρώτης φάσης δημιουργίας των υποδομών έλευσης ΦΑ
στο Βασιλικό. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, πρώτη κατετάγη η διεθνής κοινοπραξία του JV
China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, AKTOR S.A. and METRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd and Wilh-

σε ποσοστό 30% του συνολικού κόστους. Τα σχέδια ουσιαστικά θα
επιχορηγούν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των
οποίων θα χρησιμοποιείται για τη
φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ο στόχος των ΑΠΕ
Η αύξηση του ποσοστού παραγωγής καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ)
είναι ο άλλος στόχος που πρέπει να
καλύψει η Λευκωσία, επίσης μέχρι
το 2020. Εν αντιθέσει με τους ρύπους

elmsen Ship Management Limited. Όσον αφορά το διαγωνισμό
για την ανάπτυξη και λειτουργία
των υποδομών LNG, η διαδικασία
εξελίσσεται ομαλά εφόσον δεν
υπήρξε καμία ένσταση από τους
λοιπούς ενδιαφερόμενους προς
την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Παράλληλα η ΔΕΦΑ που τρέχει και την προμήθεια ΦΑ, ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της ανοικτής διαδικασίας για την υποβολή
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου της Κύπρου. Ενδιαφέρον έχουν επιδείξει 25 εταιρίες
από τη διεθνή αγορά ενέργειας ανάμεσα τους από τα πλέον ισχυρά ονόματα της διεθνούς αγοράς
LNG. Το επόμενο στάδιο είναι η
υποβολή προσφορών των προεπιλεγέντων και στη συνέχεια η
έναρξη των διαδικασιών για σύναψη συμβάσεων για την αγορά
«σποτ» φορτίων κατά τις αρχές του
νέου έτους.

η κάλυψη του στόχου με τις ΑΠΕ
που έχει τεθεί είναι εφικτός. Ωστόσο,
εδώ οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
εμφανίζονται επιφυλακτικές θεωρώντας ως καθοριστικό παράγοντα
επιτυχίας την ολοκλήρωση των έργων αδειοδότησης. Με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες μέχρι το 2020 η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ, θα πρέπει να ανέλθει στο
16% της συνολικής παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας. Με τα σημερινά δεδομένα η συνεισφορά των
ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της
Κύπρου είναι στο 9% και με τα νέα

έργα υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί
στο 13%. Ο τελικός στόχος ΑΠΕ σε
ποσοστό 16%, μεταφράζεται σε 550
μεγαβάτ (MW). Η αισιοδοξία ότι ο
στόχος των 550 MW είναι εφικτός
πηγάζει από την υφιστάμενη παραγωγή καθώς και το μέγεθος του ελλείματος. Με βάση επίσημα στοιχεία
η υφιστάμενη παραγωγή ΑΠΕ κατανέμεται:
-140 MW Από φωτοβολταϊκά.
-150 MW Από Αιολικά
-13 MW Από Βιομάζα.
Σύνολο: 303MW
Το έλλειμα των 247 MW υποστηρίζεται πως θα καλυφθεί από
δυο σχέδια του 2018 και 2019. Το
τελευταίο σχέδιο που εξαγγέλθηκε
φέτος ήταν για 150 MW, ωστόσο το
ενδιαφέρον που υπήρξε με βάση
στοιχεία της Υπηρεσίας Ενέργειας,
ανήλθε στα 400 MW. Σε συνεργασία
με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) αποφασίσθηκε να προχωρήσουν έργα συνολικής ενεργειακής παραγωγής
260 MW. Από τα συγκεκριμένα έργα
η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως
κάποια αυτά δεν θα είναι έτοιμα μέχρι το 2020, εξ ου και η επιφύλαξη
που εκφράζεται αν θα καλυφθεί τελικά ο στόχος του 16% σε ΑΠΕ.

Τα σχέδια
Οι προσπάθειες εναρμόνισης με
τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες
γραμμές, στο κομμάτι των ΑΠΕ και
είσοδος της Κύπρου στην ανύπαρκτη
παραγωγή καθαρής ενέργειας, ξεκίνησαν προ 15ετίας με την γενναιόδωρη, όπως υποστηρίζεται, κρατική
συνεισφορά υπό τη μορφή οικονομικών κινήτρων. Η παραγωγή ΑΠΕ
ξεκίνησε με τα αιολικά πάρκα και
με εγκατεστημένη ισχύ 158 MW.
Ακολούθησαν τα φωτοβολταϊκά σε

στέγες κατοικιών και άλλα κτήρια,
εγκατεστημένης ισχύς 140 MW. Τα
συγκεκριμένα σχέδια είναι και τα
μοναδικά που προνοούν εγγυημένη
τιμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τη λήξη των συμβολαίων.
Από το 2013 τα σχέδια που ακολούθησαν δεν περιλαμβάνουν τη συγκεκριμένη ρήτρα. Η πολιτική που
ακολουθείται προβλέπει πως ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας έρχεται σε απευθείας συμφωνία με
τον προμηθευτή για την τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας. Στο σχέδιο του 2018, τα
έργα του οποίου είναι σε διαδικασία
υλοποίησης, υπάρχει το κόστος αποφυγής. Μια φόρμουλα κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνει
υπόψη τις τιμές του πετρελαίου. Το
τελευταίο και πιο πρόσφατο σχέδιο
που υπάρχει για ΑΠΕ είναι αυτό του
2019 το οποίο ουσιαστικά θα είναι
ένα κομμάτι του νέου περιβάλλοντος
της αγοράς ενέργειας. Στο κομμάτι
των οικιακών παραγωγών σε ισχύ
βρίσκονται και σχέδια χορηγιών
που εξαγγέλθηκαν τον περασμένο
Μάρτιο και αφορούν εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων και
θερμομόνωση οροφών. Οι συγκεκριμένες χορηγίες θα συνεχισθούν
και το 2020 εφόσον εγκριθεί ο σχετικός προϋπολογισμός του Ταμείου
ΑΠΕ από τη Βουλή. Τα σχέδια χορηγιών καλύπτου το 1/3 του συνολικού κόστους των φωτοβολταϊκών
και θερμομόνωσης.

Άνοιγμα αγοράς
Η αγορά ενέργειας και η λειτουργία της σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού είναι ένα κεφάλαιο υψίστης σημασίας που αναμένεται να
υπάρξει καθυστέρηση. Με βάση την
πορεία υλοποίησης των προαπαιτούμενων και αν δεν υπάρξουν
αστάθμητοι παράγοντες, υπολογίζεται πως το άνοιγμα της αγοράς
ενέργειας θα επιτευχθεί το 2022.
Για το άνοιγμα αλλά και την ομαλή
λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε
εκκρεμότητα παραμένουν:
-Ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. Έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία
του τροποποιητικού νομοσχεδίου,
το οποίο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη. Υπολογίζεται πως
εντός του πρώτου τετράμηνου του
2020 θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση.
-Δυο συστήματα διαχείρισης της
αγοράς ενέργειας. Το πρώτο θα είναι
της ΑΗΚ και υπολογίζεται ότι θα
είναι έτοιμο τον Οκτώβριο του 2020.
-Σύστημα διαχείρισης του ΔΣΜΚ.
Εδώ υπήρξε καθυστέρηση στο κομμάτι των προσφορών. Η όλη διαδικασία βρίσκεται στη φάση της διαπραγμάτευσης. Η νέα ημερομηνία
που έχει δοθεί για ολοκλήρωση είναι
ο Οκτώβριος του 2021. Ακόμα και
να επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για
άνοιγμα της αγοράς ενέργειας το
2022, η επιρροή της ΑΗΚ στην αγορά ενέργειας θα χρειασθεί κάποια
χρόνια για να μειωθεί, όπως πιστεύεται.

Θέλουν επενδυτικό ταμείο για φωτοβολταϊκά
Πάρκα συνολικής δυναμικότητας 350 μεγαβάτ δεν προχωρούν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης ώστε να «απεγκλωβιστούν»
αναπτύξεις από την διαδικασία δανειοδότησης, και να διευκολύνουν
την υλοποίησή τους μελετά η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.
Οι σκέψεις είναι ακόμα σε πρώιμο
στάδιο. Πηγές από την ΟΕΒ αναφέρουν στην «Κ» ότι ανάμεσα στα υπό
επεξεργασία σενάρια που μελετώνται
είναι η δημιουργία επενδυτικού ταμείου. Σενάριο το οποίο θα προχωρήσει μόνο εφόσον καταφέρουν να
εξασφαλίσουν την χρηματοδοτική
βάση πάνω στην οποία θα λειτουργήσει το ταμείο. Ρόλος του ταμείου
θα είναι γενικότερα η χρηματοδότηση
των βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας γενικότερα, αλλά η στόχευση

αφορά τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την στιγμή εκκρεμεί η υλοποίηση φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 350 μεγαβάτ με κόστος κατασκευής αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Θεωρείται ως δεδομένο
ότι χρειάζεται τουλάχιστον το ποσό
των εκατό εκατομμυρίων ευρώ ώστε
το ταμείο να εξυπηρετήσει το σκοπό
δημιουργίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη γίνονται συζητήσεις
και επαφές και αναζητείται ενδιαφέρον από επενδυτές, ωστόσο μέχρι
στιγμής δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Πέραν της χρηματοδοτικής,
αναζητείται και η νομική βάση του
εγχειρήματος.

Δυστοκία στα δάνεια
Η δημιουργία ταμείου, το οποίο
θα χρηματοδοτεί τέτοιες αναπτύξεις,

Περίπου είκοσι άδειες για φωτοβολταϊκά πάρκα είναι ενώπιον του τμήματος
Περιβάλλοντος για περιβαλλοντική γνωμοδότηση.

κρίνεται επιτακτική από την στιγμή
που το τραπεζικό δάνειο καθίσταται
δύσκολη υπόθεση λόγω περιορισμών
από τις εποπτικές αρχές. Η βασική
δυσκολία είναι ότι ναι μεν υπάρχουν
project τα οποία κρίνονται τεχνικά
και οικονομικά βιώσιμα, αλλά δεν
πληρούν τις προδιαγραφές για χρηματοδότηση με βάση τις οδηγίες
είτε της Κεντρικής Τράπεζας είτε
των άλλων εποπτικών αρχών. Αυτούς
τους περιορισμούς δεν έχουν τα
επενδυτικά ταμεία. Είναι πολύ πιο
εύκολο λοιπόν να χρηματοδοτηθεί
με αυτό τον τρόπο μια ανάπτυξη,
χωρίς να υπάρχει υπέρβαση ή παράβαση των προνοιών που πρέπει
να τηρηθούν.
Υπάρχουν νομικές προδιαγραφές
και προϋποθέσεις που πρέπει να
ακολουθήσουμε για να δημιουργήσουμε το ταμείο. Το θέμα χειρίζεται

μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, αλλά
δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο για να
ανακοινωθεί ως προϊόν μέχρι στιγμής.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει
μεγάλη ανάγκη για εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης.

Ο στόχος
Πηγές από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων αναφέρουν
ότι η προσπάθεια έχει διπλό στόχο.
Από την μια να μειωθεί το κόστος
ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θα
προκύψει από την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές. Από την άλλη, το να δίνονται
άδειες για φωτοβολταϊκά πάρκα,
έχει αντίκρισμα στις υποχρεώσεις
μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο εάν και εφόσον αυτά τα
πάρκα λειτουργήσουν και παράξουν
ενέργεια.
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Μέσα Οκτωβρίου
η ενοποίηση
Astrobank - USB

Παρά το ότι μεγάλωσε έχει να αντιμετωπίσει πολλές
προκλήσεις όπως τα ΜΕΔ και η στροφή στην τεχνολογία
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ενοποίηση συστημάτων. Ή στη
γλώσσα των τραπεζικών που αρέσκονται στα αγγλικά, «ιντεγκρέισον». Μία λέξη που έγινε γνωστή
με το δύσκολο τρόπο, όταν οι πελάτες της Λαϊκής χρειάστηκαν
αναγκαστικά να περάσουν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου
αφού έκλεισε. Η ενοποίηση των
συστημάτων των δύο τραπεζών,
χρειάστηκε ένα χρόνο για να ολοκληρωθεί. Το Σαββατοκύριακο που
προηγήθηκε έγινε η ενοποίηση
της Ελληνικής Τράπεζας και της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
και στα μέσα του Οκτωβρίου 2019
θα γίνει η ενοποίηση των συστημάτων της Astrobank και της
USBBank. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός της Astrobank ήταν να ενοποιήσει τα συστήματά της με την
USBBank το ίδιο Σαββατοκύριακο
με αυτό που θα προχωρούσε και η
Ελληνική με τη ΣΚΤ, άλλαξε σχέδια,
γεγονός που έδωσε αφορμή για
σχόλια του τύπου πως το όλο εγχείρημα απέτυχε. Καλά πληροφορημένες πηγές εξήγησαν στην «Κ»
πως η ενοποίηση των συστημάτων
Astrobank και USBBank δεν ήταν
μια διαδικασία που απέτυχε, αφού
αν και σωστά είχε διαρρεύσει πως
θα γινόταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η ενοποίηση είχε μετατεθεί για τα μέσα Οκτωβρίου,
από τις αρχές Αυγούστου. Όπως
είπαν, το σύστημα στο οποίο και
η Astrobank βασίζεται, είναι αυτό
που είχε ως Τράπεζα Πειραιώς Κύ-

πρου, αφού εξάλλου παραμένει ως
μέτοχος μέχρι και τώρα στην τράπεζα. Astrobank όμως και Τράπεζα
Πειραιώς Κύπρου συμφώνησαν αρχές Αυγούστου πως η δεύτερη δεν
θα μπορούσε να φέρει εις πέρας
την εντολή ενοποίησης το Σεπτέμβριο. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως
η περίοδος της ενοποίησης των
δύο τραπεζών άρχισε από το τέλος







Astrobank όμως και
Τράπεζα Πειραιώς
Κύπρου συμφώνησαν
αρχές Αυγούστου πως
η δεύτερη δεν θα μπορούσε να φέρει εις
πέρας την εντολή ενοποίησης το Σεπτέμβριο.
Μαρτίου 2019, άρα υπήρχε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και στενό χρονοδιάγραμμα. Τόνισαν πως για την
ενοποίηση των συστημάτων με
αυτά της USBBank δεν θα χρειαζόταν ένας χρόνος, όπως έγινε με
την Ελληνική, άρα δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος να πιέσουν το χρονοδιάγραμμα για να προχωρήσουν
εντός Σεπτεμβρίου. Από την άλλη,
γνώστες τέτοιων ζητημάτων οι
οποίοι δεν πρόσκεινται στην Astrobank σχολίασαν πως το χρονικό
διάστημα των έξι μηνών ήταν ήδη
μεγάλο για την απορρόφηση μίας

μικρής τράπεζας όπως η USBBank,
διότι το χρονικό πλαίσιο της ενσωμάτωσης της κάθε τράπεζας είναι διαφορετικό και προχωρά βάσει
των μεγεθών που απορροφά. Ωστόσο, κατέστησαν σαφές πως το σημαντικό στην όλη διαδικασία δεν
είναι τόσο το χρονοδιάγραμμα, όσο
να γίνει σωστά η διαδικασία και
δίχως προβλήματα η μετάβαση των
πελατών της USB στα συστήματα
της Astrobank.
Η AstroBank απέκτησε τις τραπεζικές εργασίες της USBBank, περιλαμβανομένου του προσωπικού
και εξαιρουμένων ορισμένων ακινήτων, έναντι 40,2 εκατ. ευρώ. Η
συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε από
ίδιους πόρους και υποστηρίχθηκε
από αύξηση κεφαλαίου ύψους 54
εκατ. ευρώ, κυρίως από τους υφιστάμενους μετόχους της AstroBank.Το σύνολο ενεργητικού της
τράπεζας μεγάλωσε πέραν του 50%
και έφτασε τα 2,1 δισ. ευρώ, ενώ οι
μεικτές χορηγήσεις ανέρχονται σε
1,2 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις πελατών στα 1,9 δισ. ευρώ. και τα κεφάλαια πέραν των 160 εκατ. ευρώ.

Οι προκλήσεις
Το μεγάλο στοίχημα από εδώ
και πέρα για την Astrobank είναι
να μειώσει το μεγάλο ποσοστό των
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων της
που κυμαίνονται στο 55% μετά την
απορρόφηση όλων των εργασιών
της USBBank και με cost to income
πάνω από το 70%. Η συναλλακτική
συμπεριφορά της USBBank στο
πρώτο εξάμηνο του 2018, δείχνει

Η AstroBank απέκτησε τις τραπεζικές εργασίες της USBBank, περιλαμβανομένου του προσωπικού και εξαιρουμένων
ορισμένων ακινήτων, έναντι τιμήματος ύψους 40,2 εκατ. ευρώ.
πως η τράπεζα είχε παραχωρήσει
268,5 εκατ. δάνεια σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και 153,4 εκατ. ευρώ
οικιστικά δάνεια. Από αυτά, τα 171,7
εκατ. είχαν επιστρέψει σε ΜΕΔ
όσον αφορά στα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ από
τα δάνεια των νοικοκυριών, είχαν
γίνει ΜΕΔ 95 εκατομμύρια.
Παράλληλα, η Astrobank έχει
και άλλες προκλήσεις, που έχουν
όλες οι μικρές τράπεζες. Το κόστος
της συμμόρφωσης είναι ένας παράγοντας που δεν μπορεί να αποφευχθεί, καθώς αν και δεν εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική, εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα που είναι σε συνεχή
ανοιχτή γραμμή με την πρώτη. Σε
ένα περιβάλλον με τόσο χαμηλά

Φθηνή ρευστότητα έως 10 δισ.
για τις ελληνικές τράπεζες

Ετοιμα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα TLTRO III της ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ετοιμες να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που παρέχει το ευρωσύστημα, αντλώντας έως και 10 δισ.
ευρώ φθηνής ρευστότητας για τα
επόμενα τρία χρόνια, είναι οι ελληνικές τράπεζες. Το νέο πρόγραμμα χορήγησης φθηνού χρήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γνωστό ως TLTRO
III, έκανε χθες πρεμιέρα και, παρά
το γεγονός ότι η ζήτηση από τις
ευρωπαϊκές τράπεζες κατά την
πρώτη ημέρα ενεργοποίησης του
προγράμματος υπήρξε υποτονική,
οι ελληνικές τράπεζες δηλώνουν
έτοιμες να συμμετάσχουν τους
προσεχείς μήνες, αξιοποιώντας
τα εργαλεία της ΕΚΤ προς όφελος
της οικονομίας, για τη χρηματοδότηση μεγάλων, αλλά και μικρότερων επενδυτικών σχεδίων, που
φαίνεται να επανεκκινούν.
Η ρευστότητα που «παρκάρουν» σήμερα οι ελληνικές τράπεζες στην ΕΚΤ φθάνει τα 6 δισ.
ευρώ και στο πλαίσιο του νέου
προγράμματος στόχος είναι το ποσό αυτό να αυξηθεί και να «πέσει»
στην οικονομία, εφόσον υπάρξει
ζήτηση για υγιή δάνεια. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του TLTRO
η ΕΚΤ χορηγεί μακροπρόθεσμα
δάνεια προς τις τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο, προκειμένου να
αυξήσουν τη χορήγηση δανείων
προς τις επιχειρήσεις. Το επιτόκιο
που βαρύνει αυτά τα δάνεια είναι
σήμερα αρνητικό και συγκεκριμένα διαμορφώνεται στο -0,5%,
γεγονός που σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα «πληρώνει» ουσιαστικά τις τράπεζες προκειμένου
να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.

Η ρευστότητα που «παρκάρουν» σήμερα οι ελληνικές τράπεζες στην ΕΚΤ
φθάνει τα 6 δισ. ευρώ και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος στόχος είναι το ποσό αυτό να αυξηθεί και να «πέσει» στην οικονομία, εφόσον υπάρξει ζήτηση για υγιή δάνεια.







Πρόσθετο όφελος
για τις τράπεζες θα
προκύψει από την
αποκλιμάκωση και
των επιτοκίων καταθέσεων προς ιδιώτες.
«Η διαθέσιμη ρευστότητα είναι
υπέρ το δέον άνετη», σημειώνει
αρμόδιο τραπεζικό στέλεχος, με
αποτέλεσμα σήμερα «οι τράπεζες
να μην έχουν καν ανάγκη τις καταθέσεις του Δημοσίου». Δεν είναι
τυχαίο ότι το προηγούμενο πρό-

γραμμα, ουσιαστικά, μόνο μία
τράπεζα κατάφερε να το απορροφήσει, σαφής ένδειξη και του ελλείμματος στις επενδύσεις που
υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια.
Αν και το ύψος των ενεχύρων
που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα δεν είναι ανεξάντλητο
–συγκεκριμένα εκτιμάται κοντά
στα 15 δισ. ευρώ–, στην παρούσα
φάση το ποσό αυτό θεωρείται ότι
είναι επαρκές για να καλύψει τις
ανάγκες της οικονομίας που συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τη
χαμηλή ζήτηση για δάνεια, τουλάχιστον από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο των επόμενων κι-

νήσεων που σχεδιάζουν οι τράπεζες είναι η αποπληρωμή των
δανείων που έχουν λάβει μέσα
από το προηγούμενο πρόγραμμα,
μέρος των οποίων είναι στα «αζήτητα» αφού δεν έγινε δυνατό να
απορροφηθούν. Ετσι αναμένεται
να μηδενίσουν το κοντέρ και να
συμμετάσχουν στο νέο TLTRO,
με αυξημένα μάλιστα ποσά, στον
βαθμό που στον σχεδιασμό τους
είναι να υποκαταστήσουν και μέρος της ρευστότητας που αντλούν
από τη διατραπεζική, το ύψους
της οποίας υπολογίζεται στα 22
δισ. ευρώ και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Το όφελος των
50 μονάδων βάσης που προκύπτει
από τη μείωση του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων στο - 0,50%
δημιουργεί ένα επιπλέον κίνητρο
για τις τράπεζες, καθώς μεταφράζεται σε όφελος 5 εκατ. για κάθε
1 δισ. ευρώ ετησίως τον χρόνο.
Ετσι, υπό την προϋπόθεση ότι ο
δανεισμός από το ευρωσύστημα
στο πλαίσιο του νέου προγράμματος μπορεί να αυξηθεί στα 10
δισ. ευρώ, το όφελος μπορεί να
φτάσει τα 50 εκατ. ετησίως, δηλαδή στα 150 εκατ. ευρώ στα τρία
χρόνια, που είναι η διάρκεια του
νέου TLTRO.
Πρόσθετο όφελος για τις τράπεζες από την επεκτατική πολιτική της ΕΚΤ και τη μείωση του
κόστους χρήματος θα προκύψει
από την αποκλιμάκωση και των
επιτοκίων καταθέσεων προς ιδιώτες, που σήμερα διαμορφώνονται
στο 0,50% - 0,60% και αναμένεται
έως τα τέλη του χρόνου να υποχωρήσουν περαιτέρω, ενώ ελεγχόμενη αναμένεται να είναι η πίεση από την ανατιμολόγηση των
δανείων.

επιτόκια, τόσο ανταγωνιστικό και
με διψήφιο αριθμό τραπεζών στην
χώρα, η βιωσιμότητά της κρίνεται
από τη γρήγορη μετάβασή της στην
ψηφιακή εποχή και με προϊόντα
τα οποία θα τη διαφοροποιήσουν
από τις υπόλοιπες. Εξάλλου, είχε
δηλώσει και προσφάτως σε συνέντευξή της στην «Κ» η διευθύντρια
ηλεκτρονικής τραπεζικής της Astrobank, Έλενα Ορφανίδου, τα εξής:
«Η οργανωτική δομή και το μέγεθος
μας, είναι σε θέση να μας προσφέρει
ευελιξία και λήψη γρήγορων αποφάσεων. Το μοντέλο αυτό ωστόσο,
θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα
ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο
δράσης, το οποίο θα μας επιτρέψει
να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη
της τεχνολογίας αλλά και να ελα-

χιστοποιήσουμε το κόστος μας.
Μία ολοκληρωμένη στρατηγική
επιχειρησιακού, πελατοκεντρικού
και λειτουργικού μετασχηματισμού,
σε συνδυασμό με το μέγεθος και
το οργανωτικό μας μοντέλο, θα
αποτελέσει το κεντρικό όχημά μας
στην επιτυχή μετάβαση στη νέα
εποχή. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε άμεσα σε τεχνολογικές
αναβαθμίσεις και εφαρμογές οι
οποίες θα βοηθήσουν στη βελτίωση
της ποιότητας, του εύρους και της
ταχύτητας των προσφερόμενων
μας υπηρεσιών, θα διευρύνουν τα
δίκτυα και μέσα εξυπηρέτησης των
πελατών μας, θα αναβαθμίσουν
την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών back office και στήριξης
εργασιών και πολλά άλλα».

Ισχυρό σήμα στις αγορές
για σταδιακή επιστροφή
στην κανονικότητα
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Νέα βελτίωση σημείωσαν τα ελληνικά
ομόλογα μετά και την αποστολή του
αιτήματος της Ελλάδας για την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου του
ΔΝΤ, ενώ ώθηση δέχθηκαν και από
το γενικότερα θετικό κλίμα που
υπάρχει στην αγορά ομολόγων της
Ευρωζώνης. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς υποχώρησε στο 1,54%
και κοντά στα ιστορικά χαμηλά που
σημείωσε την περασμένη Πέμπτη,
με το spread να διαμορφώνεται στις
201 μ.β., ενώ ισχυρή πτώση της
τάξης του 4,7% σημείωσε η απόδοση
του 5ετούς ομολόγου η οποία διαμορφώθηκε στο 0,82%. Η αποπληρωμή των ακριβών δανείων του ΔΝΤ
στέλνει ένα ισχυρό «σήμα» στις αγορές για σταδιακή επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα ενώ βοηθάει στην ενίσχυση της επενδυτικής
εμπιστοσύνης, μέσω της βελτίωσης
της βιωσιμότητας του ελληνικού
χρέους. Παράλληλα, το γεγονός ότι
η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει κεφάλαια από το «μαξιλάρι» ρευστότητας
για την αποπληρωμή του Ταμείου,
και όχι κεφάλαια από μια νέα έκδοση
τίτλου, αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό μήνυμα για τους επενδυτές,
καθώς η διατήρηση του πολύ υψηλού
αυτού cash buffer έχει γίνει πολύ
ακριβή. Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, θα αυξήσει τις πιθανότητες
αναβάθμισης της Ελλάδας από τους
οίκους.
Αλλωστε ο ΟΔΔΗΧ έχει καλύψει
ήδη το πρόγραμμα δανεισμού για
το 2019 και δεν έχει στόχο να προχωρήσει σε αλλεπάλληλες εκδόσεις
τίτλων στέλνοντας έτσι ένα λανθασμένο σήμα «απληστίας» στις αγορές,
αλλά να διατηρήσει τη «δίψα» των
αγορών για την Ελλάδα και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον «κανονικού» εκδότη για τη χώρα. Βέβαια,
ο οργανισμός σκοπεύει να συνεχίσει

τις κινήσεις ενίσχυσης της ρευστότητας της αγορά και σε αυτό το πλαίσιο, όπως έχει αναφέρει η «Κ», εξετάζει την ανταλλαγή των ομολόγων
του PSI που δεν είχαν συμμετάσχει
στο swap του 2017 μέσω του «ανοίγματος» της πρόσφατης έκδοσης του
10ετούς ομολόγου. Αυτός ήταν και
ο σκοπός του ταξιδιού του γενικού
διευθυντή του ΟΔΔΗΧ Δημήτρη
Τσάκωνα στις ΗΠΑ την περασμένη
εβδομάδα, όπου έγινε ένα πρώτο
βήμα προσέγγισης εκείνων των
funds που κατέχουν αυτούς τους
τίτλους, με όλο αυτό εγχείρημα να
έχει αναλάβει να «τρέξει» η αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs. Tα
μηνύματα από τα αμερικάνικα funds
ήταν θετικά, ωστόσο υπάρχουν ακόμα αρκετές διαφορές σε ό,τι αφορά
την τιμή της ανταλλαγής των τίτλων,
γεγονός που κάνει τον ΟΔΔΗΧ να
εξετάζει και άλλες επιλογές προκειμένου να διατηρήσει τη συχνή παρουσία της Ελλάδας στις αγορές.
Παρά το τεράστιο ράλι που έχουν
σημειώσει αυτό το έτος και ειδικά
μετά τις ευρωεκλογές, τα ελληνικά
ομόλογα συνεχίζουν αδιάκοπα να
παραμένουν στο ραντάρ των διεθνών επενδυτών, με τις ελληνικές
αποδόσεις να είναι εξαιρετικά ελκυστικές σε ένα περιβάλλον πληθώρας τίτλων με αρνητικά επιτόκια.
Αν και η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει στο νέο QE που ξεκινάει τον
Νοέμβριο η ΕΚΤ, ωστόσο, σύμφωνα
με τους αναλυτές, ο νέος γύρος ποσοτικής χαλάρωσης θα πιέσει προς
τα κάτω τις αποδόσεις σε όλα τα
ομόλογα της Ευρωζώνης και η Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθεί
σημαντικά από αυτήν την τάση.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs,
τα ομόλογα της ευρωπεριφέρειας
αποτελούν τους μεγάλους κερδισμένους από τα μέτρα Ντράγκι και αναμένει ότι το ράλι στην αγορά θα συνεχιστεί.

8

O

ΕΛΛΑΔΑ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Καταλύτης
ΜιλώνταςÙÚÎÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ4VOLNHU¡¦ØÏÕ ÕÔÚÕÓÁØÑÕÝÌÜÚÙÎÓËÃÜÙË
ÄÚÏËÊ×ÑÇÏÊÆÕÞØÄÔÏÇÁÞÕßÓËËÑÌØ¦ÙËÏÚÎÙÚÇÛËØÂÑÇÏ
ÙÕÈÇØÂÊÁÙÓËßÙÂÓÇÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÁØÍÕÖÕßÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÇÚÇÒÆÚÎÍÏÇ
ÔÇÍßØÃÙËÏÙËÒÃÊÇÎÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÇÔÁÇ
ÙÆÍÞØÕÔÎÚÇßÚÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔ
ÛÂÔÇ®

Μάχη Ινδιάνων για το καζίνο στο Ελληνικό
Οι όμιλοι Mohegan (Μοϊκανοί) και Hard Rock (Σέμινολ) θα διεκδικήσουν την άδεια
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Ξεχωριστό έργο
Σε πρόσφατες ÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕß
ÙÚÎÔ ®ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ/HYK
9VJR0U[LYUH[PVUHS¬àÏÓÒËÔ
ËÐÂÍÎÙËÖÜÝÚÕWYVQLJ[ÚÕß
ÒÒÎÔÏÑÕÆËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÙÚÏÑÁÝÇÔÇÖÚÆÐËÏÝ
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÇÏÓÕÏØÇàÄÓÇÙÚË
ÚÕÄØÇÓÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÖÇØÇÞÜØÎÙÏÕÆÞÕß
ÍÏÇÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÐËÞÜØÏÙÚÄ
ÁØÍÕÖÕßÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÛÇÇÔÇÊËÃÐËÏÁÚÏ
ÖËØÇÏÚÁØÜÚÎÔÖÄÒÎ®

ΟτανÖØÕÊËÑÇÎÓÁØÕßÕÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÓÖÕØÃÕß©ßÃÒÓÖÕßØ
ªÕÝËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÎÔÛÂÔÇÍÔ×ØÏàËËÖÇÑØÏÈ×ÝÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇ
ÚÕßÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÍÏÇÚÕÑÇàÃÔÕÙÚÕ
ÒÒÎÔÏÑÄ¡ÏÇÐËÑ¦ÛÇØÎÁÔÊËÏÐÎ
ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÁÑÚÇÙÎÝÚÕß
ÖØ×ÎÔÇËØÕÊØÕÓÃÕßÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÝËÖËÔÊßÚÂÝÕÃÊÏÕÝÑÇÏ
ËÑÚÜÔÚÕÖÕÛËÚÎÛÁÔÚÜÔÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÔÇÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÛßÓÄÚÇÔËÖÃÙÎÝÖÜÝÎËÔÒÄÍÜËÖÁÔÊßÙÎÑÇÏ
ËÏÊÏÑÄÚËØÇÕÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÝÍÏÇÚÕ
ÑÇàÃÔÕËÃÞËÖËØ¦ÙËÏÚÎÈ¦ÙÇÔÕÖÕÒßËÚ×ÔÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒÜÔÑÇÛßÙÚËØÂÙËÜÔÑÇÏÇÔÇÈÕÒ×Ô¬×ØÇÄÓÜÝ
ÂÚÇÔÙÃÍÕßØÕÝÖÜÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔ
ÚÕßÝÓÎÓßÎÓÁÔÕßÝÃÙÜÝÄÒÇ
ÇßÚ¦ÔÇÌÇÃÔÕÔÚÇÏÖËØÃËØÍÇ©ÓÜÝ

ÎÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÖÜÝÚÕÑÇàÃÔÕÙÚÕ
ÒÒÎÔÏÑÄÖÕßÛÇÙßÔÕÊËßÚËÃÇÖÄ
ÚÎÔÇÔÁÍËØÙÎËÔÄÝÚËØ¦ÙÚÏÕßÍÏÇ
ÚÇÇÛÎÔÇáÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÐËÔÕÊÕÞËÃÕß¦ÔÜÚÜÔÑÒÏÔ×ÔÑÇÏÁÜÝ
ÑÇÏÓÁÚØÜÔÆÉÕßÝÛÇËÃÔÇÏÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎ¦ÓËÙÎÐÁÔÎËÖÁÔÊßÙÎ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÙËÖÇØÛÁÔÕËÒÒÎÔÏÑÄÁÊÇÌÕÝÎNYLLUMPLSK
ÄÖÜÝÒÁÔËÕÏÍÍÒÕÙ¦ÐÕÔËÝËÔÔÕ×ÔÚÇÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝËÑ
ÚÕßÓÎÊËÔÄÝÇßÖËØÈËÃÙÃÍÕßØÇ
ÚÕÁÔÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕËßØ×ÑÇÏ
ÃÙÜÝÔÇÌÛ¦ÙËÏÑÇÏÖÕÒÆßÉÎÒÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓËÄÙÇ
ÁÞÕßÔÊÎÒ×ÙËÏÕÏËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕÏ
ÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÊËÙÓËßÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÑÇÏÚËÞÔÏÑÂÝÖØÕÙÌÕØ¦ÝÍÏÇÚÎÔ
¦ÊËÏÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÑÇÏÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÇßÚÕÆÚÕßÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕßÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÕÝÉßÞÇÍÜÍÃÇÝÑÇÏÑÇàÃÔÕÙÚÕÒÒÎÔÏÑÄÁÞÕßÔËÏÙÁÒÛËÏ
ÊÆÕËÓÌÇÔËÃÝÊÏËÑÊÏÑÎÚÁÝØÄÑËÏ-

Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη άμεση
ξένη επένδυση των
τελευταίων δεκαετιών
στην Ελλάδα.
ÚÇÏÍÏÇÚÕßÝÕÓÃÒÕßÝÚÎÝ4VOLNHU
.HTPUN ,U[LY[HPUTLU[ÑÇÏÚÎÝ
/HYK9VJR0U[LYUH[PVUHSÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ ÊÆÕ ÚÄÙÕ ÓËÍ¦ÒÜÔ
ÕÓÃÒÜÔÌÇÃÔËÚÇÏÏÑÇÔÂÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏËÖÁÔÊßÙÎÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ßÉÎÒÄÚËØÎÚÕßËÔÄÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÕßÑÇÏßÉÎÒÄÚÇÚÕÚÃÓÎÓÇÍÏÇ
ÚÎÔ¦ÊËÏÇÓÌÄÚËØÕÏÇÔÂÑÕßÔÙË
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÍÎÍËÔ×ÔÓËØÏÑÇÔ×Ô
4VOLNHUÇÔÂÑËÏÙÚÕÁÛÔÕÝ
ÚÜÔ¡ÕáÑÇÔ×ÔÖÕßÁÍÏÔÇÔÍÔÜÙÚÕÃ
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÇÖÄÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ

ÚÕß¬àÁÏÓÝ¢ÁÔÏÓÕØ ÕÆÖËØ©ÚËÒËßÚÇÃÕÝÚÜÔ¡ÕáÑÇÔ×Ô®ÓÏÇÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÖËØÏÖÁÚËÏÇÝÑÇÏ
ÎØÜÏÙÓÕÆÖÕßÁÍÏÔËÑÇÏÚÇÏÔÃÇ
/HYK9VJRÇÔÂÑËÏÙÚÎÒÏÍÄÚËØÕ
ÍÔÜÙÚÂÊÏËÛÔ×ÝÌßÒÂÚÜÔÁÓÏÔÕÒÚÎÝ¢ÒÄØÏÔÚÇ±ÖÄÚÎÔÎÍËÙÃÇ
ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝ¡¦ØÏÕß ÕÔÚÕÓÁØÑÕßÎÖØ×ÚÎÑÇÏÚÕß
¬àÏÓÒËÔÎÊËÆÚËØÎËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏ
ÔÇÙßÍÑØÕßÙÚÕÆÔÓËÚÜÖÏÑ¦ÙÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÍÏÇÚÎÔËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎ
ÚÎÝ¦ÊËÏÇÝÑÇÏÑßØÃÜÝÚÎÝËßÑÇÏØÃÇÝÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÔÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÙßÍÑØÄÚÎÓÇÉßÞÇÍÜÍÃÇÝÑÇÏÑÇàÃÔÕÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎÑÇÏÚÎ
§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÑÇÏÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
¢ßÙÏÑ¦ÕßÊËÃÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÑÇÚÇÚËÛËÃÑÇÏ¦ÒÒÎÊËÙÓËßÚÏÑÂÖØÕÙÌÕØ¦
ÙÚÕÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÑÇÛ×ÝÚÕÔÙÞËÚÏÑÄÌ¦ÑËÒÕÁÞÕßÔÖ¦ØËÏÖÕÒÒÕÃÇÑÄÓÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎ*HLZHYZ

ÑÇÏÎ.LU[PUN©ÏÊÆÕÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÇÔÑÇÏÇØÞÏÑ¦ÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÏÝ
ÙÞËÚÏÑÁÝÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝÇÖÕÙÆØÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎÔËÔËØÍÄÖÇØÕßÙÃÇ
ÙÚÎÔÄÒÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÖØ×ÚÎÓÏÇÇÑÄÓÇÓËÍ¦ÒÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ÍÏÇÒÄÍÕßÝÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÎÔ
ÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÂÚÎÝÑÇÏÚÎÔËÙÚÃÇÙÂÚÎÝÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦
ÊËÆÚËØÎÓÇÒÇÏÙÏÇÔÂËÚÇÏØËÃÇÞÜØÃÝÑ¦ÖÕÏÕÔÕØÇÚÄÒÄÍÕ
ÔÚÏÛÁÚÜÝ4VOLNHUÑÇÏ/HYK
9VJRÄÞÏÓÄÔÕÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔ
ÙßÔËÞËÃÝËÖÇÌÁÝÇÒÒ¦ÞÚÃàÕßÔÑÇÏ
ÚÎÊÎÓÄÙÏÇËÏÑÄÔÇÑÇÏÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÕßÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ©ÆÚÜÝ
ÚËÑÓÇÃØËÚÇÏÖÜÝÛÇËÃÔÇÏÕÏÊÆÕ
ÓÕÔÕÓ¦ÞÕÏÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃ
Ö¦ÔÚÜÝÖÜÝÖØÕÎÍÂÛÎÑËÑÇÏÙßàÎÚÂÛÎÑËÑÒÏÓÇÑÕÆÓËÔÕÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÎÝ4VOLNHUÑÇÏÕÉÃÓÜÝ
ÓÄÔÕÔÖÇØÕßÙÏ¦ÙÛÎÑËÊÎÓÕÙÃÜÝ
Î/HYK9VJR

Με Ελληνες συμμάχους στην τελική ευθεία οι δύο διεκδικητές

Ευκαιρία
Ο Γιώργος Περιστέρης, ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ ¬ª§ÁÞËÏßÖÕÍØÇÓÓÃÙËÏÖÜÝÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎ4VOLNHU
.HTPUN ,U[LY[HPUTLU[
ÇÖÕÚËÒËÃÓÃÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÍÏÇÚÕÔÄÓÏÒÄÓÇÝÑÇÛ×ÝÓÇÝÊÃÔËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÓËÓËÁÔÇÔ
ÑÕØßÌÇÃÕÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÊÏËÛÔÂÄÓÏÒÕÍÏÇÁÔÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÁØÍÕ®

Mohegan Gaming ,U[LY[HPUTLU[
ÑÇÏ/HYK9VJR0U[LYUH[PVUHSËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÙÚ¦ÊÏÕ
ÊÏËÛÔÕÆÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ!Î4VOLNHU
ÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÓËÍ¦ÒÕÙßÍÑØÄÚÎÓÇ
ÙÚÎ§ÄÚÏÕ ÕØÁÇËÐÇÍÄØÇÙËÖØÄÙÌÇÚÇÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÐËÔÕÊÕÞËÏÇÑ¦
ÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÇÑÇÏÑÇàÃÔÕÙÚÎÄØËÏÇÓËØÏÑÂÑÇÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÔËÏ¦ÓËÙÇÔÁÇÓËÍ¦ÒÎËÐÇÍÕØ¦ÙÚÏÝÊßÚÏÑÁÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝ/HYK
9VJÑÇÖÄÚÕÖØ×ÚÕÓÏÙÄÚÎÝÚØÁÞÕßÙÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝÁÞËÏËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÔ¦ÊËÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓËÍ¦ÒÕß
ÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÕÝÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÎ
ÕÖÕÃÇÄÓÜÝÇÑÄÓÎÊËÔÁÞËÏÚØÕÞÕÊØÕÓÂÙËÏËÔ×ÙÚÎÔ ÆÖØÕÄÖÕß
ËÐÇÙÌ¦ÒÏÙË¦ÊËÏÇÍÏÇÑÇàÃÔÕÇÖÕÞ×ØÎÙËÖÕßÒ×ÔÚÇÝÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚ¦
ÚÎÝÙËÑÏÔËàÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ¢ßÙÏÑ¦
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÇØÞÂ

ÖÏÚØÕÖÂÖÕÖÚËÃÇÝÑÇÏÒÁÍÞÕß
ÇÏÍÔÃÜÔ®ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ËÃÔÇÏÕß¦ÍÍËÒÕÝ ÇØÇÍØÎÍÕØÃÕßÑÇÏÖÕßÊÏËÔËØÍËÃÚÕÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÁÞÕßÔÒÎÌÛËÃÓÁØÏÓÔËÝÖÕß
ÇÖÕÑÒËÃÕßÔÚÁÚÕÏËÝËÐËÒÃÐËÏÝÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÄØÕßÝ
ÚÎÝÊÏÇÑÂØßÐÎÝÚÃÛËÚÇÏÄØÏÕßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÝÖÇØÇÓÕÔÂÝËÚ×ÔÚÕß
ÈÇÙÏÑÕÆËÖËÔÊßÚÂËÔ×ÚÃÛËÔÚÇÏ
ÑÇÏÇßÙÚÎØÄÚÇÚÕÏÄØÕÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÑ¦ÖÕÏÕÝËÑÚÜÔÓËÚÄÞÜÔÚÕßËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÙÞÂÓÇÚÕÝ
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÓËÚÇÈÏÈ¦ÙËÏÚÎÔ
ËÖÏÓÁØÕßÝÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕß ÇÏÕÏ
ÊÆÕÊÏËÑÊÏÑÎÚÁÝÁÞÕßÔÂÌÁØÕÔÚÇÏÔÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙÕßÔÑÕÏÔÕÖØÇÐÃËÝÑÇÏÓËËÍÞ×ØÏÕßÝÕÓÃÒÕßÝËÔ×ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË
ÙßàÎÚÂÙËÏÝÑÇÏÓËÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÍÏÇÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ
ÚÜÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÚÕßÝÙÞËÊÃÜÔ

Σύμφωνα με την
προκήρυξη, είναι
υποχρεωτική
η παραμονή του
βασικού επενδυτή
για 8 χρόνια.
4VOLNHUÁÞËÏÙßÙÚÂÙËÏÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÓËÚÎ ¬ª§ÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÖØ×ÚÎÝÙÚÕ ÑÇÏÚÎÝ
ÊËÆÚËØÎÝÙÚÕ ÇÔÇÌÁØÕßÔÕÏ
ÙÞËÚÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝËÜØÕÆÓËÄÚÏÎÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÎÈÇÛÏ¦ÍÔ×ÙÎ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÇÍÕØ¦ÝÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÎ ¬ª§ÛÇÓÇÝÈÕÎÛÂÙÕßÔÔÇßÒÕÖÕÏÂÙÕßÓËÚÕÄØÇÓ¦
ÓÇÝÍÏÇÚÕÒÒÎÔÏÑÄÚÎÔÛÂÔÇ

ÑÇÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®ÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÕ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ4VOLNHU¡¦ØÏÕÝ ÕÔÚÕÓÁØÑÕÝÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÎÝÎ/HYK9VJRÊÏ¦ÙÚÄÓÇÚÕÝÚÕß
ÊÏÑÕÆÚÎÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝ¬àÏÓÒËÔ
ÊËÔÁÞËÏÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÑÇÏËÒÒÎÔÏÑ×ÔÕÓÃÒÜÔÙÚÕÙÞÂÓÇ
ÚÕßÇÒÒ¦ÁÞËÏÇÖÕÌÆÍËÏÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÙËÏÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ÚÎÝ0U[YHRH[ÎÓÂÚØÎ ÕÆÚØÇÍÏÇ
ÙÞËÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ËÖØÄÙÌÇÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕß
ÙÚÎÔ ®Õ¬àÏÓÒËÔÚÎÝ/HYK
9VJRßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÖÜÝÛÁÒÕßÓËÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÓËÙÚÕÒÒÎÔÏÑÄ
ÁÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÚÕßØÏÙÚÏÑÄÑÇÏ
ÉßÞÇÍÜÍÏÑÄÙßÍÑØÄÚÎÓÇÖÕßÛÇ
ËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÖÇØÇÖ¦ÔÜÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÇÖÄÁÔÇÇÖÒÄÑÕßÚÃÓËÑËØÓÇÚÕÊÁÑÚËÝÑÇÏÚØÇÖÁàÏÇÚßÞËØ×ÔÖÇÏÞÔÏÊÏ×Ô®ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏßÖÕÒÕÍÃàÕßÓËÖÜÝÎÙßÔÕÒÏÑÂËÖÁÔÊßÙÎ

ÛÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÚËØÎ
ÇÖÄÚÕËÖÃÖËÊÕÚÕßÊÏÙËßØ×®
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕ¡¦ØÏÕÝ
ÕÔÚÕÓÁØÑÕÝÚÎÝ4VOLNHUÙË
ÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÔÜØÃÚËØÇÌÁÚÕÝ
ÙÚÎÔ ®ÇØÑÁÙÚÎÑËÔÇÖËÏÍÏÇ
ÚÕÛÁÓÇÄÚÏÚÕÆÉÕÝÚÎÝËÖÁÔÊßÙÎÝÕÏÊÇÖ¦ÔËÝÊÎÒÇÊÂÖÕßÛÇ
ÊËÙÓËßÚËÃÔÇÑ¦ÔËÏÕÑ¦ÛËßÖÕÉÂÌÏÕÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕßÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÕÝÑÇàÃÔÕËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝÊÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÑÇÏÜÝËÑÚÕÆÚÕßÊËÔ
ÓÖÕØ×ÔÇÙÇÝÇÖÕÑÇÒÆÉÜÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÓÇÝ©ÓÜÝÇßÚÄÖÕßÓÖÕØ×ÔÇÙÇÝÖÜÓËÈËÈÇÏÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÖÜÝÄÒËÝÕÏÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇ
ÔÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÛËÇÓÇÚÏÑÄÙËÊÏËÛÔÁÝËÖÃÖËÊÕ
ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÙßÍÑØÄÚÎÓÇÉßÞÇÍÜÍÃÇÝÑÇÏÑÇàÃÔÕÙÚÕÒÒÎÔÏÑÄ
ËÃÔÇÏÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÝ®

Συγκρότημα πέντε αστέρων, ύψους έως και 200 μέτρων, με 2.000 κλίνες
Το αποτέλεσμα ÚÕßÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÞØÄÔÕÖÁØÇÔÚÎÝ
ÎÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÍÔÜÙÚÄÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÇÖÄÚÎÙÞËÚÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂÚÜÔËÍÍØ¦ÌÜÔ
ÚÜÔÚËÞÔÏÑ×ÔÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÖØÕÙÌÕØ×ÔËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÛÇ
ÇÔÇÒ×ÙËÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝ
ÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÒÄÍÜÚÎÝÖËØÏÖÒÕÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÕß
ÇÔÇÌÁØÕßÔÖÎÍÁÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÙÚÎÔ ®
ÆÕËÃÔÇÏÕÏÖÇØ¦ÓËÚØÕÏÖÕß
ÛÇÑØÃÔÕßÔÚÕÔÔÏÑÎÚÂ!ÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖØÕÙÌÕØ¦ÍÏÇÚÎÔ¦ÊËÏÇ
ÑÇÏÎÚËÞÔÏÑÂÖØÕÙÌÕØ¦ÍÏÇÚÕÚÏ
ÛÁÒËÏÔÇÞÚÃÙËÏÕÑÇÛÁÔÇÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖØÕÙÌÕØ¦ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÇØÞÏÑÄÚÃÓÎÓÇÍÏÇ
ÚÎÔ¦ÊËÏÇÑÇÏÚÕÙßÔÕÒÏÑÄËÚÂ-

ÙÏÕÚÃÓÎÓÇÖÕßÛÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÚØÃÚÕÓÁÞØÏÑÇÏÚÕËÏÑÕÙÚÄ
ÖÁÓÖÚÕÁÚÕÝÚÎÝËÚÕÆÝÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÝÚÎÝ¦ÊËÏÇÝ
ÚËÞÔÏÑÂÖØÕÙÌÕØ¦ÛÇÈÇÛÓÕÒÕÍÎÛËÃÙÆÓÌÜÔÇÓËÑØÏÚÂØÏÇ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÓÁÍËÛÕÝÑÇÏÚÎÔ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝßÚÂ
ÖØÁÖËÏÑÇÚ»ËÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÐËÔÕÊÕÞËÃÕß
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇÙÚÁØÜÔÓËÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚÇÖËØÃÖÕßÑÒÏÔ×Ô
ÑÇÏÑÇÛÇØÂËÖÏÌ¦ÔËÏÇÞ×ØÜÔÍÏÇ
ÚÎÔËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÚÜÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÜÔÇÔÇÍÑ×ÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×Ô
ÇÖØÁÖËÏËÖÃÙÎÝÔÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÙßÔËÊØÏÇÑÄÑÇÏËÑÛËÙÏÇÑÄ
ÑÁÔÚØÕÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×ÔÞ×ØÕÍÏÇÇÛÒÎÚÏ-

ÑÁÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÓËÓÃÔÏÓÕßÓÇØÏÛÓÄÛÁÙËÜÔÚÏÝ
Þ×ØÕÍÏÇÑÇàÃÔÕÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×Ô
¬ÕÓÁÍÏÙÚÕÆÉÕÝÚÕßÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÕÝÖÕßÛÇÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÚÕ
ÐËÔÕÊÕÞËÃÕÊÆÔÇÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÁÜÝ
ÓÁÚØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
;VßÖÄÚÎ3HTKH+L]LSVWTLU[
ÙÞÂÓÇÚÕßÖÇØÇÞÜØÎÙÏÕÆÞÕß
ÖÕßÛÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÎÝÁÑÚÇÙÎÝÚÕßÖØ×ÎÔÇËØÕÊØÕÓÃÕßÛÇÙßÔ¦ÉËÏÓÏÙÛÜÚÂØÏÕÙßÓÈÄÒÇÏÕÓËÚÕÔËÖËÔÊßÚÂ
ÖÕßÛÇÇÔÇÊËÃÐËÏÎÊÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÓÃÙÛÜÓÇÜÝÖÕÙÕÙÚÄ
ËÖÃÚÜÔËÙÄÊÜÔÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÕßÐËÔÕÊÕÞËÏ-

Οικονομική προσφορά
και τεχνικές
προδιαγραφές
θα κρίνουν
τον τελικό νικητή.
ÇÑÕÆÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕßÑÇàÃÔÕÑÇÏËÒ¦ÞÏÙÚÕËÚÂÙÏÕËÍÍßÎÓÁÔÕÓÃÙÛÜÓÇÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÖÕßÚÕÖÕÙÕÙÚÄÊËÔÇÔÁÒÛËÏ¦ÔÜ
ÚÕßËÒ¦ÞÏÙÚÕßËÖÏÖÁÊÕßÖÕßÛÇ
ÖØÕÙÊÏÕØÃàËÚÇÏ
ÙÆÓÈÇÙÎÇßÚÂÑÇÏÕÏËÖÏÓÁØÕßÝÄØÕÏÚÎÝÛÇÑÕÏÔÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÚÏÝÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÑÇÏÖ¦ÔÚÜÝ

ÙËËÆÒÕÍÕÞØÄÔÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÜÔÊËÙÓËßÚÏÑ×ÔÖØÕÙÌÕØ×Ô
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖØÕÑÂØßÐÎ
ÚÕßÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÌßÙÏÑÄÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÎÝÙÆÓÈÇÙÎÝÓËÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÎÓÄÙÏÕËÃÔÇÏÎÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÓÃÇÝ¦ÊËÏÇÝÑÇàÃÔÕËßØÁÕÝ
Ì¦ÙÓÇÚÕÝÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔËÔÚÄÝ
ÚÕßÓÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÕÆÖÄÒÕßÚÕß
ÒÒÎÔÏÑÕÆÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÕØÏàÄÓËÔÇÙÚÇ¦ØÛØÇÑÇÏËÖÄÓËÔÇÚÕßÔ
§Ç ÙÎÓËÏÜÛËÃ ÖÜÝ ÓË ÚÎÔ
¦ÊËÏÇ ÇßÚÂ ÚÇ ÁÙÕÊÇ ÍÏÇ ÚÕÔ
ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÚÎÝÕÖÕÃÇÝÛÇËÏÙÖØ¦ÐËÏÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÎÓÄÙÏÕ
ÛÇÖÇØÇÙÞËÛËÃÊÏÑÇÃÜÓÇÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔËØÏÌÁØËÏÇÚÚÏÑÂÝÖÒÎÔÚÎÝÞÜØÏÑÂÝ

ßÖÕËÔÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÒËÏÚÕßØÍËÃÚÕÒÒÎÔÏÑÄ
ÇàÃÔÕ¦ØÔÎÛÇÝ®ÂÖÒÎÔ
ÚÎÝÞÜØÏÑÂÝßÖÕËÔÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÇßÚÄÛÇÓËÚÇÌËØÛËÃÑÇÚ¦
ÔÄÓÏÓÎËÔ¦ÙÑÎÙÎÚÕßÖÇØËÞÕÓÁÔÕßÇÖÄÚÏÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÚÕß¦ØÛØÕßÚÕßÔ ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝ ¦ÚÏÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝ
ÚÇÊÆÕÇßÚ¦ÑÇàÃÔÕÛÇËÃÔÇÏÑÇÏ
ÚÇÓÄÔÇÙÚÎÔÚÚÏÑÂ
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝÚÕÑÇàÃÔÕÚÎÝ¦ØÔÎÛÇÝÛÇÓËÚÇÌËØÛËÃÙÚÎÔÁÑÚÇÙÎÍÔÜÙÚÂÑÇÏÜÝ
ÑÚÂÓÇÎÒÇÈÁØÎ®ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÜÔÒËÜÌÄØÜÔ
ÖÆØÕßÕÆÎÑÇÏ ÎÌÏÙÃÇÝÇÖÁÔÇÔÚÏÊÎÒÇÊÂÇÖÄÚÕ.VSKLU/HSS
ÑÇÏÒÃÍÕÈÕØËÏÄÚËØÇÚÕßÔÕÙÕÑÕÓËÃÕß±ÍËÃÇ
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ΔΙΕΘΝΗ

Η «χρυσή βίζα» εκτοπίζει
τους κατοίκους της Λισσαβώνας
Στα ύψη οι τιμές των ακινήτων, που είναι πλέον απρόσιτα για τους Πορτογάλους
Εχουν ÖÇØÁÒÛËÏËÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕ
ÕÖÄÚËÎÕØÚÕÍÇÒÃÇËÏÙÂÍÇÍËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝ
ÞØßÙÂÝÈÃàÇÝ®ÊÎÒÇÊÂÚÎÔÖÇØÕÞÂ¦ÊËÏÇÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÙËÇÒÒÕÊÇÖÕÆÝÜÝÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝÆÉÕßÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ËßØ×ÞËÏÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÊÏÙËßØ×ÙÚÎÔÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÂÇÍÕØ¦ÇÑÏÔÂÚÜÔÇÖÄÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÐÁÔÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô¥ÙÚÄÙÕÇßÚÂÎ
ËÏÙÈÕÒÂ®ÐÁÔÕßÞØÂÓÇÚÕÝÖÕßËÃÔÇÏÚÄÙÕÇÔÇÍÑÇÃÇÍÏÇÚÎÞ×ØÇÚÎÝ
ÈÎØÏÑÂÝÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÙËÊßÙÛË×ØÎÚÇÆÉÎÚÏÝÚÏÓÁÝÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔ
ÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÚÇÇÖØÄÙÏÚÇÍÏÇÚÕßÝ
ÕØÚÕÍ¦ÒÕßÝ©ÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕÔÃàËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕß
)SVVTILYNÕÏÇßÚÄÞÛÕÔËÝÁÞÕßÔ
ÍÃÔËÏÖÇØ¦ÖÒËßØÎÇÖ×ÒËÏÇ®ÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝÞØßÙÂÝÈÃàÇÝ®ÑÇÏ
ÊËÔÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÓÃÇÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÇÇÖÕÑÒÏÓÇÑÜÛÕÆÔÕÏÚÏÓÁÝ
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ,\YVZ[H[ÓÄÔÕÚÕÖØ×ÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÙÚÎÔÕØÚÕÍÇÒÃÇÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦  ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÆÐÎÙÎÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÚÎÔ
ËßØÆÚËØÎÓËÚ¦ÚÎÔ¬ÙËÞÃÇÑÇÏ
ÚÎÔ©ßÍÍÇØÃÇ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÔÚÄÔÏÕ ÄÙÚÇÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÇÔÇÊËÏÞÛËÃÑÇÏÖ¦ÒÏÔÏÑÎÚÂÝÙÚÎÔ
ËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÕßËÖÄÓËÔÕßÓÂÔÇÁÞËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÚÕÔÃÙËÏÖÜÝÎÞ×ØÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇßÚÂÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÍÏÇÔÇ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆËÏÑËÌ¦ÒÇÏÇ ÇÏÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÕßÍÑÕÆÙÚÕ¦ÔÚÕÝÃÒÈÇÁÞËÏ
ÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÙÎÓËÃÕÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏËÛÔÏÑÄÊÏÑÇÃÜÓÇ®ÚÕËÖÃÓÇÞÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝËÖËÔÊß-

Σύμφωνα ÐÉ³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑ³{TÉËÑ³iØ º¦©²>²VÐÌ³¨³³¨ËÐi
³ÈÓ³ÈØ{³{ÐÓØ³Ñ~{Ê³³i(¨³oÑÜËÑÑÈÂÊÚi~Ñ~Ñ³ÒV¸V
~Ñ³Ño¨Ò×³ÑØ³iÐÉoÑÜÖ³É¨iÑÖÂii³i È¨Çi
Ú×ÔËÔÁÞÕßÔÚÎÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇÔÇ
ÖÕßÔÄÞÏ®ÚÕÔÃàËÏÕ¬Ï¦ÍÑÕÑÕßËØÁÏØÕÊÏÑÎÍÄØÕÝÖÕßàËÏÙÚÎÏÙÙÇÈ×ÔÇÑÇÏËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÙËÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÕÃÊÏÕÝÚÇÑÃÔÎÚØÇÖÕßÁÊÜÙËÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞÕßÔÓËÚÇÚØÁÉËÏÖÄÒËÏÝÄÖÜÝÎÏÙÙÇÈ×ÔÇÙËÓÇÍÔÂÚËÝÍÏÇÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÞ¦ØÎÙÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝËÐËÒÃÞÛÎÑÇÔÙËÑÕØßÌÇÃÕßÝÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝ®
ÕÒÒÁÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝÁÞÕßÔßÏÕÛËÚÂÙËÏÊÏ¦ÌÕØËÝËÑÊÕÞÁÝÚÎÝÞØßÙÂÝÈÃàÇÝ®ßÔÂÛÜÝÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÇßÚ¦ËÖÏÈÏ×ÔÕßÔÓÁÞØÏÝÄÚÕßÇØÞÃÙÕßÔÕÏÓÇàÏÑÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÍÏÇ
ÚÎÔËÑÚÃÔÇÐÎÚÜÔÚÏÓ×ÔÚÜÔÇÑÏ-

ÔÂÚÜÔÑÇÏÚÎÊÏÇÌÛÕØ¦ÖÕßßÖËØÑÇÒÆÖÚÕßÔÚÇÕÌÁÒÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÖÃËÙÎÇÔÇÍÑ¦àËÏÚÄÚËÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÔÇÚÇÑÇÚÇØÍÂÙÕßÔÚÎÔ
ÕØÚÕÍÇÒÃÇÄÓÜÝÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÊÏÇØÑÁÙËÏÍÏÇÞØÄÔÏÇ
ÊÏÇÌÕØ¦ÇÖÄ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÙßÔÃÙÚÇÚÇÏÙÚÕÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÇÑÄÓÎ
ÖÕÒÒ¦ÇÑÃÔÎÚÇÖÕßÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÑÇÏÕÏÚÏÓÁÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËÙÞËÚÏÑ¦ÒÕÍÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇ
ÙßÍÑØÏÔÄÓËÔËÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝËÔÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÖÕÒÆÝÑÇÏØÄÝÇÖÄÚÄÚËÖÕß
ÎßØ×ÖÎÇÔÁÑÇÓÉËÇÖÄÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÄÓÜÝ
ÎÕØÚÕÍÇÒÃÇËÃÞËÓËÃÔËÏÖÃÙÜÇÖÄ
ÚÏÝ¦ÒÒËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÙËÄÚÏ

ÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎËÖËÔÊÆÙËÜÔ¬ÄÚËÖÕÒÒ¦ÑÚÃØÏÇÙÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÑÁÔÚØÕÚÎÝÏÙÙÇÈ×ÔÇÝÑÏÔÊÆÔËßÇÔÔÇÑÇÚÇØØËÆÙÕßÔÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔÊÎÓÕÚÏÑ×Ô
ÇØÞ×ÔÚÎÝÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝËÃÞÇÔÍÃÔËÏËØËÃÖÏÇÂÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙËÑÇÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖËØÃÖÕß
ÑÚÃØÏÇÙÞËÊÄÔÚÕ ÚÕß
ÙßÔÄÒÕßÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÙÚÎÔÖÄÒÎ
ßÚÄ¦ØÞÏÙËÔÇÇÒÒ¦àËÏÚÕ
ÄÚÇÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÚÂØÍÎÙËÚÇ
ÄØÏÇÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔËÔÕÏÑÃÜÔÑÇÏ
ËÏÙÂÍÇÍËÚÕÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝÞØßÙÂÝ
ÈÃàÇÝ®ÄÖÜÝÑÇÏÚÏÝÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍÁÝ
ÓËÙÑÕÖÄÖ¦ÔÚÇÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏ
ÐÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÚÙÏÙÂÓËØÇ
ÈÒÁÖËÏÑÇÔËÃÝÙÚÎÏÙÙÇÈ×ÔÇÔÇ
ËÃÔÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎËØÍÇÙÃËÝÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÙËÊÏ¦ÌÕØÇÓÁÍÇØÇÖÕÒÒ¦
ÖÇÒÏ¦ÑÚÃØÏÇÔÇÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÏÙË
ÐËÔÕÊÕÞËÃÇÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇÔÇÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÈØÇÞßÞØÄÔÏÇËÔÕÏÑÃÇÙÎÑÇÏÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏÖÕÒßÚËÒÂÖÕÒßÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇÚÎÔËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÑÇÏÔÇÓËÚÇÑÕÓÃÙËÏÙË
ÌÛÎÔÄÚËØËÝÖËØÏÕÞÁÝÇÊßÔÇÚ×ÔÚÇÝÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÙÚÕÆÉÕÝÚÜÔ
ËÔÕÏÑÃÜÔ¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇ
VUSPULÊÏÇÌÂÓÏÙÎÖØÄÚËÏÔËÙÚÕßÝ
ÕØÚÕÍ¦ÒÕßÝÔÇËÔÕÏÑÏ¦ÙÕßÔÁÔÇÔÚÏËßØ×ÚÕÔÓÂÔÇÑÕÔÚÁÏÔËØ
ÖÕßÁÞÕßÔÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÑÇÚÕÏÑÃËÝ¬ÕßÝÙßÔÏÙÚ¦ÔÇÚÇËÖÏÒÁÐÕßÔ
ÜÝÒÆÙÎÙÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÖØÕÙÏÚÂÝ
ÙÚÁÍÎÝÙÚÎÏÙÙÇÈ×ÔÇÇØËÔÁÈÎ¦ÓËÙÇÚÕÊÎÓÕÚÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕ
ÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÑÇÏÚÇÑÕÔÚÁÏÔËØ
ËÐÇÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÏÁØØËßÙËÄÓÜÝ
ÎËÃÊÎÙÎÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ7\ISPJV
ÑÇÏÑÇÚÁÙÚÎÙËÙÇÌÂÚÎÔÁÑÚÇÙÎ
ÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ
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Αδύνατον να κρατήσει ρυθμό
6% η κινεζική ανάπτυξη
Ο Κινέζος ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ Ï ËÑÏ¦ÔÍÑÊÂÒÜÙËÄÚÏËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕ®ÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÇ
ÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÓËØßÛÓÄßÉÎÒÄÚËØÕÚÕß 
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÏÎÊËÆÚËØÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÓÏÇÙÇÌÁÙÚÇÚÎ
ÑÇÛÕÊÏÑÂÖÃËÙÎ®ÒÄÍÜÚÎÝËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÑÇÏÚÎÝËÔÃÙÞßÙÎÝÚÕßÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÕÆÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝßÚÂÎÖËØÃÖÒÕÑÎÊÏËÛÔÂÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ®ÄÖÜÝ
ÚÎÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÕÏÙËÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÓËÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔÖËØÃÖÕßËÚ×ÔÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÖØÏÒÃÕßÕßÔÃÕßËÔÏÙÞÆËÏÚÏÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÍÏÇ¦ÙÑÎÙÎ
ÇÑÄÓÎÖÏÕÞÇÒÇØÂÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝ
ÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÖÄ
ÚÕËÑÃÔÕÐÎÍ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÃÎ ÃÔÇÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÇ®ÛÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÓËØßÛÓÄ ÂÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÕÏ ËÑÏ¦ÔÍÑÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÎÔ
ßÉÎÒÂÈ¦ÙÎßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆIHZL
LMMLJ[ÊÎÒÇÊÂÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕ
ØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÑÌØ¦àËÚÇÏÜÝÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÓËÚÇÈÕÒÂÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕß
ÁÚÕßÝ©ÖÄÚËÇÔËÃÔÇÏßÉÎÒÄÝÕ
ÖËØßÙÏÔÄÝØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÃÔÇÏÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÔÇËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃ
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÖÃÊÕÙÎ
ÇØ¦ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÓÏÇÝÙËÏØ¦Ý
ËÖËÑÚÇÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ÁÚÕÝÖÕÒÒÕÃÇÔÇÒßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏ
ÚÕËÑÃÔÕÖØÁÖËÏÔÇÊÏÕÞËÚËÆÙËÏ
ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØÂÓÇÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÓËÍÇÒÆÚËØÎÝËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕ9L\[LYZ²ÛËÝÚÁÛÎÑËÙËÏÙÞÆ
ÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÒ¦ÞÏÙÚÜÔßÖÕÞØËÜÚÏÑ×ÔÇÖÕÛËÓÇÚÏÑ×ÔÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÍÏÇÚØÃÚÎÌÕØ¦ÌÁÚÕÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÁÔËÙÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÐÃÇÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÇßÐÂÛÎÑË

Απαισιόδοξος ÉÐ×ÑË³i~É{ÓÇØ¨ÚÈÈ¨oÌØ{É~{Òo~

Η δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία παγκοσμίως
αντιμετωπίζει μία καθοδική πίεση.
ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÓËÚÕÔÓÏÑØÄÚËØÕ
ØßÛÓÄÇÖÄÚÕÑÇÚ¦ ÙË
ËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÑÇÏßÖÕÞ×ØÎÙËÇÖÄ
ÚÕ ÚÕßÕßÒÃÕßÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑ¦ÂÚÇÔÑÇÏÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÖÕß
ËÐÁÊÜÙËÞÛËÝÎÛÔÏÑÂÚÇÚÏÙÚÏÑÂ
±ÖÎØËÙÃÇÚÎÝ ÃÔÇÝÙÚÏÝÒÏÇÔÏÑÁÝ
ÖÜÒÂÙËÏÝÑÇÏÙÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÏÕÏÌÂÓËÝÖËØÃÓËÃÜÙÎÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆ¡ËÚ¦ÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÎÝ ÃÔÇÝ
Î*P[PNYV\WÇÔÇÛË×ØÎÙËËÖÃÚÇÞËÃØÜÚÎÔÖØÄÈÒËÉÂÚÎÝÍÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÖÄ 
ÙÚÕ ÚÕ ËÔ×ÍÏÇÚÕ
ÇÖÄ ÙÚÕ ÒÁÕÔÊËÔÇÔÇÓÁÔÕßÓËÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÙÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÏÊÏÑÄÚËØÇ
Ú×ØÇËÃÓÇÙÚËËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÕÃÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÙÚÏÝßÖÕÊÕÓÁÝÑÇÏÙÚÏÝÒÏÇÔÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝ®ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÙÚÕ
)SVVTILYNVÏÕßÏÇÔÍÑØÄÔÍÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ*P[PNYV\WÙÚÕ
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
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ΔΙΕΘΝΗ

Πώς έφτασε η Aramco
στην κορυφή της αγοράς πετρελαίου
Ιδρύθηκε το 1932 και σήμερα η αξία της εκτιμάται ότι αγγίζει τα 3 τρισ. δολάρια
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Tο περασμένο ¦ÈÈÇÚÕÊÁÞÛÎÑË
ÖÒÂÍÓÇÚÇÞËÏØÕßØÍÏÑÂÝÇÑØÏÈËÃÇÝÙÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÑÇÏÈØÁÛÎÑËÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÑÇÛ×Ý
ÎÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝÙßÔÊÁËÚÇÏ¦ØØÎÑÚÇÓËÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÔÜØÃàËÏÇÙßÔÂÛÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÆÕÞØÄÔÏÇÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÓÏÇÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÝÚÎÝÇØÞÏÑÂÝ
ÊÎÓÄÙÏÇÝËÍÍØÇÌÂÝÚÎÝÙËÊÆÕ
ÓËÍ¦ÒÇÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÇÎÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÇÔÇÈÒÎÛËÃ
©ÒÄÍÕÝÈÁÈÇÏÇÍÏÇÚÎÔ(YHTJV
ÚÎÔÇßÇØÞÃÊÇÚÕßÖËÚØËÒÇáÑÕÆ
ÑÒ¦ÊÕßÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝ
ÖÕßÓËÚ¦ÚÇÞÚßÖÂÓÇÚÇÚÕßÇÈÈ¦ÚÕßÙÚÏÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝ
ÖØÕÑÇÒËÃÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÖËÚØËÒÇÃÕß
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖÒÁÕÔÑËØÊÕÌÄØÕËÚÇÏØËÃÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÓË
ÑÁØÊÎÖÕßÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÁÚÕÝ
ÁÌÚÇÙÇÔÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÄÚÇÔÕÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝ
ÚÎÝ (WWSL ÙßÍÑÁÔÚØÜÙË  
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÎÖËÚØËÒÇáÑÂ
,__VU4VIPSÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÊÃÑÚßÕ*5)*ÑËØÊÃàËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÇÖÄÚÕ¦ÛØÕÏÙÓÇÑËØÊ×ÔÚËÙÙ¦ØÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÑÕÒÕÙÙ×Ô
ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÜÔ174VYNHU
*OHZL(SWOHIL[-HJLIVVRÑÇÏ
,__VU4VIPSÖÕßÚÕÙßÍÑÁÔÚØÜÙÇÔÓÇàÃÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÇØ¦ÍËÏ¦ÒÒÜÙÚËÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÖËÚØÁÒÇÏÕÇÖÄÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË¦ÒÒÎÖËÚØËÒÇáÑÂÑÇÏÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏ
ÚÇÚËØ¦ÙÚÏÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇÚÕßÈÇÙÏÒËÃÕßÚÜÔÇÕÆÔÚ¬ÇÇÖÕÛÁÓÇÚ¦ÚÎÝßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÙËÖËØÃÖÕß
ÊÏÙÈÇØÁÒÏÇÑÇÏÎÇÐÃÇÚÎÝ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÑßÓÇÃÔËÚÇÏÇÖÄ
ÁÜÝÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÄÚÇÔËÏÙÇÞÛËÃÚËÒÏÑ¦Î(YHTJVÛÇÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔÇÑØÏÈÄÚËØÎÇØÞÏÑÂ
ÊÎÓÄÙÏÇËÍÍØÇÌÂÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÑÇÏÛÇËÖÏÙÑÏ¦ÙËÏÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÖÕß¦ÔÚÒÎÙÇÔÓËÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÕßÝÑÕÒÕÙÙÕÃÄÖÜÝÎ
+L\[ZJOL;LSLRVTÚÕ-HJLIVVR
ÑÇÏÎ,ULSÔÖ¦ÔÚÜÝËÃÔÇÏ

Τα αποθέματά τηςÈÜoËÇ³Ñ{ÉÉ¨ËÈ¸®V®Ù{KÑ¨ÓÜ{ÑV³{TÉËÈÉÂioÉËÂÉ~ÒÚÑ¨Ñ³o{Ñ³Ë
i Ý¦>RÑ³ÉÜÉË³iÑÈÑ¨TËÙÑ³ÈÉ³¨ÉÜÑÍ~Ö~ÜÒÙÈ³iØ.ÑÈÙ{~ÊØå¨ÑKËÑØ

Πρόκειται για την
πλέον κερδοφόρο
εταιρεία στον κόσμο,
με κέρδη που
το περασμένο
έτος έφτασαν
τα 111,1 δισ. δολάρια.
ËßØÁÜÝÍÔÜÙÚÄÄÚÏÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇËÔËØÍËÏÇÑÂßÖËØÊÆÔÇÓÎ
ÊËÔËÃÔÇÏËÐÃÙÕßÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÎ
ÎÙÇÕßÊÇØÇÈÏÑÂÖËÚØËÒÇáÑÂ
ÃÍÕÏÍÔÜØÃàÕßÔÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖÜÝÎ(YHTJVÁÞËÏÚÏÝØÃàËÝ
ÚÎÝÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÖÕßÑÇÚÁÈÇÒÇÔÓËØÏÑÇÔÕÃËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÔÇËÔÚÕÖÃÙÕßÔÖËÚØÁÒÇÏÕ
ÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÕß¡ËÙÕÖÕÒÁÓÕß
ÄÚÇÔËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÙÚÇÆÉÎÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÓÇÆØÕÞØßÙÄ®¬ÄÚË
ÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÙÂÓËØÇÔÚË
Ì¦ÑÚÕÎÍÁÚÏÝÚÕß© ÂÚÇÔ
ÁÔÇÔËÕÖÇÍÁÝÑØ¦ÚÕÝÖÕßËÃÞË
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÄÒÏÝÚÕ ÑÇÏ
ÕßÊËÃÝÍÔ×ØÏàËÇÔßÖÂØÞÇÔÇÖÕÛÁÓÇÚÇÖËÚØËÒÇÃÕßÙÚÕßÖÁÊÇ-

ÌÄÝÚÎÝ¬Õ ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ*HSPMVYUPH(YHIPHU
:[HUKHYK6PS*VTWHU`ÙßÔÕÖÚÏÑ¦*(:6*¦ØÞÏÙËÔÇÊÏËÐ¦ÍËÏ
ÁØËßÔËÝÙÚÕßÖÁÊÇÌÕÝÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝ²ØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔ
ËÐÕØÆÐËÏÝÙËËÖÚ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÖËØÏÕÞÁÝËÖÃÙÞËÊÄÔÓÏÇÖËÔÚÇËÚÃÇÍÏÇÔÇËÔÚÕÖÏÙÚËÃÖËÚØÁÒÇÏÕ
ÚÇÔ¡ÇØÚÃÕßÚÕß ÄÚÇÔ
ÎËÚÇÏØËÃÇÇÔÇÑ¦ÒßÉËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÍÑÕÖËÚØËÒÇÃÕßÑ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÁÚÙÏÚÕÖØ×ÚÕÈÂÓÇÍÏÇÚÎÓËÚÇÚØÕÖÂÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝÙËÁÔÇÇÖÄÚÇÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÇ
ËÔËØÍËÏÇÑ¦ÑÁÔÚØÇÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ¡ÄÒÏÝÁÔÇÞØÄÔÕÇØÍÄÚËØÇ
ÚÕÖØ×ÚÕÙÇÕßÊÇØÇÈÏÑÄÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÕÓËÚÁÌËØËÖËÚØÁÒÇÏÕÙË
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝËÖÄÓËÔÎÓËÍ¦ÒÎ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÄÍÑÕß
ÓÇÆØÕßÞØßÙÕÆ®ÂÚÇÔÚÕ 
ÑÇÏÚÕ Î*(:6*ÓËÚÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑËÙË(YHIPHU(TLYPJHU6PS
*VTWHU`ÍÏÇÙßÔÚÕÓÃÇ(YHTJV
¡ÁÙÇÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß Î
(YHTJVÇÆÐÎÙËÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕ  ÙÚÕ
ÏÒÏÍÍÏ×ÊËÝÍÏÇÚÇÚÄÚËÊËÊÕÓÁÔÇ
ËÖÃÖËÊÕÚÜÔÈÇØËÒÏ×Ô
ÚÎÔÎÓÁØÇÂÓËØÇÖÇØ¦ÍËÏÖ¦ÔÜÇÖÄËÑÇÚÈÇØÁÒÏÇÓÇÆ-

ØÕßÞØßÙÕÆ®ÚÎÔÎÓÁØÇÎÓËÃÕ
ÙÚÇÛÓÄÝÙÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÖØÕÝ
ÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÇÍÕØ¦ÖËÚØËÒÇÃÕßÂÚÇÔÚÕ 
ÎÃÊØßÙÎÚÕß© ÖÕßÙßÙÖËÃØÜÙËÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖËÚØËÒÇÏÕÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÞ×ØËÝÖÒÎÔªÜÙÃÇÝ
ÑÇÏÓËÙÚÄÞÕÚÕÔÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕÓËÚÇÐÆ
Î(YHTJVÊËÔÈØÏÙÑÄÚÇÔÇÑÄÓÎ
ÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßªÏ¦ÔÚ¬ÕÏÊÏÕÑÚÎÙÏÇÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎÝ¦ÒÒÇÐËÚÕ
 ÄÚÇÔÎÎÍËÙÃÇÚÕßÈÇÙÏÒËÃÕßËÐÇÍÄØÇÙËÚÕ ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÃÞÇÔÖØÕÎÍÎÛËÃÕÇØÇÈÕáÙØÇÎÒÏÔÄÝÖÄÒËÓÕÝÚÕßÏÕÓ
ÏÖÕÆØÑÇÏÎÙÚÂØÏÐÎÖÕßÖÇØËÃÞÇÔÕÏÙÚÕÙØÇÂÒËÁÔÊËÏÐÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÖØÕÝÚÏÝÇØÇÈÏÑÁÝ
Þ×ØËÝÚÄÚËÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÕß
© ÇÆÐÎÙÇÔÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÚÏÓÂÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÖÕßËÐÂÍÇÔ
ÙËÞ×ØËÝÚÎÝÆÙÎÝÎÍËÙÃÇ
ÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚÄÚËÚÎÔËÛÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ
(YHTJVÆÐÎÙËÁÚÙÏÚÕÓËØÃÊÏÄÚÎÝÙÚÕ ÓÁÙÇÙÚÕ 
ÑÇÏÚÕ ÇÔÁÒÇÈËÚÕÔÖÒÂØÎ
ÁÒËÍÞÕËÚÇÏØËÃÇÖØÕÙÁÒÇÈËÚÎÔ
ËÖÜÔßÓÃÇ:H\KP(YHTJVÚÕ 
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÙÞËÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ
ÎÍËÙÃÇÝÚÕßªÏ¦ÔÚ

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Νεοφυής επιχείρηση
με άρωμα γυναίκας
για πιο άνετες γόβες
Παρότι Î ÖØÇÑÚÏÑÂÑÇÏ¦ÔËÚÎÁÔÊßÙÎÁÞËÏËÓÌÏÒÕÞÜØÂÙËÏÙÚÕÔ
Þ×ØÕÚÎÝÓÄÊÇÝÖÕÒÒÁÝÍßÔÇÃÑËÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÌÕØÕÆÔ
ÚÇÑÕÆÔÏÇÖÕßËÃÔÇÏÑÕßØÇÙÚÏÑ¦
ÑÇÏËÖ×ÊßÔÇÍÏÇÚÇÖÄÊÏÇÑÇÏÍÏÇ
ÚÎÓÁÙÎ¬ÎÒÆÙÎÊÃÔËÏÎËÏÑÕÙÏÚØÏ¦ÞØÕÔÎ²ÁÏÒÏÇÈÄÔËÏÊØÆÚØÏÇÚÎÝÔËÕÌßÕÆÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ
7HZOPVU-VV[^LHYÎÕÖÕÃÇÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÁÔÇÖÇÖÕÆÚÙÏÓËÇÖÕÙÖ×ÓËÔÕÚÇÑÕÆÔÏ
¬ÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖÇÖÕÆÚÙÏÇ
ÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏÇÖÄßÒÏÑ¦ÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÑÇÏÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÇÛÒÎÚÏÑ×ÔÖÇÖÕßÚÙÏ×Ô
²¦ØÎÙÚÇËÒÇÙÚÏÑ¦ßÒÏÑ¦ÙÚÎÙÄÒÇÚÕÖÇÖÕÆÚÙÏÖÇØÇÓÁÔËÏÓÇÒÇÑÄÄÚÇÔÐËÈÏÊÜÛËÃÚÕÚÇÑÕÆÔÏ
ÇÈÄÔËÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔÑÇÏÔÕÚÄÓÕÏÊÁÇÚÎÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÁÔÇ
ÇÖØÄÈÒËÖÚÕËÓÖÄÊÏÕ!ÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝÇÔÊØÕÑØÇÚËÃÚÇÏ
©ÙÕÏÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÔÚÎÔÇÈÄÔË
ÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÔË¦ÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÚÇ
ÚÇÑÕÆÔÏÇÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÄÙÕÖÄÔÕ
ÑÇÏÇÔÔÇÏÚÄÚËÍÏÇÚÃÕÏÍßÔÇÃÑËÝÚÇÌÕØÕÆÔÚÄÙÕÙßÞÔ¦
©ÖÜÝÊÂÒÜÙËÎÃÊÏÇÙÚÕßÝ
-PUHUJPHS;PTLZàÎÚÕÆÙËÇÖÄ
ÚÕßÝÖÏÛÇÔÕÆÝËÖËÔÊßÚÁÝÖØÕÚÕÆÇÖÕØØÃÉÕßÔÚÎÔÏÊÁÇÚÎÝÔÇ
ÚÎÙßàÎÚÂÙÕßÔÓËÚÏÝÙßàÆÍÕßÝ
ÚÕßÝ¡ËÚÕÔÚØÄÖÕÇßÚÄÑÇÚ¦ÌËØËÙÚÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇÖÕßÇÔÇ-

ÖÚÆÙÙËÏÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÂÚÎÝÔÇ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ
ÔÇÇÑÄÓÎÖØÄÈÒÎÓÇÍÏÇÚÎÔ
7HZOPVUËÃÔÇÏÚÕÑÄÙÚÕÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÚÇÙÑËßÂÝËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖËØÃÖÒÕÑÎ
ÑÇÏÚÇßÒÏÑ¦ÑÕÙÚÕÈÄØÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏÚÏÓÁÝÙÚÇÖÇÖÕÆÚÙÏÇ
ÚÎÝÔËÕÌßÕÆÝËÚÇÏØËÃÇÝÔÇÐËÑÏÔÕÆÔÇÖÄÚÇÊÕÒ¦ØÏÇ

Η Pashion Footwear
δημιούργησε
ένα παπούτσι
με αποσπώμενο
τακούνι.
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÇÈÄÔËÚÕ
ËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇÍÏÇÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎËÃÔÇÏÎÑÇÚÕÞÆØÜÙÎÚÜÔ
ÖÔËßÓÇÚÏÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÙË
ÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
Þ×ØËÝ
ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÁÞËÏßÖÕÈ¦ÒËÏÇÃÚÎÙÎÍÏÇÖÇÚÁÔÚÇÙËÞ×ØËÝÖÏÖÒÁÕÔÎÇÈÄÔËËÙÚÏ¦àËÏ
ÙÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ØÕÝÚÕÖÇØÄÔË¦ÔÖÇÆÙËÏÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÚÏÝÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÎËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
ÚÎÝ7HZOPVUÓËÏ×ÔËÚÇÏÇÏÙÛÎÚ¦

Οι δασμοίÚÑÉi¨ÉÒÈ³iÑ¨ÑooÊ³ºx©7ºx²²Vx¿_RvÃ~Ñ{
_Å

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες μπροστά σε νέο γύρο περικοπών

Ο Τραμπ βάζει δασμούς σε
είδη πολυτελείας της Ε.Ε.

Οι ευρωπαϊκές ÚØ¦ÖËàËÝËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÔÁÕÍÆØÕÖËØÏÑÕÖÂÝ
ÊÇÖÇÔ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇËÐÇÍÕØÁÝ
ÑÇÏÙßÍÞÜÔËÆÙËÏÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝÔÇÙßÔÊÁÙËÏÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆÓË
ÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÕßÙÚÄÞÕßÍÏÇÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ
-PUHUJPHS;PTLZÚÕÓÁÚØÕÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙËÎ ¬ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇËÐÇÏØ×ÔÚÇÝÓÁØÕÝÚÎÝ
ÖÒËÕÔ¦àÕßÙÇÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÇÖÄÚÕÇØÔÎÚÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÕÓÄÒÏÝÑÇÏÓËÚ¦ÈÃÇÝÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàËÏÚÕËÖÏÖÒÁÕÔÑÄÙÚÕÝÇÖÄÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
Î ¬ËÃÞËÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßËÖÏÚÕÑÃÕß
ÍÏÇÚÏÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÙÚÕ ©ÏÇÍÕØÁÝÖØÕÈÒÁÖÕßÔÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÎ ¬ÛÇ
ÓËÏ×ÙËÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕ
ËÖÏÚÄÑÏÕÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÕÑÃÔÎÙÎÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÔÁÇßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßËÖÏÚÕÑÃÕß,\YPIVYÓËÈ¦ÙÎÚÕÕÖÕÃÕ
ÚÏÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÖÕÒÒ¦Ê¦ÔËÏÇ©Ï
ËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÖÕßÂÊÎ
ÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÔÔÇËÓÌÇÔÃÙÕßÔ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÑËØÊÕÌÕØÃÇÛÇ
ÖÏËÙÚÕÆÔÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÔÇ
ÖËØÏÑÄÉÕßÔÊÇÖ¦ÔËÝÑÇÏÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÕÑÄÙÚÕÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÕßÝ¬Õ
ÙÆÙÚÎÓÇÓËÚÏÝÈÇÛÓÃÊËÝÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÕËÃÔÇÏÙÚÇÍÄÔÇÙÚÕÔÜÑËÇÔÄ®ÒÁËÏÙÚÕßÝ
-;Î¡ÇÍÑÔÚÇÒÁÔÇÚÄÑÒÕÙÇ
ÇÔÇÒÆÚØÏÇÚÎÝ4VYNHU:[HUSL`
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÝ

Ευρωπαϊκές ÌÃØÓËÝÖÕÒßÚËÒËÃÇÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÈØËÛÕÆÔÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕ
ÚÜÔÔÁÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÊÇÙÓ×ÔÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÖÜÝÛÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÙËËÏÙÇÍÜÍÁÝÖØÕáÄÔÚÜÔÇÐÃÇÝÁÜÝÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÏÝ
©ÔÁÕÝÍÆØÕÝÊÇÙÓ×ÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÏÊÏÇÃÚËØÇÚÏÝÊÆÕÈÇÙÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÜÔÛßÍÇÚØÏÑ×ÔÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆ3=4/Ø×ÚÕÔÕÏÊÇÙÓÕÃÛÇ
ÊßÙÞËØ¦ÔÕßÔÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÑØÇÙÏ×ÔÑÇÏÇÒÑÕÕÒÕÆÞÜÔÖÕÚ×ÔÄÖÜÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÇ+VT7LYPNUVU
4VL[ *OHUKVUÑÇÏ/LULZZ`ÑÇÏ
ÊËÆÚËØÕÔÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÊËØÓ¦ÚÏÔÜÔËÏÊ×ÔÇÖÄÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝ3V\PZ
=\P[[VU.P]LUJ`ÑÇÏ2LUaVÖÕß
ÇÔÂÑÕßÔÙÚÕÔÄÓÏÒÕ3=4/ÓËÚÕÞÂÚÎÝ3=4/ßÖÕÞ×ØÎÙËÁÜÝ
ÑÇÏ ÚÎËßÚÁØÇÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÕßÇØÏÙÏÕÆÕÒÒÕÃßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÜÙÚÄÙÕÄÚÏÚÕÈ¦ØÕÝ
ÚÜÔÊÇÙÓ×ÔÛÇÓËÚÇÑßÒÏÙÛËÃËÔÚÁÒËÏÙÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÇÌÕÆÎÇÍÕØ¦ÚÜÔËÃÔÇÏ
ÑÕØßÌÇÃÇÍÏÇËßØÜÖÇáÑÕÆÝÕÃÑÕßÝ
ÖÕÒßÚËÒËÃÇÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÍÏÇÚÎÔ
3=4/ÙÞËÊÄÔÚÕÁÔÇÚÁÚÇØÚÕÚÜÔ
ÙßÔÕÒÏÑ×ÔÖÜÒÂÙËÜÔÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ÚÕÁÍÏÔËÙÚÏÝ
ÔÎÙßÞÃÇÖØÕÑÇÒÕÆÔÕÏÊÇÙÓÕÃ
ÑÇÏÙÚÕßÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÕßÃÙÑÏÙÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÄÖÕßÕÑÒ¦ÊÕÝÂÊÎÖÒÂÚÚËÚÇÏÒÄÍÜ)YL_P[©ÏËÐÇÍÜÍÁÝÕßÃÙÑÏÏØÒÇÔÊÏÑÂÝÑÇÏÙÑÜÚàÁàÏÑÎÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÙÚÏÝ¦ÍÍÏÐÇÔÚÕ
ÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÏËÛÔÕÆÝ ÁÔÚØÕß
ÓÖÕØÃÕß0;*ÕÒÒÁÝËÐÇÍÜÍÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÏÝÊÏÇÌÜÔÕÆÔ
ÓËÚÕßÝÔÁÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÊÏÄÚÏÛËÜØÕÆÔÄÚÏÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÚËØ¦ÙÚÏÇÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ

ËÖÏÚÕÑÃÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆÑÇÚ¦
ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝÙÚÕ ÛÇ
ÇÌÇÏØÁÙËÏÚÕ 

Πόλεμος τιμών

Την περασμένηÉKÙÐÒÙÑVi 0ÉËTÉÑ×ÑËÉ{ÐÉ³ÑÂÖÒÜÜ³i
ÐÉËi³ÈÉ{³~ËÈo{Ñ³{Ø~Ñ³ÑÚÓÉ{Ø³³¨ÑÉÇ³iËÙ{Ñ³i
~É³¨{~Ê³¨ÒÉÇÑ³wÆVl

Τα αρνητικά επιτόκια
της ΕΚΤ επηρεάζουν
το Euribor, με αποτέλεσμα τη σημαντική
μείωση των κερδών
από τις χορηγήσεις
δανείων.
Ó¦ÒÒÕÔÛÇËÃÔÇÏËÒ¦ÞÏÙÚÎÍÏÇÚÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÚØ¦ÖËàËÝÊÏÄÚÏÎ
ËÖÃÊØÇÙÎÚÕß,\YPIVYÛÇËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÏÙÞßØÄÚËØÎÇÖÄÇßÚ¦ÖÕß
ÛÇÑËØÊÃÙÕßÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÇÖÄ
ÚÇÇÖÕÛËÓÇÚÏÑ¦ØËßÙÚÕÆÖÕß
ÁÞÕßÔÖÇØÑÇØÏÙÓÁÔÇÙÚÎÔ ¬®
ÖØÕÙÛÁÚËÏ©ÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÄÝ
ÊËÃÑÚÎÝÇÔÇÌÕØ¦ÝÍÏÇÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÈØÃÙÑËÚÇÏÑÕÔÚ¦
ÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÎÓÁÙÎÇÖÄ-

ÊÕÙÎÏÊÃÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÚÜÔÚØÇÖËà×ÔËÃÔÇÏÓÄÒÏÝÍÆØÜÙÚÕ 
ËÔ×ÚÕÑÄÙÚÕÝÏÊÃÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔ
ÊÎÒÇÊÂÎËÑÚÏÓ×ÓËÔÎËÒ¦ÞÏÙÚÎ
ÇÖÄÊÕÙÎÖÕßÇÖÇÏÚËÃÎÇÍÕØ¦
×ÙÚËÔÇÑ¦ÔËÏÚÎÔËÖÁÔÊßÙÎ
ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙÚÕ ÖËØÃÖÕß
ÎÓÏÙÂÇÖÄÇßÚÂÖÕßÁÞÕßÔÕÏ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ¬ÕÙÆÙÚÎÓÇÓËÚÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÈÇÛÓÃÊËÝËÖÏÚÕÑÃÜÔÊËÔÓÇÝÈÕÎÛ¦ËÏ
ËÖÇØÑ×Ý®ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÙÚÕßÝ-;
ßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÙÚÁÒËÞÕÝÓËÍ¦ÒÎÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ©ÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝ ¬ÑÇÛÏÙÚÕÆÔÇÊÆÔÇÚÎÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÇÖÄÊÕÙÎÝ
ÏÊÃÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔ ÂßÉÎÒÄÚËØÎËÇßÚÄÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÛÇËÃÔÇÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÄÇÔÌÚ¦ÙÕßÓËÚÕ ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÔÇÒßÚÁÝÚÜÔ4VYNHU:[HUSL`ÑÇÏ
*P[PßÖÕÒÕÍÃàÕßÔÖÜÝÚÇÑÇÛÇØ¦
ÑÁØÊÎÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔ
ÄØÕ ÜÙÚÄÙÕÎÓËÃÜÙÎÚÕß

¬ÎÔ¦ÖÕÉÎÇßÚÂÇÙÖ¦àËÚÇÏ
ÑÇÏÕ ÃÇÔÓÖÕßÞÕßÙËãÔÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝ174VYNHUÕÕÖÕÃÕÝ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÛÇËÓÖÒÇÑÕÆÔÙËÖÄÒËÓÕ
ÚÏÓ×ÔÍÆØÜÇÖÄÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÃÜÔÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÑËØÊÃÙÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÓËØÃÊÏÕÙËÓÏÇ
ÇÍÕØ¦ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÝ
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇÞÆÚËØÇÇÖÄÚÇÊ¦ÔËÏÇÚÎÔÖØ¦ÐÎÎ ¬ÓËÏ×ÔËÏ
ÚÎÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÑËØÊÕÌÕØÃÇ
ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔËÔ×
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÓËÚÏÝÈÇÛÓÃÊËÝÈÕÎÛ¦ËÏÓÄÔÕÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇ®©
ÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝ174VYNHUÖØÕÈÒÁÖËÏÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓÄÔÕË¦ÔÓËÏ×ÙÕßÔÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÝÂÓÁÙÜ
ËÐÇÍÕØ×ÔÑÇÏÙßÍÞÜÔËÆÙËÜÔ
 ¬ËÃÞËËÖÏÈ¦ÒËÏÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÇØÔÎÚÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÕÑÇÚÇÛÁÙËÜÔ
ÍÏÇÚØ¦ÖËàËÝÚÕÓËÙÚÄÞÕÔÇ
ÚÏÝÇÔÇÍÑ¦ÙËÏÔÇÊÏÕÞËÚËÆÙÕßÔ
ÚÎÔÖÒËÕÔ¦àÕßÙÇØËßÙÚÄÚÎÚÇ
ÖÕßËÃÞÇÔÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔÎÙÚÎÔ
 ¬ÙËÊ¦ÔËÏÇÖØÕÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÔÕÏÑÕÑßØÏ¦¬ÕÕÏ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝËÃÞÇÔÑÇÚÇÈ¦ÒËÏÊÏÙËßØ×ÜÝÚÄÑÕÍÏÇ
ÚÏÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÚÕßÝÙÚÎÔ ¬
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ÔÜÙÎÝËØÓÇÔÏÑ×Ô¬ØÇÖËà×Ô
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÕÓ¦ÊÇÒÄÓÖÏ
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÓËÚÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÈÇÛÓÃÊËÝÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÎ ¬
ÛÇÓËÏ×ÙËÏÚÕÑÄÙÚÕÝÙÚÇÊÏÙ
ËßØ×ËÚÎÙÃÜÝ

ÑÇÏÄÚÏÛÇÞÇÛÕÆÔÞÏÒÏ¦ÊËÝÛÁÙËÏÝ
ËØÍÇÙÃÇÝ
¬ÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÕÒÂ
ÊÇÙÓ×ÔÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝËßØÜÖÇáÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÙÚÏÝÊÄÛÎÑË
ÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÇÖÄÚÕÔÇÍÑÄÙÓÏÕ
©ØÍÇÔÏÙÓÄÓÖÕØÃÕß©ÏÊÇÙÓÕÃ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÇÔÚÃÖÕÏÔÇÍÏÇÚÏÝÖÇØ¦ÔÕÓËÝÑØÇÚÏÑÁÝËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÏÝÖÕß
ÖØÕÜÛÕÆÙÇÔÕØÏÙÓÁÔËÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
Þ×ØËÝÙÚÎÔ(PYI\ZÄÍÜÚÎÝÊËÑÇÖËÔÚÇËÚÕÆÝÖÒÁÕÔÊÏÇÓ¦ÞÎÝÓËÚÇÐÆ
(PYI\ZÑÇÏÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÚÎÝ)VLPUNÕÏÊÇÙÓÕÃÊËÔ

Πλήγμα για την LVMH,
η οποία πραγματοποιεί το ένα τέταρτο
του συνολικού της
τζίρου στις ΗΠΑ.
ÛÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÏÝ
ËÏÙÇÍÜÍÁÝÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÑÇÏÙßÔÇÌÕÆÝËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÇÒÒ¦ÛÇËÖËÑÚÇÛÕÆÔÑÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÖÕÒßÚËÒËÃÇÝ
ËÖÃÙÎÓÎÁÍÑØÏÙÎÇÖÄÚÕÔÇÍÑÄÙÓÏÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄÓÖÕØÃÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÙÆÔÚÕÓÇÑÇÏÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÖÜÝÛÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÕÏ
ÊÇÙÓÕÃÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖ
¡ÁÞØÏÚ×ØÇÊßÙÚßÞ×ÝÕÏÊËÔ
ÁÞÕßÔÖËÏÄÚÏÖØÕÚÃÛËÔÚÇÏÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛÕÆÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÞÏ
ÖØÕÚÕÆËÖÏÈ¦ÒÕßÔÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝ
ÚÕßÝÚÕÕÖÕÃÕÑÇÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÔÇ
ÙßÓÈËÃÙÆÔÚÕÓÇ®ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÚÎ
ËßÚÁØÇÎßØÜÖÇÃÇËÖÃÚØÕÖÕÝÍÏÇ
ÚÕÓÖÄØÏÕËÙÃÒÏÇ¡¦ÒÓÙÚØÕÓ
BLOOMBERG
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Κατεβάζει
ταχύτητα
η παγκόσμια
οικονομία
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, φέτος η αύξηση
του ΑΕΠ θα ανέλθει στο 2,9% από 3,6%
Πολύ δυνατά ÑÇÓÖÇÔ¦ÑÏÇÞÚßÖ¦ËÏ
Õ©©ÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÚÕÔ
ßÖÕÞØË×ÔËÏÔÇÇÔÇÛËÜØÂÙËÏÖØÕÝ
ÚÇÑ¦ÚÜÚÎÙßÔÕÒÏÑÂÚÕßËÑÚÃÓÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝËÖÏÓÁØÕßÝÍÏÇÚÏÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÑÄÙÓÕßÏÊÏÑ¦ÊËÍÏÇÚÎØËÚÇÔÃÇÎ
ÕÖÕÃÇÚËÒËÃÙËÏÊÏÇÃÚËØÇËÖÏÙÌÇÒÂ
ÛÁÙÎËÔÄÉËÏÚÎÝÇÖÕÞ×ØÎÙÂÝÚÎÝ
ÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÕÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÚÎÔÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÄÚÏÑÏÔÊßÔËÆËÏÓËÆÌËÙÎË¦ÔÊËÔÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
©©ØÍÇÔÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎËÑÚÏÓ¦
ÖÜÝÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÚÕ ÛÇ
ÇßÐÎÛËÃÙÚÕ ËÔÙßÍÑØÃÙËÏÓË
ÚÕ ÚÕÑÇÏÄÚÇÔÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖØÄÈÒËÉÂÚÕßÂÚÇÔÍÏÇ
 ÃÔÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÄÚÏÕÏ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇßÚÁÝÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏ
ÓÄÒÏÝÓÃÇÎÓÁØÇÓËÚ¦ÚÎÊËÆÚËØÎÌËÚÏÔÂÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÇÖÄÚÎÔ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ¬Ø¦ÖËàÇ
ÚÜÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÕÖÕÃÇÝÕÖØÄËÊØÄÝÚÎÝ¬àËØÄÓ¦ÕßËÒßÖÇÏÔÃÞÛÎÑËÄÚÏÕËÓÖÔËÆÙËÜÝ
¬ØÇÓÖÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ
ËÖÎØË¦àËÏÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
¬ÕÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÙÞËÚÏÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÔ¦-

ÖÚßÐÎÙÚÕ ÑÇÚ¦ÚÕÔ©©
ÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÕ ÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÚÕÔÞÇÓÎÒÄÚËØÕ¶ÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÕ¶ØßÛÓÄÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÚÕß
ÑÇÏÇßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÔÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÖÄÒËÓÕßÚÄÝËÖÏÊØ¦ÊßÙÓËÔ×ÝÙÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÙÚÕ
ÊÏËÛÔÁÝËÓÖÄØÏÕÏÊÏÑÄÚËØÇËÔ×
ÚÕÕÏÖÇÍÑÄÙÓÏËÝËÓÖÕØÏÑÁÝ
ÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÔÓËØßÛÓÄ ÙÂÓËØÇÁÞÕßÔÇØÔÎÚÏÑÄ
ÖØÄÙÎÓÕÔÇÝÒÄÍÕÝÇÑÄÓÎÖÕß
ÙßÔÁÈÎÇßÚÄËÃÔÇÏÎÖËØÏÙÚÕÒÂ
ÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕ
ØßÛÓÄÝÇÆÐÎÙÎÝßÖÕÞ×ØÎÙËÇÖÄ
ÚÕ ÙÚÕ ©ÖÜÝßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÎÖØ×ÚÎÚÎÚ¦ÐËÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÕß©©ÄØËÔÝ¡ÖÕßÔÎ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÏÔÊßÔËÆËÏ
ÔÇËÏÙÁÒÛËÏÙËÓÏÇÓÇÑØ¦ÖËØÃÕÊÕ
ÙÚÇÛËØ¦ÞÇÓÎÒÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÏÊÃÜÝË¦ÔÕÏÇØÓÄÊÏËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÇÓÂÞÇÔËÝÜÝÖØÕÝÚÕ
ÖÕÏÇÓÁÚØÇÖØÁÖËÏÔÇÒ¦ÈÕßÔ®
ËÖÏÊËÃÔÜÙÎÍÏÇÚÕÔÊÏËÛÔÂÕØÍÇÔÏÙÓÄÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËÇÖÄÌÁÚÕÝ
ÚÕÔ¡¦ÏÕÄÚÇÔÖØÕÁÈÎÙËÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎ
 ÚÎÔÚØÁÞVßÙÇÞØÕÔÏ¦ÑÇÏ
 ÚÎÔËÖÄÓËÔÎØÁÖËÏÔÇ
ËÖÏÙÎÓ¦ÔÕßÓËÖÜÝÙÂÓËØÇÄÚÏ
ÇØÞÏÑ¦Ó¦ÝËÃÞËÌÇÔËÃÜÝÖØÕÙÜØÏÔÂÁÔÚÇÙÎÙÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁ-

Ο ΟΟΣΑÉ~{³ÐÒÌ³{iÑÐÉ¨{~Ñ{~Ê{~ÐËÑÚÑÑÑ³ÈTÚÉË¸Vm×Ó³Ø~Ñ{¸³ÈT¨ÌÈÓÑ³{¸Vd~Ñ{¸V´³iØ¨ioÖÐÉiØ¨ÌKÜÉÊØ³È

Βασικός παράγοντας
επιβράδυνσης είναι
ο εν εξελίξει εμπορικός
πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας.
ÙËÏÝÓËÍ¦ÒÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÚËÃÔËÏ
ÔÇÍÃÔËÏÑ¦ÚÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÝ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÝ®ÖØÕÙÁÛËÙËÎÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝ
¡ÃÇÇÑÄÓÇÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÖÕß
ÁÑÇÔËÕ©©ËÃÔÇÏÖÜÝÎÖÇÒÇÏ¦
Ú¦ÐÎÖÕßÑÇÛÄØÏàËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝ
ÚÕßËÓÖÕØÃÕßÊÏËÛÔ×ÝÑÇÚÇÒÆÛÎÑËÑÇÏÚÎÔËÖÇÆØÏÕßÖ¦ØÞËÏ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÏÕÖÕÒÒÁÝÊÏÓËØËÃÝÙÞÁÙËÏÝÇÔÚÃÖÕÒßÓËØ×ÔÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÁÔÚÕÔËÝ
ËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÑ¡ÖÕßÔ
ËÖÏÙÂÓÇÔËÖÜÝÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÕ
ËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÁÞËÏÇØÔÎÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÑÇÏÇßÚÄÌÇÃÔËÚÇÏ
ÙËÕØÏÙÓÁÔÇÖØÕáÄÔÚÇÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÖÚÜ-

ÞËÆÙËÏÝÙÚÏÝÇÍØÕÚÏÑÁÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃ ÌÁÚÕÝÑÇÏ ÚÕß
ÞØÄÔÕßÁÔÇÔÚÏ ÑÇÏ ÚÎÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÖØÄÈÒËÉÎÝÊË
ÃÔÇÎÕÖÕÃÇËÖÃÙÎÝÛÇßÖÕÙÚËÃ
ÙßÔÁÖËÏËÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏ
ÇÆÐÎÙÎÌÁÚÕÝÙÚÕ ÑÇÏ
ÙÚÕ ÚÕÁÔÇÔÚÏ 
ÑÇÏ ©©©ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙË
ÇÑÄÓÎÄÚÏË¦ÔÎÑ¦ÓÉÎÙÚÎÔËÍÞ×ØÏÇàÂÚÎÙÎÚÎÝ ÃÔÇÝÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÏÝÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÑÇÚ»ÁÚÕÝÚÄÚËÇßÚÄÛÇÁÞËÏÙÕÈÇØÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÎÊÏËÛÔÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÔÍÁÔËÏ¬ÁÒÕÝÕÊÏËÛÔÂÝ
ÕØÍÇÔÏÙÓÄÝËÖÏÙÂÓÇÔËÖÜÝË¦Ô
ÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÙÚÎÔ
ÃÔÇÙßÔÕÊËßÛËÃÇÖÄÞËÏØÄÚËØËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÙÚÕÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏËÔÚËÏÔÄÓËÔÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÃÙÜÝÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÕËÍÞ×ØÏÕÖØÕáÄÔÔÇÖËØÏÙÚÇÒËÃÑÇÚ¦ÚÎÝÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝËÚÎÙÃÜÝÚÎÔÖØ×ÚÎÊÏËÚÃÇÇßÚÕÆÚÕßÙÕÑ
REUTERS, BLOOMBERG

Απρόθυμες οι τράπεζες για νέα δάνεια από ΕΚΤ
Η Ευρωπαϊκή ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇ
 ¬ÞÕØÂÍÎÙËÚØÏËÚÂÊ¦ÔËÏÇ
ÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÙËÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÑÇÛ×ÝÒÇÓÈ¦ÔËÏÓÁÚØÇÍÏÇÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYN¬Ç
ÚØÏËÚÂÊ¦ÔËÏÇ¶ÓËËÖÏÚÄÑÏÕÖÕß
ÐËÑÏÔ¦ÇÖÄÚÕÓÎÊÁÔÑÇÏÌÛ¦ÔËÏ
ÁÜÝÚÕÆÉÕÝÚÕßËÖÏÚÕÑÃÕßÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÙÂÓËØÇ ¶ÇÖÕÚËÒÕÆÔÓÁØÕÝÚÕßÖÇÑÁÚÕßÙÚÂØÏÐÎÝÖÕßËÃÞËÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎ ¬ÚÕ
ÕÖÕÃÕÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔËÖÇÔÁÔÇØÐÎÚÜÔÇÍÕØ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÑÇÏ
ÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÙËÇØÔÎÚÏÑÄÁÊÇÌÕÝ¬Ç
ÖÕÙ¦ÖÕß¦ÔÚÒÎÙÇÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÎÙÞËÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÂÚÇÔÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÕÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕ
ÑÇÛ×ÝÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÑßÓÇÃÔÕÔÚÇÔÇÖÄÁÜÝÊÏÙËßØ×
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÚÕ)SVVTILYNÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÏÁÚ ØÃÙÚÏÇÔÙËÔ
ÇÔÇÒßÚÂÚÎÝ+HUZRL)HURÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏßÖÂØÐËÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕ

Δανείστηκαν 3,4 δισ.
έναντι προβλέψεων
για ποσό μεταξύ 20
και 100 δισ. ευρώ.
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÍÏÇÚÇ
ÔÁÇÌÛÎÔ¦Ê¦ÔËÏÇËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄ
ÔÇÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏ
ÄØÕÏÞÕØÂÍÎÙÂÝÚÕßÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑÇÔÓÄÒÏÝÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÇÏÖØÕÁÈÒËÉËÄÚÏÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏÓËÍÇÒÆÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÙËËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÔÚØÃÚÕÍÆØÕ
ÚÜÔËÖÕÔÕÓÇàÄÓËÔÜÔÙÚÕÞËßÓÁÔÜÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÜÔÖØ¦ÐËÜÔ
ÇÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÖÕßÖØÕÈÒÁÖÕßÔÞÇÓÎÒÄÚËØÕÑÄÙÚÕÝ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÏÚÄÑÏÕÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÍÏÇÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÇÔÞÕØÎÍÕÆÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÊ¦ÔËÏÇÙËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÚÄÞÕÝ
ÚÎÝ ¬ÓËÚÇÔÁÇÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÞÇÓÎÒÄÚÕÑÇÊ¦ÔËÏÇËÃÔÇÏÔÇ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÔÇ

Στόχος ³iØ 0ÐÉ³{ØTÑÐiÜÌ³~ÉØT¨ioÊÉ{ØÉËÑ{ÑÉ{TÖÉ{
³{ØÉÉÙÖÉ{Ø
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ÖÕßÁÞËÏÖØÕÑÒÎÛËÃÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ ÃÔÇÝÑÇÏÚÕÔÑÃÔÊßÔÕËÔÄÝ)YL_P[

ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ¬ÕÓÁÚØÕÇßÚÄ
ÁØÞËÚÇÏËÔÓÁÙÜËÔÄÝÑÆÓÇÚÕÝ
ÖËØÇÏÚÁØÜÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÙÚÂØÏÐÎÝÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕ
©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÚÜÔ
-LKÓËÃÜÙËÖØÕÞÛÁÝÚÕ
ÈÇÙÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÄÚÎÝÍÏÇÊËÆÚËØÎÌÕØ¦ÌÁÚÕÝÓËÚÕÔÖØÄËÊØÄ
ÚÎÝ¬àËØÄÓ¦ÕßËÒÔÇÊÎÒ×ÔËÏ
ÄÚÏÎËÐÇÙÛÁÔÎÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÎËÓÖÕØÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÁÞÕßÔËÖÏÈÇØÆÔËÏÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝ¦ÌÎÙËÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÎÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ
ÞÛËÝÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÛÇÚÎÔ
ËÖÇÔËÐËÚ¦ÙËÏËÔÊËÒËÞ×ÝÚÕÔ
ËÖÄÓËÔÕÓÂÔÇËÒÈËÚÏÑÂÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ:5)ÊÏÇÚÂØÎÙËÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÕÚÕÇØÔÎÚÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÄÚÎÝËÔ×ÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÏÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÐÇÏØÁÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇßÚÂÎ
ÕÖÕÃÇÚËÃÔËÏÔÇÙßÔÛÒÃÉËÏÚÎÔ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÕßÝÐÇÃØËÙÎÇÖÕÚÁÒËÙËÎ§ÕØÈÎÍÃÇÎÕÖÕÃÇÇÆÐÎÙËÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÍÏÇÚÁÚÇØÚÎ
ÌÕØ¦ÌÁÚÕÝ

Τα σενάρια για τη Βρετανία
Ο Οργανισμός ÍÏÇÚÎÔ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎ©©ÇÔÇÌÁØÛÎÑËÑÇÏÙÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÇÈÁÈÇÏÎÁÑÈÇÙÎÚÎÝ
ËÐÄÊÕßÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ ÇÚ¦ÚÕÔÊÏËÛÔÂ
ÕØÍÇÔÏÙÓÄËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÎÞ×ØÇÛÇÊËÏ
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÂÚÎÝÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÕ ÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝÑÇÏ
ÙÚÕ ÚÕÓÄÔÕÔÄÓÜÝ
Ë¦ÔÍÃÔËÏÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÁÐÕÊÕÝÑÇÏ
ÖØÕÈÒËÌÛËÃÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝ
¦ÔßÖ¦ØÐËÏÇÔÚÃÛËÚÎÁÑÈÇÙÎÚÄÚËÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇËÓÌÇÔÃÙËÏÆÌËÙÎÑÇÏÛÇÙßØØÏÑÔÜÛËÃ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔØßÛÓÄ
ÖÕßÛÇËÓÌ¦ÔÏàË¦ÔËß)YL_P[ÚÎ
ÊÏËÚÃÇÄÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÏÕ©©ÇÑÄÓÇÑÏÇÔÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÍÃÔËÏÙÞËÚÏÑ¦ÕÓÇÒ¦ÑÇÏÄÒÕ
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÒËÏÚÕßØÍËÃËÆØßÛÓÇ
ÖÏÖÒÁÕÔÙÚÎÞËÏØÄÚËØÎÁÑÈÇÙÎ
ËÐÄÊÕßÎßØÜà×ÔÎÊËÔÛÇÓËÃ-

ÔËÏÇÖØÄÙÈÒÎÚÎÇÖÄÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÑÇÏÛÇÊËÏÚÕÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÕËÍÞ×ØÏÕÖØÕáÄÔÚÎÝÔÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏ
ÑÇÚ¦ÓÏÙÂÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÓÕÔ¦ÊÇÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÏÇÚÎÔßØÜà×ÔÎÕ©©ÇÔÇÛË×ØÎÙËÖØÕÝ
ÚÇÑ¦ÚÜÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÂÚÕßÑßØÃÜÝ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÊßÙÖØÇÍÃÇÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ±ÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝÌÁÚÕÝÎ
×ÔÎÚÕßßØ×ÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃ 
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ÖØÄÈÒËÉÎÚÕß ËÔ×ÚÕ
ÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕ ßÔËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÒÇÚÇ
ÇÔÜÚÁØÜÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÙßÔÕÒÏÑÂ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÕ©6Ñ¦ÔËÏÁÑÑÒÎÙÎÙÚÏÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÍÏÇÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎÑÇÏ
ÙßÒÒÕÍÏÑÂÊØ¦ÙÎÎÕÖÕÃÇËÖËÃÍËÏ
ÔÇÌËØÄÓËÔÕÝËÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÏÙÚÎ
ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÄÔÏÙËÖÜÝ
ÛÇËÔÏÙÞßÛËÃÁÚÏÖËØÇÏÚÁØÜÙßÔÕÊËßÄÓËÔÎÇÖÄÊßÔÇÓÏÑÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÇØÁÓÈÇÙÎ

ΗΠΑ: σε υψηλό 17 μηνών
οι πωλήσεις κατοικιών
Παρά ÚÎ ÍËÔÏÑÄÚËØÇÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÎ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÊËÃÞÔËÏÔÇÊÏÇÚÎØËÃÚÏÝ
ÇÔÚÏÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÑÇÏÔÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÇÑÄÓÎÓËÂÖÏÕßÝØßÛÓÕÆÝÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÄÛÎÑÇÔÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÌÁØÕßÔÚÏÝÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇËÖÃÊÕÓÇ
ÇÔËØÍÃÇÝÔÇÁÞÕßÔÓËÔÇßÐÎÛËÃÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÒÒ¦ÒÏÍÄÚËØÕ
ÇÖÄÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßßÍÕÆÙÚÕßËÓÌÇÔÃàÕßÔ
ÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÔÇÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÙÚÇßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÓÎÔ×ÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂ
ÖÇØÇÍÜÍÂËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑËÈÁÈÇÏÇ
ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÇÒÒ¦ÕÏÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÖÇØÁÓËÏÔÇÔÙËßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇ
ÚÙÏÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÕßÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙËÖØÕÙÒÂÉËÏÝËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÆÐÎÙÇÔ
ÚÏÝ×ØËÝËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ
ÚÕßÝËÙßÔÊßÇÙÓÄÚÇÊÆÕÙÚÕÏÞËÃÇ
ÑÇÚÇÚËÃÔÕßÔÙËÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔ
ÊÆÕÇÙÛËÔÁÙÚËØÜÔÚÕÓÁÜÔÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÙÚÁÍÎÝÑÇÏÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÎ-

ÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÄÚÇÔÎ
-LKÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÚÕßÊÕÒÇØÃÕßÑÇÚ¦ÓÕÔ¦ÊËÝ
È¦ÙÎÝÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬àËØÄÓ¦ÕßËÒÖØÕÁÈÒËÉËÖÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÓË
ÂÖÏÕßÝØßÛÓÕÆÝ®ØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙË
ÈÁÈÇÏÇÖÜÝÕËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ
ÖÒÂÚÚËÏÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÚÜÔËÔÁÞÕßÔÖ¦ÔÚÜÝ
ÑÇÚÇÍØÇÌËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÖÕÒÆÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÁÞÕßÔËÖÏÈØÇÊßÔÛËÃÕÏÖØÕÙÒÂÉËÏÝÑÇÏÇßÚÄËÓÖÔÁËÏÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇ
ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÖÒÎÍÕÆÔÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÖÕßÑÏÔÕÆÔÙË
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ
ßÖËØÊÆÔÇÓÎÝ¬ÕÔÆÍÕßÙÚÕÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÙÚÏÝ
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÒÏÍÄÚËØËÝÊÎÒÇÊÂ
ÇÖÄÚÕÔÓÁÙÕÔÄØÕÚÕßÁÚÕßÝÖÕß
ÁÌÚÇÙËÚÏÝÚÕÔÓÂÔÇ©ÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖ¦ÔÚÜÝ
ÖÜÝÊËÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÇÔÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÓËÏÜÓÁÔÎàÂÚÎÙÎÂÙÚÎÔÁÒÒËÏÉÎËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕß
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ

Η Ρώμη ψάχνει 23 δισ. ευρώ για να μην αυξήσει τον ΦΠΑ το 2020
Η νέα ÏÚÇÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÛËÜØÂÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÖØÕÝÚÕÞËÏØÄÚËØÕÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÌÁÚÕÝÑÇÏÚÕßÞØÄÔÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕß9L\[LYZ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÙÚÕ ÌÁÚÕÝÑÇÏÙÚÕ ÚÕß
ÞØÄÔÕßÑÇÛÏÙÚ¦ÖÏÕËÖÏÚÇÑÚÏÑÂ
ÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎËÖËÑÚÇÚÏÑÂÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕ
ÚÕÔÃàËÏÎª×ÓÎ
¬ÕÔÖØÃÒÏÕÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕß ÏÔÂÓÇÚÕÝÙÚÁØÜÔÑÇÏÚÎÝÁÍÑÇÝËÃÞËÖØÕÈÒÁÉËÏØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÚÕ ÑÇÏ 
ÚÕ©ÏÔÁËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎ
ÄÚÏÊËÔÛÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÛÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕËÔÚÄÝÚÕßÕÖÕÃÕßÛÇ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎ

Η κυβέρνηση επιχειρεί
να «παγώσει»
την αναπροσαρμογή
του συντελεστή
από το 22% στο 25,2%.
ÚÜÔÙÚÁØÜÔÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕßÔÁÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ0[HSPH=P]HÚÕßÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ¡ÇÚÁÕªÁÔÚÙÏÚÕÔ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÍÏÇÚÕ
ª×ÓÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙÚËÃÒËÏÚÕÔ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ËÔÚÄÝÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕß
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÖÎÍÁÝÖÕß
ËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÚÕ9L\[LYZÕÔÁÕÝ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÓËÃÜÙÎÌÄØÜÔÑÇÏ
¦ÒÒÇÓÁÚØÇÖÕßÛÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔ
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÛÇ

O ιταλικός¨ÕÜo{ÐÌØÈÚÑ³ÑÜÉË³{Ø¨ÈÂÓÜÜÉØ³$~³K¨{V
¨ÓÉ{ÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{ÐÓ³¨ÑÈo~¨Ò³iiØ³ÈÉÜÜÉËÐÐÑ³Ø

ÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÇÒÒÇÍÂÚÎÝÖØÄÈÒËÉÎÝÍÏÇÚÕÔØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕß¬ÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄ
ÁÒÒËÏÓÓÇÚÎÝÚÇÒÃÇÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÚÕÙÚÕ
 ÚÕßÇÖÄÙÚÄÞÕÍÏÇÁÒÒËÏÓÓÇ ÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝÇÖÄÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇßÖ¦ØÞËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÍÏÇÓÏÑØÂÇÒÒÇÍÂÚÎÝ
ÖØÄÈÒËÉÎÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕ
ÑÇÏÚÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕËÃÔÇÏ
ÎÔÁÇÇÔÇÛË×ØÎÙÎÔÇÈÒÁÖËÏ®
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÓÄÒÏÝ ÖØÄÈÒËÉÎ
ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔÇØÔÎÚÏÑÂ
ËÖÃÖÚÜÙÎÖÕßÛÇÁÞËÏÙÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÎÇÆÐÎÙÎÚÕß¢
ÇÖÄÚÕ ÙÚÕ 
¥ÙÚÄÙÕÑÇÏÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÛÁÒËÏÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÔÇÆÐÎÙÎ
ÚÕß¢ÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÛÇÁÖÒÎÚÚË
ÚÎÔÂÊÎÇÊÆÔÇÓÎÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂ
ÊÇÖ¦ÔÎÑÇÏÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂàÂÚÎ-

ÙÎÁÈÇÏÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÎÔ
ßÖ¦ØÐËÏÔÁÇÓËÚÜÖÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÎª×ÓÎÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÓËÏ×ÙËÏÊÇÖ¦ÔËÝÂÔÇ
ÇßÐÂÙËÏÚÇÁÙÕÊÇÚÎÝÑÇÚ¦
ÊÏÙËßØ×ÚÕ×ÙÚËÔÇÇÑßØ×ÙËÏÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕß¢ÞÜØÃÝÔÇßÖ¦ØÞËÏÇØÔÎÚÏÑÂËÖÃÖÚÜÙÎÙÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇ
¬ÎÔ¬ØÃÚÎÕßÌßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÔÚÄÔÏÕ¡ÏàÏ¦ÔÏËÃÞË
ÊÎÒ×ÙËÏÖÜÝÇÔÊËÔßÖ¦ØÐËÏ
ÚÕÇÆÐÎÙÎÚÕß¢ÚÄÚË
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Σε ανοδική τροχιά οι τιμές των ακινήτων

Εχουν ανακτήσει τo 4,2% των απωλειών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

To 4,2% της απώλειας που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης δεκαετίας έχουν
ήδη ανακτήσει οι τιμές πώλησης
κατοικιών στην Ελλάδα, χάρις
στη σταθερή πορεία ανάκαμψης
των αξιών κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 18 μηνών. Ειδικότερα,
οι αξίες υποχώρησαν κατά 42,4%
συνολικά κατά το διάστημα από
το τρίτο τρίμηνο του 2008 μέχρι
και το αντίστοιχο τρίμηνο του
2017. Ωστόσο, από τις αρχές του
2018 και μέχρι σήμερα καταγράφουν σταθερή ανάκαμψη, όπως
προκύπτει από σχετική έρευνα







Στο δεύτερο τρίμηνο
του 2019 παρατηρήθηκε αύξηση 11% στην
περιοχή της Αττικής.
με τίτλο «Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα» του
δρα Τάσου Αναστασάτου, επικεφαλής οικονομολόγου του ομίλου
Eurobank.
Μάλιστα, σύμφωνα και με τα
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός ανόδου των τιμών
είναι επιταχυνόμενος, εκκινώντας
από το 0,5% και φτάνοντας μέχρι
και το 7,7%, που ήταν η πανελλαδική αύξηση κατά το φετινό
δεύτερο τρίμηνο. Μάλιστα, στην
περίπτωση της Αττικής, όπου η
ζήτηση είναι εντονότερη, οι τιμές
εκτινάχθηκαν με ετήσιο ρυθμό
της τάξεως του 11,1%, που αποτελεί και τον ταχύτερο ρυθμό ανόδου που καταγράφεται ακόμα και
σε σχέση με το διάστημα 20022007, κατά το οποίο οι αυξήσεις
κινούνταν σε ιδιαίτερα υψηλό
επίπεδο. Αντίστοιχα, η αύξηση
των τιμών στη Θεσσαλονίκη διαμορφώθηκε σε 7%, σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας σε 4,1%,
ενώ στις υπόλοιπες περιοχές (κυρίως παραθεριστικές), η άνοδος
ήταν της τάξεως του 4,9%. Ακόμα
κι έτσι, βέβαια, η Ελλάδα υστερεί

σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου
επίσης εφαρμόστηκε πρόγραμμα
διάσωσης τα προηγούμενα χρόνια
και καταγράφηκαν σημαντικές
απώλειες των αξιών των ακινήτων.
Για παράδειγμα, στην Ισπανία, οι
τιμές πώλησης κατοικιών υποχώρησαν συνολικά κατά 35,3% κατά
τη διάρκεια της περιόδου της κρίσης, αλλά έκτοτε έχουν ανακάμψει
ήδη σε ποσοστό 15%. Αντίστοιχα,
στην Ιρλανδία, η πτώση των τιμών
ξεπέρασε το 53%, αλλά τα τελευταία χρόνια οι αξίες έχουν ανακτήσει το 34% των απωλειών. Στη
περίπτωση δε της Πορτογαλίας,
όπου οι τιμές δεν υποχώρησαν
ιδιαίτερα (-13,3%), πλέον οι κατοικίες πωλούνται σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με την περίοδο
πριν την κρίση, έχοντας ανατιμηθεί κατά 33,5%.
Η εικόνα αυτή συμβαδίζει με
την πορεία των αγοραπωλησιών
κατοικιών της τελευταίας διετίας.
Ειδικότερα, από τον Φεβρουάριο
του 2017 έως και τους πρώτους
μήνες του 2019 στο μητρώο συναλλαγών ακινήτων της ΑΑΔΕ είχαν καταχωρηθεί σχεδόν 40.000
πράξεις μεταβίβασης κατοικιών
(13.249 το 2017, 21.201 το 2018
και 5.418 μέχρι και τον φετινό
Απρίλιο), που αποτελούσαν το
66,4% του συνόλου των αγοραπωλησιών ακινήτων.
Ανάλογη εικόνα παρατηρείται
και όσον αφορά τον πιο «θερμό»
μήνα για τις πωλήσεις κατοικιών
και ακινήτων γενικότερα, δηλαδή
τον Δεκέμβριο του κάθε έτους.
Σύμφωνα με την επεξεργασία που
πραγματοποίησε μελέτη της ΕΠΠΑ (Ενωση Μεσιτών Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας), βασισμένη σε όλα τα δεδομένα του μητρώου συναλλαγών
της ΑΑΔΕ, προκύπτει ότι τον Δεκέμβριο του 2018 καταγράφηκαν
συνολικά 3.105 αγοραπωλησίες
κατοικιών, έναντι 1.882 συναλλαγών κατά τον αντίστοιχο μήνα
του 2017, μια αύξηση της τάξεως
του 65%.
Ως εκ τούτου, όλοι οι παράγοντες συγκλίνουν υπέρ της διατήρησης της ανοδικής πορείας των

Από τον Φεβρουάριο του 2017 έως και τους πρώτους μήνες του 2019 στο Μητρώο Συναλλαγών Ακινήτων της ΑΑΔΕ είχαν καταχωριστεί σχεδόν 40.000 πράξεις
μεταβίβασης ακινήτων.
τιμών των κατοικιών, καθώς τόσο
το ΑΕΠ όσο και η απασχόληση
και συνεπώς και η ιδιωτική κατανάλωση κινούνται ανοδικά. Ειδικότερα, το ΑΕΠ της χώρας, έπειτα από σωρευτική απώλεια 26%,
ανακάμπτει για εννέα διαδοχικά
τρίμηνα, τάση που προβλέπεται
να συνεχιστεί, και μάλιστα με αυξημένη ένταση τα επόμενα χρόνια.
Αντίστοιχα, η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία μειώθηκε κατά
39 δισ. ευρώ την περίοδο 20082017, έκτοτε ανακάμπτει σταδιακά, ενώ και η ανεργία μειώνεται
σταθερά από το τρίτο τρίμηνο
του 2013 (23 διαδοχικά τρίμηνα),
έχοντας καταγράψει συνολική
πτώση κατά 10,5%.

ΑΡΘΡΟ

Η συγκυρία ευνοεί υποψήφιους αγοραστές
Τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας και της αγοράς ακινήτων είναι
πλέον τέτοια, ώστε φορείς του κλάδου να εκτιμούν ότι η παρούσα
χρονική συγκυρία φαντάζει ιδανική
για την απόκτηση κατοικίας, καθώς
η κτηματαγορά φαίνεται να βρίσκεται στην αρχή ενός νέου ανοδικού κύκλου. Αυτό σημαίνει ότι
όσοι διαθέτουν την απαιτούμενη
ρευστότητα, ή έστω την πιστοληπτική ικανότητα ώστε να δανειοδοτηθούν, ενδεχομένως να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή
θέση, ώστε, μέσω της απόκτησης
ακινήτου σήμερα, να μπορούν μελλοντικά να κεφαλαιοποιήσουν ση-

μαντικές υπεραξίες ή τουλάχιστον
να μην ανησυχούν για πιθανή εξυπηρέτηση του στεγαστικού τους
δανείου, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.Αξίζει να σημειωθεί
ότι στο πρόσφατο παρελθόν ακόμα
και συνεπείς δανειολήπτες βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα,
δεδομένου ότι η αξία του ενεχύρου,
δηλαδή του ακινήτου που απέκτησαν μέσω του στεγαστικού τους,
υποχώρησε κατακόρυφα, πολύ συχνά σε επίπεδο χαμηλότερο της
ίδιας της αξίας του δανείου. Πλέον,
τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι τράπεζες κινούνται με σαφώς πιο μελετημένες και προσεκτικές κινή-

σεις, ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκτιμήσεις των αξιών των προς
αγορά ακινήτων, μία από τις πάγιες
πρακτικές της προηγούμενης δεκαετίας, η οποία συνέβαλε στη
διόγκωση του προβλήματος των
μη εξυπηρετούμενων δανείων.Σε
κάθε περίπτωση, το ζητούμενο για
την αγορά ακινήτων είναι η διευκόλυνση των υποψήφιων αγοραστών αναφορικά με την πρόσβασή
τους σε τραπεζική χρηματοδότηση
και ταυτόχρονα η βιώσιμη δανειοδότησή τους, ώστε το ύψος της
μηνιαίας δόσης του δανείου να μην
ξεπερνά το 30% του εισοδήματος
του νοικοκυριού.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ*

Απεχθείς Τακτικές Πώλησης Ακινήτων
Δυστυχώς δεν είναι όλοι οι κτηματομεσίτες που βάζουν το συμφέρον
των πελατών τους πριν και πάνω
απ’ όλα. Ακόμη και πωλητής μιας
επιχείρησης που κτίζει και πουλά
ακίνητα να είναι κάποιος, είναι απίστευτο πόσους πόντους μπορεί να
κερδίσει στο σεβασμό του υποψήφιου αγοραστή αν είναι δίκαιος στις
συγκρίσεις του με ανταγωνιστικά
προϊόντα και αν υπομονετικά ακούει







Είναι απίστευτο πόσους
πόντους μπορεί να κερδίσει στο σεβασμό του
υποψήφιου αγοραστή
αν ο πωλητής είναι δίκαιος στις συγκρίσεις
του με ανταγωνιστικά
προϊόντα και αν υπομονετικά ακούει τι ο πελάτης έχει να του πει.
τι ο πελάτης έχει να του πει. Τέτοιες
τακτικές μπορεί να ωθήσουν κάποιον να αγοράσει πιο εύκολα, παρά
αν δεν τύχει του ανάλογου σεβασμού
που θα τον σπρώξει μακριά.
Παλαιότερα τα πράγματα ήταν
πιο εύκολα για έναν πωλητή επειδή,
στην απουσία του διαδικτύου, η
πληροφόρηση ήταν ισχνή και εν-

τελώς ασύμμετρη υπέρ του με αποτέλεσμα να μπορούσε με ευκολία
να προστρέχει σε γλοιώδεις και
ανέντιμες τακτικές για να πείσει
τον υποψήφιο αγοραστή μια ώρα
αρχύτερα να αγοράσει.
Ένα από τα καλά του διαδικτύου
είναι η πληθώρα πληροφόρησης
και η ταχύτητα με την οποία παρέχεται σε αυτόν που την αναζητεί,
με αποτέλεσμα τέτοιες τακτικές να
μην πιάνουν τόσο εύκολα. Φυσικά
και πάλι χρειάζεται προσοχή επειδή
το διαδίκτυο είναι και τεράστια
πηγή παραπληροφόρησης. Όμως,
ας πούμε πως παρέχεται η δυνατότητα στον όποιον ενδιαφέρεται να
προβεί σε βαθιά έρευνα.
Στη σημερινή εποχή, οι πωλητές
που ανταμείβονται είναι αυτοί που
βάζουν πρώτα τους πελάτες τους.
Ας δούμε κάποια παραδείγματα κακών πρακτικών πώλησης.
Σαν πρώτο παράδειγμα, είναι η
τακτική του να προσπαθεί ο πωλητής να πείσει τον πελάτη του να
προχωρήσει σε πρόταση αγοράς
πριν να είναι 100% έτοιμος. Αυτό
ισχύει περισσότερο σε περιόδους
που υπάρχει έντονη κινητικότητα
στην αγορά. Από τη μια είναι κατανοητό πως σε τέτοιες συνθήκες
μια περίπτωση δεν θα στέκει εκεί
για πάντα. Όμως αυτός δεν είναι
λόγος να ασκεί μεγάλη πίεση. Αντί
των αφόρητων πιέσεων, είναι καλύτερα να ακολουθηθεί μια τακτική
που ναι μεν να δηλώνει πως η περίπτωση δεν θα είναι εκεί για μεγάλο

Στη σημερινή εποχή, οι πωλητές που ανταμείβονται είναι αυτοί που βάζουν
πρώτα τους πελάτες τους.
διάστημα, αλλά την ίδια ώρα δε να
του δείχνει πως η συμβουλή του είναι να κάνει την επιλογή βασιζόμενος στο να βρει αυτό που πραγματικά θέλει και αγαπά. Αυτόματα
του δείχνει πως ενδιαφέρεται γι’
αυτόν και πως έννοια του δεν είναι
η γρήγορη πώληση και ενδεχομένως
η προμήθεια.
Δεύτερο παράδειγμα είναι η τακτική του να μιλά περισσότερο από
όσο ακούει. Σε όλους μας έτυχαν
πωλητές συσκευών, αυτοκινήτων,
ρούχων κλπ που προσπάθησαν όσο
κανείς άλλος να μας πείσουν πως
αυτό το προϊόν είναι που μας κάνει
και όχι κάποιο άλλο και μάλιστα τώρα, χωρίς χρονοτριβή. Αυτό ισοδυναμεί με το να λέμε στον αγοραστή
τι χρειάζεται παρά να ακούμε τις

πραγματικές του ανάγκες οι οποίες
μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι
να ακούμε τι έχει να μας πει. Αν
ακούσουμε προσεκτικά, τότε θα
μπορέσουμε να τους βρούμε την
καλύτερη δυνατή επιλογή. Δεν πρέπει ούτε λεπτό να προσπαθούμε να
τους επιβάλουμε δικές μας λύσεις
και επιλογές που πόρρω απέχουν
από το σπίτι των ονείρων τους ή
την ιδανική γι’ αυτούς επένδυση.
Τρίτο παράδειγμα είναι η προσβολή. Ποτέ, μα ποτέ μην προσβάλεις αυτόν που έχεις απέναντι σου.
Μπορεί να ζητά σπίτι με κεραμίδι
και καμάρες. Μην διανοηθείς να
του πεις, «...μα είσαι σοβαρός; Είναι
εποχή των καμάρων; Είσαι τίποτε
ο Λουδοβίκος; Ο κόσμος έχει κάτι

χρόνια πάει σε καθαρές γραμμές...
αυτό να κάνεις και εσύ...». Ή μπορεί
για τον άλφα ή βήτα λόγο να θέλει
ξεχωριστή κουζίνα. Θα τον κάνεις
ρεζίλι επειδή θεωρείς ότι για να
είσαι «in» πρέπει να έχεις μια ανοικτού σχεδιασμού; Αντί λοιπόν να
είσαι εριστικός, προσπάθησε να
ακούσεις γιατί ζητά αυτή την αρχιτεκτονική προσέγγιση, κάνε ένα
διάλογο και προσπάθησε να τον
προβληματίσεις και ίσως τον μεταπείσεις. Αλλά με επιχειρήματα σοβαρά. Με την εμπειρία θα σας έρθουν χωρίς ιδιαίτερη σκέψη δεκάδες
επιχειρήματα για να θέσετε στο
τραπέζι και να πάρει την απόφαση
του.
Τέταρτο παράδειγμα είναι το να
μην λαμβάνεις σοβαρά τον προϋπολογισμό που σου θέτει. Όσο αγαθές
προθέσεις και να έχεις, η προσπάθεια θα εκληφθεί ως προσπάθεια
αύξησης της προμήθειας σου. Γι’
αυτό να είσαι προετοιμασμένος με
απτά παραδείγματα. Άμα κάνεις
την ανάλυση σου, τότε αν ο προϋπολογισμός του είναι χαμηλός τότε
αν μπορεί θα τον αναθεωρήσει. Αν
όμως αυτά είναι τα χρήματα που
διαθέτει πες του πως θα ψάξεις να
βρεις κάτι πιο οικονομικό αλλά ξεκαθάρισε ότι ίσως χρειαστεί να
κάνει κάποιες παραχωρήσεις από
πλευράς περιοχής ή/ και ποιότητας
κατασκευής. Από την άλλη αν καταφέρεις και του γλυτώσεις χρήματα
τότε θα τον κερδίσεις για πάντα.
Τέλος σαν πέμπτο παράδειγμα

είναι η παράκαμψη των ερωτήσεων
του αγοραστή. Σκεφτείτε ότι ενδιαφέρεστε να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και ρωτάτε τον
πωλητή: «είναι κτυπημένο;» και αυτός σας απαντά «...ρε φίλε δες το...
είναι λαμπίκος!...». Το «...είναι λαμπίκος...» είναι υπεκφυγή στην ερώτηση, καθώς μπορεί να είναι λαμπίκος επειδή αφότου κτύπησε, το
έφτιαξαν πολύ καλά. Η απάντηση
θα έπρεπε να είναι «...όχι, το αυτοκίνητο δεν είναι κτυπημένο...» ή
«...είχε ένα μικρό ατύχημα, αλλά
φτιάχτηκε πολύ καλά στο τάδε συνεργείο και το πόσο καλά είναι πράγμα που διαπιστώνεται...». Αν σας
ρωτήσει ο πελάτης σας, «η υδραυλική εγκατάσταση είναι καλή;», τότε
δεν του δείχνετε τον πάγκο κάτω
από τον νεροχύτη της κουζίνας και
να του πείτε, «...είναι λαμπίκος και
άρα δεν έχει διαρροές...». Η σωστή
αντιμετώπιση είναι να του πείτε,
«καλή ερώτηση! Το σπίτι είναι 20
χρονών και κάποια πράγματα δείχνουν καινούργια. Να ρωτήσω τον
πωλητή αν αντιμετώπισε πρόβλημα
και να επανέλθω.»
Ο πελάτης σας είναι η επιτομή,
η κορωνίδα του ονόματος σας και
της εμπορικής σας εύνοιας. Άρα
αυτόν πρέπει να προστατεύετε όσο
καλύτερα μπορείτε. Το κέρδος σας
θα είναι πολλαπλάσιο.

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου είναι MRICS CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Τα Playmobil... σηκώνουν το λάβαρο
Η εντυπωσιακή έκθεση «Το ’21 αλλιώς» για την Ελληνική Επανάσταση έρχεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
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ÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÈØÂÑËÚËÒÏÑ¦¦ÒÒÕ
ÚØÄÖÕÔÇÇÒ×ÙËÏÚÎÔÖÇØÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇ
ÑÇÙÚØÕÖÕÒÏÚËÃÇÚÎÝÖËÃØÕß!ÚÎÔ
ÇÍÄØÇÙËÇÖÄÚÕßÝÍÍÒÕßÝÁÔÇÔÚÏ
ÒÏØ×ÔÙßÓÌÜÔÃÇÑÒËÃÙÚÎÑËÓËÚÕÔÆÖÇÚÕÇØÓÕÙÚÂÚÜÔ
ÕÔÃÜÔ§ÂÙÜÔÙËØ¬ÄÓÇÝ¡ÇÃÚÒÇÔÚ
ÍÔÜÙÚÄÚÕßØÑÄÌÏÒÕÊËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÕÏÒÒÎÔËÝÚÕÔÇÖÕÑÇÒÕÆÙÇÔÕßÒÚ¦ÔÜÓ¦ÑÇÏßÖËÍØ¦ÌÎ
ÙÚÇÜ¦ÔÔÏÔÇÙÚÏÝ¡ÇãÕß
©ÇÍÕØÇÙÚÂÝÁÛËÙËÜÝÄØÕÔÇ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÚÎÔÖÄÒÎÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÃÚÎÝ ÇÏÔÇÖÕßÙÂÓËØÇ¡ËÍ¦ÒÎÇØÇÙÑËßÂÁÞËÏÁØÛËÏÎ×ØÇÔÇ
ËÑÖÒÎØÜÛËÃÕÄØÕÝÚÕßÒÂÇÙ¦
©ÏÊØÄÓÕÏËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÕÏ!ÍßÔÇÃÑËÝ
ÚØÁÞÕßÔÇÒÇÌÏÇÙÓÁÔËÝÓËÚÇÓÜØ¦ÚÕßÝÙÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏ
ÑÒÇÃÔËÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÑÇÚ×ÌÒÏÇÚÜÔ
ÙÖÏÚÏ×ÔÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÌÕØÚ×ÔÕßÔÙË
ßÖÕàÆÍÏÇÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÓËÚÇÌËØÛËÃ
©ÏÇØÍÏÔÕÃÛÇÌÆÍÕßÔ¶ÓËÈ¦ØÑËÝ
¦ÒÒÕÏÍÏÇÚÕßÝ ÕØÌÕÆÝÑÇÏ¦ÒÒÕÏ
ÍÏÇÚÕßÝÇÐÕÆÝ¶ÇÒÒ¦ÇØÔÕÆÔÚÇÏÔÇ

ÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÊ×ÙÕßÓËÙÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚØÕÌÂÍÏÇÙÑÁÉÎ®
ÁÑÛËÙÎÛÇÇØÞÃàËÏÓËÚÎÔËÔÄÚÎÚÇØÞÇÏÕÒÇÚØÃÇÑÇÏÌÏÒËÒÒÎÔÏÙÓÄÝ®ÑÇÏÓÏÇÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕß
ÇØÛËÔ×ÔÇËÔÛÇÚÕÔÊÕÆÓË
ÄÓÜÝÚàÇÓÃÄÖÜÝÂÚÇÔËÖÃ¬ÕßØÑÕÑØÇÚÃÇÝÕÆÚËÒÇÈÜÓÁÔÕÇÖÄÚÎ
ÈÄÓÈÇÚÕß¡ÕØÕàÃÔÏÇÒÒ¦ÄÖÜÝ
ÂÚÇÔÙÚÎÔÇØÞÇÏÄÚÎÚÇ¬ÎÔËÐÏÊÇÔÏÑËßÓÁÔÎËÏÑÄÔÇÚÕßÊÎÒÇÊÂ
ÍÏÇÚÃÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÁÚÙÏËÖÁÓËÔÇÔÔÇÚÕÔÈÒÁÖÕßÔÓËÚÇÓ¦ÚÏÇÚÎÝ
ÌÇÔÚÇÙÃÇÝÚÕßÝÕÏÌÏÒÁÒÒÎÔËÝÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÖÕßÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÔ®
ÒÁËÏÎÇÔÇÍÏ×ÚÇÇÔÇØÃÚÎÇÌÂÍÎÙÎÛÇÑÒËÃÔËÏÓËÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇ
ÚÕßÜ¦ÔÔÎ ÇÖÕÊÃÙÚØÏÇÚÕ
ÙÚÕ§ÇÆÖÒÏÕ
¬ÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÜÔÊÏÕØÇÓ¦ÚÜÔ
ÁÞÕßÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÕÏÙßÒÒÁÑÚËÝÏ×ØÍÕÝÍÍËÒÃÊÎÝ§ÚÁÔÎÝÇÍÍÄÖÕßÒÕÝÍÍËÒÕÝÏÇÑÕßÓ¦ÚÕÝÑÇÏÇÙÏÒÏÑÂ¢¦ÚÎËÔ×ÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÌÏÍÕßØ×ÔÏÙÚÕØÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔÕ
ÚÁÒÏÕÝ¡ßÒÜÔ¦Ý©ÒÕÏËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÇÌÏÒÕÑËØÊ×ÝÞÜØÃÝÔÇÖ¦ØÕßÔÕÆÚËÁÔÇËßØ×²ÕØÎÍÄÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
ËÃÔÇÏÎ7SH`TVIPSÎÕÖÕÃÇÖÇØÇÞ×ØÎÙËÖÕÒÒ¦ËÐÇØÚÂÓÇÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÍÏÇÚÏÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝ
¡ËÓÏÇÁÑÛËÙÎÇßÚÕÍÔÜÙÃÇÝÇÒ-

Η έκθεση
θα περιλαμβάνει
περισσότερα από είκοσι
μικρά και μεγάλα
διοράματα, με σχεδόν
1.500 φιγούρες.

«Θέλουμε να δείξουμε
–σε μικρούς
και μεγάλους–
ότι η Ιστορία μπορεί να
έχει και διασκεδαστική
διάσταση».

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ÖÐ×ÑÐÉ³ËÑ~Ñ³È {~i×Ì¨ÈÖ³¨Ñt È¨ÌÜii³iØ³È¨~{~ÊØÑÈÑ¨TËÙÑØÑÌ³ÑÒ¨iuÉ¨d®®wd¬Æ
ÚÕÔËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔ
ÕÌÏÍÕÆØËÝÑÇÏÚÇËÐÇØÚÂÓÇÚÇÚÎÝ
7SH`TVIPSÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÇÊÏÕØ¦ÓÇÚÇ
ÙÚÕÔÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÓÇÝ§ÃÑÕ ÕÑÑÇÒÏ¦
ÑÇÏÙËËÓÁÔÇÍÏÇßÚÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
¦ÔËÚÇÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃàÜ

«Βουτιά» στον 19ο αιώνα
¬ÕØÇÔÚËÈÕÆÁÞËÏÊÕÛËÃÍÏÇÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÙÚÕÖËØÏÙÚÆÒÏÕÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÇÃÛÕßÙÇÝÚÕßÛÔÏÑÕÆÙÚÕØÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßÑËÃÔÎÚÎÔÎÓÁØÇ
ÛÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÎÁÑÛËÙÎÖÕßÛÇ
ÊÏÇØÑÁÙËÏÁÜÝÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕß
ÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ËÃÑÕÙÏÓÏÑØ¦ÑÇÏÓËÍ¦ÒÇÊÏÕØ¦ÓÇÚÇ
ÓËÙÞËÊÄÔÌÏÍÕÆØËÝ!ÙÑÎÔÁÝ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂàÜÂÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏ
ÇÖÄÍËÍÕÔÄÚÇÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕß
©ÄØÑÕÝÚÜÔ¢ÏÒÏÑ×ÔÎÌßÍÂ
ÚÜÔÇØÍÏÔ×ÔÕÒÁÐÇÔÊØÕÝ±ÉÎÒ¦ÔÚÎÝÖÕßÊÏÇÈÇÃÔËÏÚÕÔØÕÆÛÕ
ÖÕÚÇÓÄÎÕÒÏÕØÑÃÇÚÎÝ¬ØÏÖÕÒÏÚÙ¦ÝÑÇÏÓÏÇÔÇßÓÇÞÃÇÓËÚÇÐÆÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÑÇÏÚÕßØÑÏÑÕÆÙÚÄÒÕßV
Û¦ÔÇÚÕÝÚÕßÇÖÇÌÒÁÙÙÇÙÚÕ¡ÇÔÏ¦ÑÏÑÇÏÚÕÌÏÒÃÇÖÄÚÕÔÓÖØÇÂÓÎ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

ÇÌÂÙÕßÔÚÇÑÄÑÇÒÇÚÜÔÖØÕÍÄÔÜÔ
ÙÚÎÔÑÇÚÇÖÇÚÎÓÁÔÎÖÇÚØÃÊÇÚÕßÝ
¬ÇÐËÛ¦ÈÕßÔÒÕÏÖÄÔÑÇÏÚÇÑÇÃÔË
ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÍÏÇÔÇÖ¦ØÕßÔÓÇàÃ
ÚÕßÝÁÙÚÜÒÃÍÎÙÚ¦ÞÚÎ
©ÒÇÇßÚ¦ÙßÓÈÇÃÔÕßÔÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÓÕß©ÞÏÊËÔÁÞÜÓÖËÏ
ÙËÞØÕÔÕÓÎÞÇÔÂÃÓÇÏÙÚÕÔÖØ×ÚÕÄØÕÌÕÚÕßÛÔÏÑÕÆÙÚÕØÏÑÕÆ
¡ÕßÙËÃÕßÙÚÎÔÕÊÄÚÇÊÃÕßÑÇÏ
©ÏÖØÄÙÌßÍËÝÚÎÝ¦ØÍÇÝ®ËÃÔÇÏ
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÖÕßÛÇÇÌÎÍÎÛËÃÎÁÑÛËÙÎ¬Õ»ÇÒÒÏ×Ý!ÒÒÎÔÏÑÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÙËÊÏÕØ¦ÓÇÚÇ
7SH`TVIPS®ÁÑÛËÙÎÇÖÕÚËÒËÃÓÁØÕÝÚÎÝÙËÏØ¦ÝËÑÊÎÒ×ÙËÜÔ!
ÇÖÎÞÂÙËÏÝÙÚÕÙÂÓËØÇ®ÕÏÕÖÕÃËÝ
ËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙÚÏÝÊØ¦ÙËÏÝÖÕßÕØÍÇÔ×ÔËÏÚÕÓÕßÙËÃÕÍÏÇÚÕÔËÕØÚÇÙÓÄÚÜÔËÚ×ÔÇÖÄÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂ
ÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÚÄÞÕÝÚÎÝ
ËÃÔÇÏÓÏÇÖØÜÚÄÚßÖÎËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂ
ÑÇÏÏÙÚÕØÏÑ¦ÚËÑÓÎØÏÜÓÁÔÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝ
ÖËØÏÄÊÕßÇÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÇÒÒ¦ÛÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔËßÞ¦ØÏÙÚÇÑÇÏÕÏËÔÂÒÏÑÕÏ ÏÇÔÑØÃÔÜÇÖÄ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΛΟΙΛΗ

Οι επιμελήτριες ³È Ú{~Ö³¨{~ÖÈÉËÈåÌÑ¨{³É¨ÒV,ÉooËÑ
Ñ³{ÐÒ¨ÙÈV(ÑÑo{³Ñ(ÑÑ¨Ë³iV Ñ³ÒÑÑ³¨Ë³i
ÐÕÊÕÝÚÕß¡ËÙÕÒÕÍÍÃÕßÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÙËÁÔÇÞ¦ÔÏ¶ËÃÔÇÏÓËØÏÑ¦
ÓÄÔÕÔÇÖÄÄÙÇÛÇàÜÔÚÇÔÁÉÕßÔ®
ÑÇÏÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÙÚÕÑÕÏÔÄÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏ
ÖÒÁÕÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÒÒÎÔËÝÌÏÒÁÒÒÎÔËÝÇÒÒ¦
ÑÇÏ©ÛÜÓÇÔÕÃ¦ÔÊØËÝÑÇÏÍßÔÇÃÑËÝ

ÖÕßÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙÇÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄ
ØÄÒÕÙÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔ
ÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÏÙËÌÏÍÕÆØËÝ7SH`TVIPS
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÓÇàÃÓËÙÆÔÚÕÓÕ
ÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÚÕßÝ
¬ÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÑÇÏÚÎÍËÔÏÑÂ
ËÖÕÖÚËÃÇÚÎÝÁÞÕßÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÕÏËÖÏÓËÒÂÚØÏËÝÚÕß¡!§ÇÚ¦ÙÇ ÇÙÚØÃ-

ÚÎÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÁÞÔÎÝÇÔÇÍÏ×ÚÇ
ÇÔÇØÃÚÎÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÝÑÇÏªËÍÍÃÔÇ
ÇÚÙÏÓ¦ØÊÕßÏÙÚÕØÏÑÄÝ
ÏÊÁÇÍËÔÔÂÛÎÑËÓËÇÌÕØÓÂ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÁÚØÕß ÇÓÏÔÏ×ÚÎ
ÁÓÖÔËßÙÎÍÏÇÚÎÙÆÔÛËÙÎÚÜÔÊÏÕØÇÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÜÔÇÖÕÊÄÙËÜÔÚÜÔ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÙËÌÏÍÕÆØËÝ7SH`TVIPSÂØÛËÑßØÃÜÝ
ÓÁÙÇÇÖÄÁØÍÇÚÁÞÔÎÝ¶ÞÇØÇÑÚÏÑ¦
ÑÇÏàÜÍØÇÌÏÑÕÆÝÖÃÔÇÑËÝ¶ÚÜÔ¦ØÞÜÔÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÇÖÄÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ®
ÒÁÔËÚÙÏÎÁÔÇØÐÎÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÙÚÎÔËÒÕÖÄÔÔÎÙÕÓËÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝ
ÙÑÎÔÂÝÓËÚÕÔÇÒÇÏ×ÔÇÚØ×Ô
ËØÓÇÔÄÑÕÒÕßÛËÃÚËÊÎÒÇÊÂ
ÚÎ¸ÍØÇÓÓÂ¹ÚÜÔÙÞÕÒÏÑ×ÔËÍÞËÏØÏÊÃÜÔ"®ØÜÚ×ÚÏÝÚØËÏÝËÖÏÓËÒÂÚØÏËÝ¬ÇÞÇØÇÑÚÏÑ¦ÚÎÝËÖÕÞÂÝÂÚÇÔ
ËÑËÃÔÇÖÕßÁÊÜÙÇÔÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
ÙÚÇÙÞÕÒÏÑ¦ËÍÞËÏØÃÊÏÇ®ÊÏËßÑØÏÔÃàËÏ
Î§ÇÚ¦ÙÇ ÇÙÚØÃÚÎÓËÃÝÔÇÏÓËÔ
ÊËÔËÖÏÞËÏØÕÆÓËÔÇ¸ÊÏÕØÛ×ÙÕßÓË¹
ÚÎÔÙÚÕØÃÇÇÒÒ¦ÙËÑ¦ÖÕÏÇÙÎÓËÃÇ
ÇÖÕÊËÙÓËßÄÓÇÙÚËÇÖÄÚÎÙßÔÂÛÎ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÖØÕ-

Ò¦ÑÇÏM\UÇÔÕÃÍËÏÒÕÏÖÄÔÎÙËàÄÔ
ÍÏÇÚÕÛÔÏÑÄÙÚÕØÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ
¬ÎÔÈÒÁÖÕßÓËÜÝËßÑÇÏØÃÇÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÎÊÎÓÄÙÏÇËÏÑÄÔÇÚÕßÓÕßÙËÃÕß
ÓÇÝ®ÒÁËÏÎªËÍÍÃÔÇ ÇÚÙÏÓ¦ØÊÕß
§ÇÏÓËÔÚÕÍÔÜØÃàÕßÔÕÏÓÇÛÎÚÁÝ
ÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÇÒÒ¦ÊËÔ
ÛÁÒÕßÓËÔÇÙßÔÊÁËÚÇÏÓÄÔÕÓËÚÏÝ
¶ËÔÃÕÚËÈÇØËÚÁÝÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦¶ßÖÕÞØËÜÚÏÑÁÝÙÞÕÒÏÑÁÝËÖÏÙÑÁÉËÏÝÁÒÕßÓËÔÇÊËÃÐÕßÓË¶ÙËÓÏÑØÕÆÝÑÇÏ
ÓËÍ¦ÒÕßÝ¶ÄÚÏÎÙÚÕØÃÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÁÞËÏÑÇÏÓÏÇÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎ ÏÄÚÏÊËÔËÃÓÇÙÚËÚÄÙÕÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÚËÒÏÑ¦®

«Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική
Επανάσταση σε διοράματα
Playmobil» από τις 13 Οκτωβρίου στο
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Σταδίου 13.
Οι ειδικής κατασκευής φιγούρες και
τα διοράματα που παρουσιάζονται
στην έκθεση αποτελούν προϊόντα
καλλιτεχνικής δημιουργίας και όχι
πρωτότυπες σειρές της Playmobil.
Δεν διατίθενται προς πώληση, ούτε
στον χώρο του μουσείου ούτε στα
καταστήματα.
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

«Το Άσμα του Γιοφυριού» από το ΘΕΠΑΚ

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Το Πολιτιστικό Ó³¨³È(ÑÉ{³i-

22.9.19 -28.9.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση έκδοσης
Η Εθνική ³Ñ{¨ÉËÑ ÜÜÊo³ÉT

Ö¨È~Ñ{i(Ño~Ö¨{Ñ$ÐÙËÑ
×ÓÙ¨åÂ{ÐÑ³{~($ åÑ¨È{ÒÇÈ³K{KÜË³È{¨oÈ(É³Öi
t.Ö¨Ø(É³ÖiØViÚÈËÑÉÌØÊ¨ÑV
iÉ¨ËÙØ®lg¬mÌØ³iÓÇiÑuwå×ÊoiÐÑ0K{KÜËÚÑÑ¨È{ÒÈ{¨{³Ì×¨ØÑ¨ÑÜÑÐÒ~iØV
ÐÌ³{ÐØ~ÑÚioi³ÊØÜÜoËÑØ(ÑÉ{³iÐËÈåÚi~Ñ{Ù¨È¨{Ò~Ø
ÒÈV×{ÜÌÜoØgÉ¨ÉÈi³ÊØΤρίτη
24 Σεπτεμβρίου, αίθουσα των Ηρώων
στο οίκημα των Συνδέσμων Αγωνιστών
στη Λευκωσία, λεωφόρου Προδρόμου,
στις 7:15 μ.μ. και στη Λεμεσό την Τετάρτη 25/9 στην αίθουσα «Πάνος Σολωμονίδης» του Δήμου Λεμεσού στις 7:30 μ.μ.

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

ÐËÈÖ¨ÈÑ¨È{ÒÇÉ{³~Ñ³ÑÂ{ÐÓÓ¨o³È1 (åt0°ÐÑ³È
{×È¨{ÖuV³ËÉÙ~Ñ{®T¨Ì{Ñ~¨Ñ³ÒÑÐÉË³³ÉÙ{Ñ×Ó¨³È
ÚÉÑ³¨Ì×{ÜÈ~{Ö(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÐ{Ñ
Ù¨ÑÐÑ³{~ÊÙ{Ñ~ÉÈÊ³i¨{oÐÓi³{Ø
{É~×¨Ñ³{~ÓØÑ¨ÑÜÜÑoÓØ³Èo³ÖÉÜÜi{~ÖÙiÐ³{~Ö³¨ÑoÈÙ{Ö
t0{×Ö¨{³iØ°¨³ÑØuÑÌ³iÖ¨V
³(Ì³V³i¨Ê³i~Ñ{³i É{¨³{~Ê ÜÜÒÙÑÒ³{Ñ¨ÑÒÑÌÓÑ
ÑÜÑÈ³{~ÌÚÉÑ³¨{~ÌÙ¨ÐÉViÑ¨Ò³ÑiÑ³ÉÜÉËoÌ{ÐiÉ~Ñ{ÙÉÈ³{~ÊÉÐÉ{¨ËÑVÑ×ÖÙËÉ{³iÉÈ~Ñ{¨ËÑ
ÉÐÑÚi³ÓØV×{³i³ÓØ~Ñ{É~Ñ{ÙÉÈ³{~ÖØÑÓÜÚÈÉÉÑ×ÊÐÉ~¨Ë{ÐÈØ
¨KÜiÐÑ³{ÐÖØÈ¨~Ö³ÈÑÌ
³iÐÉÜÓ³i³ÈÙiÐ³{~Ö³¨ÑoÈÙ{ÖV
ÌØ{Ù{Ò×¨ÉØÑ¨ÑÜÜÑoÓØ³ÈËÙ{È
ÚÓÐÑ³ØV~ÑÚØ~Ñ{Çi³ÊÐÑ³ÑÈÒ³³Ñ{³iØ{³¨{~ÊØV~{{~ÊØ~Ñ{{ÙÉÜo{~ÊØ¨³{~ÊØÈÙ{ÑËoÉ{i
ÙiÐ{È¨o{~Ê¨Óoo{i³ÙiÐ³{~
ÐÑØ³¨ÑoÈÙ{(Ñ¨ÒÜÜiÜÑVÑ¨ÓTÉ³Ñ{
³ÚÉÑ³ÊiÙÈÑ³Ì³i³ÑÑÑ¨Ñ~ÜÈÚÊÉ{Ð{ÑÉÌ³¨i~i{~ÊÉ¨ÐiÉËÑ
³ÈÙiÐ³{~ÖÐÑØ³¨ÑoÈÙ{ÖÐÓÑ³Ñ
ÈÐ×¨ÑÇÌÐÉÑV³{ØÑÑÇi³ÊÉ{Ø~Ñ{³{Ø

ÈÜÜo{~ÓØÑ¨ËÉØV³iØÙ{~ÊØÐÑØÉTÊØ ÐÈ{~Ê³iØÑ¨Ò³ÑiØÉ~³ÉÜÉË³Ñ{Ç³ÑÒÑÌ³ÈÚÓ³i ÈÑoÌ¨Ñ
Ñ¨Ño{¨oiÜÑÖ³~Ñ{³ÈØÐÈ{~ÖØ{¨oÌÜÑ¨K{ÜËVÈ¨{Ò~
å¨oÈ¨Ö~ÜÑ¨Ë~Ñ{¨{³ÌÙÈÜ.Ñ-

³Ç{Ò~~i³ÑÖÜ{0¨Ë³i¸m~Ñ{(ÓÐ³i
¸®.É³ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ(Ü{³{³{~ÌÓ³¨(ÑÉ{³iÐËÈÖ¨ÈV
å¨T³{~Ì$ÙÖåÂ{ÚÓÑØVÑÜ{ÒÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο 22894531
- 22894532, culture@ucy.ac.cy.

ΧΟΡΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ

«Body Unmuted»

«Η Κωμωδία των Παρεξηγήσεων» του Σαίξπηρ

Το έργο tXÃ2º²_Xt³iØËÑØÑ-

Στο πλαίσιο ³È'É³{KÒÜÖ¨{Ñ¸Æ
Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{iÉÈ×Ò³Ñ³iV¨³Ì³Èi~Ñ{Ù{Ñ~ÉÙÑ³{~ÊÚÉÑ³¨{~ÊÑ¨Ò³Ñit ÐÙËÑ³(Ñ¨ÉÂioÊÉu³È
$ÈËÜ{ÑÐ.ÑËÂi¨É~iÚÉËÑÑ³É¨ËÑØ ÈÑooÉÜÒ³ÈÉÓÑÐÉ³Ò×¨ÑiÛ{ÖiÑÒÜiÛÖÇÉÈoÒ¨{ÑÑÐ{Ì³ÈÙ{ÙÖÐÈÉËTÑT¨{³ÉË³i
oÓÑVK¨Ë~³Ñ{ÂÑ×{~Ò³iËÙ{ÑÌÜi
T¨ËØÑ³o¨ËÇÈÓÑÉÑÈ³Ê
³iÑÜÜÌ~³iÈÚÊ~iÉ~³ÈÜËÉ³Ñ{Ð{Ñ
{Ü{oo{ÙiØ×Ò¨ÑV³iËÑ~È¨{Ñ¨TÖiÜÒi~Ñ{{ÑÜÜÉÒÜÜiÜÉØÑ¨ÉÂioÊÉ{ØV~ÑÚØ³Ñ¨ÌÑÙ{Ñ³ÑÈ¨³Ñ{0Ì¨{ÐÉ³ÑÂÖ×Ñ³ÑËÑØ~Ñ{
¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑØ³ÑÙ{Ñ~ÒÚÜÉ{É
ÑÈ³Ì³ÉÑ{~ÌVÑ¨{³³ÉT{~Òo¨ÑÐÐÓ
Ó¨o³È.ÑËÂi¨VÌÈ~ÒÚÉKÉKÑ{Ì³i³Ñ~Ñ³Ñ¨¨ÓÉ{~Ñ{~ÑÓÑØÙÉÉËÑ{ÑÈ³ÌØÈÐËÇÉ{Ì³{ÉËÑ{(ÑËÇÈ Ë~Ø

È¨ÊØV$¨×ÓÑØåÈoÈ³ËÙiØVÛÊÐi³¨Ñ
ÜÑo~ÖÜÈVåÐÑÜËÑ ËÈV ¨¨Ë~Ø
iÜ{Ò¨iØV Ë~Ø(È¨~Ò~ØV{¨oØ
ÖiØVÑÜÒ³iØ'¨Òo~ØV.³ÓÜ{Ø(ÑÈÜÌÈÜØV ÜËÇÑ.~ÜËÙiV(ÒØ=ÈoÖ¨ØVÑ¨{ÒÐ,ÈTÒ³ÇÉÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨

ÉÈ~ËÑØVÉ×Ì¨ØÈÉËÈmVÉÈ~ËÑÛÉÈ³Ó¨Ñ¸´~Ñ{0¨Ë³i¸m.É³ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐÉÐÉÌØV(Ñ³³ËTÉ{
ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨V0É³Ò¨³i¸l.É³ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο
70002212, www.kypria.org.cy

¨Ò~iÉ{³¨Ó×É{³1ÓÑ³¨(ÌÜiØ³i
ÉÈ~ËÑ~Ñ{~ÒÉ{¨ÉÐ{Ó¨Ñ³iÉÐÉÌ³!_º©__©²x¿>(¨Ì~É{³Ñ{
o{ÑÐËÑiTi³{~ÊÉÐÉ{¨ËÑKÑ{ÐÓiÉ
ÐÑ¨³È¨ËÉØ³ÈÐÑ³ØÈÙÉÜÓo³Ñ{ÉÖ~ÜÑ~Ñ{ÙÉÑ~Öo³Ñ{ÈÊÚØ${iTo¨Ñ×ÊÉ{ØÓo{ÑÑÌ³i
~ÑÜÜ{³ÓTiÉ¨ÑoÐÑ³{~ÌT¨ÌVÙiÜÑÙÊ~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{ÑÈÈÓKÑ{ÉÐ{Ñ
Èo~É~¨{ÐÓi~Ñ³Ò³Ñi0ÐÑVÜ{ÌVÑ~ÖoÉ³Ñ{~ÑÚØ{ÚÈ¨ËÇÉ{V×ÒÇÉ{VoÉÜÒV³ÉÒÇÉ{V³¨ÑoÈÙÒV~ÜÑËÉ{V
Ð{¨ÒÇÉ³Ñ{VÉÂÐÜoÉË³Ñ{VÑ~ÑÜÖ³É{
~Ñ{Ñ¨ÑÙÓTÉ³Ñ{É{~ÒV³ÌÜÓ¨o
ÉËÑ{ÓÑ³ÑÂËÙ{É¨{ÐÉ³¨{~Ò³ÈT¨È
ÐÉ~Ñ³ÉÖÚÈi¨Ø³~Ó³¨³ÈÉ~Ò³³ÉÉ{~Ó³i.ÖÜÜiiVÙiÐ{È¨oËÑV
É¨ÐiÉËÑÑÌ³iËÑÑ¨Ò~iVÖÚÉi
ÊTÈÑÌ³{Òi¨{³×ËÙiΘέατρο
Πόλης ΟΠΑΠ, Λευκωσία, ΠαρασκευήΚυριακή, 27-29 Σεπτεμβρίου, ώρα 7:0011:00 μ.μ. Πληροφορίες liaharaki.com

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Μακριά πολύ μακριά να ταξιδέψουμε
Αφιέρωμα στον {i³Ê³iØÚÒÜÑÑØ Ë~ÑKKÑÙËÑ~Ñ{³ÑÐÉÜ{iÐÓÑ³È
{ÊÐÑ³ÑÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³iÛÉÈ³Ó¨Ñ¸´.É³ÉÐK¨ËÈ³4ÑËÚ¨{1ÓÑ³¨³È
(Ü{³{³{~ÖÙ¨ÖÐÑ³Ø³iØ0¨ÒÉÇÑØÖ¨È0¨Ìo¨ÑÐÐÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{ÐÉÜ{iÐÓÑ{ÊÐÑ³Ñ³ÈÑKKÑÙËÑÑÌ³1{~¨Ö³{~V:ÓÐÑ¨~ÈØVTV.ÑÌ~Ñ{Û
=É¨KÈÙÒ~i0¨ÑoÈÙÒÉ{i,Ë³Ñå³ÖÜÈ
.ÈÐÐÉ³ÓTÈ{{TÒÜiØ(È¨oÈ¨ËÙiØ~{ÚÒ¨Ñ
B³¨ÑoÖÙ{V³Ñ³ËØ.³ÈÜ{ÑÖ³¨ÑoÖÙ{V
>¦H>¦>ºR>©K{ÜËVåÜÓÂÑÙ¨Ø(ÑÑTÑ¨ÑÜÒÐÈØÉÈ³ÒV³ÑØÑÜÜÖÐÑØÑ~È³{~Ì
ÐÒV{Ò0iÉ{ÐÓÜÉ{Ñ¨TÊ³¨ÑØÓTÉ{
³Ñ³ËØ=¨ÒØ(Ü{³{³{~ÌÙ¨ÈÐÑ0¨ÑÓÇiØÖ¨ÈV'ÑÉ¨ÐÓiØd®wÆV(ÑÜ{Ò(ÌÜi
ÛÉÈ³Ó¨ÑV¸´.É³ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο 22128157 και
Θέατρο Ριάλτο, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ. Πληροφορίες info@cultural.
bankofcyprus.com, www.rialto.com.cy, τηλέφωνο 77 77 77 45

« Όλα τα υπέροχα πράγματα» επιστρέφουν
Επειτα από ¸Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÉÉÈ~-

ËÑVÉÐÉÌV(Ò×~ÑÚØ~Ñ{³4ÑËÚ¨{'É³{KÒÜtå³Ëw~iuVi1ÉÑ³¨{~Ê
$ÐÒÙÑ&_¦©>ÑÑ~{É{É{ÜÓ
Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÉÉÈ~ËÑVÉÐÉÌ~Ñ{
Ò¨Ñ~Ño{Ñ³iÙ{ÑÙ¨Ñ³{~ÊÑ¨Ò³Ñit %ÜÑ³ÑÈÓ¨TÑ¨ÒoÐÑ³Ñu³
ºR>>Rx>~Ñ{Ã>v_
1ÑÙÚÖmÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø³iÉÈ~ËÑVÙÖÉÉÐÉÌ~Ñ{ÐËÑ³iÒ¨Ñ~Ñ0iÐÉ³Ò×¨Ñi³ÈÓ¨oÈÈo¨Ò×É{
iÑ¨ËÑ³Ñ³ËÈV³i~iÚÉËÑiÑ¨ËÑ¨Ì³i~Ñ{ÉË~iÊØ
K¨Ë~É³Ñ{i¨{³ËÑ³Ñ³ËÈÐÉ
³iÉÉ¨oÊÈÐÐÉ³TÊ³È~{Ö(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUÉÈ~ËÑU¸¬.É³ÉÐK¨ËÈV¸Vm~Ñ{$~³K¨ËÈ0É³Ò¨³i~Ñ{

(Ñ¨Ñ~ÉÈÊV³8v_¦_v>º©®¸{TÑÊÜÈÈÜËÙilV{ÐiTÑ{~Ê(É¨{TÊ
(ÑÜÜÈ¨{³{ÑØÉÐÉÌØU¸l~Ñ{¸®
.É³ÉÐK¨ËÈ0É³Ò¨³i~Ñ{(ÓÐ³i³
7xÃx8x_ ²Råo~Ö¨ÑØ´´Ò¨Ñ~ÑUl
$~³K¨ËÈ.ÒKKÑ³³itåÚÊ~i
¬uVåoËÈÑÇÒ¨Èdwd´Πληροφορίες
τηλέφωνο 70000138.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μέσα σ’ ένα καζάνι
Πάντως, από ÐËÙÖ¦ÙÓÇÚÇÕØÍÂÝÊËÔÁÞÕßÓËÖÇØ¦ÖÕÔÕËØÏÓÁÔÕßÓËÖ×ÝÑÇÏÖ×Ý
ÚÕÚØÇßÓÇÚÏÑÄËÖËÏÙÄÊÏÕÖÕßÛÇÓÇÝÙßÔÚÇØ¦ÐËÏÑÇÏÓËÚ¦ÖÕÏÕÝËÃÊËÚÕÔËÄÑÇÏ
ÊËÔÚÕÔÌÕÈÂÛÎÑËÇÈØÃÙÕßÓËÛÇÑÇÚÇØÇÙÚÕÆÓËÛÇÙßÍÑÏÔÎÛÕÆÓËÛÇÖÁÙÕßÓËÚÇÇÔ¦ÙÑËÒÇÑÇÏÛÇÇÖÇÏÚÂÙÕßÓË
¦ÓËÙÎÊÏÄØÛÜÙÎÚÜÔÑÇÑ×ÝÑËÏÓÁÔÜÔ
ÇÓÇÝÌÚÇÃÐËÏÎÑÑÒÎÙÃÇÚÕÑØ¦ÚÕÝÎ
ÖÇÏÊËÃÇÚÕ+5(ÓÇÝÄÚÏËÃÓÇÙÚËÞÜØÏ¦ÚËÝÑÇÏÇÖÕÒÃÚÏÙÚÕÏÎÍÍÒÃÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ÂÓÇÙÚÇÔÇÖÕÏÑÃÇÎ©ÛÜÓÇÔÏÑÂßÚÕÑØÇÚÕØÃÇßÖÄÚÕÔàßÍÄÚÎÝÕÖÕÃÇÝÈØËÛÂÑÇÓËÍÏÇÓËØÏÑÕÆÝÇÏ×ÔËÝÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÚÕ
ÖØÕÊÕÚÏÑÄÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÎËÏÙÈÕÒÂÑÇÏ
ÄÚÏËÃÓÇÙÚËÎÓÏÑÇÚËÞÄÓËÔÎÖÇÚØÃÊÇÇ
ÞÆÙÕßÓËÊ¦ÑØßÇÏÔÚËØÔËÚÏÑ¦ÖÕßÛÇÍÁÓÏàÇÔÓËßÌ¦ÒÓßØÕÔËØÄÚÇÌØ¦ÍÓÇÚ¦
ÓÇÝÍÏÇÓÏÇÊÏËÚÃÇÇÌÚÇÃÐËÏÕØÃÈÇÝÎ
ØÏÙÚËØ¦ÚÕ ÁÔÚØÕÑÇÏÕÑÄÙÓÕÝÄÒÕÝ
ÇÏÕÏÖÄÒËÏÝÓÇÝÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇ
ÓÎÔÁÞÕßÔÖËàÕÊØÄÓÏÇÕÏßÖÎØËÙÃËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÓÁØÏÓÔÇÝÔÇÓÎÓËØÏÓÔÕÆÔÇÒÒ¦
ÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÔÚÕÔÖÕÒÃÚÎÔÇÚÏÝÐßÖÔÂÙËÏÇÖÄÆÖÔÕÈÇÛÆÑÇÏÇÔÊËÔÚÕÑ¦ÔËÏ

ÕÖÕÒÃÚÎÝÚÄÚËÔÇÍßØÃÙÕßÔÑÇÏÔÇÓÇÝ
ÖÕÆÔËËÙËÃÝÖÕÆÂÙÇÙÚË""®¿ÙÕËÓËÃÝ
ÖÕÒËÓ¦ÓËÓËÚÇÖÒÂÑÚØÇÚÕßßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ
ÓÇÝÑ¦ÖÕÏÕÏ¦ÒÒÕÏÖÇØÑ¦ØÕßÔÄÖÕßÚÕßÝ
ÑÇÖÔÃÙËÏ¦ÒÒÕÏÖ¦ÒÏÓËÚØ¦ÔËËßØ×ÑÇÏ
ÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÖ×ÝÛÇÚÇãÙÕßÔ
ÑÇÏÚÇÖØÄÈÇÚÇÙÇÔÄÑÇÏÖ×ÝÛÇÌ¦ÔË
ÇßÚÕÃÓÁÞØÏÔÇÙÑ¦ÙÕßÔ ÇÏÔÇÓÇàËÆÕßÔØÏ¦ÒÏÇÑÇÏÖÇØ¦ËÝÑÇÏÄÚÇÔÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÄÚÏËÑËÃÙÚÇÊßÕÓÁÚØÇÊËÔÓÖÕØËÃÝ
ÔÇÖ¦ØËÏÝÑÇÏÖÕÒÒ¦ÇØÞÃàÕßÔÚÕÖÇØÇÓÆÛÏÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÕßÚÇËÍÍÄÔÏÇÓÕß
ÚÇÊÏÙÁÍÍÕÔ¦ÓÕßÍËÔËÁÝÊËÑÇÚÁÙÙËØÏÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÛØÁÉÜ¯
¿ÙÕËÓËÃÝÊÏÇÓÇØÚßØÄÓÇÙÚËÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÙÚÇÑÇÔ¦ÒÏÇ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÖ×ÝÔÇÑÒÁÉÜÍÏÇÔÇ
ÁÞÜ×ÝÔÇÑÕØÕáÊÁÉÜÍÏÇÔÇÇÖÕÑÚÂÙÜ
Ö×ÝÔÇßÖÕÔÕÓËÆÙÜÍÏÇÔÇÌÇÔ× ÒÇÃÓË
ÑÇÏÑÒÇÉÕßØÃàÕßÓËÑÇÏÈÍ¦àÕßÔÑÇÖÔÕÆÝ
ÚÇÖÒÎÑÚØÕÒÄÍÏ¦ÓÇÝÑÇÏÚÇÚÎÒÁÌÜÔ¦
ÓÇÝÑÇÏÇÌÕÆÖ¦ØÕßÓËÓÏÇÈÇÛÏ¦ÇÔ¦ÙÇ
ÖØÕÞÜØ¦ÓËÖÇØÇÑ¦ÚÜ¿ÒÕÑÇÏÑ¦ÚÏÛÇ
ÐËÈØ¦ÙËÏÕÈÕÆØÑÕÝÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÑÇÏÚÕß
ËÍÜÏÙÓÕÆÑÇÏËÓËÃÝÛÇËÃÓÇÙÚËËÑËÃÓËÚÕ

ÙÚÄÓÇÇÔÕÏÑÚÄÔÇÚÎÞ¦ÉÕßÓË¯ÔÇÏÍÏÇ
ÔÇÚØÇÌÕÆÓËÊÏÄÚÏÇÒÒÏ×ÝÚÏÛÇÑ¦ÔÕßÓË"¡ÇÝÔÕÏ¦àËÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÇÒÒ¦ÚÄÙÕ
ÄÙÕÔÇÓÎÔÐËÈÕÒËßÄÓÇÙÚËÛÁÒÕßÓËÑÇÏ
ÑÇÒÇÓ¦ÑÏÞ¦ØÚÏÔÕÑÇÏÇßÚÕÑÏÔÎÚ¦ØÇÁÚÙÏ
ÍÏÇÔÇÊ×ÙÜÁÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ËØÏÓÁÔÕßÓËÚÕËÖÄÓËÔÕÛÆÓÇÚÎÝ
ÇÔ¦ÒÍÎÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝÓÎÞÇÔÂÝËÃÚËËÃÔÇÏ
ÛÆÓÇÚØÕÞÇÃÕßËÃÚËÑØÇÚÏÑÂÝÇÓÁÒËÏÇÝ
ËÃÚËÊÏÑÇÙÚÏÑÂÝÖÒ¦ÔÎÝËÃÚËËÃÚËÍÏÇÔÇ
ÖÕÒËÓÂÙÕßÓËÛËÕÆÝÑÇÏÊÇÃÓÕÔËÝ¬ÕàÎÚ¦ÓËÄÖÜÝÌ×ÔÇàÇÔÕÏªÜÓÇÃÕÏÙÚÎÔÇØÁÔÇÊ×ÙÚËÙÚÕÔÒÇÄÇÃÓÇÑÇÏÛÁÇÓÇÑÇÏ
¦ÓÇÓËÃÔËÏÊ×ÙÚËÑÇÏ¦ØÚÕÒÁÔËÕÏÚÇÍÕÃËÃÚËÖÕÒÏÚÏÑÕÃËÃÚËËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÕÃ
ËÃÚËÑÇÏÖÔËßÓÇÚÏÑÕÃÇÒÒ¦ÚÄÙÕÄÙÕÍÏÇ
ÔÇÓÎÌÜÔ¦àËÏÔÇÓÖÕÆÓËÑÏËÓËÃÝÙÚÎÔ
ÇØÁÔÇ ÇÏÇÌÕÆÁÞÕßÔÓÖËÏÙÚÎÔÖÄÒÎÕÏ
ÕÞÚØÕÃÚØÇÍÕßÊ¦ÓËÕÆÚËÎÑÇÚÙÃÑÇÚÕß
ÍËÃÚÕÔÇÓÇÝËÔÊÏÇÌÁØËÏÕÆÚËÚÕÊÃÖÒÇ
ÙÖÃÚÏÖÕßÑÇÃÍËÚÇÏÊËÔÓÇÝÔÕÏ¦àËÏÁØËÚËÚÏÓÇÝËÔÊÏÇÌÁØËÏ"ÈÕÒÂÓÇÝÖ×ÝÊËÔ
ÛÇÚÇÒÇÏÖÜØÎÛÕÆÓËËÓËÃÝÁØËÚËÖÄÙÕÏ
ÈØÁÛÎÑÇÔÙÚÎÙÏÜÖÎÒÂÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÍÏÇ
ÚÕÔÚßÒÏÇÔÄ"¡¦ÐÏÓÕßÓ¦ÚÕÓÇÐÁØË-

ÚËÖÄÙÕÏÛÇÐËÞßÛÕÆÔÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎËÔÄÝÖØÜÚÇÛÒÂÓÇÚÕÝÇÖÄ
Ñ¦ÖÕÏÇÖÕÊÕÙÌÇÏØÏÑÂÕÓ¦ÊÇ"²ÏÒÏ¦ÊËÝÛÇ
ÖÇÔÎÍßØÃÙÕßÔÚ×ØÇÇÔÄÙÕÏÇÍÇÖÕÆÔÚÕ
ÖÕÊÄÙÌÇÏØÕÑÇÏÁÞÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÇÔÇÖÎØÃÇ
ÑÇÏÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÓÖÕßÔÙÚÇÍÂÖËÊÇÂ
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÇÐÏÕÖØËÖ×ÝÚÏÝÚÕßÇÒÁÚËÝÇÖÒ×ÝÊËÔÓÇÝÔÕÏ¦àËÏÎÕÓÇÊ¦ØÇ
ÔÇÑËØÊ¦ËÏ ÇÏÓÎÔÕÓÃàËÚËÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÓËÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÁÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÙÕËÆÑÕÒÎËÃÔÇÏÎÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙÚÇÛÁÇÚØÇÍÏÇÓËÙÚÕßÝÙßÔÇßÒÏÇÑÕÆÝ
Þ×ØÕßÝÙÚÕÖ¦ØÑÕÙÚÕËßÒÕÍÎÓÁÔÕÚÕ
ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ"ÄÙÕ" ÇÛÄÒÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇËÃÙÇÏÑ¦ÚÏÚÕÓÇÍÏÑÄÍÏÇÔÇàÂÙËÏÝÄÖÜÝ
ËÍ×ÖÕßËÃÓÇÏÇØÚÏÓËÒÂÝÑÇÏÊËÔÓÇÝÔÕÏ¦àËÏÊËÔÓÇÝÑÄÌÚËÏÚÁÒÕÝ
¡ÕßÑ¦ÔËÏËÔÚÆÖÜÙÎÖÄÙÎÊßÔÇÚÂ
ÌÜÔÂÁÞÕßÓËÙÚÏÝÊÏÇÓÇØÚßØÃËÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÖÄÙÕÏÖÕÒÒÕÃËÃÓÇÙÚËÕÏÇÔÚÏÊØÇÙÚÏÑÕÃÑÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝÄÒÕÏÔÇÑÕÒßÓÖ¦ÓË
ÙÚÎÔÃÊÏÇÞÇÈÕÆàÇÑÇÏÔÇÇÔËÞÄÓÇÙÚË
ÓËØÏÑÕÆÝÔÇÓÇÝÑÕØÕáÊËÆÕßÔÇÖÄÚÎÔ
ËÐÁÊØÇ ¦ÚÏÑ¦ÔÕßÓËÒ¦ÛÕÝÂÙËÄÒÕßÝ
ÚÇÏØÏ¦àËÏÞÇÈÕÆàÇ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Ο θάνατος και
η ζωή του
κ. Γουατανάμπε
Πώς εξελίσσεται ÓÏÇÚÇÏÔÃÇÖÕßÙÚÕÖØ×ÚÕÖÒ¦ÔÕÚÎÝÈÒÁÖÕßÓËÚÎÔÇÑÚÏÔÕÍØÇÌÃÇËÔÄÝÙÚÕÓÇÞÏÕÆÑÇÏÇÑÕÆÓËÚÎÌÜÔÂ
ÚÕßÇÌÎÍÎÚÂ!ßÚÄËÃÔÇÏÚÕÙÚÕÓ¦ÞÏÚÕß
ÂØÜÇÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÓÇÝËÔÐÁØËÏÄÚÏÁÞËÏ
ÑÇØÑÃÔÕ®© ¦ÔÚàÏÕßÇÚÇÔ¦ÓÖËËÃÔÇÏ
ÓËÙÂÒÏÑÇÝÇÒÒ¦ÓÕÏ¦àËÏÂÊÎÍËØÇÙÓÁÔÕÝ
ÊÕßÒËÆËÏÙËÊÎÓÄÙÏÇßÖÎØËÙÃÇÙÚÕ¬ÄÑÏÕ
ÖÕßÇÔÂÑËÏÙÚÕÔÊÂÓÕÚÎÝÖÄÒÎÝËÊ×ÑÇÏ
ÞØÄÔÏÇÊËÔÁÞËÏÒËÃÉËÏÕÆÚËÓÏÇÓÁØÇ
ÇÖÄÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÍËÓ¦ÚÕÓËÌÇÑÁÒÕßÝ
ÑÇÏÙÌØÇÍÃÊËÝËÏÛÇØÞÃÇÖËÏÛÂÔÏÇËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÓÁÞØÏÛÇÔ¦ÚÕß¬ÄÙÕÇÑÆÓÇÔÚÇ
ÑÇÏÇÖØÄÙÜÖÇÖÜÛÎÚÏÑ¦¬ÕÖÇØÇÚÙÕÆÑÒÏÖÕßÚÕßÁÞËÏÊ×ÙËÏÁÔÇÔÁÕÑÕØÃÚÙÏ
ÚÕÕÖÕÃÕËØÍ¦àËÚÇÏÙÚÕÔÃÊÏÕÞ×ØÕËÃÔÇÏ
ÓÕÆÓÏÇ®©ÚÇÔÕÑÕßÇÚÇÔ¦ÓÖËÛÇÚÕ
Ó¦ÛËÏÑÇÚÇÔÕËÃÖÒÂØÜÝÚÕßÝÒÄÍÕßÝÇÒÒ¦ÎàÜÂÚÕßÓËÚØ¦ËÏÂÊÎÇÔÚÃÙÚØÕÌÇ
©ËÒÒÎÔÏÑÄÝÚÃÚÒÕÝ©ÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÝ®ÚÕßÑÃØÇ ÕßØÕÙ¦ÈÇ ÖÕß
ÙßÔËÞÃàËÚÇÏÍÏÇÊËÆÚËØÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙËÊÆÕ
ÇÃÛÕßÙËÝÚÏÇÒÇÃÑÇÏÙÚßÖØÕÊÃÊËÏ
ÇßÚÄÚÕÕÖÕÃÕÕÓËÍ¦ÒÕÝ¦ÖÜÔÇÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÛÁÒÎÙËÇÔÄÞÏÔÇÇÖÕÑØÆÉËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔÇÇÔÇÚØÁÉËÏ0RPY\®ÕÚÃÚÒÕÝ
ÙÚÇÏÇÖÜÔÏÑ¦ÎÓÇÃÔËÏÜ® ÇÏËÃÔÇÏ
ÖØ¦ÍÓÇÚÏÁÚÙÏ!ÓÁÙÇÙËÁÐÏÓÂÔËÝÕÑÕßÇÚÇÔ¦ÓÖËÁÙÚßÉËÚÕÔÞßÓÄÖÕßÇÔÇÒÕÍÕÆÙËÙËÊËÑÇËÚÃËÝÇÔßÊØÃÇÝ¡ÖÕØËÃÔÇ
ÊÏÁÛËÚËÚÎÔËßÍÁÔËÏÇÚÎÝÊßÙÚßÞÃÇÝ®ÑÇÏ
ÎÌÛÕØ¦ÇÖÄÚÕÙÇØ¦ÑÏÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝÔÇÓÎÔËÃÞËÚËÒÏÑ¦ÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÕÔ
ÖßØÂÔÇÚÎÝÆÖÇØÐÂÝÚÕß¬ÕÇÖÒÄÇÒÒ¦
ÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÁØÍÕÍÏÇÓÏÇßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÙÚÕÕÖÕÃÕÊËÙÓËÆÚÎÑË
ÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÁÌËØËÙËÖÁØÇÝÁÊÜÙËÍÏÇ
ÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÔÄÎÓÇÑÇÏÒ¦ÓÉÎÙËÁÔÇÔ
ÈÃÕÇÖÕÒÆÚÜÝÚËÚØÏÓÓÁÔÕÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔ
ÚØÃÚÜÔ¡ËÚÁÚØËÉËÓÏÇÞÇÈÕÆàÇÙËÖÇÏÊÏÑÂÞÇØ¦ÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÓËËÖÏÓÕÔÂÑÇÏ
ÇßÚÕÚÇÖËÃÔÜÙÎÊËÑ¦ÊËÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑ¦
ËÓÖÄÊÏÇÇÊÏÇÌÕØÃÇÝÂÑÇÏÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚÇÝ
© ÕßØÕÙ¦ÈÇËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÔ
¬ÕÒÙÚÄÏ©Û¦ÔÇÚÕÝÚÕßÈ¦ÔÒÃÚà®ÑÇÏ
ÖÆÑÔÜÙËÙËÇÙÖØÄÓÇßØÎÚÇÏÔÃÇÇßÚÄÖÕß
ÊÏÇÚØÁÞËÏÄÒÎÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝ!ÚÎÔ
ÇÍÜÔÃÇÚÕßÚÁÒÕßÝ ÇÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕ!ÖÄÙÕÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÎàÜÂÚÕßÑÇÛËÔÄÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÔËÖÏÑËÃÓËÔÕÛ¦ÔÇÚÕ"
©ÑÕßÇÚÇÔ¦ÓÖËÚØÇÍÕßÊ¦ËÏÈØÇÞÔ¦ÓË
ÂÞÕÖÕßÛßÓÃàËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕØÄÍÞÕÖÇÍ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÛÒÃÉÎÙÚÇÖØÄÙÜÖÇÄÙÜÔÚÕÔ
ÇÑÕÆÔÃÔÇÏÙÆÔÚÕÓÎÎàÜÂ®ËÖÏÚßÞÃÇ
ÚÕß ÖÃÔËÏÞÕØËÆËÏÙßÔÜÙÚÃàËÚÇÏÙË
ÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÑÇÏÙËÑÒÇÓÖÑÇÏÙËÓÖÇØÙË
ÖÃÙÚËÝÓËÊËÑ¦ÊËÝ¦ÒÒÇàËßÍ¦ØÏÇÍËÒ¦ËÏ
ÞÜØÃÝÔÇÍËÒ¦ËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÏÇÙÑËÊ¦àËÏ
ÓËÑÄÖÕÈËÈÏÇÙÓÁÔÇ©ÒÇÓÕÏ¦àÕßÔÖÇØ¦ÚÕÔÇÙÚÎÔËÑÚÄÔÜÙÎÖÕßÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇÖËÚÆÞËÏ©¦ÍÔÜÙÚÕÝÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÕßÚÕÔÙßÔÕÊËÆËÏÍÏÇÓÏÇ
ÔÆÞÚÇÑÇÏÚÕÔÈÕÎÛ¦ËÏÇÌÏÒÕÑËØÊ×ÝÔÇ
ÐÕÊÁÉËÏÍÏËÔÍÏÇÔÇÊËÏÓÏÇ¦ÒÒÎ
ÄÉÎÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏÙßÓÖÕÔËÚÏÑÄÝÇÒÒ¦ÊËÔÚÕÔÇÔÇÑÕßÌÃàËÏ¬ÃÖÕÚÇ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÚÕÔÇÔÇÑÕßÌÃÙËÏ©ÓÕÔ¦ÑØÏÈÕÝÍÏÕÝÚÕßÚÕÔÓËÍ¦ÒÜÙËÓÄÔÕÝÑÇÛ×ÝÎÓÎÚÁØÇÑÇÏÙÆàßÍÕÝÖÁÛÇÔËÔÜØÃÝ
ÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÇÑÒÎØÕÔÕÓÏÑ¦ÊËÔÁÞËÏ
Ó¦ÛËÏÕÆÚËÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÍÏÇÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇ
ÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕßÇÖÕØØÕÌÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÏÝ
ÊÏÑÁÝÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÁÍÔÕÏËÝ©ÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÏÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÓÏÇÕÏÑÏÇÑÂÈÕÎÛÄÝ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÑÇÔËÃÝÊËÔÚÕÔÐÁØËÏ®¡ÄÔÕ
ÓÏÇÑÕÖÁÒÇÙËÓÏÇÙÞÁÙÎÙÞËÊÄÔÖÇÚØÏÑÂÛÇÚÕÔÖÇØÇÙÆØËÏÓËÚÎÔÇÌÁÒËÏÇÑÇÏ
ÚÎÔÏÄÚÎÚÎÝÛÇÚÕßÊ×ÙËÏÒÃÍÎÞÇØ¦ÃÍÎÄÓÜÝÔÇÇÔËÖÇÃÙÛÎÚÕÞØ×ÓÇÙÚÕ
ÍÑØÃàÕÚÕÖÃÕÙÚÏÍÓÂÖÕßÎàÜÂÛØÏÇÓÈËÆËÏËÃÔÇÏÄÚÇÔÙßÒÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÙÞÁÊÏÕÔÇ
ÈÕÎÛÂÙËÏÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÕß ÕßØÄËÔÇ
ÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÕßÔÓÏÇÖÇÏÊÏÑÂÞÇØ¦Ö¦ÔÜ
ÙËÓÏÇÞÇÈÕÆàÇ©ÚÇÔÂÓÕßÔÓÏÑØÄÝÑÄÔÚËÉÇÔÇÖÔÏÍ×ÙËÓÏÇÞÇÈÕÆàÇ ÇÏÊËÔ
ÂÚÇÔÑÇÔËÃÝËÑËÃÍÏÇÔÇÓËÈÕÎÛÂÙËÏ¬Õ
ÃÊÏÕÈÒÁÖÜÑÇÏÚ×ØÇ®ÕÓÕÒÕÍËÃÇÔÇÙßÍÑØÕÚËÃÚÇÏÓËÚÏÝËÒ¦ÞÏÙÚËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕß
ÊÏÇÛÁÚËÏÑÇÏËÌÕØÓ¦ÙÚÕÔÙÚÄÞÕ
ÄÙÕÒÃÍÕÍÔ×ØÏàÇÔÄÒÕÏÚÕÔÑÕßÇÚÇÔ¦ÓÖËÑÏÇÑÄÓÎÒÏÍÄÚËØÕÕÃÊÏÕÝÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕß ÇÛ×ÝÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕßÙßÔÛÁÚÕßÔ®ÙÚÎÔÑÎÊËÃÇÚÕßÚÕÖÕØÚØÁÚÕ
ÚÕßÓËÇÌÎÍÂÙËÏÝÖÕÚÄÊ¦ÑØßÇßÖËØÈÕÒÁÝÑÇÏÇÒÂÛËÏËÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÖÁØÇ
ÇÖÄÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ®ËÖÁØÇÙËÚÇÄØÏ¦ÚÕßÑÇÏÚÇÄØÏÇÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝ®ÒÁÔË
©ÌÇÑÄÝËÙÚÏ¦àËÏÙÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÕß
ÓÁÙÇÙÚÎÔÑÕØÔÃàÇÖÒÇÏÙÏÜÓÁÔÎÇÖÄÒÕßÒÕÆÊÏÇÑÇÏÒÏÈ¦ÔÏËÁÔÇÖØÄÙÜÖÕÑÕÏÔÄ
ÕÆÚËÄÓÕØÌÕÕÆÚË¦ÙÞÎÓÕËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÑÇÛ×ÝÖØÁÖËÏØÄÒÇÈËÔÇÊ×ÙËÏÞÇØ¦
ÌÎÙËÖÃÙÜÚÕßÊ¦ÑØßÇËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎÝ
ÇÖÄÚÕßÝÒÃÍÕßÝËÑËÃÔÕßÝÖÕßÈÕÂÛÎÙËÔÇ
ÔÏ×ÙÕßÔÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÕÏ
ÑËÃÛÇÑÇÚÕÏÑËÃÖÒÁÕÔÕÑÕßÇÚÇÔ¦ÓÖË
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«Πρέπει να είμαι και όχι να παίζω»
Η Χριστίνα Κωνσταντίνου επιστρέφει με την παράσταση «Όλα τα υπέροχα πράγματα» και συνεχίζει να τσαλακώνεται
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η Θεατρική ©Ó¦ÊÇ7LYZVUHÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÐÇÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÓËÚ¦ÇÖÄ
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÙËËßÑÜÙÃÇËÓËÙÄ¦ÌÕÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÕ±ÖÇÃÛØÏÕ
¢ËÙÚÏÈ¦ÒÔÚÃÙÑÎÔÕ®ÚÎÊÏÇÊØÇÙÚÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¿ÒÇÚÇßÖÁØÕÞÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇ®ÚÜÔ+\UJHU4HJ4PSSHU
ÑÇÏ1VUU`+VUHOVLÓËÚÎ²ØÏÙÚÃÔÇ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ
¡ÇØÃÔÇÝØÄÔÚÎ²ØÏÙÚÃÔÇÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®ÍÏÇÚÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕß
ÚÎÔÁÑÇÔÇÔÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÓËÄÒÇ
ÚÇßÖÁØÕÞÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÁÞËÏÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÑÇÏÖÏÙÚÁÉÚËÓËËÃÔÇÏ
ÖÕÒÒ¦ÒÁÖÕÔÚÇÝÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÑÁÌÚËÙÇÏÖÄÙÇÄÓÕØÌÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÑØÆÈÕÔÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÎÓÕßÔÚ¦ÊÇÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÑÇÏÖÄÙÕ
ÇÐÃàËÏÔÇËÃÙÇÏÖÇØ×Ô²ØÏÙÚÃÔÇ
ÓÏÒ¦ËÏÓËÚÕßÝÛËÇÚÁÝÚÕßÝÈ¦àËÏ
ÙÚÕÛËÇÚØÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏÑÇÏÇÔÇÒÄÍÜÝÖØÕÙÇØÓÄàËÚÇÏßÖÕÑØÏÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ßÖÕÑØÏÚÏÑÂÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚÇ
–Επιστρέφεις με την παράσταση «Όλα τα υπέροχα πράγματα»,
γιατί θέλησες να το ξαναπαρουσιάσεις;
¶ÔßÖÂØÞËÚØÄÖÕÝÔÇËÖÇÔÁØÞÕÓÇÏÓËÇßÚÂÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑ¦ÛË
ÚÄÙÕÍÏÇÄÙÕÈÇÙÚ¦ÔËÚÇÖÄÊÏÇÓÕß
ÛÇÚÕÁÑÇÔÇËÈÇÃÜÝÊËÔÓÖÕØ×ÔÇ
ÚÕÑ¦ÔÜÍÏÇÚÃÊËÔÓÕßÇÔÂÑÕßÔËÖ»
¦ÖËÏØÕÔÚÇÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ
ÒÒ¦ÓËÚ¦ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÖÕßËÃÞÇÓËÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÆÍÕßÙÚÕÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÔÚÃÑÎÔÕ®ÑÇÏ
ÓËÚ¦ÇÖÄÚÄÙËÝÌÕØÁÝÖÕß¦ÑÕßÙÇ
§ÇÚÕÐÇÔÇÑ¦ÔËÚËÁÒÜÔÇÌÁØÜ
ÇßÚÄÔÂËÑËÃÔÕÔÔÇÚÕÊËÏØÁÖËÏ
ÔÇÚÕÊËÏ®ËÔËØÍÕÖÕÏÂÛÎÑÇÑÏËÍ×
ÑÇÏÎ7LYZVUHÑÇÏÔÇ»ÓÇÙÚË¿ÒÎ

«Και τώρα πια στις παραστάσεις αισθάνομαι
γυμνή. Και δεν ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό.
Έτσι πρέπει να είμαι και
είναι λυτρωτικό», λέει η
Χριστίνα για το πώς λειτουργεί επί σκηνής.
ÇßÚÂÎÇÔÚÇÒÒÇÍÂËÔÁØÍËÏÇÝËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÍÏÇÇÑÄÓÎÓÏÇÌÕØ¦ÇßÚÄ
ÖÕßÁÔÏÜÙÇÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÂØÛÇÙËËÖÇÌÂÓËÇßÚÄÚÕÁØÍÕ!ÜÝÕÑÄÙÓÕÝÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÚÇ
ßÖÁØÕÞÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ´ÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÔÇ
ÚÙÇÒÇÑÜÛËÃÔÇÈÒÁÖËÏÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
ÔÇÚÙÇÒÇÑ×ÔÕÔÚÇÏÔÇÙßÓÓËÚÁÞËÏ
ÔÇÍËÒ¦ÓËÚÎÔÉßÞÂÚÕßÔÇÑÒÇÃËÏ
ÔÇËÑÚÕÔ×ÔËÚÇÏÔÇÚÇßÚÃàËÚÇÏ ÇÏ
ÚÁÒÕÝÔÇÈØÃÙÑËÏÖÇØÎÍÕØÏ¦ßÚÄ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄ¡ËÊßÕÒÄÍÏÇËÃÔÇÏÓÏÇÛËØÇÖËßÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ
Ï»ÇßÚÄÑÇÚÄÖÏÔÖÇØÇÃÔËÙÎÝÑÇÏ
ÇÖÄËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÝÖÁØÇÇÖÄÚÏÝ
ËÖÏÖÒÁÕÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄ
ÕØÍÇÔ×ÔÕßÓËÑÇÏÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÙË
ÆÑËÏÇÙËÄÒÎÚÎÔ ÆÖØÕ
–Ποιο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα στην παράσταση;
¶ËÔßÖ¦ØÞÕßÔÊÆÙÑÕÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÔÊËÔÚÇÑ¦ÔËÏÝËÙÆÔÇÌÇÃÔÕÔÚÇÏ
ÊÆÙÑÕÒÇÇÒÂÛËÏÇÄÓÜÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÇßÚÂÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇßÚÂËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÎËÔÐÁØÜÚÏÛÇÙßÔÇÔÚÂÙÜÑ¦ÛËÌÕØ¦ÍÏÇÚÃËÐÇØÚ¦ÚÇÏÑÇÚ¦ÖÕÒÆ
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÖÄÚÎÔËÔÁØÍËÏÇÑÇÏ
ÚÏÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÜÔÛËÇÚ×ÔÒÒ¦
ÍÏÇÔÇËÃÓÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝÇÔßÖÂØÞË
ÁÔÇÊÆÙÑÕÒÕÑÕÓÓ¦ÚÏÇßÚÄÂÚÇÔ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÖØÕÈ×ÔÑËÃ
ÄÖÕßÁÖØËÖËÔÇÑ¦ÔÜËÍÞËÃØÎÙÎ
ÇÔÕÏÑÚÂÝÑÇØÊÏ¦ÝÙÚÕÔÃÊÏÕÓÕßÚÕÔ

Μέσα σε 75 λεπτά Ð¨ÖÑÙiÐ{È¨oiÚÖTÓÉ{ØVÉÐÉ{¨ËÉØVÑÑÐÊÉ{Ø~Ñ{ÈÈÌ~Ñ{~ÓØÈÚÊ~ÉØÐ¨ÉËÐ{ÑÜÌ~Üi¨iÇÊÑÐiÑ¨~ÉË
ËÇßÚÄ¿ÒÕÇßÚÄÚÕÙÑ¦ÒÏÙÓÇÚÕ
ÐËÍÆÓÔÜÓÇ§ÇÖËÚ¦ÐÜÄÖÕÏÇ¦ÓßÔÇËÃÞÇÑÇÏÔÇËÃÓÇÏÁÚÕÏÓÎÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÄÒßÚÎÍßÓÔÂÁÑÛËÙÎ ÇÏÚ×ØÇ
ÖÏÇÙÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏ
ÍßÓÔÂ ÇÏÊËÔÔÚØÁÖÕÓÇÏÑÇÛÄÒÕß
ÍÏ»ÇßÚÄ´ÚÙÏÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÏÑÇÏËÃÔÇÏÒßÚØÜÚÏÑÄ ÇÏËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖÏÕ
ÒßÚØÜÚÏÑÄÄÚÇÔÈÒÁÖËÏÝÛËÇÚÁÝÔÇ
Ñ¦ÛÕÔÚÇÏÇÓßÔÚÏÑ¦ÙÚÏÝÑÇØÁÑÒËÝ
ÚÕßÙÑËÖÇÙÓÁÔÕÏÓÁÞØÏÚÇÓÖÕÆÔÏÇ
ÑÇÏÜÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÔÇÑÕÒßÓÖ¦ÔËÓÇàÃÙÕßÙÚÇÈÇÛÏ¦
ÇÖÇÒÒÇÍÓÁÔÕÏÑÇÏÕÏÃÊÏÕÏÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÏÑÂÚÕßÝÖÇÔÕÖÒÃÇÒÒ¦ÍÏÇÔÇ
ÙßÓÈËÃÇßÚÄÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÏÉßÞÂ

ÚËÑÇÏÙ×ÓÇÚÏËÑËÃÔÇÓÎÔÖËØÔ¦ËÏ
ÕÆÚËÑÇÚ¦ÊÏ¦ÔÕÏÇÕÚÏÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕ
ÇÖÄÓÁÙÇÓÕßÖÁØÇÇÖÄÇßÚÄÖÕß
ÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÖÕßÒÁÍËÚÇÏËÑËÃÔÎ
ÚÎÙÚÏÍÓÂØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÏÑÇÏÄÞÏ
ÔÇÖÇÃàÜ
–Βλέποντας την παράσταση, ένιωσα σαν να μιλούσες στον κάθε
θεατή ξεχωριστά, κατέβηκες στο
κοινό ή το θέμα έφερε το κοινό
δίπλα σου;
¶¬ÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÇÖÄÓÄÔÕÚÕßÖÕÒÆÊßÔÇÚÄ¬ÕÁØÍÕÊËÚÕÒÓ×ÔÇÖÜ
ÏÊÏÕÌßÁÝÒÒ¦ÕÆÚËÁÔÇÊßÔÇÚÄÛÁÓÇÕÆÚËÁÔÇÊßÔÇÚÄÑËÃÓËÔÕÓÖÕØÕÆÔÇÖÄÓÄÔÇÚÕßÝÔÇÇÑÕßÓÖÂ-

ÙÕßÔÚÕßÝÛËÇÚÁÝ²ØËÏ¦àËÚÇÏÔÇ
ÍÃÔËÏÚØÕÓËØÂÊÕßÒËÏ¦ÇÖÄÓÁØÕßÝ
ÚÜÔÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÓÏÇÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÍÏÇÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÇßÚÄ´ÞÕßÓË
ÊËÏÚØÕÓËØ¦ÑËÃÓËÔÇÔÇÖÎÍÇÃÔÕßÔËÙÚØ¦ÌÏÑÇÏÇÊÆÔÇÚÇÑËÃÓËÔÇÔÇ
ÇÖÕÑÚÕÆÔÇÐÃÇÓËÁÔÇËÓÖÔËßÙÓÁÔÕ
ÇÔÁÈÇÙÓÇßÔËÖ×ÝËÃÞÇÓËÁÔÇÖÕÒÆÊßÔÇÚÄÞÇØÚÃÙÚÇÞÁØÏÇÓÇÝÑÇÏ
ÚÕËÑÓËÚÇÒÒËßÚÂÑÇÓËÄÙÕÑÇÒÆÚËØÇÓÖÕØÕÆÙÇÓË
–Φοβήθηκες τη διάδραση με τους
θεατές;
¶¿ÞÏÍÏÇÔÇËÃÓÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝ
±Ö¦ØÞÕßÔËÐÇÏØËÚÏÑÕÃÙßÔ¦ÊËÒÌÕÏ
ÖÕßÓÕßÒÁÔË!ÁØËÏÝËÍ×ÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÚÕÑ¦ÔÜÇßÚÄÓËÚÃÖÕÚÇ®ÁØÇÒÕÏÖÄÔÇÖÄÚÏÝÄÖÕÏËÝ
ÏÑÇÔÄÚÎÚËÝËÃÔÇÏÛÁÓÇÏÊÏÕÙßÍÑØÇÙÃÇÝÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÛÁÓÇËÖÇÌÂÝÑÇÏ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ ÇÏÚÕÛÁÇÚØÕÇÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÚÕÕÔÕÓ¦ÙÜÓËÓÏÇÒÁÐÎ
ÛÇÁÒËÍÇÄÚÏËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄ!
ÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÒÒ¦ÇÔÚÃÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔ×ÓËÚÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÓÕßËÖÃ
ÙÑÎÔÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔ×ÓËÚÕßÝÛËÇÚÁÝ
ÑÇÏÓÕÏØ¦àÕÓÇÏÓÇàÃÚÕßÝÚÎÙÑÎÔÂ
ßÓ¦ÓÇÏÖ¦ÔÚÇÇßÚÄÖÕßÓÕßÁÒËÍË
ÎÙÑÎÔÕÛÁÚØÏ¦ÓÕß¡ÇØÃÔÇØÄÔÚÎ
ÙÞËÊÄÔÙËÑ¦ÛËÖØÄÈÇ§ÇÐÁØËÏÝ
ÄÚÏÄÒÕÏËÑËÃÖÕßÛÇËÃÔÇÏÓÇàÃÙÕß
ÖÕÔ¦ÔËÚÕÃÊÏÕÓËËÙÁÔÇ¢ÕÈÕÆÔÚÇÏ
ÚÕÃÊÏÕÓËËÙÁÔÇËÁÞÕßÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÄÖÜÝÚÕßÝÁÞËÏÝÑÏËÙÆ Ø¦ÚÎÙÁ
ÚÕßÝÍÏÇÔÇÙËÑØÇÚÂÙÕßÔÑÏÇßÚÕÃ
ÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝ®ßÚÄÒÕÏÖÄÔÚÕ
ÑØÇÚ¦ÜÙÇÔÈ¦ÙÎÇÔËßÇÍÍÁÒÏÕ
ÛÇÁÒËÍÇ ÏÇÖÄËÑËÃÐËÑÏÔ×ÑÇÏÞÚÃàÜÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÙÞÁÙËÏÝ ÏËÑËÃ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÝÖÄÙÕÙÞËÚÏÑÄÝËÃÔÇÏ
ÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÕÞØÄÔÕÝ¡ÁÙÇÙË
ÒËÖÚ¦ÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔ
ÙÞÁÙËÏÝËÓÖËÏØÃËÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÑÇÏ
ÖÕßßÖÄÑÇÔÕÔÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÓÖÕØËÃÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎàÜÂÔÇÓÎÔÇØÑËÃ
–Πώς νιώθεις ότι αντιμετωπίζο-

νται τα θέματα αυτοκτονίας από
τα Μέσα;
¶ßÚßÞ×ÝÖÕÒÆÖÏÕÕØÛ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇØÕÙÜÖÏÑ¦ÖØÏÔ
ÇÖÄÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇËÃÞÇ¶ÑÇÏËÐÇÑÕÒÕßÛ×ÔÇÁÞÜ¶ÚØÇßÓÇÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ
ÇÖÄÚÇ¡¡ÍÏÇÚÕÖ×ÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÚÕÛÁÓÇÚÎÝÇßÚÕÞËÏØÃÇÝÙËÙßÍÍËÔÏÑÄÓÕßÖØÄÙÜÖÕÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÊßÙÚßÞ×ÝÎÓ¦ÞÎÍÏÇÚÇ]PL^Z
ÚÎÔÚÎÒËÛÁÇÙÎÑÇÏÚÇSPRLZËÃÔÇÏ
ÖÒÁÕÔÓ¦ÙÚÏÍÇ ÇÏÁÔÇÖØÄÙÌÇÚÕ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÇßÚÕÞËÏØÃÇÝÇÔÂÒÏÑÕß
ÖØÕÙ×ÖÕßÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÎËßÇÏÙÛÎÙÃÇÖÇÏÊËÃÇÑÇÏÑßØÃÜÝ
ÇÔÛØÜÖÏ¦ÇÖÄÓÁØÕßÝÚÜÔ¡¡ÙÚÕ
ÖÜÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÇßÚÄÚÕÛÁÓÇ
–Κάνουμε αρκετά γι’ αυτούς που
αγαπάμε;
¶ÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÇÍ¦ÖÎÊËÔ
ÓËÚØÏÁÚÇÏÄÚÏÑÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÝÊËÔÛÇ
ËÃÔÇÏÇØÑËÚÄ¦ÔÚÇÛÇßÖ¦ØÞËÏÚÕ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ®ÚÕÑÇÒÆÚËØÕ®ÚÕ
¦ÍÔÜÙÚÕ®Ï»ÇßÚÄÒÕÏÖÄÔÍÏÇÓÁÔÇÚÕÓßÙÚÏÑÄËÃÔÇÏÔÇÇÍÇÖÂÙÕßÓË
ÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝ¿ÞÏÓËÚÎÔËÍÜÏÙÚÏÑÂ
ÂÚÎÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑÂÁÔÔÕÏÇÔÔÕ×
ÔÇÚÕÔÌØÕÔÚÃÙÕßÓË§ÇÚÕÔÊÏÑÇÏÕÒÕÍÂÙÕßÓË§ÇÚÕÔÇÖÕÊËÞÚÕÆÓË
§ÇËÃÓÇÙÚËËÓËÃÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÑÇÒ¦
ÑÇÏÓÁÙÇÑÇÏÁÐÜÓÇÝ¡ÄÔÕÁÚÙÏÛÇ
ßÖ¦ØÞËÏÎÏÙÕØØÕÖÃÇÙÚÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙÞÁÙËÏÝÏÇÚÃÇÖÒÕÆÙÚÇÚÇÊËÔ
ÛÇÖËØÏÓÁÔÕßÓËÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÔÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÛÇÆÓÇ®ÍÏÇÓÇÝ ÇÏÙÃÍÕßØÇ
ÛÇÇÖÕÍÕÎÚËßÄÓÇÙÚËÑÇÏÛÇÇÖÕÍÕÎÚËÆÕßÓËÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØÕ
–Τι ήταν αυτό που πήρες από τις
προηγούμενες παραστάσεις και τι
θα ήθελες να μείνει στον θεατή;
¶ÇÖÜÚÎÔÖÏÕÙÖÕßÊÇÃÇÒÁÐÎ
ÑÇÏÁÔÔÕÏÇ!Í¦ÖÎ® ÇÏÎÃÊÏÇÇÍ¦ÖÎËÒÖÃàÜÔÇÁÓËÏÔËÑÇÏÙÚÕßÝÛËÇÚÁÝÖÕßËÃÊÇÔÑÇÏÛÇÊÕßÔÇßÚÂÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
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Αυτοκίνητο,
η εφεύρεση
που άλλαξε
τον κόσμο
Μεγάλη έκθεση στο Λονδίνο

Μια λιμουζίνα
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Αντικείμενα πόθου

Γαλλική Ù{Ñ×ÊÐ{i³È´mo{Ñ³/>²¦>¬¬³È(Ü=Ñ¨Ó{åÈ³~Ëi³Éi¨ÉÑÐÓÑÌ³ÑTÓÙ{Ñ³=ÓÉÜ{

V&A MUSEUM, LONDON

ÊËÆÚËØÎËÔÄÚÎÚÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ
Ö×ÝÕÏÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÇÔÇÊËÃÞÛÎÑÇÔÙËÖÇÍÑÄÙÓÏËÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÚËÞÔÏÑÁÝÓÇàÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝËÖÏÚÇÞÆÔÕÔÚÇÝÚÕÖÁØÇÙÓÇÙÚÕÔÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÄËÖÎØË¦àÕÔÚÇÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝ
ÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÓÕÔÚÁÒÇÖÕßËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÔÑ¦ÛË
ÞØÄÔÕÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÇÖÄÞØÎÙÚÏÑÁÝÓÎÞÇÔÁÝÙË
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇËÖÏÛßÓÃÇÝ
¬ÁÒÕÝÎÚØÃÚÎËÔÄÚÎÚÇÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÖ×ÝÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕËÖÎØÁÇÙËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕß
ÑÇÏËÖÏÈ¦ØßÔËÚÕÑÒÃÓÇÍÏÇÔÇÕÒÕ-

ÑÒÎØÜÛËÃÓËÚÏÝÔÁËÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝ
ÓËÛÄÊÕßÝÄÖÜÝÎÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎ
¬ÕÖÏÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÇÖÄÚÇÕÞÂÓÇÚÇÖÕßÛÇËÑÚËÛÕÆÔÙÚÕ= (ËÃÔÇÏ
ÚÕ7VW<W5L_[ÁÔÇÓÏÑØÄÊÏÛÁÙÏÕ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÕÖÕÃÕßÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔÖÁØßÙÏÎ0[HSKLZPNU
Î(PYI\ZÑÇÏÎ(\KPÑÇÏÙßÔÊß¦àËÏÚÎÔÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎÚÎÔÇßÚÄÔÕÓÎÕÊÂÍÎÙÎÑÇÏ¯ÚÎÔÖÚÂÙÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝ
ÚÕßÎÑÇÓÖÃÔÇÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕß
ÇÖÕÙÖ¦ÚÇÏÇÖÄÚÕÙÇÙÃÚÕßÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕKYVULÑÇÏÎ
ÇÖÕÍËÃÜÙÎÇØÞÃàËÏ
ÕÏÕÝÐÁØËÏÇÔÚÕ7VW<W5L_[ÛÇ
ÍØ¦ÉËÏÙÚÕØÃÇÄÖÜÝÁÔÇ¦ÒÒÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÖÕßÛÇËÑÚÃÛËÚÇÏÙÚÕÓÕßÙËÃÕÁÔÇ4VKLS;ÚÎÝ-VYKÚÕß 
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßßÖÂØÐËÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂÇÌÕÆÓËÚÁÚØËÉËÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÇÖÄÞËÏØÕÖÕÃÎÚÕÓÎÞ¦ÔÎÓÇÖÕßÒÃÍÕÏÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÙËÁÔÇËØÍÇÒËÃÕÍÏÇ
ÄÒÕßÝËÇÔÚÃÛËÙÎÓÏÇ/PZWHUV
:\PaH;`WL/)ÛÇÊËÃÞÔËÏÙÚÕßÝ
ËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÏÙÂÓÇÏÔËÖÕÒßÚÁÒËÏÇ
ÙÚÎÔÇßÚÕÑÃÔÎÙÎÚÕ ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕÒÓÎØÄÔÚÏà¦ÏÔËÓÖÔËßÙÓÁÔÕÇÖÄ

GENERAL MOTORS

Οι επισκέπτες
του Μουσείου V&A
στο Λονδίνο θα δουν
πώς επηρέασε
τη βιομηχανία,
την οικονομία, τη μόδα
και το περιβάλλον.

Το Firebird 1 ³Èl´³iØ__¦>²¦©1ÖÐ{ÇÉÐÑTi³{~ÌÑÜÜÒÙÉÓ³ÑÂÉ³Ó

DALLAS MUSEUM OF ART

Μια χειμωνιάτικη ÎÓÁØÇÚÕßÕ
ËØÓÇÔÄÝÓÎÞÇÔÏÑÄÝ ÇØÒ¡ÖËÔÚÝ
ÁÊËÏÐËÓËßÖËØÎÌ¦ÔËÏÇÙÚÎÙÆàßÍÄÚÕß¡ÖÁØÛÇÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÚÕß
ÑÇÚÄØÛÜÓÇ!ÚÕ7H[LU[4V[VY^HNLU
5VÂÚÇÔÚÕÖØ×ÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÖÕß
ÛÇÁÓÖÇÏÔËÙËÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂ¡ÖÕØÕÆÙËÔÇÚØÁÐËÏÓËÚÕÖÕÒÆ
ÞÒÓÚÎÔ×ØÇÇÒÒ¦ÖÕÏÕÝÔÕÏÇàÄÚÇÔ"©ÒÕÏÂÛËÒÇÔÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔ
ÇßÚÄÚÕÖËØÃËØÍÕÓÎÞ¦ÔÎÓÇÖÕß
ÁÓÕÏÇàËÓË¦ÓÇÐÇÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÎ
¡ÖÁØÛÇÖÕßËÃÞËÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏ
ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÑÇÏËÖÏÖÒÁÕÔ
ÍÔ×ØÏàËÖÕÒÆÑÇÒ¦ÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝ
ÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝ©ÚÇÔÒÕÏÖÄÔÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÊÏÇÚÁÛÎÑËÙÚÕÑÕÏÔÄÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßÂÚÇÔËÑËÃÔÎÖÕß
ÚÕÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÓËÍ¦ÒÎÊÏÇÊØÕÓÂ¶ÕÒÄÑÒÎØÇÓÃÒÏÇ
ÇÖÄÚÕ¡¦ÔÞÇáÓÁÜÝÚÕÌÄØÚÙÞÇáÓÁÞÕÔÚÇÝÍÏÇÖÇØÁÇÚÕßÝÊÆÕÁÌÎÈÕßÝÍÏÕßÝÚÎÝØÏÔÖËØ¦ÙËÏÖÕÒÆÝ
ÑÇÏØÄÝÕÏËÑÊØÕÓÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÇÍ×ÔËÝÓËÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÈØÁÛÎÑÇÔÑÏÄÒÇÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÊÎÓÕÌÏÒÁÙÚËØÇÙÖÕØ
ÑÇÚÄÔÚØÏ¦ÔÚÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦
ÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÇßÚÄÓÕÔÚÁÒÕÛÇËÑÚËÛËÃÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕÏÑÚÜØÃÇÝÑÇÏÒÈÁØÚÕßÚÕÖËØÃÌÎÓÕ= (ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÓÇàÃÓË¦ÒÒÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
ÖÕßÁÍØÇÉÇÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÙËÒÃÊÇ
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÇßÚÕÑÃÔÎÙÎÝ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕßÓÕßÙËÃÕßÓÇÝËÃÔÇÏ
ÔÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÎÊÆÔÇÓÎÖÕßÁÞËÏ
ÚÕÔÚÏà¦ÏÔÔÇÇÒÒ¦àËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏ
ÑÇÔÁÔÇ¦ÒÒÕÖØÕáÄÔÚÕßÔÚÏà¦ÏÔÊËÔ
ÁÞËÏËÖÎØË¦ÙËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ®ÊÂÒÜÙË
ÖØÄÙÌÇÚÇÕËÖÏÓËÒÎÚÂÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
¡ÖØÁÔÚÇÔ ÄØÓÏËØÖØÕÒÇÈÇÃÔÕÔÚÇÝ
ËÑËÃÔÕßÝÖÕßÛÇÇÖÕØÕÆÙÇÔÓËÚÎÔ
ËÖÏÒÕÍÂÚÕßÛÁÓÇÚÕÝßàÎÚ¦ÓËÓË
ÖÕÒÒÕÆÝÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝÖÕßÒÁÔË
ÄÚÏÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÌÇÔÚÇÙÚÕÆÔÖ×Ý
ÛÇÓÕÏ¦àÕßÔÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÙËÊÁÑÇ
ÃÙÜÝÇÑÄÓÇÑÇÏÙËÊÆÕÞØÄÔÏÇ®ÙßÔÁÞÏÙËÕ ÄØÓÏËØØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÇßÚÄÚÕÇÖÃÙÚËßÚÕÙÚÇßØÕÊØÄÓÏÃÔÇÏ
ÒÕÏÖÄÔÓÏÇÑÇÒÂÙÚÏÍÓÂÍÏÇÔÇÑÕÏÚ¦ÐÕßÓËÖÃÙÜÙÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇ
ÞØÄÔÏÇÑÇÏÔÇÊËÃÐÕßÓËÚÎÔËÖÃÊØÇÙÎÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕß®ÁÑÛËÙÎÖÕß
ÐËÑÏÔ¦ËÏÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕß ÛÇ
ÊÏÇØÑÁÙËÏÁÜÝÚÏÝ ÖØÏÒÃÕß
ÁÞËÏÚÃÚÒÕÖÏÚÇÞÆÔÕÔÚÇÝÚÕÔÓÕÔÚÁØÔÕÑÄÙÓÕ®ÑÇÏÞÜØÃàËÚÇÏÙËÚØËÏÝ
ËÔÄÚÎÚËÝÖØ×ÚÎËÐËØËßÔ¦ÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÇßÚÕÑÃÔÎÙÎÝÙÚÎÔÖØÕÙÊÕÑÃÇ
ËÔÄÝÓÁÒÒÕÔÚÕÝÓËÇÖËÒËßÛËØÜÓÁÔÎ
ÑÃÔÎÙÎÜÝÙÆÓÈÕÒÕÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÝÖØÕÄÊÕßÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÕÖ×Ý
ÎÕØÓÂÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ËÖÎØÁÇÙËÑÇÏÚÎÔÕÖÚÏÑÂÑÕßÒÚÕÆ-

ØÇÖÕßÑßØÏ¦ØÞÎÙËÙÚÕÖØ×ÚÕÓÏÙÄ
ÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ ÇÏÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÊÆÕÇÔÚÃØØÕÖËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝËÖÕÞÂÝËÑËÃÔÎÝ!ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÍÏÇÚÇÞÆÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÍÏÇÇÙÌ¦ÒËÏÇ

LOUWMAN MUSEUM

Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Γυναικείο ~ÑÓÜ¸dw¸V
ÑÉÐ{³Ê¨ÑØ³È´¬Éi¨ÉÑÐÓw
ØÑÌ³³{ÇÒ{³ÑÈ³~{Ê³
~Ñ{³³¨{³¨T_©©_¦©Rvx²²
+¸ÆÆ³Èl

Ντόλτσε βίταÉÓÑ{³¨{~ÌÑÈ³~Ëi³VÐ{Ñ>nº>¦ w/Ã_

ÚÏÝÚÕØÖÃÒËÝÚÜÔÖÕÒËÓÏÑ×ÔÖÒÕÃÜÔ
¬ÇÇËØÏÜÛÕÆÓËÔÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÂÚÇÔÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝÎ
ÖÎÍÂÁÓÖÔËßÙÎÝÍÏÇÚÕÖØÜÚÄÚßÖÕ-PYLIPYKÚÎÝ.LULYHS4V[VYZ
ÆÓÏàËÖÕÒËÓÏÑÄÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝËÃÞË
Ó¦ÒÏÙÚÇÇÔ¦ÒÕÍÇÑÇÛÃÙÓÇÚÇÑÇÏ
ÑÏÔÎÚÂØËÝÚàËÚÇÒÒ¦ÄÞÏÊËÔÖÁÚÇÐËÖÕÚÁ
ÔÚÏÑËÃÓËÔÕÓÃÓÎÙÎÝÊËÔÂÚÇÔ
Ö¦ÔÚÇÚÇÓÕÔÚÁÒÇÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔ
ÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÚÙËÞÏÑÂ;H[YHÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕ¬ÚÕß
ÓÎÞÇÔÏÑÕÆÕÒÇØÁÏÖÕßËÖÎØËÇ-

ÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÇÙÞÁÊÏÇÖÕßËÃÞËÑ¦ÔËÏÖÇÒÇÏÄÚËØÇÍÏÇÚÇÁÖËÒÏÔÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÁÔÇÓÕÔÚÁÒÕÓËÜØÇÃËÝ
ÒËÃËÝÑÇÓÖÆÒËÝÚÕÕÖÕÃÕËÖÎØÁÇÙË
ÁÖËÏÚÇÚÕÔÚÏà¦ÏÔËÚËØÄÑÒÎÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ¶ÑÇÖÁÒÜÔØÇÊÏÕÌ×ÔÜÔÁÜÝ
ÑÇÏÓÎÞÇÔ×ÔÚÕßÑÏÓ¦ÒÒÜÙÚËÚÕ
SPMLZ[`SLÖÕÒÆÔÜØÃÝÙßÔÊÁÛÎÑËÓË
ÚÎÔÇßÚÕÑÃÔÎÙÎÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
»Õ¦ÒÒÕÝªËÔÁÏÒÇÒÃÑÙÞËÊÃÇÙËÍß¦ÒÏÔÇÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑ¦ÑÇÒÆÓÓÇÚÇÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÖÕßÂÚÇÔ
ÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÍÕÎÚËßÚÏÑ¦ÇÌÕÆ
ÌÜÚÃàÕÔÚÇÔÇÖÄÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÜÔ

ÕÞÎÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÆËÆÛØÇßÙÚÇØÍÄÚËØÇÚÕÚÕÆÔÚÏÕ¬ÁÞÔÎÝ
ÑÇÏ²Ø×ÓÇÚÕÝÚÎÝ.LULYHS4V[VYZ
ËÖÏÔÕÕÆÙËÙßÔËÞ×ÝÔÁÇÇÐËÙÕß¦Ø
ÑÇÏÇÔÇÔÁÜÔËÑ¦ÛËÞØÄÔÕÚÎÞØÜÓÇÚÏÑÂÖÇÒÁÚÇÚÜÔÓÕÔÚÁÒÜÔÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÓÄÊÇÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÇÖÕßÙÏ¦ÙËÏÊÎÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝ
ÊËÑÇËÚÃËÝÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÙÞËÊÏ¦ÙÚÎÑÇÔÑÇÏÍßÔÇÏÑËÃÇÑÇÖÁÒÇÖÕß
ÁÓËÔÇÔÙÚÁØËÇÙÚÕÑËÌ¦ÒÏÙËÁÔÇ
ÇÔÕÏÞÚÄÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ
ÒÒ¦ÈÁÈÇÏÇÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÝÇßÚÄÝÑÄÙÓÕÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÑÇÏÖÕÒ-

ÒÁÝÇÔÎÙßÞÃËÝÖÄÚÕ ÁÜÝÚÕ
»ÚÇÓÁÒÎÚÎÝÔÜÙÎÝØÍÇàÕÓÁÔÜÔÙÚÎÔßÚÕÑÃÔÎÙÎÇßÐÂÛÎÑÇÔ
ÇÖÄÞÏÒÏ¦ÊËÝÙÚÏÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÁÑÛËÙÎÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÇÌÃÙËÝÚÎÝÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÚÎÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑÂÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÎÝÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ¬ÇÏÔÃËÝÖËØÏÕÊÏÑ¦ÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝ
ÙßÓÖÒÎØ×ÔÕßÔÚÇÖËØÃÖÕßËÑÛÁÓÇÚÇÙÚÇÕÖÕÃÇÍÃÔËÚÇÏÇÔÇÌÕØ¦
ÑÇÏÙÚÏÝßÖÕÑÕßÒÚÕÆØËÝÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÞ×ØËÝÇÖÄÚÇ
Ø¦ÒÏÙÚÕßÝÇÓÓÄÒÕÌÕßÝÚÜÔØÇÈÏÑ×ÔÓÏØ¦ÚÜÔÁÜÝÚÕßÝÇÍ×ÔËÝ
ÓËÌÕØÚÎÍ¦ÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇ¬ÕÖÏÕ
ÖÇØ¦ÐËÔÕÁÑÛËÓÇËÃÔÇÏÁÔÇÍÒßÖÚÄ
ÚÎÝÇÚØÃÚÙÏÇÏÚÙÏÔÃÔÏÖÕßÊËÃÞÔËÏ
Ö×ÝßÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏÛÇÁÖØËÖËÔÇ¯
ËÐËÒÏÞÛËÃÈÏÕÒÕÍÏÑ¦ÁÔÇÝÕÊÎÍÄÝÍÏÇ
ÔÇÇÔÚÁÞËÏÙÚÏÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ×Ý"
¡ËËÖÃÖËÊÕÖØÄÙÜÖÕÍÏÇÔÇÇÖÕØØÕÌ¦ÚÎÔÖÃËÙÎÓËÑÕÔÚÄÒÇÏÓÄÑÇÏ
ÓËÖÒÂÛÕÝÛÎÒ×ÔÖÕßÛÇÇÔÚÏÊØÕÆÔ
ÄÖÜÝÁÔÇÝÇËØÄÙÇÑÕÝ¬ÁÒÕÝÄÖÜÝ
Ñ¦ÔËÏÖ¦ÔÚÕÚËÁÚÙÏÑÇÏÚ×ØÇÚÕ
= (ÇÐÏÕÖÕÏËÃÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇ
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÝÑÇÏ
ÓÏÇÎÓËØÃÊÇÍÏÇÚÎÔËÖÃÊØÇÙÎÖÕß
ËÃÞËÑÇÏÁÞËÏÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÙÚÎÔ
ÑÕßÒÚÕÆØÇÑÇÏÙÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙËÓÏÔ¦ØÏÕÙÞËÊÃÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÓË
P7HKÑÇÏ(WWSL7LUJPSÇÑÄÓÇÑÇÏÓÇÛÂÓÇÚÇÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÝËÔÑÏÔÂÙËÏ
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ΒΙΒΛΙΟ

«Εκφράζων την διάπυρον αυτού επιθυμίαν…»
Νέο βιβλίο «Εξισλαμισμοί και Επανεκχριστιανισμοί στην Κύπρο» από το Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ
Εξισλαμισμοί και Επανεκχριστιανισμοί
στην Κύπρο
εκδ. Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 2019, σελ. 262
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Από της ÍÍÒÏÑÂÝÑÇÚÕÞÂÝËÔÍÁÔËÏÚÕÖÒËÃÙÚÕÔÚÜÔÚÁÜÝÏÔÕÈÇÓÈ¦ÑÜÔÜÓÕÒÄÍÎÙÇÔÚÎÔËÑÌÄÈÕß
ÑØßÖÚÕÓÁÔÎÔÚÁÜÝÇÒÎÛÂÛØÎÙÑËÃÇÔÚÜÔÑÇÏÖØÕÙÂÒÛÕÔËÏÝÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂÔÑÑÒÎÙÃÇÔ®ÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ÚÕÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇÒÂÛËÏÇ®
ÚÎÝËÓËÙÕÆÑÇÏÙÚÕ§ÁÕÔ ÃÚÏÕÔ®ÚÕ ÇÔÇÌÁØËÚÇÏ!ÕÒÒÕÃ
ÚÜÔËÔ ÆÖØÜ¡ÜÇÓËÛÇÔ×ÔËÃÚË
ÏÊÃÇËÃÚËÓËÛ»ÒÒÂÔÜÔÕÏÑÕÆÔÚËÝ
ÖØËÙÈËÆÕßÙÏÚÕ²ØÏÙÚÏÇÔÏÑÄÔ©ØÛÄÊÕÐÕÔÛØÂÙÑËßÓÇÑÇÏÚÕÆÚÕËÔ
ÚÜÑØßÖÚ×ÇÑÕÆÙÏ®ßÚÁÝËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÒÃÍËÝÇÖÄÚÏÝÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÕÔ
ÑßÖØÏÇÑÄ¬ÆÖÕÖÕßÇÌÕØÕÆÙÇÔ
ÚÕßÝÒÏÔÕÈ¦ÓÈÇÑÕßÝÊÎÒÇÊÂËÑËÃÔÕßÝÖÕßËÔ×ËÃÞÇÔÓËÚÇÙÚØÇÌËÃ
ÙÚÕÔÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÙÓÄÚÎØÕÆÙÇÔ
ÚÏÝÕØÛÄÊÕÐËÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝ¬ÕËÔ
ÒÄÍÜàÂÚÎÓÇÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏÔÇËÔÊÏÇÌÁØËÏÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÇØÑËÚ¦ÑÇÏÚÇ
ÖËÊÃÇÁØËßÔÇÝËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖÕÒÒ¦
ÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕß
ÜÙÚÂ ÕÑÑÏÔÄÌÚÇÓËÚÃÚÒÕÐÏÙÒÇÓÏÙÓÕÃÑÇÏÖÇÔËÑÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÕÃ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕ®ÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙË
ÖØÄÙÌÇÚÇÇÖÄÚÕ ÁÔÚØÕ¡ËÒËÚ×ÔËØ¦Ý¡ÕÔÂÝ ÆÑÑÕßËÃÔÇÏÓÃÇ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÊÏËØËÆÔÎÙÎÝÚÕßÑËÌÇÒÇÃÕß ØßÖÚÕÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÏÔÕÈ¦ÓÈÇÑÕÏËÐÏÙÒÇÓÏÙÓÄÝÑÇÏËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÙÚÕÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÑßØÃÜÝÑÇÚ¦
ÚÏÝÖØ×ÚËÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÎÝÍÍÒÕÑØÇÚÃÇÝ©ÏÙÚÕØÏÑÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÑÇÏËØËßÔÎÚÂÝÊÏËØËßÔ¦ÚÏÝËÛÔÕ-

Το βιβλίο χωρίζεται σε
δύο ενότητες, με την
πρώτη να εξετάζει το σχετικό ζήτημα την περίοδο
της Τουρκοκρατίας και
τη δεύτερη την περίοδο
της Αγγλοκρατίας.
ÒÕÍÏÑÁÝÒÇÕÍØÇÌÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÏÑÁÝÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÁÝÖÚßÞÁÝÚÕß
àÎÚÂÓÇÚÕÝÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÑÇÏÚÏÝÊÇÏÊÇÒ×ÊËÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÊÏÇÊØÕÓÁÝÖÕßÚÕ
ÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÔ

Σε δύο ενότητες

Ο συγγραφέας³ÊØ~~{Ì×³ÑØÙ{É¨ÉÈÒ³ÇÊ³iÐÑ³ÉÂ{ÜÑÐ{ÐVÈÑÑTÌÜiÉ~Ñ{ÈÉTËÇÉ{ÑÉÙ{Ñ×Ó¨É{³iÉ{³iÐ{~Ê~{Ì³i³ÑÑ¨~É³Ò~Ñ{³ÑÑ{~³ÒÉÙËÑÓ¨ÉÈÑØÉËÑ{Ñ~ÌÐiÜÜÒ

¬ÕÈÏÈÒÃÕÞÜØÃàËÚÇÏÙËÊÆÕËÔÄÚÎÚËÝÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÔÇËÐËÚ¦àËÏÚÕ
ÙÞËÚÏÑÄàÂÚÎÓÇÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÚÎÊËÆÚËØÎ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÍÍÒÕÑØÇÚÃÇÝÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÖØ×ÚÎÝËÔÄÚÎÚÇÝÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÏÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÖÕßÙßÔÁÚËÏÔÇÔÙÚÕÔËÐÏÙÒÇÓÏÙÓÄÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝ ÆÖØÕß
ÆÙÚËØÇÇÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ÑÚÎÙÂÚÎÝ
ÇÖÄÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝÚÕÏÚÃËÝËÐÏÙÒÇÓÏÙÓÕÆÂÚÇÔÎÇÔ¦ÍÑÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÎËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÖØÕÔÕÓÃÜÔÑÇÏ
ÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍ×Ô¿ÖÜÝÊËÃÞÔËÏÕ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÕÏÖØ×ÚÕÏËÐÏÙÒÇÓÏÙÓÕÃ
ÁÍÏÔÇÔÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÚ¦ÒÎÉÎ
ÚÕßÔÎÙÏÕÆÇÖÄÚÕßÝ©ÛÜÓÇÔÕÆÝ
ÚÕÑÇÏÁÑÚÕÚËÙßÔËÞÃÙÚÎÑË
ÁÜÝÑÇÏÚÏÝÖØ×ÚËÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß
 ÕßÇÏ×ÔÇ
ÏÇÚÕàÂÚÎÓÇÇßÚÄÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇÔÚÒËÃÖÕÒÆÚÏÓËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÇÖÄÕÛÜÓÇÔÏÑ¦ÑÇÏ¦ÒÒÇÁÍÍØÇÌÇ

ÚÇÕÖÕÃÇÊÏÇÙ×àÕßÔÓÕÔÇÊÏÑÁÝÓÇØÚßØÃËÝÑÕÒÕÆÛÜÝÊÏËØËßÔ¦ÚÇÄÙÇ
ÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙÚÎÑÇÔÙËÖËØÏÄÊÕßÝ
ËÖÏÊÎÓÏ×ÔÑÇÏÌßÙÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÚØÕÌ×ÔÖÕßÇÖÕÊËÑ¦ÚÏàÇÔÚÎÍËÜØÍÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏÑÇÛÏÙÚÕÆÙÇÔÊÆÙÑÕÒÎÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎÑÇÛ×ÝÑÇÏÙË
ÖËØÏÄÊÕßÝÇÔÇÚÇØÇÞ×ÔÄÖÜÝÚÜÔ
ÙÌÇÍ×ÔÚÎÝ ÎÝÕßÒÃÕßÑÇÏ
ÚÜÔÄÙÜÔËÖÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÑÇÚ¦ÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÜÔËÐÏÙÒÇÓÏÙÓ×ÔÍÔ×ØÏÙËÁÐÇØÙÎËÔÄÚÎÚÇ
ÇßÚÂÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÖÃÙÎÝÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÍÏÇÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝËÖÇÔËÑÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÕÆÝÖÕßÙßÔÁÈÎÙÇÔÓÁÙÇÙË
ÖÕÒÒÁÝÇÔÚÏÐÕÄÚÎÚËÝÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÚÇÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑ¦ÊÏÇÚ¦ÍÓÇÚÇ
²¦ÚÚÏËØÃÌ ÑÇÏ²¦ÚÚÏ²ÕßÓÇÍÏÕÆÔÑÄÓÎÙÚÎÔÃÊÏÇ
ËÔÄÚÎÚÇÍÃÔËÚÇÏÇÔÇÌÕØ¦ÙËÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÖÕßÑÇÚÕÏÑÕÆÔÚÇÔÇÖÄÏÔÕÈ¦ÓÈÇÑÕßÝÄÖÜÝÕÔÕÓ¦àÕÔÚÇÔ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÕÏ ØßÖÚÕÞØÏÙÚÏÇÔÕÃ
ËÐËÚ¦àËÚÇÏÕÚØÄÖÕÝàÜÂÝÚÕßÝÑÇÏ

ÙÞÕÒÏ¦àËÚÇÏÎ¦ÖÕÉÎÍÏÇÚÎÔËÑ
ÇÚÃÔÜÔÑÇÚÇÍÜÍÂÚÕßÝ
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙÚÎÊËÆÚËØÎËÔÄÚÎÚÇÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÙÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÆÙÚËØÇÇÖÄÚÎÔÑÇÛËÙÚÜÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÚÕßÑÇÏÖÕßËÃÞÇÔÜÝ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖÕÒÒÕÃÇÖÄÚÕßÝÏÔÕÈ¦ÓÈÇÑÕßÝÔÇËÓÌÇÔÏÙÚÕÆÔÊÎÓÕÙÃÜÝÜÝ²ØÏÙÚÏÇÔÕÃÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÊËÇØÑËÚ¦ÙÞËÚÏÑ¦ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇ
ËÖÇÔÁÔÚÇÐÎÝÙÚÕÔ²ØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄ
ÖØ×ÎÔ¡ÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏ
ËÔ×ÓÁÞØÏÚÄÚËÊÂÒÜÔÇÔÙÚÇÌÇÔËØ¦ÖÃÙÚÎÙÚÕÔ4Ü¦ÓËÛÙÚÇÑØßÌ¦
ÖÇØÁÓËÔÇÔ²ØÏÙÚÏÇÔÕÃ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÁÝËÃÔÇÏÕÏÇÔÇÍÍËÒÃËÝÙÚÏÝËÌÎÓËØÃÊËÝÄÖÜÝ! ÇÏÁÚËØÕÝ¡ÜÇÓËÛÇÔÄÝËÐÍÃÇÝ¢ßÒ¦ÐËÜÝÕÔÄÓÇÚÏ
ËÙÃØÎÝËÈÇÖÚÃÙÛÎÓËÚÕÔÕÓÇÙÛËÃÝ
Ü¦ÔÔÎÝB¯D®ÑÇÏÐËØÕÆ ÂÖÕß!
¬ÎÔÎÔ¡ÇãÕßÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÏÝÚÜÔ
ËÔÚÇÆÛÇ©ÛÜÓÇÔÏÑÂËÈÇÖÚÃÙÛÎ
ÕÒÄÑÒÎØÕÝÖØÕÙËÒÛÕÆÙÇËÏÝÚÎÔ

2015

©ØÛÕÊÕÐÃÇÔB¯D®ÑÇÏ!©ÏÔÕÈ¦ÓÈÇÑÕÝËÑ ØÂÚÕß¡ÇØÄÚÚÕßËÚ×Ô
ÓÕßÑÚ¦ØÎÝÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÕÝÍÔÜØÏàÄÓËÔÕÝÚÕßØÑÏÙÚÃ
ÜÝ ÏÇÔÂÝ²ÕßÙËãÔËÌÇÔËØ×ÛÎËÏÝ
ÚÎÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÔÖÃÙÚÏÔÞØÏÙÛËÃÝ
ÊÏ»ÍÃÕß¡ÆØÕßB¯DÕÔÕÓÇÙÛËÃÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¬ÎÇßÚÂÎÓÁØÇËÈÇÖÚÃÙÛÎËÏÝ²ØÏÙÚÄÔÑÇÏÕßÏÄÝÇßÚÕÆ
¡ÕßÙÚÇÌ¦Ý ÏÇÔÂËÚ×ÔB¯D
ÕÔÕÓÇÙÛËÃÝÇÆÒÕÝ®ÑÇÏÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÙÚÕÊÎÓÕÙÃËßÓÇ!¬ÕÏÕßÚÕÚØÄÖÜÝÕÏÏÔÕÈ¦ÓÈÇÑÕÏÚÎÝ ØÂÚÕß¡ÇØÄÚÚÕßËÒÖÃàËÚÇÏÄÚÏËÔÚÄÝ
ÕÒÃÍÕßÛÇËÑÒËÃÉÜÙÏ®
ÚÎÞØÂÙÏÓÎÓËÒÁÚÎÚÕß ÜÙÚÂ
ÕÑÏÔÄÌÚÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝ
ÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÏÝÒÏÔÕÈÇÓÈÇÑÏÑÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÚÕßÔÎÙÏÕÆÑÇÏËÐËÚ¦àÕÔÚÇÏ
ÕÏÒÄÍÕÏÖÕßÙßÔÁÚËÏÔÇÔ×ÙÚËÕÏ
Ñ¦ÚÕÏÑÕÃÚÕßÝËÃÚËÔÇËÓÌÇÔÏÙÚÕÆÔ
ÊÎÓÕÙÃÜÝÜÝ²ØÏÙÚÏÇÔÕÃËÃÚËÔÇ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇàÕßÔÙÚÎÔÇÖÕÑØßÌÃÇÑÇÏÓËÚÎÔÖ¦ØÕÊÕÚÕßÞØÄ-

ÔÕßÔÇËÑÚÕßØÑÏÙÚÕÆÔÑÄÓÎÙË
ÐËÞÜØÏÙÚÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÍÃÔËÚÇÏÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔÇÔËÖÏÚßÞÂÖØÕÙÎÒßÚÏÙÚÏÑÂÊØ¦ÙÎ ÇÛÕÒÏÑ×ÔÙÚÇÞÜØÏ¦
ÚÎÝËÖÇØÞÃÇÝËÓËÙÕÆÓËÙÚÄÞÕÔÇ
ÖØÕÙËÚÇÏØÏÙÚÕÆÔÚÕßÝÇÙÚÇÛËÃÝ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ÏÔÕÈ¦ÓÈÇÑÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÕßÝ¬ÎÔÁÑÊÕÙÎÙßÓÖÒÎØ×ÔÕßÔÇÔÁÑÊÕÚÇÁÍÍØÇÌÇÑÇÏÊÎÓÕÙÏËÆÓÇÚÇÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆ¬ÆÖÕß
ÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÑÇÏËßØËÚÂØÏÕ¿ÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÚÕÔÖØÄÒÕÍÄÚÕßÚÕàÂÚÎÓÇÚÜÔËÐÏÙÒÇÓÏÙÓ×ÔÊËÔËÐÇÔÚÒËÃÚÇÏÇÌÕÆÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÙÞËÚÏÑ×ÔËÍÍØ¦ÌÜÔ
ÑßØÃÜÝÚÜÔÖØ×ÚÜÔÞØÄÔÜÔÚÎÝ
ÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÝÚÎÝ ÆÖØÕßÇÖÄÚÕßÝ
©ÛÜÓÇÔÕÆÝÖÕßÛÇÊÏÇÙÇÌÂÔÏàÇÔ
ÖÕÒÒÁÝÖÚßÞÁÝÚÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÇÖØÄÙÏÚÇÑÇÏÇÔÁÑÊÕÚÇ®ÇÖØÕÙÛÁÚÇÓËËÓËÃÝÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ÊÏËØËßÔÎÛÕÆÔÚØÄÖÕÏÙßÍÑØÏÚÏÑÂÝ
ÓËÒÁÚÎÝÑÕÔÚÏÔ×ÔÏÙÚÕØÏÑ×ÔÖÇØÇÒÒÂÒÜÔÄÖÜÝÇßÚÄÚÎÝ ØÂÚÎÝ
ÄÖÕßËÐÏÙÒÇÓÏÙÓÕÃÑÇÏËÖÇÔËÑÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÕÃÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÇÔÄÞÏÃÊÏÇ
ÖÇØÄÓÕÏÇÏÙÚÕØÏÑÂÊÏÇÊØÕÓÂÓËÚÕ
ÃÊÏÕÖØÕÙÜÔÆÓÏÕÒÏÔÕÈ¦ÓÈÇÑÕÏ
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΑΘΩ

ΔΗΜΟΥΛΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΑ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

Η ποίηση του προσωρινού

Σ

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο και ζει
στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στην Αθήνα και στο Αμβούργο.
Επειτα από δεκαετή επαγγελματική
εμπειρία σε διεθνείς οργανισμούς
στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι και στο
Μόναχο, επέστρεψε στην Αθήνα
όπου εργάζεται σε μεγάλη ελληνική τράπεζα. Τον Δεκέμβριο του
2014 κυκλοφόρησε η πρώτη της
νουβέλα «Αυτός ο ένας, ο Αρίστος»
και το 2017 ακολούθησε η συλλογή διηγημάτων «Μικρά πείσματα».
Πρόσφατα εκδόθηκε το μυθιστόρημα «Ο φταίχτης» (εκδ. Καστανιώτης), το οποίο έγραψε σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Κωστή
Σχιζάκη, ιδρυτή του Μουσείου Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0ÑÓ³Ñ³È.ÑËÂi¨Ð³×¨ ¨¨Ë~È.×¨ÒVÉ~Ùå³ËÙÉØ~Ñ{³i
t(ÜÑ³ÉËÑÛ{ÑÐÑ³{Öu³iØÉ¨Ó
,Ù¨ÓÙÑÉ~ÙÑ³Ñ{³iØ
SHUTTERSTOCK

το τεύχος ÚÕßÌÛÏÔÕÖ×ØÕßÚÕß
7HYPZ9L]PL^ÚÕß ÕÕß¦ÒÇÝÕÔËÃÞËÓÏÇËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÙßàÂÚÎÙÎÓËÚÕÔÖÕÏÎÚÂ¡ÇØÑ
ÚØÇÔÚ ÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝ
ÖØÏÔÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÚÏÓÎÛËÃÓËÚÕ
ÈØÇÈËÃÕÕÆÒÏÚàËØ©ÕÔÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÏÝÙßÍÍØÇÌÏÑÁÝÙßÔÂÛËÏËÝ
ÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßËÃÞËÇÖÁÔÇÔÚÃ
ÚÕßÑÇÏÚÕßÇÔÁÌËØËÄÚÏÕÑÃÔÙÓÖËØÍÑÏÙÞßØÏàÄÚÇÔÄÚÏÓËÚ¦ÚÇ
ÚÕßÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÔÇÐÇÔÇÑÕÏÚ¦àËÏÄÚÏÁÍØÇÌËÑÇÏÄÚÏÚÕÖØ×ÚÕ
ÖØÕÙÞÁÊÏÕÂÚÇÔÚÕÚËÒÏÑÄÇ
ÂÛËÒÇÔÇÍØ¦ÌÜÓÄÔÕÁÔÇÖØÕÙÞÁÊÏÕÑÇÏÔÇÚËÒËÏ×ÔÜËÑËÃÇÒÒ¦ÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÙÖÇÔÏÄÚÇÚÇ®
ÇÖ¦ÔÚÎÙËÕÚØÇÔÚÁØËÏÝÊËÔ
ËÃÓÇÏÇÖ»ÇßÚÁÝÚÏÝÏÊÏÕÌßãËÝÖÕß
ÚÕÖËÚßÞÇÃÔÕßÔÓËÚÎÔÖØ×ÚÎ®
ÚÕÔÚØÇÔÚ¦ØËÙËÔÇÍÃÔËÚÇÏ
ÇßÚÕÙÇØÑÇÙÚÏÑÄÝÙÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÚÕßÑÇÏÔÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÖØÕÙËÑÚÏÑÄÝÙÚÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÕß
ÚÇÕÖÕÃÇÊÕÆÒËßËÓËÛÇßÓÇÙÚÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙËÒÁÐËÏÝÑÇÏÔÕÂÓÇÚÇ
ÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÕÃÎÙÎÓËÚ¦ÚÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ßÖÂØÐËÁÔÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÓÁÍËÛÕÝÑÇÏÞ¦ØÎÙÚÎÔ
ÇÔÛÕÒÕÍÃÇØÕÙÜØÏÔÂÇÏÜÔÏÄÚÎÚÇ®ÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÇÑÞÏÑÄÔÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎ
ÑÇÏÇÔÛÕÒÄÍÎÙÎÙÎÓÃÔÇÝÎØÕÍÏ¦ÔÔÎÚÕÔÍÔÜØÃàÕßÓËÚ×ØÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ËÔÔÂÛÎÑËÙÚÕÔ ÇÔÇÊ¦ÄÓÜÝ
ÓËÍ¦ÒÜÙËÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝÙßÞÔ¦ÖÄÒËÏÝÑÇÏ
ÁÖËÏÚÇÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÏÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÕß
ÖÇÚÁØÇÚÕßÁàÎÙËÍÏÇÑ¦ÖÕÏÇÞØÄÔÏÇÙËÇØÑËÚÁÝÞ×ØËÝÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝØÍÄÚËØÇÙÖÕÆÊÇÙËàÜÍØÇÌÏÑÂÙÚÕÁÏÒÙßÔÁÞÏÙË
ÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÚÕßÙÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÖÕÃÎÙÎÜÝßÖÄÚØÕÌÕÝ¢ÕßÒÓÖØ¦ÏÚ
ÙÚÎ¢ÒÜØËÔÚÃÇÐÇÔÇÍÆØÏÙËÙÚÎÔ
ÓËØÏÑÂÑÏÁÖËÏÚÇÊÃÊÇÐËÁÔÇÞØÄÔÕÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕßªÃÕÔÚË
¬àÇÔÁÏØÕ©ÏËÓÖËÏØÃËÝÚÎÝÔÕÓÇÊÏÑÂÝàÜÂÝÚÜÔÖØ×ÚÜÔÚØÏ¦ÔÚÇÚÕß
ÞØÄÔÜÔÊËÔËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
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ÚÎÙÆÔËÙÎÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÎÙßÓÖÚÜÓÇÚÕÒÕÍÃÇËÔÄÝËØÜÚÏÑÕÆÊØ¦ÓÇÚÕÝËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔÎÙßÔ¦ÓÇ
ÖÕÒÆÁÐßÖÔÇÚÎÙßÓÈÕÒÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÚÇÐÏÊÏÕÆÇÂÚÇÔÖÇØ¦ÒËÏÉÎÔÇÓÎÔËÏÖÜÛËÃËÖÃÙÎÝÖÜÝÚÕ
ÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏÑÇÚÇÌÇÔ×ÝÑÇØÖÄÝ
ÙÕÈÇØÂÝÊÕßÒËÏ¦Ý

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

 ¨Ð{Ìi¨Ó{³ÇÉ¨³K{KÜË
tÒ¨{(Ì³É¨u³iØ0Ç,ÌÈÜ{o~U
Ño¨~Ì¨{³VÐÉÈÚÉ³{~Ê~Ñ{
ÑÑÜÈ³{~Ê~ÓiVÉ³{ÐÌÜÉÐi
~Ñ{VKÓKÑ{ÑVoÈÑË~ÑwÐÒo{Ñj
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

0iÑ¨o~É¨Ë³{È¨ÉÒ¨V³åÙ¨ÓÑ ÐÉ{¨Ë~V³iÑ¨ËÑÑÒ¨³iV³{TÒÜi{ÙÒ~i~Ñ{
ÌÜÈØ³ÈØÊ¨ÓØ³ÈØ1ÑÑÜÑÐKÒÑÐÉÓÑÙÉËÑÌ³ÑTÉ¨Ò~{ÑÐÈÉÙ¨É¨Ì~Ê

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

Û{ÑKÒÇ³ÑØ³iÐÉÜÓ³i³È(Ñ³ÉÜÊÈ~ÒÜÑt$³Ñ³¨ÊÐÑoËÉ³Ñ{
ÌÐÑuÉ~Ùåo¨ÑV~Ñ³ÑÌiÑÑÈ³Ì
ÈÉËTÑÙ{Ñ{ÚÑÚÉËÑÌÑ{ÙËVÐÓÑ
ÑÌ³{ØÉÂ{³¨ÊÉ{Ø³iØ¨i³{~{ÒØ
o{Ño{ÒØÐÈVÌ³{ÙiÜÑÙÊÐ{ÑÜÓÂiVÐ{Ñ
ÐÌiÜÓÂiÐ¨ÉËÑÓTÉ{³ÌÉØÉ¨ÐiÉËÉØ~Ñ{Ñ¨Ñ~ÜÒÙ{ÑÌÉØ~Ñ{{
¨ËÇÉØ³ÙÓÙ¨VÌ{~Ñ{{Ù¨ÌÐ{ÈÑËoÉ{³Ñ¨ÑÐÖÚ{
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

É{³ÑÑÌ³¨Ë³iÑÌÉ{¨ÑÜ~ÜÊ¨Ñ³¨³³ÌÐ³ÈtåÚ¨ÈT¨ËØ{Ù{Ì³i³ÉØu³È,ÌÐÉ¨³
ÖÇ{ÜVÑÌ³ÑoÉ¨ÐÑ{~ÒÉ~Ù
+À²
Και το βιβλίο που έχετε διαβάσει
τις περισσότερες φορές;

ÈÒÐÑ{VÑÜÜÒÉËÑ{ÐÈ³{~Ì(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑ~ÜÑ{~ÌÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ³ËÙ{ÑKÒÇÑÌÑ{ÙË~Ñ{
ÈÉTËÇÑÙ{ÑKÒÇÑ~ÒÚÉ~³iÉ
ÙÖÙ{Ñ×¨É³{~ÓØoÜÉØ{Ñ
ÐÓ¨ÑÚÑÑØ³ÑÑooÉËÜj
Πώς «γεννιέται» ένα μυθιστόρημα
δύο συγγραφέων;

É³ÌÜÐiVoÉÑ{Ù¨ËÑ~Ñ{ÙiÐ{È¨o{~ÊTÑ¨ÒÚÑÓÜÉoÑÉ¨³³ÒÙ{ÉÜÜÊÙÈÜÉ{Ò~Ñ{
ÑËÚiÐÑÉÈÚÖiØ¨Ø³ÒÜÜ
Èoo¨Ñ×ÓÑV~Ñ³Ò³iÉËii
~Ñ{ÜÉËÑi³~É{ÐÓÐÑØV³Ñ
ËÑÉ~³¨ÑoÐÒ³ÉÐËÚi~ÑÐÉ³ÓÉ{³Ñ
Τελικά, ποιο είναι το μυστικό για
να κερδηθεί και να κρατηθεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη;

(ØÐ¨ÉËÑ³o¨ËÇÉ{~ÑÉËØ«
ØÉËÑ{~Ò³{ÐÑo{~ÌÈÙÖ~ÜÑ
É¨ÐiÉÖÉ³Ñ{
Εργασία στον χρηματοπιστωτικό
τομέα και λογοτεχνία: τι δίνει το
ένα στο άλλο στην περίπτωσή σας;

$³ÑÂÉ~ËiÑÑo¨Ò×iÉÑooÉÜÐÑ³{~ÊÐÈ¨ÉËÑÉËTÉÊÙiÙ{ÑÐ¨×ÚÉËå³ËÚÉ³ÑiÉÐÉ{¨ËÑÐÈ³iØ
{~Ð{~ÊØÑÑÜÖ³¨{ÑØÈÉ³ÓÜÉÉ
{ÚÑÌ³Ñ³Ñ³iÒ~ii³iØÑ¨Ñ³i¨i³{~Ì³i³ÑØ~Ñ{³Ñ~Ñ¨{ÑË³iØ
o¨Ñ×ÊØ
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

AP/ FRANK AUGSTEIN

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Λίντα Ρόνσταντ
Θρύλος ÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÙÚÎÊËÑÇË
ÚÃÇÚÕß»ÓËÈØÇÈËÃÇÑØ¦ÓÏ
ÙÚÎÔÖÕÒÆÞØÕÔÎÑÇØÏÁØÇÚÎÝÎÃ
ÔÚÇªÄÔÙÚÇÔÚËÃÔÇÏÖÒÁÕÔËÚ×Ô
ØÁÛÎÑËËÑÔÁÕßÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎ
ÚÇÖÇØÄÚÏÇÖÕÙÆØÛÎÑËÇÖÄÚÄÚË
ÖÕß¦ØÞÏÙËÔÇàËÏÓËÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇ
¦ØÑÏÔÙÕÔÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ¬ÕÔ
ËÑÁÓÈØÏÕÛÇÚÏÓÎÛËÃÙÚÎÔ©ß¦ÙÏ
ÍÑÚÕÔÙÚÕ ÁÔËÔÚÏÁÔÚËØÇÒÒ¦Î
ÓËÍ¦ÒÎÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÁØÞËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÁÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÓËÛÁÓÇÚÎàÜÂ
ÚÎÝÃÔÚÇªÄÔÙÚÇÔÚÕÂÞÕÝÚÎÝ
ÌÜÔÂÝÓÕß®

Φόρος τιμής στον Ρόμπερτ Φρανκ
ΤιμώνταςÚÎÓÔÂÓÎÚÕßÌÜÚÕÍØ¦ÌÕß
ªÄÓÖËØÚ¢ØÇÔÑ  ÎÛÔÏ
ÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ËÍÑÇÏÔÃÇÙËÓÏÇËÏÊÏÑÂËÍÑÇÚ¦ÙÚÇ
ÙÎÓËÖÁÔÚËÇÖÄÚÏÝÖÒÁÕÔËÓÈÒÎ
ÓÇÚÏÑÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÕÏÕÖÕÃËÝ
ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÕß
ÓÕßÙËÃÕßÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎ
ÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÚÁÞËÏÚÎÓËÍÇ
ÒÆÚËØÎÙßÒÒÕÍÂÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÚÕß
ªÄÓÖËØÚ¢ØÇÔÑÑÇÏÇßÚÁÝÖÕßËÖË
ÒÁÍÎÙÇÔËÑÖØÕÙÜÖÕÆÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
 ÁÜÝ ÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÊÎÒÇ
ÊÂÄÒÇÚÇÙÚ¦ÊÏÇÚÎÝËÐÁÒÏÐÂÝÚÕß

Η μεγάλη έκθεση του Αντονι Γκόρμλι
Ο διάσημος ØËÚÇÔÄÝÍÒÆÖÚÎÝÔÚÕ
ÔÏÑÄØÓÒÏÖÕßÌÁÚÕÝÖØÕÑ¦ÒËÙË
ÓËÍ¦ÒÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏÙÚÎÔÒ
Ò¦ÊÇÓËÚÎÓËÍ¦ÒÎËÏÑÇÙÚÏÑÂÖÇ
ØÁÓÈÇÙÂÚÕßÙÚÎÂÒÕËÃÔÇÏÇÖÄ
Ú×ØÇÑÇÏÍÏÇÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂ
ÔËÝÚÕÚÏÓ×ÓËÔÕÖØÄÙÜÖÕÙÚÎÇ
ÙÏÒÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇ¬ËÞÔ×ÔÙÚÕÕÔ
ÊÃÔÕÚÕËÐÇÃØËÚÕÇßÚÄÓÕßÙËÃÕ
ÕÑÄØÓÒÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎÓËÍ¦ÒÎ
ÚÕßÁÑÛËÙÎËÑÛÁÚÕÔÚÇÝÖÇÒÇÏÄÚË
ØÇÑÇÏÔÁÇÁØÍÇÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË
ËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÕßÝÞ×ØÕßÝÚÎÝÇÙÏ
ÒÏÑÂÝÑÇÊÎÓÃÇÝ

Σούζαν Σόνταγκ, βιογραφία
Η νέα ÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÎÝÕÆàÇÔÄ
ÔÚÇÍÑËÃÔÇÏÚÕËÑÊÕÚÏÑÄÍËÍÕÔÄÝ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÁØÍÕÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆ
ËØËßÔÎÚÂ¡ÖÁÔÚàÇÓÏÔ¡ÄÕßàËØ¬Õ
ÈÏÈÒÃÕÙËÒÃÊÜÔËÃÔÇÏÄÚÏÖÏÕ
ËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÄÁÞËÏÍØÇÌÚËÃÍÏÇÚÎ
ÄÔÚÇÍÑ ÜÝÑÕØßÌÇÃÇ
ÓËØÏÑÇÔÃÊÇÊÏÇÔÕÕßÓÁÔÎ©¡ÖÁ
ÔÚàÇÓÏÔ¡ÄÕßàËØËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÊÏË
ÐÕÊÏÑ¦ÙËÄÒÇÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕßÇÖÇ
ÙÞÕÒÕÆÙÇÔÚÎÙÑÁÉÎÚÎÝÄÖÜÝÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇÚÕß(0+:ÕÖÄÒËÓÕÝÙÚÕ
ÏËÚÔ¦ÓÎÖÚ×ÙÎÚÕß¬ËÃÞÕßÝÎ
ÖÕÒÏÕØÑÃÇÚÕßËØ¦ÍËÈÕ

Κίριλ Πετρένκο, ο αντιμαέστρος
Μακριά ÇÖÄÚÇÌ×ÚÇÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄ
ÚÎÚÇÝÑÇÏÙËÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄÑ¦ÛË
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄÚÁÞÔÇÙÓÇÕÔÁÕÝ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ¢ÏÒÇØÓÕÔÏÑÂÝÚÕß
ËØÕÒÃÔÕßÕÞØÕÔÕÝ ÃØÏÒË
ÚØÁÔÑÕËÃÔÇÏÑÒÇÙÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÇÔÚÏÙÚ¦ØÔÁÒÇÈËÁÔÇÔÏÙÚÕØÏÑÄ
ÕØÍÇÔÏÙÓÄÑÇÏÄÙÕÏÊÕßÒËÆÕßÔÓÇ
àÃÚÕßÊÎÒ×ÔÕßÔÒ¦ÚØËÏÝÜÙÚÄÙÕ
ÕÃÊÏÕÝÛÁÒËÏÔÇÇÌÂÔËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÔÇÓÏÒ¦ËÏÍÏÇËÑËÃÔÕÔËÔÔÂÛÎ
ÑËÙÚÎÏÈÎØÃÇÇÒÒ¦ÇÖÄÎÒÏÑÃÇ
ËÚ×ÔÂØÛËÓËÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕß
ÙÚÎÏÁÔÔÎÄÖÕßÙÖÕÆÊÇÙË

JULIEN MIGNOT / THE NEW YORK TIMES

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÑØÚÉÐÌØÈÈ×ÑÐÓØÐÉ³(Ñ¨Ë{V³ÑoÉÓÚÜ{ÑÐ{ÑØ$É¨ÑØ
ΓΑΛΛΙΑ
Το έτος  ËÖÃÕßÊÕÈÃÑÕßq
ÑÇÏÑßØÃÜÝËÖÃÇÔ¡ÖÇÚÃÙÚ ÕÒ
ÓÖÁØÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÖÕßËÔÙ¦ØÑÜ
ÙËÜÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕ
ÄØÇÓÇÍÏÇÁÔÇÔÁÕÇØÃÙÏÏÊØÆ
ÛÎÑËËÖÏÙÂÓÜÝÎ©ÖËØÇÚÜÔÇ
ØÏÙÃÜÔ¬ÕÔÕÇÏ×ÔÇÚÕÇØÃÙÏ
ËÖÇÔÇÙÞËÊÏ¦ÙÚÎÑËÓËÓËÍ¦ÒÕßÝ
¦ÐÕÔËÝÑÇÏÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÎÔÁÇ
àÜÂÖÕßÁÌËØÔËÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝ
Î©ÒÒÇÔÊÃÇÂÚÇÔÃÙÜÝÚÕÖÏÕÖØÕ
ÕÊËßÚÏÑÄÑÇÏËÆÖÕØÕÑØ¦ÚÕÝËÑËÃÔÎ
ÚÎÔËÖÕÞÂËÔ×ÏÙÞßØÂÂÚÇÔÑÇÏÎ
ÇÔÚÏÖÇÒÄÚÎÚÇÓËÚÎÔÍÍÒÃÇÖÕß

ËÃÞËàÂÙËÏÚÎÔËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÓËÚÕÔ
©ÒÏÈËØ ØÄÓÍÕßËÒÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕß¬ÕÖËØÃÒÇÓÖØÕÑÚÃØÏÕ
ÚÎÝÖÇÒÇÏ¦ÝÖÒÁÕÔ©ÖËØÇÝÚÕß
ÇØÏÙÏÕÆÚÎÝ©ÖËØ¦ÑÇØÔÏÁÇÖÄ
ÚÕÄÔÕÓÇÚÕßÇØÞÏÚÁÑÚÕÔ¦ÚÎÝËÃ
ÔÇÏÌßÙÏÑ¦ÖÕÒÆÔËÄÚËØÕÇÒÒ¦
ÌÁÚÕÝÍÏÕØÚ¦àÕÔÚÇÏÚÇÞØÄÔÏÇ
ÓÏÇÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÊÏÇÊØÕÓÂÝ ÇÏÕÏ
ÖØÕÈÕÒËÃÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÊËÃ
ÞÔÕßÔÇßÚÄÚÕÖÇÙÃÍÔÜÙÚÕÕÏÑÕ
ÊÄÓÎÓÇÎÒÏÑÃÇÝÓÄÒÏÝËÚ×Ô
©ÖËØÇÚÕÑÚÃØÏÕÖÕßÄÒÕÏÍÔÜ
ØÃàÕßÓËËÃÔÇÏÁÓÈÒÎÓÇÚÜÔÇØÏ
ÙÃÜÔÚÎÝqÇÒÒÏÑÂÝßÚÕÑØÇÚÕ

ØÃÇÝÑÇÏÇÔÑÇÏËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÚÕ
ÓËÚ¦ÊÎÒÇÊÂÚÎÔÑÇÚ¦ØØËß
ÙÎÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÚÕß§ÇÖÕÒÁÕ
ÔÚÕÝqËÃÔÇÏÖØÕáÄÔÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝ
ÚÕÓÂÝÖÕßËÖÁÌËØËÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÕËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÚÏÑÄ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÚÜÔÊËÑÇËÚÏ×Ô
ÑÇÏßÚÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÄØÇ
ÓÇÚÕß§ÇÖÕÒÁÕÔÚÕÝqËÐËÚÁÒË
ÙË¦ØÚÏÇÜÝÊÎÓÄÙÏÕÝÒËÏÚÕßØÍÄÝ
Õ/H\ZZTHUU©ÖËØÇÚÕËÔÚß
ÖÜÙÏÇÑÄÑÚÃØÏÕÖÕßÙÂÓËØÇÈÒÁ
ÖÕßÓËÍËÔÔÂÛÎÑËÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÄ
ÚÕÖÔËÆÓÇØÞÏÙËÔÇÞÚÃàËÚÇÏÚÕ
ÑÇÏÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕ

ÖËØ¦ÚÜÙÂÚÎÝÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
ÎÒËÑÚØÕÌÜÚÃÙÚÎÑËÖÒÂØÜÝ
©§ÇÖÕÒÁÜÔqÊËÔÙßÓÖÇÛÕÆÙË
ÚÇÉÎÒ¦ÊÁÔÚØÇÖÕßÁÑØßÈÇÔÚÇ
ÕÏÑÕÊÕÓÂÓÇÚ¦ÚÕßÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÎ
©ÖËØÇËÃÔÇÏÖÇÔÚÇÞÄÛËÔËÒËÆÛËØÎ
ÏÇÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝ©ÖËØÇÝÚÜÔ
ÇØÏÙÃÜÔÜÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÑÇÏÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÎÝ©ÖËØÇÝÚÎÝÇÙÚÃÒ
ÒÎÝÎÊÏËÆÛßÔÙÎÖÇØÂÍÍËÏÒËÓÏÇ
ÙËÏØ¦ÇÖÄËÏÑÇÙÚÏÑÁÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦
ÙËÏÝ¡ÃÇÇÖÄÇßÚÁÝËÃÔÇÏÎÖÇØÁÓ
ÈÇÙÎÚÕßËÏÑÇÙÚÏÑÕÆ ÒÕÔÚËÈÁÑ
ÕÕÖÕÃÕÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÞØßÙÕÖÕÃ
ÑÏÒÚÕßÝÚØÕÞÕÆÝÖÕßÚÕÖÕÛËÚÂÛÎ

ÑÇÔÙÚÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÑÒÏÓÇÑÕÙÚ¦
ÙÏÕÚÎÝ©ÖËØÇÝÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÚÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÌÕßÇÍÏÁÖÕß×Ý
ÙÂÓËØÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÓËÍÇÒËÃÕßÃÔÇÏÚÓÂÓÇÚÕßÓËÍ¦
ÒÕßÌÜÚÕØËÖÕØÚ¦àÖÕßÖÇØÂÍÍËÏ
ÒÇÔÕÏ5L^@VYR;PTLZÍÏÇÔÇÙÎ
ÓÇÚÕÊÕÚÂÙÕßÔÚÇÒÇÓÖØ¦ÍËÔÁÛÒÏÇ
ËÔÄÝÛËÙÓÕÆ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÎ
©ÖËØÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÙÚËÔ¦ÙßÔÊËÊËÓÁÔÎÓËÚÎÔÑÒÎ
ØÕÊÕÚÎÓÁÔÎËÏÑÄÔÇÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÄÙÕÑÇÏÎÉÃÊÇÚÕß
ØÏ¦ÓÈÕßÎÇÔÇÍÃÇÚÜÔÇØÏÙÃ
ÜÔÑÇÏÕÆØÍÕÝÚÕßáÌËÒ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η θέση σου στην οικογένεια των πραγμάτων
Προ ημερών, ÎËÐÇÏØËÚÏÑÂÓËÚÇÌØ¦
ÙÚØÏÇÑÇÏÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝ¡ÇØÍÇØÃÚÇ
ÇÞÇØÏ¦ÊÕßÁÑÇÔËÓÏÇÇÔ¦ØÚÎÙÎ
ÙÚÎÙËÒÃÊÇÚÎÝÙÚÕ-HJLIVVRÚÎÔ
ÕÖÕÃÇËÃÊËÕÑÆØÏÕÝÑØÏÑÇÏÑÄÒÒÎ
ÙËÚÇÔÁÔÇÖÕÃÎÓÇÁÔÇ¦ÍÔÜÙÚÕ
ÖÕÃÎÓÇÔÇËÑÖÒÎÑÚÏÑÄÖÕÃÎÓÇÕÏ
ÍØÏÄÞÎÔËÝ®ÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÓËØÏ
ÑÇÔÃÊÇÝÖÕÏÂÚØÏÇÝ¡ÇÃØÎÝ©ÒÏÈËØ
©ÒÏÈËØËÃÞËÍËÔÔÎÛËÃÚÕ ÑÇÏ
ÖÁÛÇÔËÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÇÔÕß¦ØÏÕ
¡ÇØÍÇØÃÚÇÇÔÁÈÇÙË®ÚÕÖÕÃ
ÎÓÇÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦¡ËÚ¦ÕÑÆØÏÕÝ
ÑØÏÓÕßàÂÚÎÙËÔÇÚÎÝÍØ¦ÉÜÏÊÏ
ÇÏÚÁØÜÝÑÇÏÔÇÚÎÝàÎÚÂÙÜÔÇÓÕß
ÙÚËÃÒËÏÓÏÇÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕßÖÕÏÂ
ÓÇÚÕÝ¡ÇØÍÇØÃÚÇÇÔÚÇÖÕÑØÃ
ÛÎÑËÓÁÙÇÙÚÎÔÃÊÏÇÓÁØÇ©ÑÆØÏ
ÕÝÑØÏÚÆÖÜÙËÚÕÓËÚÇÌØÇÙÓÁÔÕ
ÖÕÃÎÓÇÚÕÊÃÖÒÜÙËÑÇÏÚÕÁÈÇÒË
ÙÚÕÖÕØÚÕÌÄÒÏÚÕßßÞÇØÏÙÚÂÙÇ
ÓËÓÇàÃÚÎ¡ÇØÍÇØÃÚÇÍÏ»ÇßÚÄÚÕ
ÓÏÑØÄÓËÍ¦ÒÕÊ×ØÕ
¡ÕßËÃÖËÕÑÆØÏÕÝÑØÏ!©ÖÜÝ

«Πες μου για την
απόγνωση, τη δική σου,
/ να σου πω κι εγώ
για τη δική μου».
ÄÚÇÔÍÔÜØÃàËÏÝÕØÏÙÓÁÔÕßÝÇÔÛØ×
ÖÕßÝÑÇÏÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÓÇÚÏ¦Ñ¦ÚÏ
ÙËÊÁÔËÏÓÇàÃÚÕßÝÁØÜÚÇÝ"ÖÄÛÕÝ"
ÇÖËÒÖÏÙÃÇ"ÓÕÔÇÐÏ¦"ÊÏÇÙÚØÕÌÂ"
ÁÚÙÏÍÃÔËÚÇÏÓËÓËØÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇ ÇÏ
ÓËØÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇËÃÔÇÏÙÇÔÓÕßÙÏÑÂ
ÙÇÔÚØÇÍÕÆÊÏ!ÓËÚÕÖÕßÚÕÇÑÕÆÝ
ÒËÝÇßÚÄÍØ¦ÌÎÑËÍÏÇÓÁÔÇ¶ÑÏÇÝ
ÁÞËÏÍØÇÌËÃÍÏÇÞÏÒÏ¦ÊËÝ¦ÒÒÕßÝ
©Ï¸ÍØÏÄÞÎÔËÝ¹ÚÎÝ©ÒÏÈËØËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÓËÙßÔËÖÂØËÇÓÁÙÜÝ
ÙÞËÊÄÔÇÖÄÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝ
ÖÕßËÃÔÇÏÚÄÙÕÇÖËÒËßÛËØÜÚÏÑÕÃ
ÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÓÏÇÖÏÇÔÏ
ÙÚÏÑÂÙÆÔÛËÙÎÚÕß¡ÖÏÒÈÇÔÝÚÕ
¸/H\U[LK/LHY[¹ÇÖÄËÑËÃÔÕÚÕÓÕ

«Στο μεταξύ {Ño¨{ÌTiÉØViÜÒ³¯~ÑÚÑ¨ÌoÑÜÒÇ{ÑÓ¨ÑV¯³¨ÑKÒÉ
ÒÜ{o{Ñ³Ë³{³ÈØ¯${Ø~{ÑÉËÑ{V~{ÌÐÌØV¯$~ÌÐØ³Ó~É{
Ñ{T³ÌØ³i¯×Ñ³ÑËÑÈu

ÔÇÊÏÑÄ¦ÒÓÖÕßÓÚÕ¸,_WSVYH[PVUZ¹
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÇÑÄÓÇÔÇËÃÔÇÏÚÕ
¦ÔÕÏÍÓÇÇÖÄÚÕ¸.SHZZ^VYRZ¹ÚÕß
¢ÃÒÏÖÑÒÇÝÂÁÔÇÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚË
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ¦ÔÇ§ÚËÒªÁÏÃÔÇÏ
ÓË¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÁÔÇÖÕÃÎÓÇÖÕßÚÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÙËÇÔÇÙÚÇÚ×ÔËÏ
ÙÕßÔÕÏÑÕÑßØËÆËÏÚÎÔÉßÞÂ!ÐÇ
ÔÇÈØÃÙÑËÏÝÚÎÛÁÙÎÙÕßÙÚÎÔÕÏÑÕ
ÍÁÔËÏÇÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÇÍÇÖ×ÔÚÇÝ
ÄÚÏÇÍÇÖ¦ÝÙÚ»ÇÒÂÛËÏÇ®
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÈ¦àËÏÙÚÕ@V\;\IL
ÚÎ¡ÇÃØÎ©ÒÏÈËØÔÇÊÏÇÈ¦àËÏÎÃÊÏÇ
ÙÚÕÖØÜÚÄÚßÖÕÚÏÝÍØÏÄÞÎÔËÝ®
ÜÖÇÃÔÕßÓËÍÏÇÒÃÍÕÄÖÜÝÄÚÇÔ
ÇÑÕÆÓËÚÏÝÓÕßÙÏÑÁÝÓÇÝÄÖÜÝÄÚÇÔ
ÈßÛÏàÄÓÇÙÚËÓÁÙÇÙËÓÏÇÍßÔÇÃÑÇ
ÄÖÜÝÄÚÇÔÛßÓÄÓÇÙÚËÄÒÇÄÙÇÛÇ
ÛÁÒÇÓËÔÇÐËÞ¦ÙÕßÓËÄÖÜÝÄÚÇÔ
ÑÕÏÚ¦àËÏÝÁÔÇàËßÍ¦ØÏÓ¦ÚÏÇÖÕßÙÕß
ÒÁÔËÉÁÓÇÚÇ¬ÕÖÕÃÎÓÇÄÓÜÝÚÕ
ÖÕÃÎÓÇÇÖÇÒÆÔËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÑ¦ÛË
ÎÊÕÔÂÑÇÏÑ¦ÛËÖÄÔÕÊßÙÈ¦ÙÚÇÞÚÕ
ÊÕÆÑÇÏÎÜØÇÃÇÓËÚ¦ÌØÇÙÎ

ÚÕßÖÕÏÂÓÇÚÕÝÇÖÄÚÎ¡ÇØÍÇØÃÚÇ
ÇÞÇØÏ¦ÊÕß!©ÆÚËÔÇËÃÙÇÏÑÇÒÄ
ÖÇÏÊÃÕÆÚËÔÇÑ¦ÔËÏÝÞÏÒÏÄÓËÚØÇ
ÓÁÙÇÙÚÎÔÁØÎÓÕÙÚÇÍÄÔÇÚÇÍÏÇ
ÓËÚ¦ÔÕÏÇ¡ÄÔÕÔ»ÇÌÂÔËÏÝÇßÚÄ
ÚÕÓÇÒÇÑÄàÜ¦ÑÏÚÕÙ×ÓÇÙÕß
ÔÇÇÍÇÖ¦ËÏÄÚÏÇÍÇÖ¦ËÏËÝÓÕß
ÍÏÇÚÎÔÇÖÄÍÔÜÙÎÚÎÊÏÑÂÙÕß
ÔÇÙÕßÖÜÑÏËÍ×ÍÏÇÚÎÊÏÑÂÓÕß
ÚÕÓËÚÇÐÆÕÑÄÙÓÕÝÙßÔËÞÃàËÏ
ÚÕÓËÚÇÐÆÕÂÒÏÕÝÑÇÏÚÇÊÏ¦ÌÇ
ÔÇÈÄÚÙÇÒÇÚÎÝÈØÕÞÂÝÖËØÔÕÆÔ
ÇÖ»ÄÒÕßÝÚÕßÝÚÄÖÕßÝÇÖÄÒÏÈ¦
ÊÏÇÑÇÏÊÁÔÚØÇÈÇÛÏ¦ÇÖÄÈÕßÔ¦ÑÏ
ÇÖÄÖÕÚ¦ÓÏÇÚÕÓËÚÇÐÆÕÏÇÍØÏ
ÄÞÎÔËÝÉÎÒ¦ÙÚÕÔÑÇÛÇØÄÍÇÒ¦
àÏÕÇÁØÇÚØÇÈ¦ÔËÖ¦ÒÏÍÏÇÚÕÙÖÃ
ÚÏÚÕßÝ©ÖÕÏÕÝÑÏÇÔËÃÙÇÏÑÏÄÙÕ
ÓÄÔÕÝÕÑÄÙÓÕÝÙÚÁÑËÏÇÔÕÏÞÚÄÝ
ÙÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÙÕßÑÇÏÙËÌÜÔ¦
àËÏÄÖÜÝÕÏÇÍØÏÄÞÎÔËÝÚØÇÞÏ¦ÑÇÏ
ÕÒÕà×ÔÚÇÔÇÊÏÇÒÇÒ×ÔÚÇÝÐÇÔ¦ÑÇÏ
ÐÇÔ¦ÚÎÛÁÙÎÙÕßÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ®
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Η σχέση με το Ιερό είναι πάντα ζητούμενο
O ποιητής Δημήτρης Κοσμόπουλος μιλάει στην «Κ» για τη σχέση του Νεοέλληνα με την ιερότητα και τον ρόλο της Εκκλησίας
țȚȞĲȠȚȢȞĲȠȚȢȝȞȒȝĮıȚ
ȗȦȞʌĮȝȝĮțȐȡȚıĲİ

Συνέντευξη στον

ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΓΚΡΑΤΗ
Γεννήθηκε ÙÚÕ ÕÔÚÕÍÄÔÏÇÖÇÌÒÁÙÙÇßÒÃÇÝÕÏÎÚÂÝÊÕÑÏÓÏÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÕÎÓÂÚØÎÝ ÕÙÓÄÖÕßÒÕÝÁÞËÏËÑÊ×ÙËÏ
ËÔÔÁÇÖÕÏÎÚÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÑÇÏÚØÃÇÈÏÈÒÃÇÊÕÑÏÓÃÜÔÍÏÇÛÁÓÇÚÇÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏÑØÏÚÏÑÂÝÖÕÃÎÙÂÚÕß
ÁÞËÏÓËÚÇÌØÇÙÚËÃÙÚÏÝÑßØÏÄÚËØËÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÍÒ×ÙÙËÝÑÇÏÙÚÇÇØÇÈÏÑ¦ÏËßÛÆÔËÏÚÕÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÖËØÏÕÊÏÑÄ§ÁÇßÛÆÔÎ®¬ÕÚÕÆ
ÇÖÕÔËÓÂÛÎÑËÚÕÈØÇÈËÃÕ,ÒÒÎÔÇ
ßØÏÑÕÆÖÕÏÎÚÂ¦ÓÖØÕÝÕØÌÆØÇÝ®ÚÎÝÑÇÊÎÓÃÇÝÛÎÔ×ÔÑÇÏÚÕ
ÚÕÏËÛÔÁÝØÇÈËÃÕ  ÇÈ¦ÌÎÍÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÖÕÏÎÚÏÑÕÆ
ÚÕßÁØÍÕß¬ÕÖÒÁÕÔÖØÄÙÌÇÚÕÖÕÏÎÚÏÑÄÚÕßÈÏÈÒÃÕÚÕÁØÏÙÚØÕÔ®
ËÑÊ ÁÊØÕÝÚÏÓÂÛÎÑËÓË
ÚÕØÇÈËÃÕÕÃÎÙÎÝÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝ ×ÙÚÇÑÇÏÒÁÔÎÝ©ßØ¦ÔÎÚÎÝ
ÑÇÊÎÓÃÇÝÛÎÔ×ÔÍÏÇÚÕÑÇÏ
ÚÕØÇÈËÃÕÇÔ¡ÜØË¦Ý

– Από τα δοκίμιά σας για τον
Παπαδιαμάντη καταλαβαίνω ότι
παρουσιάζεται μια σύγκρουση
ανάμεσα στους Διαφωτιστές και
στους «παραδοσιακούς» Ορθοδόξους. Θεωρείτε ότι η σύγκρουση
αυτή παραμένει σταθερά αναλλοίωτη και στις μέρες μας;
– ÙÆÍÑØÕßÙÎßÖ¦ØÞËÏÙËÊÆÕ
ËÖÃÖËÊÇ!ÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÙÚÕËÖÃÖËÊÕ
ÚÕßËÑÌËØÄÓËÔÕßÊÎÓÕÙÃÕßÒÄÍÕßÊÎÒÇÊÂÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÂÝÚÕßÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÖÕßËÃÔÇÏËÖÏÊËØÓÏÑÂ©ÖÜÙÊÂÖÕ-

Εργα ³È~ÑÜÜ{³ÓTi³ÈoÈÑÜ{Ö{¨oÈ(ÑÑÙÌÈÜÈÈÑ¨È{Ò³i~Ñ³iÉ{~Ñ³{~ÊÓ~ÚÉiÐÉÚÓÐÑt$¨ÚÙÂËÑU0¨É{Ø~ÑÜÜ{³ÓTÉØw0¨É{Ø³ÉT{w
~ÓØw ÑÚÓÐÑu³ÙËV³iÑËÚÈÑ³È ÜÜi{~ÖÓ³¨È
ÚËßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÇÔÚÃÛËÙÎÕÖÚÏÑÂÝ
ÖÕßÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÇÑÕÙÓÕËÃÊÜÒÇÚÜÔÊÆÕÚ¦ÙËÜÔÄÚÇÔÊÏÇÓÕØÌÜÔÄÚÇÔÕÔËÄÚËØÕÝËÒÒÎÔÏÙÓÄÝ
ÖÇØÄÚÏÇÓÌÄÚËØÇËÃÞÇÔÓÏÇÇÌËÚÎØÃÇÇÍÇÛ×ÔÖØÕÛÁÙËÜÔÖÇÙÞÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÁÍÔÕÏÇÍÏÇÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÂ
ÏÊÏÕÖØÕÙÜÖÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßÔËÄÚËØÕßËÒÒÎÔÏÙÓÕÆßÚÄÇÖËÚÁÒËÙËÚÕÑÕÏÔÄ
ÚÕßÝÙÚÕÏÞËÃÕÖÄÚÎÔÇØÞÂÙßÔÁÈÇÏÔËÚÕËÐÂÝ!ËÑËÃÔÕÏÇÖÄÚÕßÝ

Η ποίηση δεν είναι
θέμα προθέσεως.
Είναι θέμα μορφής
και αποτελέσματος.
Ασκούμαι σε όλες
τις μορφές.

ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÝ®ÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÞÇÔ
ÑÇÏÛÆØÇÛËÔËßØÜÖÇáÑÂÖÇÏÊËÃÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖÇÏÊËÃÇÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÚÕßÝÍÆØËÉÇÔËÐÇØÞÂÝ¶ÑÇÏÊÏÊ¦ÙÑÕÔÚÇÝÚÏÝËÖÏÙÚÂÓËÝÖÕßÁÌËØÇÔÚÇËÐÙÖËØÃÇÝÖËÌÜÚÏÙÓÁÔÇ
ÁÛÔÎ®¶ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÙÆÔÛËÙÎ
ÚÎÝÖÇØÇÊÕÓÁÔÎÝÑÇÛ»ÎÓ¦ÝËÓÖËÏØÃÇÝÓËÚÇÙÆÍÞØÕÔ¦ÚÕßÝËßØÜÖÇáÑ¦ØËÆÓÇÚÇÙÆÔÛËÙÎÎÕÖÕÃÇ
ËÑÑØËÓËÃËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦ÑÇÏÙÚÕÔËÕËÒÒÎÔÏÑÄÙÂÓËØÇ

– Τι εννοείτε λέγοντας εμπειρία;
– ¬ÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÕßËÔÇÔÛØÜÖÂÙÇÔÚÕÝ²ØÏÙÚÕÆÓÁÙÇÙÚÎÔÙÚÕØÃÇ
¶¢ÜÝÖÕßÖÇÚËÃÞÇØÕÆÓËÔÕÚÕÔ
ÊÎÑÇÏÚÕÔ²¦ØÕ®ÑÇÚ¦ÚÕÔÙÕÒÜÓÏÑÄÙÚÃÞÕËÃÍÓÇÚÎÝÚÕÏÊÏÄÚßÖÕÓÁÙÇÙÚÎÔÇÍØÇÓÓÇÚÕÙÆÔÎ®
ÚÕß²ØÏÙÚÄÝÔÁÙÚÎÙÚÕÔÂØÜÇÚÕß
ÇÖÇÊÏÇÓ¦ÔÚÎ!

ȀૃıĲઁȝʌȡȀૃıĲઁȢਕȞȑıĲȘ
ਥțȞİțȡȞșĮȞȐĲȦȞ
șȐȞĮĲȠȞȝʌĮĲȒıĮȢ

ÖÃÙÎÝÕÍÎØÇÏÄÝÑÇÏÙËÈ¦ÙÓÏÕÝ ØÎÚÏÑÄÝÉ¦ÒÒËÏÚÕ¡ËÍÇÒßÔ¦ØÏÕÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝÇØÇÑÒÂÙËÜÝÓËÚÎÔËÐÂÝÖØÕÙÛÂÑÎÔ®
ÍØ¦ÌËÏÕÇÖÇÊÏÇÓ¦ÔÚÎÝ!ÒÇÒÇÚÇÞËÃÒÎÚÜÔÇÙËÈ×ÔÚÜÔÓÎ
ÖØÕÙÑßÔÕÆÔÚÜÔÕÏÑËØÇÚ¦ÊËÝ
ÚÎÔËÏÑÄÔÇÙÕßÚÎÔÙËÖÚÂÔ¯®
– Επομένως οι παραδοσιακοί
Ορθόδοξοι θα ήθελαν μια κοινωνία που βάση της θα είναι η
χαρά της κοινότητας;
– ÞÇØ¦ÚÎÝÔ¦ÙÚÇÙÎÝÊËÓÁÔÎÝÓËÚÕ¡ßÙÚÂØÏÕÚÕßÚÇßØÕÆËÓÈ¦ÖÚÏÙÎÑ¦ÛËÖÚßÞÂÝ
ÚÕßÈÃÕßÙÚÎÔÏËØÄÚÎÚÇ ¦ÖÕÏÕÏ
ËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÕÃÄÖÜÝÕßÍÁÔÏÕÝ
ÕÆÒÍÇØÏÝÕÕÖÕÃÕÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÇÒÒÎÒÕÍØÇÌÕÆÙËÓËÚÕÔÕÒÚÇÃØÕ
ÑÇÏÚÎ¡ËÍ¦ÒÎÏÑÇÚËØÃÔÎßÖÕÙÚÂØÏàÇÔÄÚÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÚÇÖ¦ÔÚÇÇÑØÃÚÜÝ
ÇÖÄÚÎÔßØ×ÖÎ
ÄÍÕßÞ¦ØÏÔVÔÚËáÙÓÄÝÎÓËÚÇÚØÕÖÂÚÎÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÙËÓÏÇÇÄØÏÙÚÎÏÊËÕÒÕÍÃÇÖËØÃßÖÁØÚÇÚÕß
ÄÔÚÕÝÖÕßÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÐÕØÃàËÏ
ÚÕÔËÄÇÖÄÚÎàÜÂÚÕßÝÁÈØÏÙÑËÇÔÚÃÛËÚÕßÝ

– Στην Ορθοδοξία, πού βρίσκεται ο Θεός μέσα στην κοινωνία;
– ÚÎÔËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÃÔÇÏÈØ×ÙÏÓÕÝÑÇÏÖÄÙÏÓÕÝ
ÑÑÒÎÙÃÇËÃÔÇÏÚØÇÖÁàÏÞÇØ¦Ý
ÃÔÇÏÕ¡ßÙÚÏÑÄÝËÃÖÔÕÝÓËÚÕÔ
²ØÏÙÚÄÔÇÙÚÎÓÁÔÕ

Το μοντέρνο υπάρχει ως μορφή
νεκροφάνειας, ως πτωμαΐνη
– Στην ορθόδοξη αγιογραφία η
Παναγία είναι το κύριο πρόσωπο;
– ÃÔÇÏÕ²ØÏÙÚÄÝÑÇÏÎÇÔÇÍÃÇ
ÊÏ¦ÚÕß²ØÏÙÚÕÆ¡¦ÒÏÙÚÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÔÕÙÚÇßØÜÓÁÔÕÝ²ØÏÙÚÄÝÚÕß
Ö¦ÛÕßÝÇÒÒ¦ÊÏ»ÇßÚÕÆÕ²ØÏÙÚÄÝ
ÚÎÝÔ¦ÙÚÇÙÎÝ

– Με ενδιαφέρει η σχέση Του με
την Παναγία. Ποια από τις τρεις
μεγάλες μορφές στην αγιογραφία
(Δεομένη, Βρεφοκρατούσα και
Εγκυμονούσα) σάς εκπροσωπεί
καλύτερα;
– ÇÖØÕÚÏÓÕÆÙÇÚÕÔÄØÕËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇ® ÇÏÙÚÏÝÚØËÏÝÓÕØÌÁÝ
ÖÕßÖØÕÇÔÇÌÁØÇÚËÎÇÔÇÍÃÇËÃÔÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÁÍÏÔËËÕÚÄÑÕÝÑÇÏÙ¦ØÑÜÙËÚÕÔ²ØÏÙÚÄÃÔÇÏ
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÚÕÔÕÖÕÃÕÔÇÔÁÓËÔËÎ
ÙÚÕØÃÇÐÎÝÕÙÆÓÖÇÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÞÕßÝËÏÝÙ×ÓÇÇÔËÖÒ¦ÙÛÎ
Ë×®Ü¦ÔÔÎÝÇÓÇÙÑÎÔÄÝ

– Το μοντέρνο λοιπόν δεν μπορεί
παρά να υπάρχει στη ζωή μας.
– ¬ÕÓÕÔÚÁØÔÕßÖ¦ØÞËÏÜÝÓÕØÌÂ
ÔËÑØÕÌ¦ÔËÏÇÝÜÝÖÚÜÓÇãÔÎÑØÃÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÛÁÚËÏ
ÁÔÇÇÃÚÎÓÇ!ÚÎÔËÖÇÔËÆØËÙÎËÔÄÝ

Οπως δεν μπορεί να
είναι κανείς ζωγράφος
αν δεν γνωρίζει χρώμα
και σχέδιο, έτσι και σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια φερόμενοι ως
ποιητές χωρίς να ξέρουν
τι είναι το μέτρο.
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÇÔÇÌÕØ×ÔÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÌÁØÔËÏÓÏÇÍÇÒÂÔÎÙßÔÆÖÇØÐÎÝ
ÙßÔÕÓÏÒÃÇÓËÚÏÝÁÓÓËÚØËÝÓÕØÌÁÝ
ÚÎÔËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂßÓÔÕÍØÇÌÃÇÚÕ
ÊÎÓÕÚÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÏÚÕÔÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄËÐÃÙÕßÓÕßÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙßÍÑØÕÚÂÙËÜÝËÔÄÝÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÏÊÏ×ÓÇÚÕÝÈÏÜÓÇÚÏÑ¦ÃÔÇÏ
ÎÖØÕÚØÕÖÂÖÕßÓÕßÊÃÔËÏÕÇØÞÁÍÕÔÕÝØßÛÓÄÝ×ÙÚËÔÇÇÔÇÌËØÛ×
ÙÚÕÔËÑÌØÇÙÚÏÑÄÑÄÙÓÕËÑËÃÔÕÖÕß
ËÃÞË¦ÓËÙÎÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÏËØÄÚÎÚÇ
©ÖÜÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÑÇÔËÃÝàÜÍØ¦ÌÕÝÇÔÊËÔÍÔÜØÃàËÏÞØ×ÓÇÑÇÏ
ÙÞÁÊÏÕÁÚÙÏÑÇÏÙÂÓËØÇßÖ¦ØÞÕßÔ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÌËØÄÓËÔÕÏÜÝÖÕÏÎÚÁÝ

ÞÜØÃÝÔÇÐÁØÕßÔÚÏËÃÔÇÏÚÕÓÁÚØÕ

¶ßÚÁÝÕÏÇÖËÏÑÕÔÃÙËÏÝÖ×ÝÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÕÆÔÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÕßÏËØÕÆ
ÍÏÇÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ"×ÝËÖÎØË¦àÕßÔÚÎàÜÂÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ¶ËÃÚË
ÖÏÙÚËÆÕßÔËÃÚËÄÞÏ"
– Στον πόνο και στη βλασφημία,
όλοι τη μάνα μας επικαλούμαστε
και βρίζουμε! Βρίζουμε τη μάνα
που κουβαλά τον Χριστό μέσα της,
γιατί αρνούμαστε την ενηλικίωση
ως εξατομίκευση. Γι’ αυτό κάνουμε
σαν παλαβοί έναντι της συνθήκης
της κατά Κονδύλη «μαζικής δημοκρατίας».
– Στη δική σας ποίηση, η μορφή
που χρησιμοποιείτε αποτελεί έκφραση αυτής της παράδοσης και
μια προσωπική σας αντίδραση σε
αυτή την πεπτωκυία λαϊκή ευσέβεια;
– Η σχέση με το Ιερό είναι πάντα
ζητούμενο. Σήμερα, έχει απολεσθεί
από τον κανόνα της συμπεριφοράς
του Νεοέλληνα. Υφίσταται μόνο
όπου και όταν λειτουργεί σωστά
το εκκλησιαστικό σώμα.
– Εσείς θέλετε να την επαναφέρε-

Το πλέον¨Ì×Ñ³{i³{~ÌK{KÜË³ÈÛiÐÊ³¨iÐÌÈÜÈÉËÑ{³K¨ÑKÉÈÐÓt1Ó¨{³¨uÉ~ÙÓÙ¨ØV¸Æd
τε ποιητικά;
– ÖÕÃÎÙÎÊËÔËÃÔÇÏÛÁÓÇÖØÕÛÁÙËÜÝÃÔÇÏÛÁÓÇÓÕØÌÂÝÑÇÏÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÙÑÕÆÓÇÏÙËÄÒËÝÚÏÝÓÕØÌÁÝ ÇÚÇÚËÃÔÜÄÓÜÝÙÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÓÕßÚØÃÇÈÏÈÒÃÇÓËÑÕØÆÌÜÙÎÚÕÁØÏÙÚØÕÔ®ÙÚÎÙÆÍÑØÇÙÎÚÜÔÑÇÚÇÑÚÂÙËÜÔÚÕßÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÊÏ¦ÚÕß
ËÒËÆÛËØÕßÙÚÃÞÕß®ÓËÚÇËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÚÎÝßÖÄÒÕÏÖÎÝÒßØÏÑÂÝÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎÝÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÇÐÏÕÖÕÏ×
ÚÎÔËÓÓËÚØÄÚÎÚÇÚÎØßÛÓÏÑÂÇÍÜÍÂ
ÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÜÊÏÇÑÂÚ¦ÐÎ
ÇÝÛßÓÃàÜÄÚÏÇÖÄÚÕ ÕÖØÜÚÕÖÄØÕÝÚÕßÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆ;:,SPV[
ËÃÞËÚÕÔÃÙËÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÇÔÚÏÔÕÓÃÇ
ÙÚÎÌØ¦ÙÎËÒËÆÛËØÕÝÙÚÃÞÕÝ®ÚÃÞÕÝÙÎÓÇÃÔËÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÞØÂÙÎ

ÑÇÏÊÏ¦ÚÇÐÎÚÜÔÒÁÐËÜÔ×ÙÚËÔÇ
ÖÇØ¦ÍËÚÇÏÖÕÏÎÚÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
¬ÇÖØ×ÚÇÁØÍÇÚÕßÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆ
ÖÞ>HZ[L3HUKÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙËÁÓÓËÚØÎÓÕØÌÂËÓÓËÚØÄÚÎÚÇßÖ¦ØÞËÏ
ÙÚÕßÝÑÕØßÌÇÃÕßÝÚÕßÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆ

– Μήπως αυτή η επιλογή της εμμετρότητας είναι ένα είδος νευρωτικού εφησυχασμού, επαναλήψεως
του σταθερά αναγνωρίσιμου;
– ÕÒÆÜØÇÃÇËØ×ÚÎÙÎÂÓËØÇÎÖÕÏÎÚÏÑÂÁÑÌØÇÙÎÖÇÒÏÔÜÊËÃ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÊÆÕÖÄÒÕßÝ!ÚÎÒËÑÚÏÑÂÖÏÚßØÃÊÇ®ÚÎÝÇÙßÊÕÙÃÇÝÚÕß
ÑÇÚ»ËÖÃÌÇÙÎÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÖÕß
ÑÇÚÇÒÂÍËÏÖÇØÇÒÎØÎÓÇÚÏÑÂÌÇÏÊØÄÚÎÚÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦Î

ÇÔÇÖÇÒÇÏÜÚÏÑÂÇÔÚÃÊØÇÙÎÕÊÎÍËÃ
ÙËÁÔÇÇØÔÎÚÏÑÄÌÇÏÔÄÓËÔÕ¦ÓßÔÇÝ!ÙÚÕÔÓÎØßÑÇÙÓÄÂÙÚÎÔËßØÜÚÏÑÂËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÙÂÓËØÇÊËÔËÃÔÇÏÔÇ
ÍØ¦ÉÕßÓËÖÕÏÂÓÇÚÇØËÚØÄ®ÑÇÚ¦
ÓÃÓÎÙÏÔÚÕßÍØÇÚÕß ÇØßÜÚ¦ÑÎ
ÂÑÇÏÚÕßÕÒÜÓÕÆÇÑÄÓÇÃÔÇÏÔÇ
ËÖÇÔËÆØÕßÓËÚÎÔËßØÜÙÚÃÇÚÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝÚÕßÖßØÎÔÏÑÕÆÑÄÙÓÕß®ÚÕß
ÖÕÏÂÓÇÚÕÝÖÕßËÃÔÇÏÕÙÚÃÞÕÝÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÓËÚÏÝÁÓÓËÚØËÝ
ÓÕØÌÁÝßÖÕÔÕÓËÆÕÔÚ¦ÝÚËÝËÐÇØÛØ×ÔÕÔÚÇÝÄÖÕßÑÇÏÄÚÇÔÖØÁÖËÏ
ÚÎÔÖÇØÇÊÕÓÁÔÎËÓÓËÚØÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÁÔÇÔÁÕØÃÍÕÝÈÍÇÒÓÁÔÕÇÖÄÚÎÔÇÒÒÎÒÕÖËØÏÞ×ØÎÙÎ
ÁÓÓËÚØÕßÑÇÏÓÕÔÚÁØÔÕß

Πέντε Κύπριοι λογοτέχνες που πάνω από όλα γράφουν
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η συμπερίληψη ÖÁÔÚËÔÁÜÔ ÆÖØÏÜÔÒÕÍÕÚËÞÔ×ÔÙÚÎØÇÞËÃÇÃÙÚÇÚÜÔ ØÇÚÏÑ×ÔØÇÈËÃÜÔÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÚÜÔ ÜÙÚÇÔÚÃÇÝÜÚÎØÃÕßÜÌØÄÔÎÜÌØÕÔÃÕß³ÔÔÇÝ
ÕßÖÖ¦ÔÕßÔÚÜÔÃÔÎÝÓßØÃÒÒÎ
ÑÇÏÔÚ×ÔÎÁØÍÎÝËÃÔÇÏÇÖÄÊËÏÐÎ
ÄÚÏÚÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÎÔ
ÆÖØÕÑÏÔÕÆÔÚÇÏËÃÔÇÏËÐÜÙÚØËÌÂ
ÑÇÏÑÇÒ¦ÛÇÑ¦ÔÕßÓËÔÇÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕ
©ÜÌØÄÔÎÝÜÌØÕÔÃÕßÊÏËÑÊÏÑÕÆÙËÚÕ ØÇÚÏÑÄØÇÈËÃÕ¡ßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÍÏÇÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßØÍÄÝÃÊÎØÕÝ®ÑÇÏÎ ÜÔÙÚÇÔÚÃÇ
ÜÚÎØÃÕßÚÕ ØÇÚÏÑÄØÇÈËÃÕÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÏÎÍÂÓÇÚÕÝ¶§ÕßÈÁÒÇÝÍÏÇÚÎÙßÒÒÕÍÂÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔ
¢ÜÔÁÝÇÖÄÞ×ÓÇ®ÔÚÜÔÃÔÎ

ÓßØÃÒÒÎÊÏËÑÊÏÑÕÆÙËÚÕ ØÇÚÏÑÄØÇÈËÃÕØÜÚÕËÓÌÇÔÏàÄÓËÔÕßßÍÍØÇÌÁÇÍÏÇÚÎÔÖÕÏÎÚÏÑÂ
ÚÎÝÙßÒÒÕÍÂÒÁÖÜÇÑÄÓÇÖÇÏÊÏÑ¦®ÑÇÏÎ³ÔÔÇ ÕßÖÖ¦ÔÕßÑÇÏ
ÕÔÚ×ÔÎÝÁØÍÎÝÂÚÇÔßÖÕÉÂÌÏÕÏÍÏÇÚÕ ØÇÚÏÑÄØÇÈËÃÕÇÏÊÏÑÕÆÏÈÒÃÕßÍÏÇÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕßÝ
ÐÇÌ¦ÔÏÙÎÚÎÝ ÇÖÇÊ¦ÑÕß
ÑÇÏÚÏÁÍÏÔËËÑËÃÔÕÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ®
ÑÇÏÖßÐÃÊÇÊËÊËÃÞÔËÏÖ¦ÔÚÇ
ÚÕÕØØ¦®ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
 ÜÔÙÚÇÔÚÃÇÜÚÎØÃÕßÎ³ÔÔÇ ÕßÖÖ¦ÔÕßÑÇÏÕÜÌØÄÔÎÝ
ÜÌØÕÔÃÕßÊËÔËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕÏ
ÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÄÑÕÏÔÄÕÆÚËÙÚÕßÝÖÇØÕÏÑÕÆÔÚËÝÚÎ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂËØÕßÙÇÒÂÓ´ÞÕßÔ
ÊÏÇÑØÏÛËÃÑÇÏÖÇÒÇÏÄÚËØÇ¦ØÇÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÑ¦ÚÏÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÙÜÙÚ¦¬ÕßÝÚØËÏÝÖØ×ÚÕßÝ

Στα δικά μας κρατικά
βραβεία για μυθιστόρημα δεν καταρτίσαμε
καν βραχεία λίστα, αλλά
στην Ελλάδα θεώρησαν
ότι ο «Αργός σίδηρος»
του Σωφρονίου άξιζε.
Ποιοι έχουν δίκιο;
ÚÕßÝÍÔÜØÃàÜÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÇÔÇÍÔÜØÃàÜÚÎÔËÔÚÕÖÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏ
ÆÖØÏÕÏÇÒÒ¦ÐÁØÕßÔÖÕÆÖÇÚÕÆÔ
ÑÇÏÖÕÆÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÎÒÁÐÎËÔÚÕÖÏÄÚÎÚÇÑÇÏÑßÖØÏÇÑÄÚÎÚÇÍÔÜØÃàÕßÔÖ×ÝÔÇÚÎÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÑÇÏ
ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇßÚÄÇÌÕÆÊËÔ
ÖÒÇÙ¦ØÕÔÚÇÏÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÒÕ-

ÍÕÚËÞÔÏÑÂÇØÁÔÇÜÝÑ¦ÚÏÚÕËÐÜÚÏÑÄÚÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄËÃÔÇÏÇÖÒ×Ý
ÒÕÍÕÚÁÞÔËÝÖÕßÈ¦àÕßÔÚÕÇÌÚÃ
ÚÕßÝÙÚÕÞ×ÓÇÑÇÏÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÏÝÖÇÍÑÄÙÓÏËÝÊÕÔÂÙËÏÝ¬ÎÔ
ÔÚÜÔÃÔÎÓßØÃÒÒÎÚÎÔ¦ÑÕßÙÇ
ÙËÕÓÏÒÃÇÚÎÝÑÇÚ¦ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÎÝÖÕÏÎÚÏÑÂÝÙßÒÒÕÍÂÝÚÕß
Ï×ØÍÕß²ØÏÙÚÕÊÕßÒÃÊÎ¡ßÙÚÏÑÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏ®ÑÇÏÁÔÏÜÙÇÚÎÌØËÙÑ¦ÊÇÙÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÂÚÎÝÚÕÔ
ÒÄÍÕÖÕßÐËÌËÆÍËÏÇÖÄÚÇÙÚËÍÇÔ¦ÑÇÏÓÏÒ¦ËÏÓËÖÕÃÎÙÎÍÏÇÚÎÔ
ÖÕÃÎÙÎ¿ÖÜÝÎÔÚÜÔÃÔÎÁÚÙÏ
ÑÇÏÕÔÚ×ÔÎÝÁØÍÎÝËÃÔÇÏÔÁÕÏ
ÒÕÍÕÚÁÞÔËÝÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÁÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßàÕßÔÑÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÎ
ÍØÇÌÂÚÕßÝÈÍÂÑËÇÖÄÚÇÙÆÔÕØ¦ÓÇÝËÔËÃÔÇÏÇßÚÄÙÖÕßÊÇÃÕ"
ÚÇÊÏÑ¦ÓÇÝÑØÇÚÏÑ¦ÈØÇÈËÃÇ

ÍÏÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÊËÔÑÇÚÇØÚÃÙÇÓËÑÇÔÈØÇÞËÃÇÒÃÙÚÇÇÒÒ¦ÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÛË×ØÎÙÇÔÄÚÏÕØÍÄÝ
ÙÃÊÎØÕÝ®ÚÕßÜÌØÕÔÃÕß¦ÐÏàË
ÕÏÕÏÁÞÕßÔÊÃÑÏÕ"ÓËÃÝÂÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ"ÇÖØÁÖËÏÔÇÚÕÉ¦ÐÕßÓË
ÒÃÍÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÍÑÆÉÕßÓËÙÚÕÚÏÑÇÏÖ×ÝÈØÇÈËÆÕßÓËÙÚÕÚÏÛÁÒÕßÓËÚËÒÏÑ¦
ÔÇÈØÇÈËÆÕßÓË
¡ÖÕØËÃÕÏÖÁÔÚËÔÇÓÎÈØÇÈËÆÚÎÑÇÔÚËÒÏÑ¦ÇÒÒ¦ÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ÚÕßÝ¦ØÞÏÙËÔÇÇÔÕÃÍËÏÚÇÌÚËØ¦
ÚÎÝÑÇÏÓÖÕØËÃÚ×ØÇÔÇÁÌÚÇÙË
ÓÁÞØÏÚÎÔÛÂÔÇÇÒÒ¦ÇÖÄËÑËÃ
ÊËÔÐÁØËÏÑÇÔËÃÝÓÁÞØÏÖÕÆÓÖÕØËÃ
ÔÇÌÚ¦ÙËÏ ÜÙÚÇÔÚÃÇÜÚÎØÃÕß
ÈØÇÈËÆÚÎÑËÑÇÏÙÚÕÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÝ
ÚÎÝ ÕÏÔÕÖÕÒÏÚËÃÇÝ¦ØÇÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÊËÔÍÔÜØÃàËÏÇÖÄÙÆÔÕØÇÑÇÏ
ÇÖËÞÛ¦ÔËÚÇÏÚÎÔËÙÜÙÚØÁÌËÏÇ
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Οσα μπορεί
να λύσει
ένας «τρίτος»
Οι σχέσεις μικρών παιδιών - γονέων
και η συμβολή του παιδαγωγού
ΕΦΗ ΛΑΓΙΟΥ-ΛΙΓΝΟΥ,
ΛΗΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, ΑΝΘΙΑ ΝΑΥΡΙΔΗ
«Ψυχαναλυτικές παρεμβάσεις
με μικρά παιδιά
Στην οικογένεια και στην τάξη»
εκδ. Αρμός, σελ. 140
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Σεπτέμβριος ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÁÔÇÝÊÆÙÑÕÒÕÝÓÂÔÇÝÃÔÇÏÁÔÇÝÓÂÔÇÝ
ÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝÑÇÏÔÕÆØÍÏÜÔÐËÑÏÔÎÓ¦ÚÜÔËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÕßÙÞÕÒÏÑÕÆÞØÄÔÕß©ÏÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÖ¦ÔÚÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÊÏ¦ÌÕØÜÔËÏÊ×Ô
ÊßÙÑÕÒÃËÝÓËÚÇÓÏÑØ¦ÑÇÏÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÊ×ÄÓÜÝ
ÛÇÙÑËÌÚÕÆÓËÇßÚÂÔÚÎÒÃÍÕÖÇØÇÓËÒÎÓÁÔÎÖØ×ÏÓÎÖÇÏÊÏÑÂÎÒÏÑÃÇ
ËÑËÃÔÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÛÇËÏÙÇÞÛÕÆÔ
ÙÚÕßÝÈØËÌÕÔÎÖÏÇÑÕÆÝÙÚÇÛÓÕÆÝ
ÑÇÏÙÚÇÔÎÖÏÇÍÜÍËÃÇÇÒÏÄÚËØÇ
ÑßØÏÇØÞÕÆÙËÎÇÔÚÃÒÎÉÎÄÚÏÕÏÖÇÏÊÏÑÕÃÙÚÇÛÓÕÃÂÚÇÔÇÖÒ×ÝÁÔÇÝÞ×ØÕÝÌÆÒÇÐÎÝÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ËÖËÏÊÂ
ÎÓÎÚÁØÇËØÍ¦àËÚÇÏÂÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÚÇÑØÇÚÂÙËÏÁØÇÙÇÔÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇÍÏÇÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÎÑÕÏÔÜÔÃÇÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ËÃÔÇÏ
ÇßÚ¦ÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÍÏÇÚÎàÜÂ
ËÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆËÃÚËÓÁÙÇÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝÍÁÔÔÎÙÂÝÚÕßËÃÚËÙÚÕßÝÈØËÌÏÑÕÆÝÑÇÏ

ÔÎÖÏÇÑÕÆÝÙÚÇÛÓÕÆÝ
ÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎÂØÛËÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÄÚÏÇßÚ¦ÚÇÖØ×ÚÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÚÎÝàÜÂÝËÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆËÃÔÇÏÚÇ
ÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÕÒÄÑÒÎØÎÝÚÎÝàÜÂÝ
ÚÕß©ÏÍÔ×ÙËÏÝÒÕÏÖÄÔÖÕßÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÇßÚÄÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÄÙÕ
ÑÇÏÎÉßÞÏÑÂÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕß
ÍÕÔÏÕÆÌØÕÔÚÏÙÚÂËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÖÇØ¦ÓËÚØÕÏÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÇÚØÕÌÂÚÕßÑËÃÙÚÎØÃàËÚÇÏÑÇÏ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÖÕßÓÄÒÏÝÑßÑÒÕÌÄØÎÙË
ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝØÓÄÝÓËÚÃÚÒÕ
¤ßÞÇÔÇÒßÚÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÓË
ÓÏÑØ¦ÖÇÏÊÏ¦®©ÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÕß
ÈÏÈÒÃÕßÓËÇÐÏÄÒÕÍÕÁØÍÕÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂÝÖÇØÁÓÈÇÙÎÝÈØËÌ×ÔÑÇÏÔÎÖÃÜÔÌÎ¦ÍÏÕßÏÍÔÕÆÑÇÏÕÏÔËÄÚËØËÝÂÊÇ
ÔÇÍÔÜÙÚ¦ÑÎÑÇÏÔÛÏÇ§ÇßØÃÊÎ
ÑÇÚÇÛÁÚÕßÔÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔËÓÖËÏØÃÇ
ÚÕßÝÑÒÏÔÏÑ¦ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÛËÜØÎÚÏÑÁÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÍÏÇ
ÚÕÖ×ÝÖØÕÙËÍÍÃàÕÔÚÇÏÚÇÓÏÑØ¦
ÖÇÏÊÏ¦ÓÁÙÇÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏ
ÙÚÕÙÞÕÒËÃÕ
©ÒÕÚÕßÒÏÑÄÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑË
ÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÚÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÇÖÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇØ×ÏÓÎÝÇØÁÓÈÇÙÎÝÖÕßÁÒÇÈËÞ×ØÇ
ÙÚÕ§ÕÙÕÑÕÓËÃÕÇÃÊÜÔÍÃÇÕÌÃÇ®ÑËÃËÌÇØÓÄÙÚÎÑËËÃÚËÙÚÎÔ
ÕÓ¦ÊÇËÃÚËÓÁÙÇÙÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ-

Οι συγγραφείς³ÈK{KÜËÈÓTÈ
ÑÉ{ÙÉËÂÈÑÂ{ÌÜoÓ¨o³
T¨³iØÈTÑÑÜÈ³{~ÊØÑ¨ÓÐKÑiØK¨É×~Ñ{iË

Η ψυχανάλυσηÊ¨ÚÉÑÑÑÙÉËÂÉ{Ì³{³Ñ¨³ÑÓ³ÉT¨Ì{Ñ³iØÇÊØÉÌØÑ{Ù{ÖÉËÑ{³Ñ{iÐÑ³{~ÒÜÌ~Üi¨iØ³iØÇÊØ³ÈÈT{~ÊÙ{ÑÚÉ{ÐÌ³i³Ñ³Èo{Öw×¨³{³ÊÉËÑ{iÐÑ³{~ÊÑ¨ÒÐÉ³¨Øo{Ñ³iÑÑ³¨×Ê³È

Πολλές φορές ένας
εξειδικευμένος τρίτος
βλέπει κάτι που
διαμείβεται μέσα στην
οικογένεια που δεν το
βλέπουν τα ίδια τα μέλη.
ËÝÖÕßËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÔÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ©ÏÍÕÔËÃÝàÎÚÕÆÙÇÔÈÕÂÛËÏÇ
ÇÖÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÍÏÇÚÃÙßÔÂÛÜÝ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàÇÔÑ¦ÖÕÏÇÊßÙËÖÃÒßÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÓËÚÇ
ÓÏÑØ¦ÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝ¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÔ
ÖÇØÇÚÂØÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÂÚÎÝ
ÓÎÚÁØÇÝÚÎÔÖÇØÇÚÂØÎÙÎÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÓÁÙÇÇÖÄÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÑÇÏÚÎÔ
ÇÑØÄÇÙÎÚÕßÙßÔËÏÊÎÚÕÆÑÇÏÚÕß
ÇÙßÔËÃÊÎÚÕßÒÄÍÕßÖÕßËØÞÄÚÇÔ

ÔÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓËÚÎÛËØÇÖËÆÚØÏÇ
ÑÇÚÄØÛÜÔÇÔÔÇËÔÚÕÖÃÙÕßÔÂÔÇ
ÇÔÇÊËÃÐÕßÔÚÏÁÒËÏÖËÇÖÄÚÎÙÑÁÉÎ
ÚÜÔÍÕÔÁÜÔÍÏÇÚÎÔÉßÞÏÑÂËÍÍÆÚÎÚÇÓËÚÕÖÇÏÊÃÚÕßÝÕÒÆÙßÞÔ¦
ÕÞØÄÔÕÝÊËÔËÃÔÇÏËÖÇØÑÂÝÍÏÇÓÏÇ
ÖÏÕÈÇÛÏ¦ÂÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÛËØÇÖËÃÇÙËÚÁÚÕÏÇÝÓÕØÌÂÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÇÔÇàÎÚÕÆÔÒÄÍÜ
ÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×ÔÂÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊßÙÑÕÒÏ×ÔÓÏÇÍØÂÍÕØÎ
ÒÆÙÎÍÏ»ÇßÚÄÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÚÕÁØÍÕÚÎÝÛËØÇÖËÃÇÝÍÃÔËÚÇÏÖÏÕÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄÑÇÏËÙÚÏÇÙÓÁÔÕ

Και στο σχολείο
¬ÕÖÇÏÊÃÊËÔÌÁØÔËÏÚÇÇÍÞÕÍÄÔÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚ¦ÚÕßÓÄÔÕÓÁÙÇ
ÙÚÎÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝÍÕÔËÃÝÕÒÆ
ÙßÞÔ¦ÇßÚ¦ÁØÞÕÔÚÇÏÔÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÔÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝÓËÚÕßÝ
ÖÇÏÊÇÍÜÍÕÆÝÏ»ÇßÚÄÞØËÏ¦àËÚÇÏ

ÁÔÇÝÖÇÏÊÇÍÜÍÄÝÔÇËÃÔÇÏÉßÞÏÑ¦
ËÔËØÍÄÝÔÇàÎÚ¦ÄÖÕßÞØËÏÇÙÚËÃ
ÈÕÂÛËÏÇÇÖÄÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÍÏÇÔÇ
ÓÖÕØÁÙËÏÔÇÙÑÁÌÚËÚÇÏÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝÖ¦ÔÜÙÚÕÖÇÏÊÃ
ÖÕßÌÏÒÕÐËÔËÃÙÚÎÔÚ¦ÐÎÚÕßÃÔÇÏÖÕÒÆÙßÞÔÄÑÇÏÕÏÍÕÔËÃÝÑÇÏ
ÕÏÖÇÏÊÇÍÜÍÕÃÔÇÖÇØËØÓÎÔËÆÕßÔ
ÚÎÔÉßÞÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÖÇÏÊÏÕÆ
È¦ÙËÏÚÜÔÊÏÑ×ÔÚÕßÝÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔ
ÖØÕÈÕÒ×ÔÂÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÜÔ ÇÓÏ¦
ÌÕØ¦ÚÕÖÇÏÊÃÇÔÚÏÊØ¦ÓËÚØÄÖÕ
ÇÔÚÏÑÕÏÔÜÔÏÑÄÂÇÖÕÙßØÓÁÔÕÍÏÇÚÃ
ÊËÔÈØÃÙÑËÏÞ×ØÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ËÔÚ¦ÐËÏÄÙÇÚÕÈÇÙÇÔÃàÕßÔ©ÚÇÔ
ËÔÔÕÕÆÓËÞ×ØÕÊËÔËÔÔÕÕÆÓËÓÄÔÕ
ÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÂÚÕßÙÞÕÒËÃÕßÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÚÕÔÉßÞÏÑÄÞ×ØÕ
ÚÕßÍÕÔÏÕÆÑÇÏÚÕßÊÇÙÑ¦ÒÕßÁÔÇÔ
Þ×ØÕ®ÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏÂÄÞÏÙÚÇÊÆÕ
ÓÁØÎÔÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÔ
ÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÁÔÇÝÚØÃÚÕÝÑÇÏ

ÏÊÃÜÝÁÔÇÝËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕÝÚØÃÚÕÝ
ÈÒÁÖËÏÑ¦ÚÏÖÕßÊÏÇÓËÃÈËÚÇÏÓÁÙÇ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÖÕßÊËÔÚÕÈÒÁÖÕßÔÚÇÃÊÏÇÚÇÓÁÒÎ ÇÏÎËÍÍÆÚÎÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎÖÇÛÕÒÕÍÃÇÛÕÒ×ÔÕßÔÖ¦ÔÚÇÚÇÔËØ¦¬ÕÖÇÏÊÃ
ÁØÞËÚÇÏÔÇËÑÊØÇÓÇÚÃÙËÏÄÞÏÓÁÙÜÚÕßÒÄÍÕßÂÚÎÝ¦ÓßÔÇÝÄÖÜÝ
ÙßÔÂÛÜÝÑ¦ÔÕßÔÕÏËÔÂÒÏÑÕÏÇÒÒ¦ÓÁÙÜÓÏÇÝËÖÏÛËÚÏÑÂÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÂÓÏÇÝ¦ØÔÎÙÎÝÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖÕßÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÖÕÒÆ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÄÙÇÌÇÔÚÇàÄÓÇÙÚËÒÇáÑÂÖÇØÕÏÓÃÇÖÕßÊÏÇÓÎÔÆËÏÄÚÏÙÚÕßÝÊÆÕÚØÃÚÕÝÊËÔ
ÞÜØËÃ®ÁØÞËÚÇÏÔÇÇÔÇÚØÇÖËÃÇÖÄ
ÚÎÔÖØ×ÏÓÎÖÇØÁÓÈÇÙÎÙËÓÏÑØ¦
ÖÇÏÊÏ¦ÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÄÚÇÔÎ
ÊßÇÊÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÒËÏÚÕßØÍËÃÑÇÏ
ÊËÔÇÖÇØÚÏ×ÔËÚÇÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÕ
ÚØÃÚÕÝËÃÚËÙÚÎÓÕØÌÂÚÕßÛËØÇÖËßÚÂËÃÚËÚÕßÖÇÏÊÇÍÜÍÕÆÍÏÇ
ÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÕÖÇÏÊÃÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÑÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÉßÞÏÑÁÝÙßÔÊÁÙËÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÇÖÄÄÙËÝËÃÞËÓ¦ÛËÏÓÁÞØÏËÑËÃÔÎÚÎÙÚÏÍÓÂÓËÚÎÓÎÚÁØÇÚÕß
ÒÒ¦ÑÇÏÎÓÎÚÁØÇÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÇßÚÄÔÚÕÔÚØÃÚÕ®ÍÏÇ
ÔÇÇÑÕßÓÖÂÙËÏÚÇ¦ÍÞÎÑÇÏÚÏÝ
ÇÍÜÔÃËÝÚÎÝÍÏÇÄÙÇÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏ
ÄÚÏÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÙÚÎÙÞÁÙÎÚÎÝ
ÓËÚÕÖÇÏÊÃÚÎÝ

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:

10

O

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

«Οδυσσέας»
του Διαστήματος
ο Μπραντ Πιτ
Συμβολική αναζήτηση στην άκρη
του σύμπαντος διά χειρός Τζέιμς Γκρέι
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Φανερά ËÖÎØËÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄÖØÄÙÌÇÚËÝÚÇÏÔÃËÝÄÖÜÝÚÕ0U[LYZ[LSSHY®
ÚÕß ØÃÙÚÕÌËØ §ÄÒÇÔ ÑÇÏ ÚÕ
.YH]P[`®ÚÕßÒÌÄÔÙÕ ÕßÇØÄÔ
¶ÖØÕÌÇÔ×ÝÑÇÏÇÖÄÚÕÑÒÇÙÏÑÄ
ÁØÍÕÚÕß ÏÕÆÓÖØÏÑ¶Õ¬àÁÏÓÝ
ÑØÁÏßÖÕÍØ¦ÌËÏÚÎÊÏÑÂÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂ©ÊÆÙÙËÏÇÁÞÕÔÚÇÝÙÚÕ
ÖÒËßØÄÚÕßÚÕÔÖÏÕÒÇÓÖØÄÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ
©¡ÖØÇÔÚÏÚßÖÕÊÆËÚÇÏÚÕÔ
ÇÙÚØÕÔÇÆÚÎªÄÏ¡ÇÑ¡ÖØ¦ÏÔÚÕ
ÕÖÕÃÕÝÙÚÕÑÕÔÚÏÔÄÓÁÒÒÕÔÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÙÚÇÖÁØÇÚÇ
ÚÕßÎÒÏÇÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÕÔÇÍÔÕÕÆÓËÔÕÖÇÚÁØÇ
ÚÕß¬ÄÓÏÏ¬àÄÕßÔÝ
©ÚËÒËßÚÇÃÕÝÂÚÇÔÇØÞÎÍÄÝÓÏÇÝ
ÖÇÒÏ¦ÝËÐËØËßÔÎÚÏÑÂÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝ
ÎÕÖÕÃÇÇÔÑÇÏÛËÜØÂÛÎÑËÞÇÓÁÔÎÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏßÖÇØÑÚÂÑÇÏ

Ó¦ÒÏÙÚÇËÖÏÑÃÔÊßÔÎÍÏÇÚÎÙÆÍÞØÕÔÎàÜÂÙÚÎÎÑÒËÏÙÚÕÌÕÈÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÑÇÏÎÇÌÇÃØËÙÎ
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«Για εμάς το Τατόι είναι ένας ωκεανός»
Η τεράστια επιχείρηση διάσωσης και συντήρησης χιλιάδων κινητών αντικειμένων που βρίσκονται στο πρώην βασιλικό ανάκτορο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

ΗτανÓÏÇ«ÚÏÚ¦ÔÏÇ®ËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÖÄÚÕÁÜÝÚÕÖËØÃÖÕß
ÑÏÔÎÚ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÇÖÄÚÕ
ÑÚÃØÏÕÚÕßÇÔÇÑÚÄØÕßÙÚÕ¬ÇÚÄÏ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÑÇÏÇÖÕÓÇÑØÆÔÛÎÑÇÔËÔ×ÖËØÃÖÕßÇÖÄÇßÚ¦ÊÁÞÛÎÑÇÔÚÎÔÖØ×ÚÎÌØÕÔÚÃÊÇ
×ÙÚËÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÎÌÛÕØ¦ÚÕß
ÞØÄÔÕßÑÄÓÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÇÖÄÚÕÇÔ¦ÑÚÕØÕÖËØÏÓÁÔÕßÔ
ÔÇÙßÔÚÎØÎÛÕÆÔ¬ØÃÇÑÚÃØÏÇÙÚÕ
¬ÇÚÄÏÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑÒËÏÙÚ¦ÍËÓ¦ÚÇÓÁÞØÏÚÕÚÇÈ¦ÔÏÓËÑ¦ÛËËÃÊÕßÝ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÎÔ
ÚÁÜÝÈÇÙÏÒÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÂÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÑÚÂÓÇÚÕÝÇÖÄÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ¦ÓÇÐËÝÑÇÏÁÖÏÖÒÇÁÜÝ
ÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇ¬ÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏ"ÔÇ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÙßÔÚÂØÎÙÎÝÚÜÔÑÏÔÎÚ×ÔÂÇÔÇÙÚÂÒÜÙÎÝÚÜÔÑÚÏØÃÜÔÙËËÐÁÒÏÐÎÇÌÕÆÎÖØÄÚÇÙÎ
ÖÕßËÃÞËßÖÕÈÒÎÛËÃÙÚÎÔËØÏÌÁØËÏÇÚÚÏÑÂÝÍÏÇÁÔÚÇÐÎÙÚÕ
ÑØÃÛÎÑËÇÔ×ØÏÓÎ
¬Õ ÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄ ßÒÏÑÄ ÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßÕÒÏÚÏÙÓÕÆÇÖÄÚÏÝ
ËØÍÇÙÃËÝÙßÔÚÂØÎÙÎÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÎÔÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÖÕßÁÍÏÔËÚÇ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÁÚÎÖÄÚÕ
ÖÕßÚÇÑÚÃØÏÇÑÇÏÚÕÖËØÏËÞÄÓË-

Συντηρητές ÐÉÉ{Ù{~ÓØ³ÜÓØÙËÈ³{Øt¨³ÉØKÊÚÉ{ÉØuÉÓÑ×Ì¨ÉÐÑ

Φόρεμα ÑÚi~ÉÈÐÓÐÉ³Ò³iÈ³Ê¨ii

Εκτός από τον μεγάλο
αριθμό αντικειμένων
από το ανάκτορο
που παραμένουν
ασυντήρητα, άγνωστος
αριθμός τους παραμένει
κλειστός σε ακόμα
δύο κτίρια.
ÔÄÚÕßÝÖËØÏÂÒÛÇÔÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆÐËÑÃÔÎÙËÁÔÇÝÙßÔËÞÂÝ
ÇÍ×ÔÇÝ®ËÐÎÍËÃÙÚÎÔ ®Î¡ÇØÃÇ
¡ËØÚà¦ÔÎÖØÕáÙÚÇÓÁÔÎÚÎÝÏËÆÛßÔÙÎÝßÔÚÂØÎÙÎÝØÞÇÃÜÔÑÇÏ
§ËÄÚËØÜÔ¡ÔÎÓËÃÜÔ©ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÝÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÕÝÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝ
ÓÇÝÑ§ÏÑÄÒÇÕÝ¡ÃÔÜÝÁÌËØËËÏÝ
ÖÁØÇÝÇßÚÄÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÇÚÕÁØÍÕ¡ÁÙÇÙÚÕÇÔ¦ÑÚÕØÕßÖÂØÞÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÙÑËßÂÑÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÞØÎÙÚÏÑ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÁÜÝÖÕÒÆÚÏÓÕÏÖÃÔÇÑËÝÇÖÄÐÆÒÏÔÇÁÖÏÖÒÇ
ÑÇÏÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÓÁÞØÏÎÒËÑÚØÏÑÁÝ
ÙßÙÑËßÁÝ
ÈÇÙÏÑÂÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÚÕßÝÙßÔÚÎØÎÚÁÝÂÚÇÔÎÖÕÏÑÏÒÃÇÚÜÔßÒÏÑ×ÔÑÇÏÎËÚËØÄÑÒÎÚÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÚÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÖÄÚÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ
ÖËØÃÖÕßÊÁÞÛÎÑÇÔÚÏÝÖØ×ÚËÝÙÜÙÚÏÑÁÝËÖËÓÈ¦ÙËÏÝ×ÙÚËÔÇ
ÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÛËÃÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÝ
ÑÇÏÙßÙÑËß¦ÙÚÎÑÇÔ®
ÏÇÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇËÒ¦ÞÏÙÚÇ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÞ×ØÕßÝÚÕß¬ÇÚÕãÕßÓÄÔÕÑ¦ÖÕÏÕÏÓËÍ¦ÒÎÝÇÐÃÇÝÖÃÔÇÑËÝ¬Õ
ÊÄÛÎÑËËÔÚÕÒÂÔÇÓËÚÇÌËØÛËÃÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔ

Τα υφασμάτινα Ñ³{~ÉËÐÉÑÑÑ{³ÖÉ{Ù{~Ê×¨³ËÙÑ
ÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ§ËÄÚËØÕßÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆÙÚÎÔÒ¦ÑÇÙÙ!ËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÑÒËÏÙÚÄÑÇÛ×ÝÈØÃÙÑËÚÇÏßÖÄÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ËÔÚÕÒÂÊÄÛÎÑËÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÕßÝÓËÃÝÄÓÜÝÊÏÇÌÜÔÂÙÇÓËÓË
ÇßÚÂÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÃÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÎÊÏ¦ÙÖÇÙÎËÔÄÝÙßÔÄÒÕßÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÊËÔËÃÔÇÏÙÜÙÚÂ
ÑÇÏÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÝËÔÁÞËÏÑÏÔÊÆÔÕßÝÖÏÖÒÁÕÔÚÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ
ÖÕßÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔÖØÕÁØÞÕÔÚÇÔ
ÇÖÄÌßÒÇÙÙÄÓËÔÕßÝÞ×ØÕßÝÑÇÏ
ÄÞÏÇÖÄÚÇ¸ÑÒËÏÙÚ¦¹ÑÚÃØÏÇÔÇ-

Συντήρηση ¨³¨Ó³ÈÑ{Ù{ÖÈK¨ÓÚi~É³ÑÒ~³¨

ÍÔÜØÃàÜÈÁÈÇÏÇÄÚÏÇÔËÃÞËÑ¦ÚÏ
ÙßÓÈËÃÙÚÕ¬ÇÚÄÏÛÇËÃÞÇÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÍÔ×ÓÎ®
¡ËÚ¦ÚÕÕÏËØÍÇÙÃËÝÙßÔÚÂØÎÙÎÝÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÑÇÏÕÏÇÔÇÙÚÎÒÜÚÏÑÁÝËØÍÇÙÃËÝÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔ
ßÙÚÂÛÎÑËÓÏÇËÖÏÚØÕÖÂÙßàÎÚÂÛÎÑÇÔÇØÑËÚ¦ÛÁÓÇÚÇÜÙÚÄÙÕÊËÔ
ÑÇÚÁÙÚÎÊßÔÇÚÄÔÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÁÔÇ
ÔÁÕÖØÄÍØÇÓÓÇÏÇËÓ¦ÝÚÕ¬ÇÚÄÏ
ËÃÔÇÏÁÔÇÝÜÑËÇÔÄÝ¡ËÊËÊÕÓÁÔÕßÝ
ÚÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕßÝÖÄØÕßÝÚÎÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝÑÇÏÚÎÓËÍ¦ÒÎÇÖÄÙÚÇÙÂ
ÚÕßÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÕÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ

ÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝÓÇÝËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝØÄÙÌÇÚÇÚÕ±©ßÖÁÈÇÒËÙÚÎÔËØÏÌÁØËÏÇÚÚÏÑÂÝÓÏÇ
ÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÁÔÚÇÐÎÙÚÕÖÕß
ÖËØÏÒ¦ÓÈÇÔËËØÍÇÙÃËÝÙÚÕÇÔ¦ÑÚÕØÕÑÇÏÜÝßÖÕÁØÍÕÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÕß
ÑÚÏØÃÕßÑÇÏÕØÏÙÓÁÔÜÔÈÇÙÏÑ×Ô
ÑÏÔÎÚ×ÔÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÖØÄÚÇÙÎÇÖÕØØÃÌÛÎÑËÜÝÇÔ×ØÏÓÎ¬×ØÇÓËËÔÚÕÒÂÚÎÝßÖÕßØÍÕÆÃÔÇÝ
¡ËÔÊ×ÔÎÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÓËÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÔÇßÖÕÈ¦ÒÕßÓËÔÁÇ
ÖØÄÚÇÙÎ®ËÐÎÍËÃÎÑ¡ËØÚà¦ÔÎ

ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕß¬ÇÚÕãÕßËÃÔÇÏ
ÁÔÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖËØÃÖÒÕÑÕàÂÚÎÓÇ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÇÖÄÚÕÇÔ¦ÑÚÕØÕÖÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÙßÔÚÂØÎÚÇ¦ÍÔÜÙÚÕÝ
ÇØÏÛÓÄÝÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÑÒËÏÙÚÄÝÙËÇÑÄÓÇÊÆÕÑÚÃØÏÇ¬Õ
Ñ¦ÔÇÓËÓÏÇÕÍÑÕÓÁÚØÎÙÎÚÜÔ
ÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÇÖÄÚÕÇÔ¦ÑÚÕØÕÑÇÏ
ËÔÄÝÇÖÄÚÇÑÚÃØÏÇÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÚÏÓËÍÁÛÕßÝÑÚÃØÏÕÞØËÏÇàÄÓÇÙÚË×ÙÚËÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÓËÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÜÔÑÏÔÎÚ×ÔÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔ
ÑÇÏÔÇ¸ÇÖËÒËßÛËØ×ÙÕßÓË¹ÖØÕÝ

ÙßÔÚÂØÎÙÎÚÇÑÚÃØÏÇÇÝÚÕÔÃàÜ
ÄÚÏÙÚÕ¬ÇÚÄÏÑØÇÚ¦ÓËÚÇÖ¦ÔÚÇ!
ÄÞÏÓÄÔÕÇßÚ¦ÖÕßÕÑÄÙÓÕÝÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØËÃ¸ÖÕÒÆÚÏÓÇ¹ÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÇÇÖÒ¦ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÄÖÜÝÚÇÙÚØ×ÓÇÚÇÚÇÖÇÒÏ¦
ÑÒÏÓÇÚÏÙÚÏÑ¦ÇÑÄÓÇÑÇÏÚÇÙÑÕßÖÃÊÏÇÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÑÚÏÓÂÙÇÓË
ÒÕÏÖÄÔÄÚÏÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÓÁÚØÇ
ÓÄÔÕÍÏÇÇßÚ¦ÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÊÆÕÑÚÃØÏÇÞÜØÃÝÊÎÒÇÊÂÚÇ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÚÇÙÑ¦ÌÎÚÇÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇÑÒÖ®

Οι σκέψεις για νέο κτίριο και η Rolls Royce της τέως βασιλικής οικογενείας
Πού βρισκόμαστε ÙÂÓËØÇ"ßÖÕßØÍÄÝÓ¦ÝÁÞËÏàÎÚÂÙËÏÔÇÑÇÚÇÛÁÙÕßÓËÓÏÇØËÇÒÏÙÚÏÑÂÑÕÙÚÕÒÕÍÎÓÁÔÎÑÇÏËÌÏÑÚÂÖØÄÚÇÙÎ©ÏÙÑÁÉËÏÝ
ÓÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝ¡ÏÇÙÑÁÉÎËÃÔÇÏ
ÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÚÕÆÓËÚÕÑÚÃØÏÕÚÜÔ
ÙÚ¦ÈÒÜÔÄÚÇÔÇÊËÏ¦ÙËÏÑÇÏÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÄÓÜÝÕÞ×ØÕÝÊËÔËÖÇØÑËÃ§ÇÙÎÓËÏ×ÙÜÄÚÏÊËÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓËÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÑÚÃØÏÕÍÏÇÚÃÚÇÑÚÃØÏÇÙÚÕ¬ÇÚÄÏ
ÁÞÕßÔÑÇÛÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÕÔÔÄÓÕ
ÞØÂÙËÏÝ¡ÏÇ¦ÒÒÎÙÑÁÉÎÂÚÇÔÔÇÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÖØÕÙÜØÏÔ¦ÁÔÇÚÕÒÙÙ!
ÁÔÇßÖÄÙÚËÍÕÄÖÜÝÇßÚ¦ÚÎÝÇËØÕÖÕØÃÇÝÚÕÕÖÕÃÕÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÐßÖÎØËÚÂÙËÏÓÄÔÕÚÎÔÑÇÚÇÍØÇÌÂ
ÑÇÏËÑÑÁÔÜÙÎÇÒÒ¦ÄÞÏÚÎÔÇÖÕÛÂÑËßÙÎ¡ÏÇ¦ÒÒÎÙÑÁÉÎËÃÔÇÏÔÇ
ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃÁÔÇÔÁÕÑÚÃØÏÕÙÚÕ
¬ÇÚÄÏÚÕÕÖÕÃÕÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÜÝÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ¸ËÓÖËÏØÃÇÝ¹
ÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝÊÎÒÇÊÂÔÇÓÖÕØËÃÕ
ÑÄÙÓÕÝÔÇÚÕËÖÏÙÑËÌÛËÃÑÇÏÔÇÊËÏ

«Δεν γνωρίζω άλλη περίπτωση αυτοκινήτων στην
Ελλάδα που να κηρύχθηκαν νεότερα μνημεία.
Επομένως είναι κάτι νέο
για την υπηρεσία μας»,
λέει η κ. Μερτζάνη.
¶ÇÖÄÇÖÄÙÚÇÙÎÈËÈÇÃÜÝ¶ÚÏÝËØÍÇÙÃËÝÙßÔÚÂØÎÙÎÝ
±Ö¦ØÞËÏÈÁÈÇÏÇÑÇÏÎ¦ÖÕÉÎÄÚÏ
ËÌÄÙÕÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÞ×ØÕÝÙÚÕ¬ÇÚÄÏÖØÁÖËÏÚÇÚÓÔÇÇÔÇàÎÚÎÛÕÆÔÇÒÒÕÆ±Ö¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÖÕÒÒ¦
àÎÚÂÓÇÚÇÑÇÏÓËÇßÚÂÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÇÖÄÚÎÔËÐËÆØËÙÎÚÕßÞ×ØÕß
ÑÇÏÚÕÑÄÙÚÕÝËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÁÜÝÚÎÔ
ÑÇÚÇÒÒÎÒÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÌÆÒÇÐÂÚÕß
ØÕÙÜÖÏÑ¦ËÑÚÏÓ×ÄÚÏÚÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÌËÆÍÕßÔÇÖÄ

Φωτογραφία ÑÌÑÑÐi³{~ÌÜÉÖ~ÐÑo{Ñ³ÈØ$ÜÈÐ{Ñ~ÖØåoÉØ
ÉÜÈÐ{ÒÙÑ³ÈÆ®³iåÚÊÑ

ÚÕ¬ÇÚÄÏÎËÖÏÙÚÂÓÎÓ¦ÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏ
ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÜÝÖØÕÝÚÎÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÚÜÔÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔ®¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÚÕ¬ÇÚÄÏÁÞËÏÈØËÛËÃÉÎÒ¦ÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÕÏÖØ×ÚËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÒÎÌÛÕÆÔÙÆÔÚÕÓÇÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÍÏÇÚÇÊÁÑÇ
ÕÞÂÓÇÚÇÖÕßÑÎØÆÞÛÎÑÇÔÓÔÎÓËÃÇ
ÚÕÕÑÚ×ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑÇÏÊÆÕ
ÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÇÚØÃÑßÑÒÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙËÇßÚ¦ÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÎ9VSSZ9V`JL
ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÍÏÇÚÏÝËÖÃÙÎÓËÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝÚÁÜÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝËÔÍÔÜØÃàÜ¦ÒÒÎÖËØÃÖÚÜÙÎÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÖÕßÔÇÑÎØÆÞÛÎÑÇÔÔËÄÚËØÇÓÔÎÓËÃÇÖÕÓÁÔÜÝËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÔÁÕÍÏÇÚÎÔ
ßÖÎØËÙÃÇÓÇÝ®ÒÁËÏÎÑ¡ËØÚà¦ÔÎ
ÞËÏÂÊÎÐËÑÏÔÂÙËÏÓËÒÁÚÎÍÏÇÚÎ
ÙßÔÚÂØÎÙÂÚÕßÝÞËÏÍÃÔËÏÚËÑÓÎØÃÜÙÎÁÞÕßÓËËÔÚÕÖÃÙËÏÚÇÇØÞËÃÇ
ÚÕßÝÚ×ØÇÙßàÎÚÕÆÓËÇÔÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦

ÂÓÄÔÕÖØÕÝÁÑÛËÙÎÔÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇËÖÏÒËÍËÃÔÇËÃÔÇÏÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦
ÚÄÚËÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔ
Ñ¦ÖÕÏÇÓÎÞÇÔÏÑ¦ÚÓÂÓÇÚÇÊÎÒÇÊÂ
ÔÇËÖÁÓÈÕßÓËÙÚÕÖØÕÙÚÇÚËßÄÓËÔÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÙßÔÚÂØÎÙÎÚÜÔ
ÕÞÎÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏÁÔÇÊÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄ
ÛÁÓÇÓËÓËÍ¦ÒÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ®ßÚ¦
ËÃÔÇÏÚÇÈÇÙÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÙÂÓËØÇÍÏÇ
ÚÕ¬ÇÚÄÏÖÄÖÕÆÐËÑÏÔ¦ËÏÑÇÔËÃÝÓË
ÓÏÇÚÄÙÕÖÕÒÆÖÒÕÑÎßÖÄÛËÙÎ"Ô
ÊËÔÒßÛËÃÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕßÞ×ØÕß
ÑÇÏÚÎÝÇÖÕÛÂÑËßÙÎÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÇÔÕÏÞÚÕÆÔ¦ÒÒÇÑÚÃØÏÇ®ËÑÚÏÓ¦Î
Ñ¡ËØÚà¦ÔÎ ÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕß
¦ÓËÙÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÎÙßÔÚÂØÎÙÎÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔ
ÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÖÕßÖØÕÂÒÛÇÔÇÖÄÚÕ
ÇÔ¦ÑÚÕØÕ×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏÇÙÌÇÒÂÑÇÏ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÁÔÇÇÖÄÛËÓÇÍÏÇ
ÑÏÔÎÚÁÝËÑÛÁÙËÏÝØÕÌÇÔ×ÝÄÙÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎßÖ¦ØÞËÏÚÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÛÇÁÞÕßÓË®

PRESENTS

THE CLUMSIES
ATHENS

BABA AU RUM
ATHENS

THE GIN JOINT
ATHENS

NOEL
ATHENS

A FOR ATHENS
ATHENS

42

ATHENS

UPUPA EPOPS
ATHENS

ODORI
ATHENS

+ 8 CYPRUS BARS
TUESDAY

15
OCTOBER

7:00 P.M.
NICOSIA
MUNICIPALITY
GARDENS
POWERED BY

IN ASSOCIATION WITH

MUSIC PROVIDER

#cocktailfestcy

