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ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μοχλός λύσης
η έδρα του ΟΗΕ
στην Κύπρο

Ο Αντόνιο Γκουτιέρες επιμένει να τους έχει όλους ενώπιόν του και δεσμευμένους στους όρους αναφοράς

Η παρουσία ενός μεγάλου διεθνή οργανισμού, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, στην Κύπρο
είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά το κατάλληλο ούτως
ώστε να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των Κυπρίων μετά τη λύση, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
πρώην ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ
Τάκης Χατζηγεωργίου. « Όταν τα
πράγματα πηγαίνουν προς το βάραθρο, μόνο μεγάλες ιδέες μπορούν να
συγκρατήσουν αυτή την καθοδική
πορεία» αναφέρει, παραδεχόμενος
τις δυσκολίες στην επίλυση του Κυπριακού. Την πρότασή του στηρίζουν
τα κόμματα, ενώ έχει κάνει επαφές
με πρόσωπα κλειδιά στον διεθνή παράγοντα. Σελ. 9

Πριν υποβάλει την έκθεση για τις καλές του
υπηρεσίες στις 15 Νοεμβρίου 2019, ο γ.γ.
των Η.Ε. θέλει να έχει ανά χείρας συμφωνία
επί των όρων αναφοράς στη λογική που
οδηγεί στη διεξαγωγή μιας τριμερούς και
στη συνέχεια μιας άτυπης πενταμερούς.

Ωστόσο, εκείνο που μέχρι στιγμής δεν έχει
ξεκαθαρίσει από τις διεργασίες στην έδρα
των Η.Ε. στη Νέα Υόρκη είναι κατά πόσον
οι όροι αναφοράς είναι προϋπόθεση για
μια τριμερή ή μπορούν να συμφωνηθούν
κατά τη διάρκειά της. Εξ αυτού προκύπτει

ότι η αυριανή συνάντηση ΓκουτιέρεςΑκιντζί έχει την αξία της αν και το γεγονός
ότι ο Τ/κ ηγέτης εκ των προτέρων ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε δηλώσεις δημιουργεί
και κάποια ερωτήματα. Με δεδομένο ότι
ο κ. Γκουτιέρες δεν θέλει να ρισκάρει επα-

Ο πλανήτης φλέγεται, οι ηγέτες δεν ιδρώνουν

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Το επίμαχο
βίντεο δίχασε
το εσωτερικό
Το βράδυ της Δευτέρας πλειάδα ΜΜΕ παρουσίαζαν το τηλεοπτικό συναπάντημα του
υπ. Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη με τον
Τούρκο ομόλογό του ως διπλωματική επιτυχία.
Χρειάστηκε να αποκαλυφθεί ολόκληρος ο
διάλογος για να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και τον υπουργό Εξωτερικών να βρίσκεται στο στόχαστρο. Τόσο για τις κινήσεις
του όσο και για τις προθέσεις του. Σελ. 4

ΠΟΛΥΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

Εχω ενστάσεις
για τη μεταρρύθμιση
Επιμέρους αλλαγές και όχι ριζική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος υποστηρίζει έντονα στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Πόλυς Πολυβίου. Ο ίδιος θεωρεί πως η προτεινόμενη μεταρρύθμιση ισοδυναμεί
με επιστροφή στο Σύνταγμα του
1960. Ο κ. Πολυβίου κρατά αποστάσεις από τη δημόσια αντιπαράθεσή
του με τον γενικό εισαγγελέα, θεωρώντας πως ο θόρυβος προκάλεσε
αμφιβολίες για την αξιοπιστία των Δικαστηρίων. Σελ. 10

ΠΑΙΔΕΙΑ

Τα συνδικαλιστικά
ταλανίζουν τα σχολεία
Η ΟΕΛΜΕΚ στην παρούσα χρονική
συγκυρία έχει χωριστεί σε στρατόπεδα, και η φαινομενική ηρεμία που
επικρατούσε έχει δώσει τη θέση της
σε ένα κλίμα εσωστρέφειας και
επίρριψης ευθυνών. Οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες ομάδες ολοένα και
περισσότερο εκφράζουν δημόσια τις
μεταξύ τους αντιθέσεις. Με τα υφιστάμενα δεδομένα, θεωρείται από
συγκεκριμένους κύκλους των εμπλεκομένων μερών, δύσκολο να προκύψει γεφύρωση του χάσματος. Σελ. 16

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Η στάμνα και η παρτίδα

Σελ. 2

ΠEΤΡΟΣ ΖΑΡΟYΝΑΣ
Σελ. 6
Ποιες οι επόμενες τουρκικές
κινήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Μάχη με τον χρόνο
για αλλαγές στην πράξη

Σελ. 13

ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Η μικρή Σουηδέζα

Σελ. 13

νάληψη μιας αποτυχίας εκτιμάται ότι θα
επιδιώξει να πάει σε μια τριμερή με κρατούμενο επιτυχίας τους όρους αναφοράς.
Διαφορετικά ίσως ανακύψει το ενδεχόμενο
μιας απευθείας άτυπης πενταμερούς για
να δοθούν λύσεις. Σελ. 3

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Ο Ακιντζί πάει για
δεύτερη «θητεία»
Εξαιρετικά ανησυχητικά είναι τα νέα επιστημονικά δεδομένα για την κλιματική κρίση, η οποία όχι μόνο συντελείται αλλά και επιταχύνεται, τη στιγμή που στη Νέα Υόρκη, από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η ειδική διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα με μάλλον απογοητευτικά
αποτελέσματα. Η υφήλιος συνταράχθηκε από τις μαζικές διαδηλώσεις, νέων κυρίως ανθρώπων, κατά της κλιματικής αλλαγής. Σελ. 20, 23

Ο Κυρ. Μητσοτάκης
με γεμάτες βαλίτσες
Επαφές και με επενδυτές
Μεταναστευτικό, εξωτερική πολιτική και
επενδύσεις κυριάρχησαν στις επαφές
που είχε ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη,
κατά την εκεί παρουσία του στο πλαίσιο
της 74ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός απηύθυνε το
μήνυμα ότι η Ελλάδα ξανασυστήνεται
ως «μια χώρα αξιόπιστη». Σελ. 19

Τραμπ: Στείλτε μου
τον λογαριασμό
Για τη συνομιλία με Ζελένσκι
O Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξη
Τύπου που έδωσε στη σύνοδο του ΟΗΕ
χαρακτήρισε την υπόθεση «φάρσα», δείχνοντας πάντως πως αντιλαμβάνεται ότι
τους επόμενους μήνες θα βρεθεί σε μια
περίπλοκη και επικίνδυνη δικαστική διαμάχη με τη νομοθετική εξουσία. Σελ. 21

Τ/κ Δεξιά και Αριστερά «ψάχνονται» ενόψει
«προεδρικών εκλογών» τον Απρίλη. Ταυτόχρονα ο Μουσταφά Ακιντζί ετοιμάζεται
να διεκδικήσει για δεύτερη φορά, από θέση
ισχύος, την ηγεσία της τ/κ κοινότητας, καθώς εμπνέει, φαίνεται, εμπιστοσύνη στον
μέσο ψηφοφόρο. Σελ. 8

Τα γεωτρύπανα έφυγαν μεν... αλλά

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τι αφήνει πίσω του το αμερικανικό εμπάργκο στην Τουρκία

Με σύνεση

Ως επιτυχία των διπλωματικών υπηρεσιών
χαρακτηρίζεται το εμπάργκο τεσσάρων
εταιρειών, τριών αμερικάνικων (Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford) και
μιας ιταλικής (Geo-log), για την προμήθεια
υλικών γεώτρησης προς τα δύο τουρκικά
γεωτρύπανα. Την ίδια ώρα όμως η Τουρκία
δείχνει σημάδια μη εκτόνωσης του κλί-

ματος έντασης που έχει δημιουργήσει
στην περιοχή. Τα δύο τρυπάνια, όπως
δηλώνεται επισήμως, θα παραμείνουν
στην περιοχή. Το «Γιαβούζ» θα πραγματοποιήσει έρευνες στα απέναντι από την
Κύπρο τουρκικά παράλια με ανοιχτό το
ενδεχόμενο επιστροφής στις κυπριακές
θάλασσες. Σελ. 7

Με το νέο χρόνο οι πωλήσεις ΜΕΔ
Η αβεβαιότητα ανέστειλε τα σχέδια των τραπεζών για φέτος
«Πάγωσαν» οι προσπάθειες των τραπεζών
για πώληση πακέτων κόκκινων δανείων,
μέσα στο 2019. Κι αυτό λόγω της αβεβαιότητας που προκλήθηκε από τις αποφάσεις για αλλαγές στο πλαίσιο των εκποιήσεων. Οι επενδυτές αναμένουν την
πρόταση του διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας για δημιουργία μηχανισμού

που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και
τις ανησυχίες που υπάρχουν γύρω από
το υφιστάμενο πλαίσιο των εκποιήσεων
και την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Τραπεζικές πηγές αναφέρουν στην «Κ»
πως πωλήσεις δανείων θα υπάρξουν πιθανώς το 2020. Οικονομική, σελ. 4

Μετά το καλοκαίρι του 2017 βρισκόμαστε ξανά στο διά ταύτα στο Κυπριακό
με όλες τις παραμέτρους να είναι ένθεν
και ένθεν της τράπεζας μιας νέα διάσκεψης με στόχο την τελική κατάληξη
στο πρόβλημά μας που διάγει μισό
αιώνα ασθενείας. Μετά από δύο χρόνια
βολιδοσκοπήσεων που οδήγησαν τον
πρόεδρο Αναστασιάδη τη βδομάδα που
πέρασε να διακηρύξει από το βήμα της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τη δέσμευσή του για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, υπάρχει πλέον
ανάγκη σύνεσης και αυτοσυγκράτησης
από πλευράς της Λευκωσίας καθότι
απέναντί μας είναι μια τεράστια χώρα,
όπως η Τουρκία, η οποία θα δοκιμάσει
τις αντοχές μας μέχρι τέλους. Ωστόσο,
εκείνοι που έχουν ανάγκη οριστικής
ειρήνης είμαστε εμείς, οι Έλληνες και
Τούρκοι της Κύπρου και σε κανέναν
δεν πρέπει να επιτρέψουμε να δοκιμάσει
πάνω μας σενάρια εμπλοκής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΤΖΟΝ ΓΟΥΟΤΕΡΣ

Ο «πάπας του Trash» μιλάει στην «Κ»
Προσκεκλημένος του 60ού επετειακού Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ο
ηθοποιός κα συγγραφέας Τζον Γουότερς μιλάει στην «Κ» για το χιούμορ,
την πολιτική ορθότητα και τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και λέει «Αυτός
ο άνθρωπος κατέστρεψε ακόμα και τη λέξη κακός. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Θ. Παπαγεωργίου υποδύεται τον Βαμβακάρη
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Θανάσης Παπαγεωργίου, μιλάει στην «Κ» για
τον ρόλο του στην παράσταση «Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης» ένα έργο της
Νάνσης Τουμπακάρη, που έρχεται για μία μόνο παράσταση στο Θέατρο
Ριάλτο στη Λεμεσό. Ζωή, σελ. 3

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Σταμάτης Κόκοτας διηγείται τη ζωή του
Ο τραγουδιστής Σταμάτης Κόκοτας μιλάει στην «Κ» για τη ζωή του, τις επιτυχίες του, τον Ωνάση, τις γυναίκες, αλλά και για τον νέο του δίσκο, με τίτλο
« Όλα για μένα είσαι εσύ». Για τα αυτοκίνητα λέει: «Μου άρεσε το αυτοκίνητο, η ταχύτητα, έπαιξα όσο ήθελα, τώρα ούτε το καβαλάω». Ζωή, σελ. 11

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

2

l

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Η στάμνα και η παρτίδα

Η τριμερής, η πενταμερής, το Εθνικό Συμβούλιο
και το νέο Υπουργικό

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Η στάμνα της χαλαρής
ομοσπονδίας, της συνομοσπονδίας και των
δύο κρατών περιφερόταν από τον Νίκο Αναστασιάδη γύρω από τη
βρύση του Κυπριακού από το καλοκαίρι του 2017 στην Ελβετία χωρίς
κανείς να ξέρει πώς και από πού προέκυψε και ο πρόεδρος έφυγε από τον
ήδη από ετών συμφωνημένο και καταγραμμένο στα ψηφίσματα των Η.Ε.
στόχο, της λύσης μιας διζωνική,ς δικοινοτικής ομοσπονδίας (ΔΔΟ), αναζητώντας σε άλλα δόγματα τη σωτηρία
της πολιτικής του ψυχής ή έστω τη
λύση που θεωρούσε ότι θα έσωζε ενδεχομένως την παρτίδα. Η «Κ» πέρσι,
28/10/2018, με κύριο τίτλο, «Και η συνομοσπονδία στο τραπέζι» είχε αποκαλύψει ότι, «ο πρόεδρος έθεσε το
ζήτημα ενώπιον του Νικόλα Παπαδόπουλου, ενώ είναι υπόψη και άλλων
αρχηγών». Η κυβέρνηση ούτε φωνή
ούτε ακρόαση. Στη συνέχεια η ανταλλαγή απόψεων, για άλλες πλην
της ΔΔΟ, επιλογές για λύση βρήκε και
πολλούς άλλους αποδέκτες σε κυπριακά κόμματα και διπλωμάτες. Δεν λέω
ότι ο Νίκος Αναστασιάδης επιχειρούσε
να «ξεπουλήσει» την Κύπρο. Θεωρώ
ότι δοκίμαζε να βρει διέξοδο από αυτό,
τη ΔΔΟ, που όλοι είχαν χαρακτηρίσει
ως λύση ανάγκης με το νέο δεδομένο
της Ε.Ε. ως εργαλείο διαφυγής από
τη γεωγραφική πολιορκία της Τουρκίας. Δυστυχώς, αποδεικνύεται ολοένα
και πιο απελπιστικά ότι και το όνειρο
της Ενωμένης Ευρώπης μπορεί να
διαβρωθεί και να γίνει Σκύλλα και Χάρυβδη (οικονομικής και προσφυγικής
κρίσης), αλλά η γεωγραφία δεν αλλάζει
με τίποτα. Όσο όμως ο Νίκος Αναστασιάδης περιέφερε τη στάμνα του
προς αναζήτηση συμμάχων ολοένα
και απομονωνόταν, αφού ουδείς των
ξένων θεωρούσε ότι μια Κύπρος με
δύο κρατίδια θα έδινε λύση τόσο στο
νησί όσο και στην Ε.Ε. Αντίθετα για
τις Βρυξέλλες και πολλούς των εταίρων
κάτι τέτοιο θα άνοιγε τις πύλες της
κολάσεως με αποσχίσεις που θα ξεκινούσαν από την ήδη ώριμη Καταλονία και θα έφταναν μέχρι και τη Σικελία. Εντός ο πρόεδρος δεχόταν πυρά
μόνο από πλευράς ΑΚΕΛ για εγκατάλειψη της ΔΔΟ, αλλά τίποτα δεν τον
πτοούσε, καθότι είχε ήδη έτοιμο το

εργαλείο της περιρρέουσας που χρησιμοποίησαν εναντίον του οι Τάσσος
και Χριστόφιας το 2004. Κι αυτό γιατί
ενώ όλοι γνώριζαν ότι έγινε συνάντηση
μυστική συνάντηση Λευκωσίας-Άγκυρας για συζήτηση άλλων επιλογών
για λύση του Κυπριακού, ουδείς γνώριζε πού και μεταξύ ποιων. Όμως αιφνιδίως, άναψαν τα φλας και μπήκαν
σε λειτουργία οι κάμερες στους διαδρόμους των Η.Ε. στη Νέα Υόρκη σε
μια πρωτοφανή και εκτός πρωτοκόλλου συνάντηση μεταξύ του Τούρκου
υπουργού Εξωτερικών και του Κύπριου
ομολόγου του, ο οποίος παρενέβη
στη συνομιλία που είχε ο Τούρκος
διπλωμάτης με τον συνάδελφο Αποστόλη Ζουπανιώτη και εισηγήθηκε
στον Τσαβούσογλου να συμφωνήσουν στους όρους αναφοράς χωρίς
να πάνε σε άτυπη πολυμερή. Ο Τσαβούσογλου απάντησε ότι πρώτα χρειάζεται να συμφωνήσουμε το τι θα
διαπραγματευθούμε, ο Χριστοδουλίδης απάντησε ότι γνωρίζουμε, ο
Τσαβούσογλου ρώτησε: «Ποια (λύση);
Δύο κράτη;», και ο δικός μας απάντησε «ΔΔΟ, ξέχνα τα δύο κράτη και
τη συνομοσπονδία. Κι εδώ ο Τούρκος
άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, λέγοντας: «Την τελευταία φορά, ενώπιόν
σου ο πρόεδρος –έχω τα πρακτικά–
μίλησε για συνομοσπονδία»! Εκεί
θυμήθηκα το απόφθεγμα του Μαρξ:
«Η ιστορία επαναλαμβάνεται την
πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη
δεύτερη σαν φάρσα». Σας θυμίζω ότι
η πρώτη φορά ήταν η συνάντηση
Τάσσου – Σερντάρ στη Στράκκα για
ανατροπή του Σχεδίου Ανάν και η
δεύτερη τώρα, όταν αποκαλύφθηκε
ότι ο πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών της Κ.Δ., τον περσινό Σεπτέμβρη είχαν σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης συνάντηση με τον ΥΠΕΞ
της Τουρκίας, όπου ο κ. Αναστασιάδης
τόνισε πως ανάμεσα στις ενώπιόν
τους επιλογές είναι και τα δύο κράτη
και η συνομοσπονδία. Τώρα, αφού
έσπασε η στάμνα του πρόεδρου Αναστασιάδη, εμφανίστηκε ενώπιον της
Γ. Συνέλευσης να στηρίζει λύση ΔΔΟ
και να καλεί και την Τουρκία να τη
στηρίξει! Όμως για να ποντάρεις
πρέπει να έχεις κάσα κι εμείς τα παίξαμε όλα πριν αρχίσει η παρτίδα...

paraschosa@kathimerini.com.cy

Κάποιοι δεν εξεπλάγησαν καθόλου από τη δή-

λωση Αναστασιάδη, μετά τη συνάντηση με τον
Γκουτιέρες, ότι είναι πολύ πιθανή η σύγκληση
μιας τριμερούς με Γκουτιέρες, Αναστασιάδη
και Ακιντζί. Αντίθετα, ανέμεναν και είχαν προβλέψει την εξέλιξη. Είχαν μάλιστα αναφέρει
πως η συνάντηση το πιθανότερο είναι να γίνει
τον Οκτώβριο στην Ευρώπη, μάλλον στη Γενεύη. Ακόμα και η άτυπη πενταμερής δεν φαντάζει ως απομακρυσμένο ενδεχόμενο για κάποιους. Ένα σενάριο που ακούστηκε πολύ σε
συζητήσεις μεταξύ πολιτικών και διπλωματών
ήταν η σύγκληση της τριμερούς μετά τη συμφωνία των ηγετών στους όρους αναφοράς και
στη συνέχεια η σύγκληση της άτυπης πενταμερούς, ακόμα και σε επίπεδο τεχνοκρατών, η
οποία θα οριστικοποιήσει μια τελική συμφωνία τόσο σε όρους αναφοράς όσο και στα
«προβλήματα επικαιρότητας» που έχουν προκύψει. Στόχος η προετοιμασία μιας τελικής
πενταμερούς μεταξύ ηγετών όπου θα γίνει το
τελικό «πάρε δώσε».

Όπως έλεγε πρόσφατα διπλωμάτης στη Λευ-

κωσία η δυσκολία δεν είναι ο ορισμός ημερομηνιών για την τριμερή, ακόμα και για την πενταμερή, αλλά κατά πόσον αυτές θα αφεθούν
από την τουρκική αδιαλλαξία να προχωρήσουν. Όπως επεσήμανε τα δύο στοιχεία που
ενδέχεται να κρατήσουν στάσιμη τη νέα διαδικασία, εάν και όταν αυτή αρχίσει, (εκτός από
τις εγγυήσεις και τον κατοχικό στρατό) θα είναι
ο πόθος του Ακιντζί για εκ περιτροπής προεδρία και το κατά πόσον το νέο κράτος θα είναι
ή όχι μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας,
όπως η πλευρά μας επιδιώκει.

«Η πλευρά μας έχει αποδεχτεί υπερβολικές

παραχωρήσεις, στοχεύοντας σε συμφωνία για
βιώσιμη λύση, αλλά η Τουρκία, ελέγχοντας
πλήρως τους Τουρκοκύπριους τα ανατρέπει
όλα την τελευταία στιγμή με νέες αιτιάσεις και
διεκδικήσεις. Αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη και οι Ελληνοκύπριοι πολιτικοί που αυτή ειδικά την περίοδο θα πρέπει να στηρίξουν τον
πρόεδρο και τη διαπραγματευτική ομάδα και
όχι να ζητούν από αυτούς να ξεκαθαρίσουν το
σκηνικό».

Απ’ όσα ακούω, οι εξελίξεις στον ΟΗΕ ενερ-

γοποίησαν αρκετά στελέχη, σε όλα τα κόμματα
και υπάρχει τις τελευταίες ημέρες αρκετή
δραστηριότητα περί του Κυπριακού, ύστερα
από μακρά περίοδο στασιμότητας. Με την επιστροφή του προέδρου αναμένεται και η σύγ-

κληση του Εθνικού Συμβουλίου και ο αναβρασμός αυξάνεται. Κάποιοι αναμένουν νέες κόντρες τόσο μεταξύ ΑΚΕΛ – Προεδρικού και ΔΗΣΥ όσο και μεταξύ των κομμάτων του λεγόμενου Ενδιάμεσου και του Προεδρικού.
Με την επιστροφή του Healthy δεν αναμένε-

ται μόνο η δρομολόγηση της ενημέρωσης των
πολιτικών αρχηγών, αλλά και η δρομολόγηση
εξελίξεων για αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις για τον αντικαταστάτη
του Χάρη δεν έχουν κοπάσει αν και μειώθηκαν
για λίγο λόγω Κυπριακού, ενώ επανέρχονται
και οι φήμες για ανασχηματισμό. Το σίγουρο
είναι πως τρεις υπουργοί ανησυχούν για τη θέση τους και αυτό το γνωρίζουν φίλοι και συγγενείς τους. Ωστόσο, αυτός που θα λάβει τις τελικές αποφάσεις είναι ο ίδιος ο πρόεδρος. Τα
ονόματα που ακούγονται για υπουργοποίηση
είναι αυτά που σας είχα ξαναγράψει: Νίκος

Τορναρίτης, Νίκος Νουρής αλλά και της Έμιλυς
Γιολίτη, που είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη
στο shortlist του Healhty.
Πάντως, πληροφορίες από τον Λόφο αναφέ-

ρουν ότι στόχος είναι στη νέα κυβέρνηση να
υπάρχει αυξημένος αριθμός γυναικών σε
υπουργικές θέσεις, τουλάχιστον τριών ή τεσσάρων. Εάν αυτό επαληθευτεί θα πρέπει να
υπουργοποιηθούν τουλάχιστον άλλες δύο γυναίκες, εκτός κι αν μία υφυπουργός μεταπηδήσει σε υπουργικό χαρτοφυλάκιο...

ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι στο ΔΗΚΟ σημειώθηκε

πρόσφατα σύγκρουση «υψηλού επιπέδου»
για την πιθανότητα συνεργασίας με το ΑΚΕΛ
και τις συναντήσεις Νικόλα-Άντρου; Απ’ όσα
ακούω τέρμα στους ψιθύρους έδωσε η πρόσφατη συνέντευξη του Άντρου Κυπριανού
στην «Κ» και όχι οι διαβεβαιώσεις του Νικόλα.

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»
29.IX.1939

ΒΑΡΣΟΒΙΑ: Αγγέλλεται εκ Βαρσοβίας ότι ο διοικητής
της αμύνης της πόλεως εξέδωκε το κάτωθι ανακοινωθέν:
«Μετά την καταστροφήν των αποθηκών ειδών επισιτισμού,
έγινε σκληρώς αισθητή η έλλειψις τροφίμων [φωτ]. Ο
αριθμός των τραυματιών ανέρχεται περίπου εις 16.000 στρατιωτών και 20.000 πολιτών. Είναι αδύνατον
επί του παρόντος να
καθορισθή ο ακριβής
αριθμός των νεκρών
και τραυματιών. Συνεπεία των βομβαρδισμών τα νοσοκομεία, πολλά των
οποίων κατεστράφησαν εντελώς, μετέφερον πολλάκις
τους τραυματίας από τόπου εις τόπον». [...] Αλλαι ιταλικής
πηγής πληροφορίαι εκ Βαρσοβίας αναφέρουν ότι η πρωτεύουσα παρουσιάζει αθλίαν εικόνα. Η γραφική ισραηλιτική συνοικία έχει κατερειπωθή. Αι οδοί της έχουν κατακλυσθή από χειμάρρους αίματος και πτωμάτων. Σχεδόν
όλαι αι βιομηχανικαί εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων
και των ορυχείων, έχουν καταστραφή. Εις πλείστα σημεία
η πόλις της Βαρσοβίας έχει ανασκαφή. Τα πλείστα των
θυμάτων συγκαταλέγονται μεταξύ του αμάχου πληθυσμού,
δεδομένου ότι οι στρατιωτικοί στόχοι εκαλύπτοντο υπό
αμυντικών έργων και ελάχιστα εθίγησαν.
ΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: Ο Αμερικανός δημοσιογράφος αναφέρει τα ονόματα τριών πρακτόρων του
κ. Γκαίμπελς, επιφορτισμένων με την κατάθεσιν χρημάτων
εις το εξωτερικόν. Παρέχει επίσης λεπτομερείας διά
τας καταθέσεις των λοιπών εθνικοσοσιαλιστών ηγετών
εις διαφόρους ξένας τράπεζας, των οποίων αναφέρει
τα ονόματα.

« Άτε Άντρη μου, ετοίμαζε νέες τουαλέτες και νέα κοστούμια...»
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έχουν δικαίωμα στο όνειρο να παραβγούν στη φαντασία.
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κές παρενοχλήσεις το είχαμε πάντα
ή τώρα μας βγήκε;
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κος Δράκος αλλάζει για πολλοστή
φορά γνώμη για το μέλλον της μικρής
Σελήνης. Το ανακοινώνει στη γενική συνέλευση της Τζάιαντ και εκπλήσσει του
πάντες. Η Βύρνα Δράκου ανακουφισμένη είναι πλέον φαβορί για να παραμείνει στο σπίτι. Η Λάμψη του Κυπριακού.
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Στην ενέδρα. Στο προηγούμενο
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Στο θαύμα. Όχι αυτό που λέει πως η

Βουλή θα λειτουργήσει με 56 βουλευτές. Στο άλλο που η Μεγαλόχαρη εργάζεται ακατάπαυστα για την ένταξη της
λαοφιλούς Σάββιας στη Βουλή. Σή-κωσέ το Σάββιά μου.

Στην φιλοδοξία. Βέβαια κοντά στο
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Στο δικαίωμα. Βέβαια σε μια χώρα

που της έκλεψαν τον Αχιλλέα της,
που την ψέκασε ο Κάπταιν Νέμο και ο
Κληρίδης ήταν πράκτορας των Ναζί, όλοι

Στο άλλο. Επειδή είναι η έκδοση με

τα μεγαλεπήβολα μυαλά και έργα,
καλό θα ήταν να δούμε τι γίνονται και
αυτές οι χιλιάδες χαρουπιές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Γιατί άλλο «μαύρο χρυσό» δεν προβλέπω να δούμε.

Si-fi σενάριο που γράφει ο Τάκης
που προβλέπει την εγκαθίδρυση έδρας
του ΟΗΕ στην Κύπρο, το φωσκολικό σήριαλ φαντασίας φαντάζει ως reality με
πραγματικές ανθρώπινες ιστορίες.
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Στο ελάχιστο. Δεν νομίζουμε πως εί-

ναι καιρός να μαζέψουμε του «ανέργους» από τα καφέ και τις επιδοτήσεις
σε μια χώρα με σχετικά χαμηλή ανεργία.
Λέω εγώ τώρα και ξέρω πως δεν είμαι
αρεστός.

επεισόδιο ο νεαρός όμορφος και ταλαντούχος Αλέξης Δράκος επιχείρησε
να στήσει ενέδρα του κακού Ιάγου, αλλά αυτός το αντιλαμβάνεται και τραυματίζει σοβαρά το νεαρό όμορφο και ταλαντούχο Αλέξη. Η συμπαθής πλην χαμηλής νοημοσύνης Σελήνη είναι πλέον
σε κρίση.
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Στα σοβαρά. Αφού ασχοληθήκαμε

με τα μη σοβαρά, τώρα να καταγράψουμε πως δεν σταματούμε να παρακολουθούμε το Γραφείο Ευημερίας. Και θα
το ξεσκονίσουμε όσο πάει. Ε, Ζετάκι;

Στο σήριαλ. Επεισόδιο 4567, ο Γιάγ-
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Στο σκοτάδι. Αυτό με τις σεξουαλι-

Σοβαρή η Μελάνια, σκάει δεν λέω το χειλάκι της ένα χαμόγελο, μα η δική μας πρώ-

τη κυρία είναι γλυκά χαμογελαστή και μας αρέσει.

Στην ουσία. Πάντως, όταν ανοίγω

πλέον BBC και CNN και βλέπω
Μπόρις Τζόνσον και Τραμπ, νιώθω μιαν
αγαλλίαση, μια ανάταση, μια ασφάλεια.
Υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
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τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
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Τριμερής Οκτώβρη, πενταμερής τον Νιόβρη
Η επιμονή Γκουτέρες στους όρους αναφοράς και το χρονικό των ανατροπών στη διαμόρφωση τους ενώπιον της Τζέιν Χολ Λουτ
Ηνωμένα Έθνη
Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Με τη συνάντηση του γ.γ. του ΟΗΕ
με τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, τη Δευτέρα, ολοκληρώνεται ο
κύκλος των διερευνητικών του επαφών με τις δύο πλευρές και τους
εμπλεκόμενους (εγγυήτριες δυνάμεις και Ε.Ε.). Σημαντικές ήταν και
οι επαφές (οι περισσότερες τηλεφωνικές) της Τζέιν Χολ Λουτ με
όλα τα μέρη, σε διερεύνηση των
προθέσεών τους. Το μήνυμα που
φέρεται να μετέφερε από την τουρκική πλευρά είναι πως θα πρέπει
στους όρους αναφοράς να περιέχεται «μια ισχυρή δέσμευση στο
θέμα της πολιτικής ισότητας».
Δεν αποκλείεται ο πρόεδρος
Αναστασιάδης να δεχθεί συμπερίληψη παρόμοιας δέσμευσης, ζητώντας ως αντάλλαγμα αντίστοιχη
δέσμευση για το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Επί της
ουσίας πάντως, παρά την επιμονή
της τουρκικής πλευράς να διεξαχθεί
απευθείας άτυπη πενταμερής για
να διευκρινιστεί η μορφή της λύσης,
ο γ.γ. φαίνεται ότι θα επιμείνει σ’
αυτό που δήλωσε στην δημοσιογραφική διάσκεψη, ότι πρέπει τα
μέρη να συμφωνήσουν τουλάχιστον επί των όρων αναφοράς. Τo
πιθανότερο σενάριο είναι ο Γκουτιέρες να καλέσει τριμερή συνάντηση στο δεύτερο 15νθήμερο του
Οκτωβρίου, με προοπτική να συγκληθεί άτυπη πενταμερής το Νοέμβριο, πριν υποβάλει την έκθεση
των καλών του υπηρεσιών προς
το Σ.Α. Πάντως, όπως προκύπτει
και από την ενημέρωση που είχε
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, από
τον Έλληνα πρωθυπουργό, μετά
την συνάντηση του τελευταίου με
τον γ.γ. του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκου-








οι οποίοι επίσης συμπεριλαμβάνουν
τα ακόλουθα τρία στοιχεία:
1. Την Κοινή Διακήρυξη που υπέγραψαν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων στις 11 Φεβρουαρίου 2014.
2. Τις προηγούμενες συγκλίσεις
που ενημέρωσαν τις συναντήσεις
του 2017 στο Κραν Μοντάνα
3. Το πλαίσιο 6 σημείων του γ.γ.
όπως παρουσιάστηκε στις 30 Ιουνίου 2017.
Σημειώνει ότι οι ηγέτες των δύο
κοινοτήτων αναγνωρίζουν ότι η
ευθύνη για εξεύρεση λύσης στο
κυπριακό πρόβλημα ανήκει πρώτα
και κύρια στους ίδιους τους Κύπριους. Επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση και αποφασιστικότητά τους να
αρχίσουν δομημένες και προσανατολισμένες σε αποτελέσματα
διαπραγματεύσεις στη συντομότερη εφικτή ευκαιρία και να το
πράξουν με την αίσθηση του σκοπού και του επείγοντος για να επιτύχουν μία συνολική και διαρκή
διευθέτηση εντός ενός προβλεπτού
ορίζοντα. Προς υποστήριξη αυτής
της ανανεωμένης προσπάθειας για
επίτευξη μιας διαρκούς λύσης, οι
ηγέτες των δύο κοινοτήτων καλωσορίζουν την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών και τη συνεχιζόμενη
εμπλοκή του γ.γ. και των καλών
του υπηρεσιών.

To πιθανότερο σενάριο
είναι ο Γκουτιέρες
να καλέσει τριμερή το
δεύτερο 15νθήμερο
Οκτωβρίου, με προοπτική σύγκλησης άτυπης
πενταμερούς τον Νοέμβριο, πριν από την έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.
τιέρες θέλει να γίνει σωστή προετοιμασία του επόμενου βήματος,
να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς
και να υπάρχει ένα πλαίσιο. Ενώ
φέρεται να είπε ότι δεν μπορεί να
πάει ξανά σε μια διάσκεψη, όπως
πήγα την προηγούμενη φορά και
αποτύχαμε. «Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ουσιαστικές οι
διαπραγματεύσεις», ανέφερε η ίδια
πηγή.

Κείμενο 8ης Σεπτεμβρίου
Το αρχικό κείμενο της Τζέιν Χολ
Λουτ –το οποίο ο πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε φτάνοντας στη
Νέα Υόρκη ότι αποδέχεται– αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αναλάβουν την έναρξη των
συνομιλιών που ανεστάλησαν μετά
τις συναντήσεις τους το 2017 στο
Κραν Μοντάνα. Σημειώνει ότι επιβεβαιώνουν τη δέσμευση και αποφασιστικότητά τους να επιτύχουν
μία διευθέτηση στο Κυπριακό βασισμένη σε μία δικοινοτική διζωνική
ομοσπονδία με πολιτική ισότητα
όπως τίθεται στα σχετικά ψηφίσματα του Σ.Α. και στις Συμφωνίες
Κορυφής. Υπογραμμίζεται ότι στόχος τους είναι μία ενωμένη Κύπρος

Φαίνεται το ενδεχόμενο της τριμερούς συνάντησης να είναι ορατό, είπε την

Από τη συμφωνία στο χάος

με μία διεθνή νομική προσωπικότητα. Μία κυριαρχία όπως η κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα τα
κράτη μέλη των Η.Ε. βάσει της Χάρτας του ΟΗΕ, η οποία πηγάζει εξίσου
από τους Ε/κ και τους Τ/κ. Και μία
ενιαία υπηκοότητα, ρυθμιζόμενη
βάσει ομοσπονδιακού νόμου. Προς

Στο κείμενο αυτό ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας υπέβαλε δύο τροποποιήσεις: Η πρώτη στο σημείο
από πού πηγάζει η κυριαρχία, καθώς υπήρχε η σχετική αναφορά
στην κοινή διακήρυξη του 2014.
Η δεύτερη, στην αναφορά για το
πλαίσιο Γκουτιέρες να προστεθεί
η φράση «αναπτύχθηκε» δίπλα στο
«όπως παρουσιάστηκε» στις 30 Ιουνίου 2017. Η πρώτη αλλαγή έγινε

Παρασκευή ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, μετά τη συνάντηση, με τον γ.γ. των ΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες.
τούτο, αναγνωρίζουν τη σημασία
και την αξία προηγουμένων προσπαθειών που αντικατοπτρίζουν
δεκαετιών ανάλυσης, συζήτησης
και διαπραγματεύσεων και συμφωνούν να αρχίσουν συνομιλίες, ενημερωμένες και καθοδηγούμενες
από αυτούς τους Όρους Αναφοράς,

δεκτή από τον Μουσταφά Ακιντζί,
ο οποίος απέρριψε την δεύτερη. Ο
πρόεδρος δεν επέμεινε κι όλοι έμειναν με την εντύπωση πως υπήρχε
συμφωνία στο κείμενο. Τα επόμενα
βήματα θα ήταν να αναχωρήσει η
κ. Λουτ από την Κύπρο και όταν
έφτανε στη Νέα Υόρκη, ο γ.γ. του
ΟΗΕ θα ανακοίνωνε τη συμφωνία.
Ωστόσο, μετά από τις αντιδράσεις
Οζερσάι και παρέμβασή του στον
Τσαβούσογλου, η Άγκυρα παρενέβη
και άρχισαν να έρχονται νέες προτάσεις από την τ/κ πλευρά.
Για παράδειγμα, ζήτησαν: Να
συμπεριληφθεί αναφορά για «αποκεντρωμένη ομοσπονδία κι όποιες
άλλες ιδέες», στο ζήτημα της αναζήτησης της επιδιωκόμενης λύσης.
Να προστεθεί στο σημείο που μιλάει
για συγκλίσεις η λέξη «και τις υποσημειώσεις», γιατί όταν καταγράφονταν οι συγκλίσεις, προσέθεταν
υποσημειώσεις με παρατηρήσεις
όπως «εδώ συμφωνούμε», ή «εδώ
διαφωνούμε». Να προστεθεί στο σημείο που μιλάει για την πολιτική
ισότητα η φράση, «όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 του διατακτικού του ψηφίσματος 716/91
(κάτι που αποδέχθηκε ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας). Όταν άρχισαν
να καταφθάνουν οι τουρκικές εισηγήσεις, η ε/κ πλευρά ζήτησε να συμπεριληφθεί αναφορά στις εγγυήτριες,
στο σημείο «η ευθύνη για εξεύρεση
λύσης στο κυπριακό πρόβλημα ανήκει πρώτα και κύρια στους ίδιους
τους Κύπριους», στη βάση έκθεσης
του γ.γ. που μαζί με τους δύο ηγέτες
αναφερόταν και στα ενδιαφερόμενα
μέρη. Όταν η κ. Λουτ αντιλήφθηκε
πως ήταν αδύνατη η συμφωνία αναχώρησε από το νησί και λίγες μέρες
αργότερα έστειλε στους ηγέτες ευχαριστήριες επιστολές για την προσπάθεια που κατέβαλαν.
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Τηλεοπτική
ενέδρα σε
διαδρόμους
του ΟΗΕ
Το Κυπριακό, η «δημόσια διπλωματία»,
η σύγκρουση προέδρου –ΥΠΕΞ,
οι βολές Αβέρωφ και το πάρτι των ΜΜΕ
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν το βράδυ της περασμένης
Δευτέρας κυκλοφορούσε η είδηση
που ήθελε τον Νίκο Χριστοδουλίδη
να «προκαλεί» τον Τούρκο ομόλογό
του να δεχθεί διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία και συνομολόγηση
όρων αναφοράς, πολλοί ήταν εκείνοι και πρώτα μερίδα των ΜΜΕ
που είδαν μία μεγάλη διπλωματική
επιτυχία. Όχι μόνο γιατί, όπως λεγόταν, ο Ε/κ υπουργός Εξωτερικών
όρθωσε το ανάστημά του απέναντι
στις απαιτήσεις και την αδιαλλαξία
της Άγκυρας, αλλά και γιατί έθεσε
ξεκάθαρα ως μόνη λύση τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.
Πλαίσιο λύσης που μέχρι τότε αμφισβητείτο κατά πόσο αποτελεί
την επιδιωκόμενη λύση της κυβέρ







Η πολύωρη συνάντηση
Κασουλίδη – Χριστοδουλίδη με τον πρόεδρο πριν
από την 9η Αυγούστου
έπαιξε τον δικό της ρόλο
στα περί ξεκαθαρίσματος
γύρω από το πλαίσιο λύσης και την απομάκρυνση από τις νέες ιδέες.
νησης Αναστασιάδη. Χρειάστηκε
να βγει στη δημοσιότητα ολόκληρο
το βίντεο του συναπαντήματος των
δύο υπουργών Εξωτερικών για να
αλλάξει πλήρως το κλίμα. Μία συνάντηση στην παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Χριστοδουλίδη,
όπως ισχυριζόταν ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά την οποία ο πρόεδρος συζήτησε συνομοσπονδία
και συνάντηση την οποία είχαν σε
πρακτικά. Ισχυρισμούς τους οποίους
αρνήθηκε, κουνώντας το δάκτυλο,
ο Νίκος Χριστοδουλίδης και υπογράμμισε πως έχει και εκείνος τα
πρακτικά. Αυτό ήταν αρκετό για
προκαλέσει αμηχανία και ερωτήματα. Όχι μόνο γιατί τα όσα συζητούνταν για καιρό στους διαδρόμους
και θεωρούνταν εν πολλοίς φημολογίες, όπως τα περί συνομοσπονδίας και άλλων ιδεών που καταθέτει
ο πρόεδρος, αποκτούσαν εικόνα
και ήχο σε όσους παρακολουθούν
το Κυπριακό. Αλλά και γιατί προκάλεσε αντιπαραθέσεις. Τόσο στο
ξενοδοχείο που βρισκόταν η αποστολή, αλλά και αντιδράσεις στο
εσωτερικό μέτωπο, βάζοντας στο
στόχαστρο και τον ίδιο τον υπουργό
Εξωτερικών και τις προθέσεις του.

«Τουρκική προπαγάνδα»

«Καλά, δεν ακούσατε και 1000
φορές από όλα τα βήματα, των Γε-

νικών Συνελεύσεων των Ηνωμένων
Εθνών, των συνεδρίων και με κάθε
τρόπο την Τουρκία να λέει ότι το
1974 έγινε ‘ειρηνευτική επιχείρηση’;
Αυτό γιατί το λένε;» ήταν η δεικτική
τοποθέτηση κυβερνητικών στελεχών, όταν ρωτήθηκαν για ποιο λόγο
ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επιμένει
σε τέτοιους ισχυρισμούς που θέλουν
τον Νίκο Αναστασιάδη να έχει συζητήσει άλλη μορφή λύσης. Ξεκαθάρισαν πως αυτό έχει να κάνει με
την τουρκική προπαγάνδα, η οποία
έχει καταφέρει να παρεισφρήσει
και να υιοθετηθεί από διάφορους
και στο εσωτερικό. Καθόλου τυχαία
και η αιχμηρή απάντηση του Βίκτωρα Παπαδόπουλου, διευθυντή
του γραφείου Τύπου του προέδρου,
σε ανάρτηση του μέλους του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ Χρίστου
Χριστοφίδη που έλεγε ότι η εικόνα
των δύο υπουργών Εξωτερικών,
αλλά και οι ισχυρισμοί Τσαβούσογλου για συζήτηση λύσης δύο κρατών και συνομοσπονδίας θα στοιχειώνει τη συλλογική συνείδησή
μας. Ο κ. Παπαδόπουλος τότε κατήγγειλε ότι το ΑΚΕΛ υιοθετεί πλήρως την τουρκική προπαγάνδα και
τους αβάσιμους ισχυρισμούς της
Τουρκίας, λέγοντάς του με νόημα
πως αν κάτι πρέπει να στοιχειώνει
το ΑΚΕΛ είναι η μετάλλαξη από το
«Ναι» στο σχέδιο Ανάν στο «Όχι».
Βεβαίως δεν ήταν μόνο στελέχη
του ΑΚΕΛ που τοποθετήθηκαν,
αλλά κυρίως ο μέχρι πρότινος χαμηλών τόνων πρόεδρος του ΔΗΚΟ
Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος
διερωτήθηκε και για την ύπαρξη
πρακτικών, αλλά και για τα όσα
ισχυρίστηκε ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών. Πάντως, ο Βίκτωρας
Παπαδόπουλος ήταν και το μόνο
στέλεχος που τοποθετήθηκε επισήμως απέναντι στις αντιδράσεις,
καθώς από την κυβέρνηση, αλλά
κυρίως στην Πινδάρου, είδαν με
σχετική αμηχανία το επεισόδιο μεταξύ των δύο υπουργών και τις προεκτάσεις που αυτό προκάλεσε.

Η περιβόητη συνάντηση

Το τι ακριβώς συζητήθηκε σε
εκείνη την περιβόητη συνάντηση
μεταξύ προέδρου Αναστασιάδη και
του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών
είναι ένα ζήτημα που προκάλεσε
πολλά ερωτήματα. Όχι μόνο στην
κοινή γνώμη που οπτικοποίησε τι
διαμείβεται τόσο καιρό στο παρασκήνιο, αλλά και στα κομματικά
πηγαδάκια. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι πρόσφατα οι περισσότεροι είχαν
την αίσθηση πως η συνάντηση
Αναστασιάδη – Τσαβούσογλου είχε
τη μορφή ενός εντελώς ανεπίσημου
συναπαντήματος στο πόδι. Πλέον
αποκαλύφθηκε πως σε αυτή ήταν
παρών και ο υπουργός Εξωτερικών,
κρατώντας πρακτικά. Το αν πρό-

Ο υπουργός Εξωτερικών φέρεται να ήθελε να απεγκλωβίσει την ε/κ πλευρά από τη φημολογία συζήτησης άλλης λύσης, ωστόσο, θεωρήθηκε από πολλούς ότι

προσπάθησε να κερδίσει πολιτικούς πόντους για το 2023.

από το τελικό δείπνο στο Κραν
Μοντάνα συζήτησε με τον Τούρκο
υπουργό Εξωτερικών για λύση δύο
κρατών. Τον προβληματισμό του,
όπως λέει συχνά και ο γ.γ του ΑΚΕΛ,
συζήτησε με ξένους αξιωματούχους
και πρέσβεις, οι οποίοι τα μετέφεραν
στον Άντρο Κυπριανού. Ποικίλουν
και δημοσιεύματα με λεπτομέρειες
τον τελευταίο χρόνο γύρω από τις
νέες ιδέες του προέδρου τις οποίες
μοιραζόταν με πολιτικούς αρχηγούς
του ενδιάμεσου χώρου μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής και τα
οποία ουδέποτε διαψεύστηκαν επισήμως.

Το τηλεοπτικό συναπάντημα Χριστοδουλίδη –Τσαβούσογλου προκάλεσε αν-

τιδράσεις με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ να αφήνει καρφιά, ενώ υψηλοί τόνοι
υπήρξαν και εντός της κυπριακής αποστολής.

Υψηλοί τόνοι και ξεκαθάρισμα
Ούτε ο πρόεδρος βεβαίως έμεινε απαθής απέναντι στα όσα δημοσιο-

ποιήθηκαν και που στην ουσία άδειαζαν την πλευρά μας. Όπως λέγεται, μετά και τη δημοσιοποίηση του βίντεο, υπήρξαν συζητήσεις υψηλών τόνων στην κυπριακή αποστολή. Όμως τα όσα έγιναν θεωρείται
πως συνέβαλαν και στην τελική συνομολόγηση της ομιλίας του προέδρου. Μία ομιλία που φαίνεται πως ικανοποίησε πολλούς και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προσήλωσης στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά και συναίνεσης στην πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται από τον γ.γ. και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κινήσεις που κατέδειξαν ότι ο πρόεδρος έβαλε ένα τέρμα στην αλλαγή
πλεύσης των δύο τελευταίων ημερών. Το πώς θα κινηθεί στη συνέχεια και αν κέρδισε έτσι την εμπιστοσύνη δυνάμεων που τον είχαν
στηρίξει στο παρελθόν όπως του ΑΚΕΛ θα διαφανεί βεβαίως μετά και
την τριμερή. Πάντως, κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν πως πλέον
το μπαλάκι βρίσκεται στον Τ/κ ηγέτη, αν θα δεχτεί όσα συμφωνήθηκαν την 9η Αυγούστου. Εκεί θα διαφανεί κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα να γίνει μία άτυπη διαδικαστική πενταμερής ακόμη και συνάντηση 5+1 με την παρουσία της Ε.Ε.

κειται για πρακτικά ή ηχογράφηση
του διαλόγου βεβαίως εξακολουθεί
να παραμένει άγνωστο. Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, η συνάντηση έγινε τον Σεπτέμβριο του
2018, στο περιθώριο της Γενικής
Συνέλευσης σε ξενοδοχείο της Νέας
Υόρκης. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν
ότι ο Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε
στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου πως
οι επιλογές που έχουν μπροστά
τους είναι η διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία, η λύση δύο κρατών
και η συνομοσπονδία. Η λύση δύο
κρατών και η συνομοσπονδία απο-

κλείστηκε, όπως λένε από τον Νίκο
Αναστασιάδη, αντιπροτείνοντας
αποκέντρωση εξουσιών. Λίγες ημέρες αργότερα, μετά από το Εθνικό
Συμβούλιο αποκαλύφθηκε και η
πρόταση του Νίκου Αναστασιάδη
για αποκεντρωμένη ομοσπονδία.
Όσο όμως κι αν κάποιοι κυβερνητικοί κύκλοι αρνούνται ότι ο πρόεδρος συζήτησε οποιοδήποτε άλλο
μοντέλο λύσης περιορισμένοι στο
ότι υπήρξε μία περίοδος που προβληματίστηκε, υπάρχουν και εκείνοι
κοντά στον Νίκο Αναστασιάδη που
υποστηρίζουν ότι μία νύχτα πριν

Συνάντηση με τους δύο ΥΠΕΞ

Όπως λένε έγκυροι πολιτικοί κύκλοι, σε αυτό το κλίμα της «περιρρέουσας», αλλά και των συνεχών
τουρκικών προκλήσεων, δύο πρόσωπα ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιαννάκης Κασουλίδης και ο
διάδοχός του Νίκος Χριστοδουλίδης
είχαν μακρά συζήτηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη πριν από τη συνάντηση που θα είχε με τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί στις 9 Αυγούστου. Συζήτηση που περιστράφηκε
γύρω από το πόσο σημαντική είναι
η λύση στο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, ενώ του
επεξηγήθηκαν και οι κίνδυνοι που
ενέχονται πίσω από τις «νέες ιδέες».
Ήταν, όπως λέγεται, η καταλυτική
συνάντηση που έπεισε τον Νίκο
Αναστασιάδη να αφήσει κατά μέρος
τις όποιες νέες ιδέες και που τον
ώθησε στο να υπογραμμίσει την
προσήλωσή του σε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία στον Τ/κ ηγέτη
κατά τη συνάντηση που είχαν την
9η Αυγούστου.
Οι συνεντεύξεις, βεβαίως, του
Μεβλούτ Τσαβούσογλου και οι δημόσιες τοποθετήσεις του για άτυπη
πενταμερή κατά την οποία θα πρέπει
να μπουν όλες οι μορφές λύσης στο
τραπέζι, λέγεται πως ώθησαν τον
Νίκο Χριστοδουλίδη να πιέσει κατά
το τυχαίο συναπάντημα με τον Τούρκο ομόλογό του για κλείδωμα της
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Κίνηση που συζητήθηκε ποικιλοτρόπως. Από τη μία λέχθηκε
ότι ήταν σε μία προσπάθεια να δεσμεύσει τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών στο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και να αποσείσει από την ε/κ πλευρά την όποια

σκιά ότι συζητάει άλλη μορφή λύσης.
Όμως, υπήρξαν και εκείνοι οι κύκλοι
που σημείωσαν πως κινήθηκε κατά
πολύ εκτός της διπλωματικής γραμμής και του διπλωματικού πρωτοκόλλου. Είδαν, μάλιστα, προσπάθεια
του Νίκου Χριστοδουλίδη να αποτινάξει από πάνω του τις καταγγελίες
που δέχεται τελευταίως από πολλούς
ότι εκείνος είναι ο ιθύνων νους των
νέων ιδεών και το πρόσωπο που
επηρεάζει τον πρόεδρο σε πιο σκληρή γραμμή στο Κυπριακό. Όμως
αυτό δεν έμεινε μόνο στο πλαίσιο
του Κυπριακού. Συνδέθηκε από πολιτικούς κύκλους ως προσπάθεια
του ΥΠΕΞ να κερδίσει προεδρικούς
πόντους, δεδομένου ότι το όνομά
του ακούγεται εντόνως για τις προεδρικές εκλογές του 2023. Το σίγουρο είναι πως ο ισχυρισμός του
Μεβλούτ Τσαβούσογλου μπροστά
από τους Ε/κ δημοσιογράφους και
τις κάμερες, βάζοντας και τον ίδιο
στο κάδρο εκείνης της συνάντησης
μάλλον αμηχανία προκάλεσε παρά
πολιτικά οφέλη.

Το μήνυμα της Πινδάρου

Αντιδράσεις υπήρξαν πρώτα και
κύρια στον ΔΗΣΥ. Υπήρξαν εκείνοι
που κατήγγειλαν τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για προσπάθεια να πλήξει την αξιοπιστία του ανερχόμενου
Χριστοδουλίδη. Υπήρξαν και εκείνοι
που δυσφόρησαν και δεν το έκρυψαν. Καθόλου τυχαία και η δήλωση
του προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ
Νεοφύτου ότι μετά από 45 χρόνια
θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
«ότι δεν κερδίζουμε στη διεθνή
σκηνή με το να κρατούμε ένα μικρόφωνο όλοι μας και να προσπαθούμε να καταγράψουμε πόντους
για εσωτερική κατανάλωση», σημειώνοντας ότι τις πλείστες φορές
οι πόντοι που καταγράφουμε στρέφονται ενάντια στην εθνική μας
υπόθεση. Τοποθέτηση που είχε ως
δέκτη τον κ. Χριστοδουλίδη. Στο
ίδιο πλαίσιο ο πρώην υπουργός
Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, ο
οποίος κάλεσε τον κ. Χριστοδουλίδη
να δώσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά για να διαψεύσει τον Τούρκο
ομόλογό του και ο Μιχάλης Σοφοκλέους, ο οποίος έκανε λόγο για
άρτο και θεάματα και κάλεσε τον
πρόεδρο να δώσει απαντήσεις
«χθες» στα όσα ισχυρίστηκε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
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Οι 4 προτάσεις της Άγκυρας για το Κυπριακό
Για τον Κουντρέτ Όζερσαϊ βασικός στόχος των Τουρκοκυπρίων είναι η ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με τον έξω κόσμο







Την πληροφορία ότι το τελευταίο
διάστημα στο επίκεντρο της προσοχής της τουρκικής διπλωματίας
βρίσκονται διάφορα εναλλακτικά
σενάρια για το Κυπριακό, μοιράζονται με την «Κ» πηγές που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στην Άγκυρα και τονίζουν ότι
στην τουρκική πρωτεύουσα πλέον
η ομοσπονδιακή φόρμουλα δεν αντιμετωπίζεται ως μια ρεαλιστική
και εφικτή φόρμουλα. Γι’ αυτόν
τον λόγο στο επίκεντρο των συζητήσεων στο τουρκικό Προεδρικό,
καθώς και στο τουρκικό Υπουργείο
Εξωτερικών σταδιακά έρχονται τα
περίφημα εναλλακτικά μοντέλα
στο Κυπριακό. Με το σκεπτικό ότι
η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει οπισθοχωρήσει από τις συγκλίσεις
της προηγούμενης περιόδου και
δεν πρόκειται να αποδεχθεί την
πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, η τουρκική πλευρά θεωρεί
ότι πλησιάζει η στιγμή που όλες
οι πλευρές θα εστιάσουν σε εναλλακτικές λύσεις στο Κυπριακό. Όσα
δήλωσε στην «Κ» ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ
Τσαβούσογλου και οι εξελίξεις στο
περιθώριο των εργασιών του ΟΗΕ
εκλαμβάνονται από καλά ενημερωμένες πηγές ως «η κορυφή του
παγόβουνου». Σύμφωνα με τις πηγές μας, η Άγκυρα προχωρά σε ριζική αξιολόγηση των σχέσεών της
με τη Δύση και την Ε.Ε. και στο
πλαίσιο αυτής της νέας διπλωματικής κινητοποίησης ακολουθούν
κρίσιμες αποφάσεις.

Κυριαρχική ισότητα
Κύκλοι της τουρκικής κυβέρνησης, ερμηνεύοντας τις τελευταίες
εξελίξεις στο Κυπριακό και στην

Εξελικτικό μοντέλο

Άγκυρα και τ/κ Δεξιά
εστιάζουν στην επόμενη
ημέρα του κλεισίματος
του κεφαλαίου
της ομοσπονδίας.
κυπριακή ΑΟΖ, καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι στο Κυπριακό πλέον δεν υφίστανται συνθήκες για
την ανάδυση ενός «ελληνοτουρκικού συνεταιρισμού» με βάση την
ομοσπονδιακή φόρμουλα. Μάλιστα,
επιρρίπτουν ιστορικές ευθύνες
στην ε/κ πλευρά με το σκεπτικό
ότι η Λευκωσία δεν εστίασε στις
κινήσεις καλής θελήσεως της Άγκυρας στο Κυπριακό, οι οποίες συνοδευόντουσαν με πολιτικό κόστος.
Η αξιωματική αντιπολίτευση στην
Τουρκία από την πλευρά της ασκεί
κριτική στο ΑΚΡ με το σκεπτικό
ότι στην πραγματικότητα στο Κυπριακό δεν αναδύθηκαν ποτέ οι
κατάλληλες προϋποθέσεις για ομοσπονδιακή λύση και ότι οι προσπάθειες της τουρκικής κυβέρνησης προς αυτήν την κατεύθυνση
ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία.
Στην Άγκυρα, λοιπόν, οι παράγοντες που παρακολουθούν από
κοντά τις εξελίξεις στο Κυπριακό
αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στα
μηνύματα που έστειλε ο κ. Τσαβούσογλου κατά τις πρόσφατες
επαφές του στα Κατεχόμενα. «Ο
υπουργός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο της συζήτησης της κυριαρχικής ισότητας. Πρόκειται για μια
πολύ σημαντική εισήγηση», επισημαίνουν πηγές στην «Κ».
Στην τουρκική πρωτεύουσα ο
όρος «κυριαρχική ισότητα» εκλαμβάνεται ως μια πιθανή φόρμουλα
επίλυσης του Κυπριακού, την οποία

Ενα τρίτο μοντέλο, το οποίο συ-

PETER FOLEY

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η Άγκυρα προχωρά σε ριζική αξιολόγηση των σχέσεών της με τη Δύση και την
Ε.Ε. και στο πλαίσιο αυτής της νέας διπλωματικής κινητοποίησης ακολουθούν
κρίσιμες αποφάσεις.
θα μπορούσε να συνοδεύσει η προοπτική της μελλοντικής αναγνώρισης της «ΤΔΒΚ» ως ξεχωριστό
κράτος αν όχι από ολόκληρη τη
διεθνή κοινότητα, σίγουρα από μια
ομάδα ξένων κυβερνήσεων. Σε μια
τέτοια περίπτωση η τουρκική πλευρά ετοιμάζεται να είναι έτοιμη να
συζητήσει με τη Λευκωσία σειρά
βημάτων καλής θελήσεως τόσο
στο Κυπριακό όσο και στο ζήτημα
της ΑΟΖ.
Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, ο «πρωθυπουργός» Ερσίν Τατάρ
επιμένει ότι η κυριαρχική ισότητα
θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σκέπη.
Δηλαδή, τα δύο ξεχωριστά, κυρίαρχα κράτη θα πρέπει να «συναντη-

θούν» εντός της Ε.Ε., έτσι όπως
συνέβη και στην περίπτωση της
διάλυσης της Τσεχοσλοβακίας.

Συνομοσπονδία
Ο Σερντάρ Ντενκτάς και μερίδα
διπλωματών στην Άγκυρα θεωρούν
ότι η ευρωπαϊκή σκέπη για την τελική λύση στο Κυπριακό θα μπορούσε να λάβει σάρκα και οστά
στο πλαίσιο μιας άλλης φόρμουλας,
αυτήν την οποία υποστήριζε πριν
από αρκετά χρόνια η τ/κ πολιτική
ηγεσία. Σύμφωνα με το συνομοσπονδιακό μοντέλο, μετά τη διευθέτηση του Κυπριακού και την
αναγνώριση μιας ξεχωριστής κρατικής οντότητας στο βόρειο τμήμα

ζητείται στους κύκλους του «όχι»
της Άγκυρας και της τ/κ κοινότητας έρχεται από τον αντιπρόεδρο της «κυβέρνησης» και
«υπουργό Εξωτερικών». Ο Κουντρέτ Όζερσαϊ θεωρεί ότι την παρούσα στιγμή δεν υπάρχουν οι
κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση της
«ΤΔΒΚ». Ακόμη και σε περίπτωση που ένα κομμάτι της διεθνούς
κοινότητας αναγνωρίσει την
«ΤΔΒΚ» αυτό ενδέχεται να μην
λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τ/κ πλευρά σε πολλά μέτωπα. Απορρίπτει το μοντέλο του Γιβραλτάρ, γεγονός που
ξεκαθάρισε στην «Κ». Για τον
«ΥΠΕΞ» ο βασικός στόχος των
Τ/κ δεν είναι άλλος παρά η σταδιακή ανάπτυξη οικονομικών
σχέσεων με τον εξωτερικό κόσμο μέσα από την εξομάλυνση
των σχέσεων των δύο κοινοτήτων. Στηριζόμενος σε αυτό το
σκεπτικό προτείνει την άμεση
δημιουργία κάποιων πεδίων,
όπως λ.χ. αυτό του φυσικού αερίου, στο οποίο οι δύο κοινότητες θα ξεκινήσουν συνεργασία.
Μελλοντικά, αν αποδώσει η
πρώτη φάση συνεργασίας, τα
πεδία της σύμπραξης να αυξηθούν. Εν τω μεταξύ, σε διεθνές
επίπεδο, η τ/κ πλευρά θα συνεχίσει την πορεία της λίγο ή πολύ
με το σημερινό σχήμα της, δίχως
την αναγνώριση. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, η τ/κ
πλευρά θα κληθεί να εναρμονίσει όλες τις δομές της με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

του νησιού, οι δύο κοινότητες θα
μπορούσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους υπό μια συνομοσπονδιακή
σκέπη, στο κέντρο της οποίας οι
δύο πλευρές θα διατηρούν περιορισμένη συνεργασία. Έχοντας διευθετήσει σοβαρά προβλήματα,
όπως αυτό της ασφάλειας, και αναπτύξει συνεργασία κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, οι δύο πλευρές
θα μπορούσαν να συνεχίσουν την
πορεία τους διεθνώς υπό μία διεθνή
ταυτότητα, με τις δύο ξεχωριστές
κρατικές οντότητες να φέρουν το
δικαίωμα να προβάλλουν διαφορετικές ατζέντες σε κάποια ζητήματα στο διεθνές σκηνικό.

Μοντέλο Γιβραλτάρ
Ένα άλλο μοντέλο-σενάριο που
κεντρίζει το ενδιαφέρον της τουρκικής πλευράς είναι το πρότυπο
σχέσεων που διατηρούν πρώην
αποικιοκρατικές δυνάμεις με κάποιες περιοχές, όπως λ.χ. το καθεστώς του Γιβραλτάρ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μοντέλο, το οποίο την προηγούμενη
περίοδο βρέθηκε στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος της τ/κ Δεξιάς.
Οι οπαδοί αυτής της σχολής προτείνουν την άμεση τακτοποίηση
του Κυπριακού, με ανταλλάγματα
σε διάφορα πεδία, κυρίως βήματα
καλής θελήσεως της τουρκικής
πλευράς, δίχως την αναγνώριση
της «ΤΔΒΚ». Μετά την τακτοποίηση
των εκκρεμοτήτων στο Κυπριακό,
η τ/κ κοινότητα θα συνάψει νέες
συμφωνίες με την Τουρκία, κυρίως
στα χαρτοφυλάκια της άμυνας και
της εξωτερικής πολιτικής, τα οποία
θα μεταβιβαστούν στην Άγκυρα.
Η τ/κ πλευρά θα διατηρήσει την
αυτονομία της σε όλα τα πεδία που
αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση.

³ÞÜÑÐáâÕÚÕæäàÍáâÕÕÝâçäáÙ¾áâÕ
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Εθνική υπόθεση
για τον Ερντογάν
το φυσικό αέριο
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

« Όσοι παρακολουθούν από κοντά
τις κρίσιμες συνεδριάσεις στην Άγκυρα για το ζήτημα του φυσικού
αερίου γνωρίζουν πολύ καλά ότι
το ενεργειακό ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου έχει μετεξελιχθεί
σε ένα είδους εθνικής υπόθεσηςεγχειρήματος για την Τουρκία. Σε
όλες τις πρόσφατες συνεδριάσεις
του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, κυβέρνηση και ένοπλες δυνάμεις μαζί με τις εξελίξεις στο πεδίο
της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και το ζήτημα της Συρίας,
εστιάζουν στα νέα δεδομένα της
Ανατολικής Μεσογείου». Η παραπάνω επισήμανση φτάνει στην «Κ»
από πηγή που παρακολουθεί τις
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, από
τη σκοπιά του τουρκικού Προεδρικού. Η πηγή μας επιμένει ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία κίνηση, η οποία
θα μπορούσε να εκληφθεί ως «οπισθοχώρηση» από πολιτικούς αντίπαλους και τις γειτονικές χώρες,
σε ένα ζήτημα, το οποίο προσεγγίζει
η κυβέρνησή του ως «εθνικό ζήτημα».
Για μια σειρά από λόγους, ο κ.
Ερντογάν επιμένει στην «αποφασιστική» γραμμή της κυβέρνησής
του. Στο εσωτερικό, η συνεργασία
με το εθνικιστικό κίνημα, ο επιχειρηματικός κύκλος, που υποστηρίζει
την τουρκική κυβέρνηση και έχει
βλέψεις για τα ενεργειακά αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου
και στο εξωτερικό ο ανταγωνισμός








Ο Ερντογάν δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία κίνηση, η οποία θα
μπορούσε να εκληφθεί
ως «οπισθοχώρηση» από
πολιτικούς αντίπαλους
και τις γειτονικές χώρες.
με τις γειτονικές χώρες, επιβάλλουν
στην κυβέρνηση Ερντογάν αυστηρή ρητορική και γραμμή στο ενεργειακό ζήτημα.

Η πορεία των εργασιών
Η Άγκυρα, όπως και να ’χει, εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει με ξεχωριστές ενέργειες
και έρευνες στα ανοικτά της Κύπρου, οι οποίες δεν αποκλείεται
να επεκταθούν σε νέες περιοχές,
ακόμη και στα ανοικτά της Ελλάδας.
«Για διάφορους λόγους, κατά διαστήματα το ένα σκάφος αποχωρεί
και το άλλο φτάνει στην περιοχή.
Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες της
Τουρκίας συνεχίζονται και στην
Άγκυρα υπάρχει ομοφωνία για τη
συνέχισή τους μέχρι η τουρκική
πλευρά να ανακοινώσει ότι έχει
εντοπίσει αξιοσημείωτη ποσότητα
φυσικού αερίου», τονίζει η πηγή
μας, η οποία αποφεύγει να δώσει
λεπτομέρειες για την πρόσφατη
αποχώρηση ενός τουρκικού σκάφους από τις θαλάσσιες περιοχές
της Κύπρου.
Η τουρκική πλευρά εκφράζει
την παραπάνω αποφασιστικότητα
την στιγμή που το φως της δημο-

σιότητας βλέπουν πληροφορίες
και δημοσιεύματα που θέλουν τις
ΗΠΑ και την Ε.Ε. να έχουν επιβάλει
ένα νέο εμπάργκο στην Άγκυρα,
εξαιτίας των τουρκικών εργασιών
στην Κύπρο. Την προηγούμενη
εβδομάδα, η αντιπολιτευόμενη
εφημερίδα «Τζουμχουριέτ» μετέδωσε την πληροφορία ότι ΗΠΑ και
Ε.Ε. έχουν διακόψει τον ανεφοδιασμό των σκαφών που διεξάγουν
έρευνες στα ανοιχτά της Κύπρου,
για λογαριασμό της Τουρκίας. Μετά
από αυτήν την εξέλιξη, η Άγκυρα
επιχειρεί να επιλύσει τα νέα προβλήματα που έχουν προκύψει με
την αγορά των αναγκαίων πρώτων
υλών από εναλλακτικούς προορισμούς.
Στην Άγκυρα αποφεύγουν να
τοποθετηθούν επί του δημοσιεύματος. Διάφορες πηγές παραδέχονται στην «Κ» ότι οι ξεχωριστές
γεωτρήσεις είναι ένα πρωτόγνωρο
και δύσκολο εγχείρημα για την
Τουρκία. Ωστόσο, αποφεύγουν να
τοποθετηθούν για τις λεπτομέρειες
των δυσκολιών που προκύπτουν
και δεν επιβεβαιώνουν, ούτε διαψεύδουν το δημοσίευμα της «Τζουχμουριέτ», ενώ κύκλοι του τουρκικού
κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) εκφράζουν εκνευρισμό για το γεγονός
ότι η αξιωματική αντιπολίτευση
της Τουρκίας επιλέγει την παρούσα
στιγμή για να διαρρεύσει πληροφορίες που αφορούν «εθνικές προτεραιότητες» της Τουρκίας.
Σε γενικές γραμμές, στην Άγκυρα επικρατεί η άποψη ότι παρά
τις νέες δυσκολίες που προκύπτουν,
οι ξεχωριστές εργασίες της Τουρ-

JASON SZENES

Ο πρόεδρος της Τουρκίας επιμένει να κρατάει σκληρή
γραμμή παρά τα νέα εμπόδια στην Ανατολική Μεσόγειο

Εσωτερικοί παράγοντες και περιφερειακός ανταγωνισμός υποχρεώνουν τον Τούρκο πρόεδρο να τηρήσει αυστηρή

στάση-γραμμή στο ζήτημα της ΑΟΖ. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Άγκυρα για το ζήτημα του φυσικού αερίου.
κίας στα ανοικτά της Κύπρου έχουν
μέλλον. Εφόσον, λοιπόν, δεν εξασφαλίζεται μια συμβιβαστικού τύπου φόρμουλα στο ενεργειακό ζήτημα, η τουρκική πλευρά σταδιακά
θα διευρύνει την ακτίνα των δραστηριοτήτων της.

Το ζήτημα της ΑΟΖ
Στην Άγκυρα όλες οι πηγές, οι
οποίες παρακολουθούν από κοντά
το ζήτημα της ΑΟΖ, προσεγγίζουν
πολυδιάστατα τις τουρκικές εργασίες που διεξάγονται στα υποτιθέμενα οικόπεδα της τ/κ πλευράς και
τις εξελίξεις που αφορούν τις περιοχές-οικόπεδα που διεκδικεί η
Τουρκία ως μέρος της δικής της
υφαλοκρηπίδας.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο πεδίο,
η τουρκική πλευρά εκπέμπει το

μήνυμα ότι οι εργασίες θα επεκταθούν σταδιακά, με βάση την προηγούμενη «συμφωνία ΤουρκίαςΤΔΒΚ», σε νέες περιοχές όπου προηγουμένως η ε/κ πλευρά διεξήγαγε
έρευνες σε συνεργασία με διεθνείς
ενεργειακούς κολοσσούς. Στο άμεσο μέλλον, μάλιστα, δεν αποκλείεται
να επικαιροποιηθεί αυτή η «συμφωνία» με νέες πρόνοιες και νέα,
«οικόπεδα».
Στο ζήτημα της τουρκική υφαλοκρηπίδας, δηλαδή των περιοχών
που διεκδικεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, η στάση της Άγκυρας είναι πιο αυστηρή και χαρακτηρίζεται από αρκετή δόση μιλιταρισμού και εθνικισμού. Η Άγκυρα προσεγγίζει τη νέα συμφωνία
της Λευκωσίας για την αξιοποίηση
των τεμαχίων 6 και 7 ως μια από-

πειρας παραβίασης των θαλάσσιων
συνόρων της «πατρίδας». Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της υπόθεσης,
η τουρκική πλευρά υπενθυμίζει
ότι πρόσφατα έχουν ενημερωθεί
τα «rules of engagement», δηλαδή
οι κανόνες εμπλοκής που εφαρμόζει
ο τουρκικός στρατός στην περιοχή.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
στην τουρκική υφαλοκρηπίδα έχει
εισέλθει σκάφος ή πλατφόρμα που
προτίθεται να προβεί σε «παράνομες» εργασίες, οι κυβερνήτες των
τουρκικών πολεμικών πλοίων έχουν
λάβει την εντολή να προβούν σε
όλες τις νόμιμες διαδικασίες με βάση το διεθνώς δίκαιο, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουν στη
διάθεσή τους, δίχως να αναμένουν
έγκριση από την Άγκυρα, με απώτερο στόχο την παρεμπόδιση.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Ποιες οι επόμενες τουρκικές κινήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ

Δ

εν πρόλαβε να στεγνώσει το
μελάνι από τις υπογραφές
των συμβολαίων για παραχώρηση από την Κ.Δ. του τεμαχίου
7 της κυπριακής ΑΟΖ στις ΕΝΙ και
TOTAL και η Τουρκία με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της προειδοποίησε
τις εταιρείες να μην προσεγγίσουν
το (βόρειο) τμήμα τού 7 που εκείνη
θεωρεί ως ανήκον στη δική της
υφαλοκρηπίδα, όπως αυτή φαίνεται
από τις συντεταγμένες που έχει
καταθέσει παλαιότερα στον ΟΗΕ.
Η ανακοίνωση αυτή δεν αποτελεί
κλιμάκωση των τουρκικών ενεργειών στις κυπριακές θάλασσες,
αφού εδώ και χρόνια η Τουρκία
παρεμποδίζει την όποια ερευνητική
δραστηριότητα της Κ.Δ. σε αυτή
την περιοχή. Αντίθετα από την
ανακοίνωση εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πρόθεση παρεμπόδισης των ENI και TOTAL αν
επικεντρωθούν στο υπόλοιπο τμήμα του τεμαχίου 7.
Επιβεβαιώνεται έτσι και η ανακοινωθείσα από Όζερσαϊ και Ακιν-

τζί πρόθεση για παράλληλες γεωτρήσεις τουλάχιστον όσο οι δικές
μας γεωτρήσεις δεν αφορούν την
περιοχή δυτικά της Πάφου που η
Τουρκία θεωρεί ότι εμπίπτει στη
δική της υφαλοκρηπίδα. Η διεκδίκηση ποσοστού σε νέα τεμάχια
από την TOTAL ενισχύει την εκτίμηση ότι το τουρκικό ναυτικό δεν
θα επιχειρήσει να παρεμποδίσει
τις γεωτρήσεις σε αυτά τα τεμάχια,
όπως είχε κάνει παλαιότερα στο 3.
Εδώ να σημειώσουμε πως η Τουρκία διεκδικεί για λογαριασμό της
το βόρειο τμήμα των τεμαχίων 4,
5, 6, 7 και το δυτικό του 1. Ακόμα
να προσθέσουμε ότι η TOTAL απέφυγε να τρυπήσει στο βόρειο τμήμα
του 6 και ότι το κοίτασμα «Καλυψώ»
ευρίσκεται στο νότιο τμήμα του
τεμαχίου 6. Εκείνο που παραμένει
ασαφές είναι το κατά πόσο η Τουρκία θα επιχειρήσει παράλληλες γεωτρήσεις στα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ τα οποία θεωρεί πως ανήκουν στους Τ/κ στα νοτιοανατολικά
της Κύπρου. Εκτιμώ ότι στο παρόν

Η οριοθέτηση των ΑΟΖ της Κ.Δ. και της Τουρκίας, με τη μεσολάβηση τρίτης
και κοινά αποδεκτής χώρας (π.χ. ΗΠΑ ή Γερμανία) είναι εφικτή και θα ανοίξει
τον δρόμο για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ενεργειακή συνεργασία.
στάδιο μία τέτοια κίνηση θα ήταν
ακραία. Θα εξέθετε την Τουρκία
σε νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις και
ισχυρότερες διεθνείς αντιδράσεις.
Επίσης θα διατάρασσε τις σχέσεις
της με τις ξένες εταιρείες που αποτελούν γι’ αυτή χρήσιμο μοχλό μελ-

λοντικής πίεσης προς την Κ.Δ. ώστε
να υποχρεωθεί να δεχθεί τη συνδιαχείριση της ΑΟΖ με τους Τ/κ.
Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ακόμα
και η Βρετανία έχει σαφώς υποστηρίξει ότι η Κ.Δ. νομιμοποιείται
να αξιοποιήσει τα τεμάχιά της, αφού

καλύπτεται από τις συμφωνίες οριοθέτησης με τις γειτονικές χώρες.
Σε αυτή τη φάση εκτιμώ πως οι
όποιες τουρκικές γεωτρήσεις θα
έχουν πιθανότατα να κάνουν με τα
βόρεια τμήματα των τεμαχίων 6
και 7. Στο μεν 6 υπάρχει το κοίτασμα
«Καλυψώ», το οποίο μάλιστα εκτιμάται ότι προεκτείνεται και εντός
του 7. Υπενθυμίζω ότι η προτεραιότητα της Τουρκίας είναι να πετύχει
μία συμφωνία συνδιαχείρισης μεταξύ Ε/κ και Τ/κ. Μία τέτοια συμφωνία θα της δώσει τον γεωπολιτικό
έλεγχο ολόκληρης της ΑΟΖ. Θα τη
βάλει, επίσης, στο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου
από το οποίο σήμερα απουσιάζει.
Τυχόν ανακάλυψη κάποιου μέτριου
κατά τα φαινόμενα κοιτάσματος
από την Τουρκία δεν αναμένεται
να αλλάξει τα δικά της ενεργειακά
δεδομένα. Οι δικές της ενεργειακές
ανάγκες έχουν υπερκαλυφθεί από
τα συμβόλαια με τη Ρωσία, το Ιράν
και το Αζερμπαϊτζάν και τους αγωγούς που ήδη υφίστανται.

Εκτιμώ πως η τουρκική πίεση
θα συνεχίσει. Να μην ξεχνούμε
πως η υπόθεση φυσικό αέριο είναι
μαραθώνιος δρόμος και όχι αγώνας
ταχύτητας. Θέλει υπομονή και ψυχραιμία. Επιβάλλεται να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας σε όλα
τα επίπεδα πολιτικά, νομικά, οικονομικά και νομικά. Όσο αυξάνεται
το ενεργειακό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής και όσο προχωρεί
η ενεργειακή συνεργασία στην
Ανατολική Μεσόγειο θα αυξάνεται
και η πίεση προς την Τουρκία για
ένα λογικό συμβιβασμό. Η οριοθέτηση των ΑΟΖ της Κ.Δ. και της
Τουρκίας, με τη μεσολάβηση τρίτης
και κοινά αποδεκτής χώρας (πχ
ΗΠΑ ή Γερμανία) είναι εφικτή και
θα ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ενεργειακή συνεργασία.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.
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Συντηρείται σκηνικό έντασης στην ΑΟΖ
Το εμπάργκο τεσσάρων εταιρειών κατά της Τουρκίας θέτει εμπόδια στις έρευνες, δεν επηρεάζει όμως τις προκλήσεις στην περιοχή
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Νέα δεδομένα στις προκλητικές επιδιώξεις της Τουρκίας εντός της κυπριακής ΑΟΖ, ενδεχομένως, να δημιουργήσουν τα όσα είδαν το φως
της δημοσιότητας, την προηγούμενη
εβδομάδα και αφορούν τις πραγματικές δυνατότητες των δυο γεωτρύπανων που βρίσκονται στην περιοχή.
Η αποκάλυψη, χωρίς επίσημη διάψευση από τους κατ’ άλλα λαλίστατους σε τέτοιες περιπτώσεις τούρκους αξιωματούχους, ότι η κρατική
εταιρεία πετρελαίων της χώρας, ιδιοκτήτης των δυο γεωτρύπανων, έχει
συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα
εταιρειών μόνο για τις δραστηριότητες της στην ανατολική Μεσόγειο,
αναμφίβολα αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην προσπάθεια που καταβάλλει
η Τουρκία να πάρει μια θέση στην
ενεργειακή σκακιέρα της περιοχής.
Η δεύτερη διαπίστωση αφορά το
ουσιαστικό κομμάτι των εργασιών
και το κατά πόσο το εμπάργκο απλά
καθυστερεί, ή επηρεάζει σε βάθος
τους τουρκικούς σχεδιασμούς. Το
άλλο στοιχείο που χρήζει ανάλυσης
έχει να κάνει με τις εναλλακτικές
επιλογές που έχει ενώπιόν της η
Τουρκία, προκειμένου να ξεπεράσει
το σκόπελο του εμπάργκο σε συνδυασμό με τα επόμενα βήματα εντός
της ΑΟΖ, νοουμένου ότι τέλος του
χρόνου αρχές του επόμενου ξεκινούν
εργασίες από την ENI και TOTAL.
Σε μια πρώτη αποτίμηση της φυγής
του «Γιαβούζ» από την Καρπασία,
προς περιοχή της Μερσίνας αλλά
και των αποκαλύψεων για εμπάργκο
από τέσσερις εταιρείες, μια σημαντική μερίδα των απόψεων που καταγράφονται είναι προς τη θετική
πλευρά. Επίσημα η Λευκωσία δεν
αντέδρασε, ωστόσο στο παρασκήνιο
γίνεται λόγος για εξέλιξη που σχε-








ήθηκε για πρώτη φορά το περασμένο
καλοκαίρι. Όπως μας εξηγήθηκε, οι
αρμόδιες διπλωματικές υπηρεσίες
σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, πήραν γνωματεύσεις από διεθνείς οίκους. Στο ερώτημα γιατί η
έκδοση ενταλμάτων δεν χρησιμοποιήθηκε όταν και πάλι η Τουρκία
προκαλούσε στο παρελθόν, η εξήγηση που έδωσαν οι ίδιες πηγές
ήταν για να μην επηρεαστούν οι
εξελίξεις που υπήρχαν μετά το 2015,
στο πολιτικό ζήτημα.

Οι αμερικάνικες εταιρείες
Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford και η
ιταλική Geo-log ακύρωσαν τη συμφωνία συνεργασίας που είχαν με την
Τουρκία στην περιοχή.
τίζεται με τα μέτρα που λήφθηκαν
μετά την άφιξη του «Πορθητή», δυτικά της Πάφου τον περασμένο Μάϊο.
Κυβερνητικές πηγές με τις οποίες
συνομίλησε η «Κ» εστίαζαν περισσότερο στο χλευασμό, κατά τον χαρακτηρισμό τους, των διπλωματικών
μέτρων παρά στις αναμφίβολα θετικές εξελίξεις του εμπάργκο.

Διπλωματική ασπίδα
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της
τουρκικής «Τζουμχουριέτ», η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα
προμήθειας εξοπλισμού για γεωτρήσεις αλλά και χημικών υλικών
για την πραγματοποίηση εργασιών.
Το πρόβλημα, όπως ανέφερε το δημοσίευμα, δημιουργήθηκε από την
άρνηση τεσσάρων εταιρειών να
προμηθεύσουν τα γεωτρύπανα με
τα απαραίτητα, όπως φαίνεται, υλικά.
Πρόκειται για τρεις αμερικάνικες
εταιρείες (Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford) και την ιταλική
(Geo-log). Το δημοσίευμα διευκρινίζει
πως η άρνηση των τεσσάρων εταιρειών αφορά μόνο τις παράνομες
δραστηριότητες εντός της κυπριακής
ΑΟΖ και όχι τις εργασίες στη θάλασσα του Μαρμαρά, όπου συνεχίζουν κανονικά τη συμφωνία συνεργασίας με την τουρκική εταιρεία πετρελαίων. Το δημοσίευμα στην Άγκυρα δεν διαψεύστηκε. Στη Λευκω-

Η έκδοση

Η άρνηση τεσσάρων εταιρειών να συνεργαστούν με τη Τουρκία στις παράνομες δραστηριότητές της στην περιοχή ερμηνεύεται ως επιτυχία των διπλωματικών υπηρεσιών με τη λήψη μέτρων μετά την άφιξη του «Πορθητή».
σία ανεπίσημα επιβεβαιώθηκαν οι
πληροφορίες καθώς και τι προκάλεσε
το εμπάργκο κατά της Τουρκίας.

Τα εντάλματα
Πηγές στη Λευκωσία απέδιδαν
την άρνηση των τεσσάρων εταιρειών
να συνεργαστούν με τα τουρκικά
γεωτρύπανα, εντός της κυπριακής
ΑΟΖ στο πακέτο ενταλμάτων που
εκδόθηκαν μετά την κατάθεση συντεταγμένων για το βόρειο κομμάτι
της ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας τον περασμένο Μάϊο. Όπως έγραψε και η
ηλεκτρονική έκδοση της «Κ» (kathimerini.com.cy) τρία από τα εντάλματα , διεθνή και ευρωπαϊκά, αφορούσαν τις αμερικάνικες εταιρείες
και τους επικεφαλής αυτών. Εντάλματα που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές

ακυρώθηκαν στη συνέχεια, μετά
από μεσολαβητική παρέμβαση της
Ουάσιγκτον για ακύρωση της συνεργασίας με την Τουρκία στην περιοχή. Στην περίπτωση της ιταλικής
εταιρείας δεν υπάρχουν πληροφορίες
για πολιτική παρέμβαση, αλλά για
απόφαση της ιδίας προκειμένου να
αποφύγει νομικές επιπλοκές με την
Κυπριακή Δημοκρατία. Διπλωματικές
πηγές έλεγαν στην «Κ» πως η έκδοση
ενταλμάτων στηρίχθηκε στην προεργασία που είχε γίνει από το 2014
με την παρουσία του ερευνητικού
σκάφους «Μπαρμπαρός», την περίοδο εκείνη εντός της ΑΟΖ. Την
εποχή εκείνη όπως σημείωναν οι
ίδιες πηγές, πραγματοποιήθηκε η
προεργασία του διπλωματικού και
νομικού πλαισίου που χρησιμοποι-

Αναφορικά με τα εντάλματα του
περασμένο καλοκαίρι, όπως μας
εξήγησε πηγή με γνώση στο κομμάτι έκδοσής τους, η διαδικασία
δεν διαφέρει και πολύ από την έκδοση ενταλμάτων για ποινικές υπό
διερεύνηση υποθέσεις. Συγκεκριμένα με εντολή της Νομικής Υπηρεσίας προς την Αστυνομία, ξεκίνησε έρευνα για να συνταχθεί ο
φάκελος που θα υποστήριζε την
έκδοση των ενταλμάτων. Στο κομμάτι αυτό άλλες υπηρεσίες ασφαλείας της Δημοκρατίας συνέδραμαν
το ανακριτικό έργο με πληροφορίες
για τα πρόσωπα αλλά και εταιρείες
που είχαν συνεργασία με την Τουρκία στις παράνομες δραστηριότητές
της στην κυπριακή ΑΟΖ. Μετά το
πέρας της προκαταρκτικής έρευνας,
εντοπισμού προσώπων για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων το Δικαστήριο, στην προκειμένη περίπτωση το Επαρχιακό
της Λευκωσίας, προχώρησε σε ικανοποίηση του αιτήματος της Αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας.
Τα εντάλματα που εκδόθηκαν στηρίζονται στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, που ενσωματώθηκε
στην εσωτερική νομοθεσία περί
ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Τι μέλλει γενέσθαι
Ωστόσο, το μεγάλο ερωτηματι-

κό που υπάρχει είναι οι προθέσεις και οι κινήσεις της Τουρκίας μετά το εμπάργκο. Εδώ οι
απόψεις που υπάρχουν διίστανται. Σε πολιτικό επίπεδο η πρώτη ανάγνωση που γίνεται εντοπίζει δυσκολίες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Οι
αισιόδοξες προσεγγίσεις στηρίζονται στη δυστοκία που φαίνεται να υπάρχει, για τις εναλλακτικές επιλογές στην αγορά, κυρίως ειδικών χημικών για τη λάσπη. Εάν και εφόσον οι πληροφορίες αυτές ευσταθούν το σίγουρο είναι πως η Τουρκία θα
αντιμετωπίσει σοβαρά εμπόδια
σε έναν από τους φερόμενους
στόχους της, να εντοπίσει κοιτάσματα υδρογονανθράκων στη
περιοχή. Οι απαισιόδοξες προσεγγίσεις θέλουν την Άγκυρα
να συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο
προκλήσεων. Οι απόψεις αυτές
στηρίζονται στην γενική θεώρηση πως η παρουσία της Τουρκίας στη θάλασσα δεν έχει ως
πρωταρχικό στόχο τον εντοπισμό υδρογονανθράκων αλλά
την άσκηση πιέσεων, πρώτον
για παρουσία στις γεωστρατηγικές διεργασίες της ανατολικής
Μεσογείου και δεύτερον στη
Λευκωσία για το Κυπριακό. Ειδικά για την αποχώρηση του «Γιαβούζ» από την Καρπασία αυτή
αποδίδεται σε ολοκλήρωση των
εργασιών που είχαν προγραμματιστεί. Κάτι ανάλογο λέγεται
και για την επικείμενη μετακίνηση του «Πορθητή», σύμφωνα
με τουρκικά δημοσιεύματα.
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Η τ/κ Δεξιά
αναζητεί
τον αντίπαλο
του Ακιντζί
Η έναρξη της «προεκλογικής» περιόδου
στα Κατεχόμενα πυροδοτεί εξελίξεις
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Πριν από λίγες ημέρες ο ηγέτης
της τουρκοκυπριακής κοινότητας
αντάλλαξε πολιτικά πυρά με την
«κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ. Ο
«πρωθυπουργός» σε διημερίδα
που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα και η οποία είχε στο επίκεντρο της τα εναλλακτικά σχέδια
στο Κυπριακό, εξαπέλυσε μετωπική επίθεση κατά του έργου του
Μουσταφά Ακιντζί, προβάλλοντας
την άποψη ότι η τ/κ ηγεσία υπερασπίζεται στο Κυπριακό τις θέσεις
«περιθωριακών ομάδων» που επιμένουν στην ομοσπονδιακή λύση.
Η απάντηση του κ. Ακιντζί στην
επίθεση του κ. Τατάρ δεν άργησε
να έρθει.
Λίγο πριν από την αναχώρηση
του κ. Ακιντζί για τη Νέα Υόρκη,
ο Τ/κ ηγέτης ισχυρίστηκε ότι εξακολουθεί να έχει την υποστήριξη
της πλειοψηφίας της τ/κ κοινωνίας
και πρόσθεσε ότι υπερασπίζεται
την ομοσπονδιακή λύση, διότι αυτή είναι η μοναδική ρεαλιστική
επιλογή στο Κυπριακό. Για τους
έμπειρους αναλυτές που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις
στο τ/κ πολιτικό προσκήνιο, η νέα
δημόσια αντιπαράθεση του κ. Ακιντζί με την «κυβέρνηση» της τ/κ
Δεξιάς δεν αφορά αποκλειστικά
το Κυπριακό.
Η όλη αντιπαράθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της έναρξης της
«προεκλογικής» περιόδου, η οποία
στα μέσα του επόμενους έτους θα
οδηγήσει στην ανάδειξη του νέου
ηγέτη της τ/κ κοινότητας.

σεις, ο κ. Ακιντζί εξακολουθεί να
τηρεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις για μια δεύτερη θητεία.
Στην επιτυχία του κ. Ακιντζί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σειρά
παραγόντων.
Η τ/κ δεξιά βιώνει συστημική
κρίση και αδυνατεί να εξασφαλίσει
ομοφωνία για τις επικείμενες, κρίσιμες «εκλογές». Τα ονόματα που
ακούγονται στην κεντροδεξιά και
στην κεντροαριστερά δεν έχουν
το γόητρο και την πείρα του κ.
Ακιντζί. Την ίδια στιγμή, οι ιδέες
και θεωρίες περί εναλλακτικών
σχεδίων δεν πείθουν μεγάλη μερίδα της τ/κ κοινότητας. Ο μέσος
Τ/κ δεξιός ψηφοφόρος δεν γνωρίζει
τις εναλλακτικές επιλογές που έχει
η κοινότητά του, σε περίπτωση
που τελικά αποσυρθεί η ομοσπονδιακή φόρμουλα από το τραπέζι
των συνομιλιών.
Τα ισχυρά χαρτιά που κρατά ο







Τ/κ Δεξιά και Αριστερά
«ψάχνονται» τη στιγμή
που ο Μουσταφά Ακιντζί
ετοιμάζεται να διεκδικήσει για 2η φορά από θέση ισχύος την ηγεσία
της τ/κ κοινότητας.

Ο Μουσταφά Ακιντζί, παρά το αδιέξοδο στο Κυπριακό και τα προβλήματα στο τ/κ σοσιαλδημοκρατικό κίνημα, παραμένει ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που εμ-

πνέει εμπιστοσύνη στον μέσο Τ/κ ψηφοφόρο.
κ. Ακιντζί στο χέρι του παρέχουν
τη δυνατότητα της συμμετοχής
στον πρώτο γύρω των «προεδρικών» από θέση ισχύος. Με μια επιτυχημένη «προεκλογική» εκστρατεία, ο κ. Ακιντζί έχει μεγάλες πιθανότητες για να συνεχίσει τον
αγώνα στον δεύτερο γύρω των
«εκλογών».
Προβάλλοντας αυτήν την άποψη, έμπειροι Τ/κ αναλυτές και πολιτικοί τονίζουν ότι ο κ. Ακιντζί
χρειάζεται και μια σειρά άλλων
θετικών παραγόντων για κλειδώσει
την επανεκλογή του. Πρώτα από
όλα, η επιτυχία του κ. Ακιντζί θα
εξαρτηθεί από την υποστήριξη
της τ/κ Αριστεράς.
Σε περίπτωση που η τ/κ Κεντροαριστερά επιλέξει να κατέβει
στις κάλπες με δικό της υποψήφιο
το έργο του κ. Ακιντζί θα καταστεί
δυσκολότερο. Την ίδια στιγμή, ο
κ. Ακιντζί χρειάζεται θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό, αν όχι μια
τελική συμφωνία, σίγουρα ένα είδος ενδιάμεσης συμφωνίας, έτσι
ώστε να καταφέρει να κρατήσει
ζωντανό το όραμα της ομοσπονδίας σε μια περίοδο που Άγκυρα

Από θέση ισχύος ο Ακιντζί
Σε μια περίοδο που σταδιακά
η τ/κ κοινή γνώμη εστιάζει την
προσοχή της στις «προεδρικές
εκλογές», ο κ. Ακιντζί, παρά το
αδιέξοδο στο Κυπριακό και τα προβλήματα στο τ/κ σοσιαλδημοκρατικό κίνημα, που χάνει συνεχώς
έδαφος, παραμένει ο μοναδικός
πολιτικός αρχηγός που εμπνέει
εμπιστοσύνη στον μέσο Τ/κ ψηφοφόρο. Σε όλες τις πρόσφατες
σφυγμομετρήσεις, ο κ. Ακιντζί έρχεται πρώτος. Παρά την προοπτική
της ομοσπονδίας, η οποία δέχεται
επιθέσεις από πολλές κατευθύν-

Ο Κουντρέτ Όζερσαϊ (αριστερά) χάνει υποστηρικτές και δεν πείθει την
πλειοψηφία της τ/κ κοινής γνώμης. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν (δεξιά) εξήγησε
το σκεπτικό του κόμματός του για τις εξελίξεις που ακολουθούν.

και τ/κ Δεξιά προβάλλουν διαφορετικές ατζέντες.

Ο «outsider» Ντενκτάς

Tο κλίμα στην τ/κ Δεξιά

Η αποδυνάμωση του Κόμματος του
Λαού (ΚΛ) του Κουντρέτ Όζερσαϊ
και η χαοτική εικόνα που εκπέμπει
το ΚΕΕ διευκολύνουν το έργο ενός
έμπειρου στελέχους της τ/κ Δεξιάς.
Έχοντας αποχωρήσει από την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος
(ΔΚ) πριν από λίγες εβδομάδες, ο
Σερντάρ Ντενκτάς ετοιμάζεται να
ανακοινώσει την υποψηφιότητά του
για την ηγεσία της τ/κ κοινότητας
κατά τους επόμενους μήνες.
Κύκλοι που παρακολουθούν από
κοντά τις κινήσεις του κ. Ντενκτάς,
θεωρούν ότι αυτό το διάστημα ο έμπειρος πολιτικός άνδρας επιχειρεί
να δημιουργήσει μια στρατηγική
για τις «προεδρικές», η οποία αποτελείται από τρία σκέλη. Πρώτον,
ο κ. Ντενκτάς επιχειρεί να επωφεληθεί στο έπακρον από τη χαοτική
κατάσταση που επικρατεί στην τ/κ
Δεξιά για να επιβάλλει την άποψη
ο ίδιος αποτελεί τη μοναδική επιλογή
και ελπίδα της τ/κ Δεξιάς για ένα
επιτυχημένο αποτέλεσμα στις «εκλογές» του 2020. Δεύτερον, ο κ. Ντενκτάς φιλοδοξεί να διορθώσει τις σχέσεις του με την Άγκυρα κατά την
επόμενη περίοδο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με την τουρκική πλευρά,
μετά το κλείσιμο του κεφαλαίου της
ομοσπονδίας. Τέλος, ο κ. Ντενκτάς
κατεβαίνει στις «εκλογές» για να
προβάλλει με μια πολυδιάστατη, φιλελεύθερου περιεχομένου προπαγανδιστική εκστρατεία το όραμα
της «συνομοσπονδίας».

Η «προεκλογική» περίοδος ξεκινά τη στιγμή που η τ/κ Δεξιά αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη
συγκυρία. Ο αντιπρόεδρος και
«υπουργός Εξωτερικών», Κουντρέτ
Όζερσαϊ χάνει υποστηρικτές και
δεν πείθει την πλειοψηφία της τ/κ
κοινής γνώμης. Την ίδια ώρα, στο
εσωτερικό του μεγαλύτερου κόμματος της «συγκυβέρνησης», διάφορες φατρίες συγκρούονται για
να ελέγξουν την ηγεσία του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ).
Εντός του ΚΕΕ την παρούσα περίοδο διάφορες ομάδες εκφράζουν
δυσφορία για την ηγεσία του κ. Τατάρ. Κάποια στελέχη του κόμματος
επιχειρούν να υποχρεώσουν τον
κ. Τατάρ να θέσει υποψηφιότητα
στις «προεδρικές». Το σκεπτικό αυτής της ομάδας είναι απλό: Σε περίπτωση που εκλεγεί στην ηγεσία
των Τ/κ ο κ. Τατάρ θα υποχρεωθεί
να αποχωρήσει από την ηγεσία
του κινήματος. Και σε περίπτωση
ήττας θα ξεκινήσει διαδικασία για
την αντικατάστασή του. Όλα αυτά
συμβαίνουν τη στιγμή που ο τέως
ηγέτης της τ/κ κοινότητας, Ντερβίς
Έρογλου παρασκηνιακά επιχειρεί
να ελέγξει την τ/κ Δεξιά, προωθώντας την υποψηφιότητα των συγγενικών και φιλικών προσώπων σε
αξιώματα-κλειδιά. Ο δε, πρώην
«πρωθυπουργός», Χουσεΐν Όζγκιουργκιουν οραματίζεται τη δυναμική επιστροφή του στο πολιτικό
προσκήνιο, παρά τους φακέλους
διαφθοράς, στους οποίους εμπλέκεται το όνομά του.
Στο ΚΕΕ το πολιτικό θερμόμετρο σκαρφαλώνει σε επικίνδυνα
επίπεδα, την στιγμή που υψηλόβαθμα στελέχη της τ/κ Δεξιάς,
όπως ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου
και Ζορλού Τορέ βολιδοσκοπούν
τις προθέσεις της κομματικής βάσης για τις «προεδρικές».

Η τ/κ Κεντροαριστερά
Όπως η τ/κ Δεξιά έτσι και η τ/κ
Κεντροαριστερά αυτήν την περίοδο
δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της
για τις «προεδρικές». Την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας στην Κ, ο
ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Έρχιουρμαν εξήγησε το σκεπτικό του

κόμματός του για τις εξελίξεις που
ακολουθούν: Το ΡΤΚ πρώτα αναμένει
το αποτέλεσμα των νέων επαφών
στο Κυπριακό, έχοντας στραμμένο
την προσοχή του στο μέλλον της
ομοσπονδιακής φόρμουλας. Στη συνέχεια ακολουθεί το συνέδριο του
ΡΤΚ. Αναλόγως με το αποτέλεσμα
της τελευταίας προσπάθειας για την
ομοσπονδία το ΡΤΚ θα λάβει την τελική απόφασή του για τις «προεδρικές». Κύκλοι του ΡΤΚ χαρακτηρίζουν
την παραπάνω στρατηγική ως μοναδική, ρεαλιστική επιλογή την παρούσα στιγμή. Μια ευχάριστη έκπληξη στο Κυπριακό θα μπορούσε







Έχοντας αποχωρήσει από
την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Σερντάρ Ντενκτάς ετοιμάζεται
να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την
ηγεσία της τ/κ κοινότητας.
να αλλάξει ριζικά το πολιτικό κλίμα
σε ολόκληρη την Κύπρο, γεγονός
που επιφυλάσσει αντίκτυπο για τις
«προεδρικές». Το ΡΤΚ δεν μπορεί να
παραγνωρίσει αυτό το ενδεχόμενο.
Ωστόσο, σε περίπτωση που τελικά
μέχρι την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου δεν έρθει το επιθυμητό θετικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις, το ΡΤΚ δεν αποκλείεται να
εστιάσει στο ενδεχόμενο του δικού
του, ξεχωριστού υποψηφίου στις
«προεδρικές». «Ο Έρχιουρμαν, με
ένα φρέσκο και δημιουργικό προφίλ,
με την επιμονή του στον δικοινοτικό
διάλογο, ενδέχεται να αποτελέσει
την καταλληλότερη επιλογή σε μια
περίοδο που θα συζητάμε την επόμενη ημέρα της ομοσπονδίας», καταλήγουν οι πηγές μας.

ΑΡΘΡΟ / Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τα γρανάζια μιας μηχανής

Η

χώρα μας έχει πολλά διαχρονικά προβλήματα. Κανείς δεν
μπορεί να ιεραρχήσει κανένα
πρόβλημα πιο ψηλά από το εθνικό
μας ζήτημα. Την ίδια ώρα πιστεύω
πως είναι σωστή διαπίστωση πως
λόγω δυστυχώς της ύπαρξης του
Κυπριακού, έχουμε αφήσει πολλά
από τα σημαντικά ζητήματα πίσω.
Οι τίτλοι δυστυχώς δεν είναι όσα
τα υπουργεία. Πέραν από τα ζητήματα της παιδείας ή της υγείας, του
περιβάλλοντος και της γεωργίας,
του κράτους πρόνοιας και των εργασιακών σχέσεων και ό,τι άλλο
ζήτημα θελήσετε να προσθέσετε,
υπάρχει ένα οριζόντιο ζήτημα που
κατασπαράσσει τα πάντα. Η γραφειοκρατία. Το πιο εύκολο είναι να
τον καταγράφουμε ως τίτλο, να του
μπουκώνουμε όλα τα κακά της χώρας και να πηγαίνουμε πάρα κάτω.
Το πιο δύσκολο είναι, προφανώς
να την αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω
έντονα πως είναι από τις πιο μεγάλες, αν όχι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που μπορούμε να κάνουμε

στη χώρα μας. Και για να την αντιμετωπίσουμε πρέπει να την αντικρίσουμε ακριβώς όπως είναι,
οριζόντια. Ενόσω συνεχίζεται η κάθετη αντιμετώπιση, ανάμεσα σε
υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες
είναι αναπόφευκτο πως η γραφειοκρατία, με ό,τι αυτή συνεπάγεται,
θα διογκώνεται. Η δημιουργία υφυπουργείων, που εξειδικεύει την
ανάπτυξη και σίγουρα διαπερνά με
λιγότερο κάθετη πολιτική τα ζητήματα που καταπιάνεται είναι ένα
πολύ σημαντικό θετικό βήμα. Δεν
χρειάζεται να αναφέρω πως η ύπαρξη καθυστερήσεων, μέσω απαρχαιωμένων πρακτικών ,που κάθε
άλλο παρά διαφανείς είναι, εκτρέφει
και τη διαφθορά.
Ένας σημαντικός στόχος είναι
να επιδιώξουμε ως κράτος να καταργήσουμε τη διά χειρός παράδοση
αιτήσεων. Όλες οι αιτήσεις που οι
πολίτες θέλουν να αποστείλουν σε
κρατικές υπηρεσίες να αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Το νομικό υπόβαθρο έχει προχωρήσεις, έχουμε ψη-

Σκεφτείτε πόσοι ανθρώπινοι πόροι θα απελευθερωθούν αν καταργήσουμε τα

γκισέ σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Σκεφτείτε πως ποτέ ξανά δεν θα
υπάρξει η δικαιολογία ότι χάθηκε αίτηση...
φίσει την ηλεκτρονική υπογραφή.
Σκεφτείτε πόσοι ανθρώπινοι πόροι
θα απελευθερωθούν αν καταργήσουμε τα γκισέ σε όλες τις υπηρεσίες
του Δημοσίου. Σκεφτείτε πως ποτέ
ξανά δεν θα υπάρξει η δικαιολογία
ότι χάθηκε αίτηση, και το σημαντικότερο, ποτέ ξανά δεν θα εξυπηρετηθεί αίτηση που καταχωρήθηκε
αργότερα από αίτηση που καταχω-

ρήθηκε ενωρίτερα. Θα σκοτώσουμε,
δηλαδή, τον Μινώταυρο, τουλάχιστον για όσες αιτήσεις θα καταχωρηθούν στο μέλλον, που ζει στον
σκοτεινό λαβύρινθο.
Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να
βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις στοίβες των αιτήσεων που
σήμερα έχουν κατακλείσει τα γραφεία στη δημόσια υπηρεσία. Και δυ-

στυχώς είναι χιλιάδες, και χρονίζουν.
Υπάρχουν αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν, που καταχωρήθηκαν από
τη δεκαετία του ’90. Αυτό ίσως αντιμετωπίζεται με αγορά υπηρεσιών.
Με συμβόλαια δύο ετών με στόχο
να καθαρίσουν οι αιτήσεις που χρονολογούνται. Στόχος θα πρέπει να
είναι μέσα σε ένα χρονικό πεδίο μεταξύ δύο με τριών χρόνων να εξεταστούν όλες αυτές οι αιτήσεις και
ταυτόχρονα να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων
σε όλο το Δημόσιο.
Ταυτόχρονα, βεβαίως, πρέπει να
κάνουμε και μια εις βάθος συζήτηση
και να πάρουμε και αποφάσεις για
την καλύτερη αξιοποίηση του τεράστιου ανθρώπινου πόρου της δημόσιας υπηρεσίας. Είναι κρίμα να
σπαταλάμε ανθρωποώρες σε διαδικασίες χωρίς αποτέλεσμα, είναι
κρίμα να μην υπάρχει κατάλληλος
έλεγχος για το πώς αξιοποιείται ο
κάθε υπάλληλος του κράτους, είναι
κρίμα να τσουβαλιάζουμε όλους
τους υπαλλήλους σε μια κατηγορία,

που στα ματιά του μέσου πολίτη είναι αναποτελεσματικοί από τη μία
με άριστη αξιολόγηση από την άλλη.
Η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας απορρίφθηκε βεβαίως από
την πλειοψηφία των βουλευτών.
Είμαι σίγουρος πως το αναθεωρημένο πακέτο που θα κατατεθεί στη
Βουλή θα έχει καλύτερη τύχη και
θα εγκριθεί.
Το σημαντικό είναι βεβαίως να
βάλουμε τους στόχους κάτω στο
χαρτί. Μετρήσιμους, χειροπιαστούς,
εφαρμόσιμους και υλοποιήσιμους.
Να κάνουμε πράξη την εφαρμοσμένη πολιτική που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των
πολιτών, που θα βελτιώσει τη σχέση
τους με το κράτος και που θα εμπεδώσει το αίσθημα δικαίου και
ισοπολιτείας. Και πιστεύω πως όντως
αυτή θα είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που μπορούμε να την πετύχουμε.

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου είναι βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

9

Μοχλός για λύση η έδρα του ΟΗΕ στην Κύπρο
Τάκης Χατζηγεωργίου: Η παρουσία ενός μεγάλου διεθνούς οργανισμού θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των Κυπρίων μετά τη λύση
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η παρουσία ενός μεγάλου διεθνούς
οργανισμού, όπως τα Ηνωμένα
Έθνη, στην Κύπρο είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά το κατάλληλο ούτως ώστε να ενισχύσει το
αίσθημα ασφάλειας των Κυπρίων
μετά τη λύση, λέει στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο πρώην ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Τάκης Χατζηγεωργίου. Την πρότασή του στηρίζουν
όλα τα κόμματα, ενώ έχει ήδη κάνει
επαφές με τους δύο ηγέτες, αλλά
και με πρόσωπα κλειδιά διεθνώς.
–Το να γίνει η Κύπρος τρίτη έδρα
των Ηνωμένων Εθνών θεωρείται
ριζοσπαστική πρόταση. Πόσο
ρεαλιστική είναι;
–Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να
ακούγεται ως μη ρεαλιστική πρόταση, αλλά μετά από μισό αιώνα
κατοχής, θα πρέπει να σκεφτούμε
όχι απλώς έξω από το κουτί, αλλά
και έξω από τα σύνορά μας. Βλέπω
τη μεγάλη δυσκολία που υπάρχει,
ένα κράτος με το πρόβλημα που
έχει, να καταφέρει να πείσει τη
διεθνή κοινότητα να κουβαλήσει
εδώ έναν μεγάλο διεθνή οργανισμό,
όπως είναι μια τρίτη έδρα του ΟΗΕ.
Όμως, νομίζω ότι επειδή οι Κύπριοι,
όπως και κάθε άνθρωπος δυσκολεύεται να μετακινηθεί από αυτό
που του συμβαίνει, χρειάζεται να
του δώσεις μια απόλυτα βάσιμη
βεβαιότητα ότι η ζωή του θα εξακολουθήσει να έχει την όποια ασφάλεια έχει τώρα, τουλάχιστον. Οι λέξεις εγγυήσεις και στρατοί για παράδειγμα, όση συζήτηση κι αν γίνεται για κατάργησή τους, εμπεριέχουν από μόνες τους ανησυχία.
Κατέληξα συνεπώς στο συμπέρασμα ότι οι Ευρωπαίοι, που είναι

–Δεν είναι λίγο αντικρουόμενο
να έρχεται αυτή η ιδέα δεδομένης και της στασιμότητας που
υπάρχει στο Κυπριακό;
–Αντίθετα. Όταν τα πράγματα
πηγαίνουν προς το βάραθρο, μόνο
μεγάλες ιδέες μπορούν να συγκρατήσουν αυτή την καθοδική πορεία.
Αλλιώτικα παραδίδεσαι. Άρα ακόμα
κι αν συμφωνήσω μαζί σας ότι τα
πράγματα είναι πολύ δύσκολα, η
μόνη ανάσχεση της καταστροφής
προέρχεται από το να γεννήσεις
κάτι καινούργιο που να υπερβαίνει
αυτή τη δυσκολία και να εμπνέει
και τα Ηνωμένα Έθνη υπό την έννοια ότι δημιουργούν έτσι ένα νέο
μοχλό. Όλη η πολιτική ηγεσία, πάντως, ήταν πάρα πολύ θετική, άλλωστε φαίνεται και από τις ανακοινώσεις όλων των κομμάτων, και
καλώ τη δημοσιογραφία να έχει
στην έγνοια της την πρόταση, αν
την θεωρεί καλή ιδέα και να ρωτά
τους ηγέτες των κομμάτων πού
βρίσκεται το θέμα, έτσι ώστε η ευθύνη να μην είναι μόνο στους
ώμους ενός ανθρώπου.








Όταν τα πράγματα πηγαίνουν προς το βάραθρο, μόνο μεγάλες ιδέες μπορούν
να συγκρατήσουν αυτή
την καθοδική πορεία.
Αλλιώτικα παραδίδεσαι.
όσο έξυπνοι είμαστε εμείς, έστησαν
μεγάλους διεθνείς οργανισμούς
για να συντηρήσουν την ειρήνη
που υπέγραψαν και το καταφέρνουν για πάρα πολλές δεκαετίες.
Έχουν για παράδειγμα στήσει δύο
ευρωπαϊκά κοινοβούλια, Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, Ποινικό
Δικαστήριο στη Χάγη, Ηνωμένα
Έθνη στη Γενεύη και στη Βιέννη
για να ενώσουν επί του εδάφους
την ιδέα της ειρήνης. Όταν δεις
τον χάρτη της Ευρώπης και βάλεις
λαμπτήρες εκεί που υπάρχουν οι
θεσμοί αυτοί, εύκολα θα δεις μία
μεγάλη μαύρη τρύπα που αγκαλιάζει την περιοχή πέραν των Βαλκανίων καταλήγει σε όλη τη δική μας
περιοχή και φτάνει μέχρι τη Μέση
Ανατολή. Μία τεράστια περιοχή
στην οποία δεν υπάρχει κανένας
μεγάλος διεθνής οργανισμός. Ένας
οργανισμός που να παίζει αυτό τον
ρόλο, της συντήρησης της όποιας
συμφωνίας και της ενίσχυσης του
αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών. Ο Ζαν Μονέ το διατύπωσε
πάρα πολύ εύστοχα «τις εξελίξεις»
είπε, «τις φέρνουν οι άνθρωποι,
αλλά τις συντηρούν οι θεσμοί».
–Δεν θα βοηθούσε περισσότερο
στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, αν κάτι τέτοιο επιτυγχάνετο πριν από την επίλυση του
Κυπριακού;

Eνώπιον Γκουτιέρες

Έκανα την ανάλογη προεργασία, έχω δει πάνω από 50 σημαντικές προσωπικό-

τητες ανά τον κόσμο γι’ αυτό το θέμα, όμως, δεν μπορεί να έχει θετική κατάληξη,
αν δεν αναλάβει ευθύνη όλο το πολιτικό σύστημα της Κύπρου, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο πρώην ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Τάκης Χατζηγεωργίου.
–Αν θεωρείτε μη ρεαλιστικό αυτό που πρότεινα εγώ για μετά τη
λύση, αυτό που προτείνετε, μάλλον
ακούγεται ως αιθεροβασία. Νομίζω
ότι είναι σχεδόν πολιτική αφέλεια
να περιμένουμε να έρθουν τα Ηνωμένα Έθνη εδώ με προοπτική τη
λύση ενώ θα συντρέχει και η πιθανότητα να μην καταλήξουμε. Τι
θα κάνουν μετά;

–Μπορεί να αποτελέσει τη μέση
λύση στην πρόταση μηδέν εγγυήσεις και μηδέν στρατός;
–Δεν διασυνδέω τις παραμέτρους της λύσης με την ιδέα αυτή.
Ο καθένας ας εργαστεί για τη λύση
που έχει μέσα στον νου του, ως
εφικτή ή καλή. Το αποτέλεσμά της,
όμως, θα ενισχυθεί αν ένας παγκόσμιος οργανισμός έρθει εδώ.

–Η στήριξη των πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο είναι εύκολο.
Το ερώτημα είναι πώς το βλέπει
ο διεθνής παράγοντας…
–Με τη βοήθειά της κας Σπέχαρ,
η επιστολή μου και συνεπώς η ιδέα
έχει ήδη κατατεθεί στο τραπέζι
του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών. Δεν
πρόκειται, όμως, να απαντήσει σε
μένα, θα πρέπει ο πρόεδρος να το
βάλει ενώπιόν του. Και όχι μόνο ο
πρόεδρος, αλλά και ο κ. Ακιντζί.
Θεωρώ ότι και η τ/κ κοινότητα θα
πρέπει να συμβάλει σε αυτό και γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο έχω συναντηθεί με τον κ. Ακιντζί, με τον
Μπαρίς Μπουρτζού, τον Οζντίλ

Ναμί και άλλους. Έκανα την ανάλογη προεργασία, έχω δει πάνω
από 50 σημαντικές προσωπικότητες
ανά τον κόσμο γι’ αυτό το θέμα
(υπουργούς, πρέσβεις, ανθρώπους
κλειδιά που βρίσκονται κοντά στην
κ. Μέρκελ και τον κ. Μακρόν) όμως
δεν μπορεί να έχει θετική κατάληξη,
αν δεν αναλάβει ευθύνη όλο το πολιτικό σύστημα της Κύπρου.
–Με ποιο τρόπο;
–Όλοι οι βουλευτές, οι υπουργοί,
οι διπλωμάτες μας πρέπει να το θέτουν εκεί και όπου μπορούν. Να
γίνει θέμα της κυπριακής πολιτείας
μέσω των επαφών τους ανά τον
κόσμο. Μόνο έτσι θα μπει στα διεθνή φόρα για να τύχει αποτελέσματος.
–Είναι εφικτό κάτι τέτοιο οικονομικά;
–Θα έχουμε δυσκολίες στο οικονομικό σκέλος, όμως, αν αρχίσω
να συζητώ το πρωθύστερο, πού θα
βρεθούν δηλαδή τα χρήματα, σημαίνει πως ακυρώνω την προσπάθεια που καταβάλλουμε να υιοθετηθεί κατ’ αρχήν η ιδέα. Να υιοθετηθεί η ιδέα, και όσα ζητήματα
προκύψουν να τα δούμε στην ώρα
τους. Ιδέες υπάρχουν.
Να πω απλώς ότι δίνουμε ήδη
αρκετά χρήματα για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, που θα πάψει να υπάρχει και
δίνουμε ήδη και πολλά άλλα σε πάρα πολλούς τομείς που δεν θα χρειάζονται να δαπανώνται σε περίπτωση λύσης. Υπενθυμίζω ότι μιλώ
για έναν οργανισμό των Ηνωμένων
Εθνών που θα περιέχει όλους και
την Ελλάδα και την Τουρκία και
το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εγγυήτριες
δυνάμεις θα συμβάλουν οικονομικά
με χρήμα που σήμερα καταναλώνουν άλλοι, για να συντηρούν την
κατοχή και άλλοι για να την πολεμούν δικαίως.

ʛˁʶ˃ʾˉ˅5
ʞʼ˃ʻˊˉˀˁʵʞˊˁʸˀˆʶʸʝˆʸˋʼˀʸˁ˅ʶˌ˓ˆ˅ˀ
ʔʺˁˎɤʾʤʼˊˁˎˈʶʸ
ʣʸˉʸʹʸ˂˂ˑɤʼ˃˅ʼ˃˅ʶˁˀ˅Áˉ˅ˌˆˑ˃˅

€650.000

̯Ĭ͕͔͊͌͂͒͒ШƄ͍͈͆̽͊ƄУ

уѠѥѨѩњѫًњюѣѬѱћѩًѨѭ

ʛˁʶ˃ʾˉ˅ 38
ʛˆ3H_PH)V\[PX\L
ɣˀʸɤʴˆˀˈɤʸʤʸˉˈˀʳ
ʤʼˊˁˎˈʶʸ

+357 22 000 380
ʞʺˁʼˁˆˀɤʴ˃˅ˁʸˀʛʻʼˀ˅ʻ˅ˉʾɤʴ˃˅ˁˉʾɤʸˉ˅ɤʼˈˀˉˀˁˑʺˆʸˋʼʶ˅ʛˆˀʿɤˑˇʞʺʺˆʸˋʵˇ 3PJ!5V,

ʣʸˉʸʹʸ˂˂ˑɤʼ˃˅ʼ˃˅ʶˁˀ˅Áˉ˅ˌˆˑ˃˅
̯Ĭ͕͔͊͌͂͒͒ШƄ͍͈͆̽͊ƄУ

€55.000
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Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

«Αρνητικός ο αντίκτυπος στη Δικαιοσύνη»
Ο Πόλυς Πολυβίου αποτιμά την αντιπαράθεση στην κορυφή της δικαστικής πυραμίδας και τις επιπτώσεις, λέγοντας όχι στη μεταρρύθμιση
Συνέντευξη στο
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Αρνητικός στις μεταρρυθμίσεις που
προωθούνται στον χώρο της Δικαιοσύνης εμφανίζεται ο Πόλυς
Πολυβίου. Ο δικηγόρος στη συνέντευξή του στην «Κ» εξηγεί γιατί
δεν πρέπει να προχωρήσουν οι
σχεδιαζόμενες αλλαγές. Συνάμα
με εύσχημο τρόπο τοποθετείται
για τα όσα άφησε πίσω της η δημόσια αντιπαράθεση στον χώρο
της Δικαιοσύνης για τους δικαστές,
γενικό Εισαγγελέα, αλλά και δικηγόρους.
–Πώς αξιολογείτε το σύστημα
δικαιοσύνης στην Κύπρο;
–Γενικά, το σύστημα δικαιοσύνης στην Κύπρο βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Ουδεμία αμφιβολία
υπάρχει για την αμεροληψία και
αντικειμενικότητα των δικαστών.
Το Δικαστικό Σώμα, όπως οικοδομήθηκε το 1964, έχει αποδώσει πολύ ικανοποιητικά, παρά τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί
τελευταία. Σαν γενική παρατήρηση,
έχουμε ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο σύστημα δικαιοσύνης, το οποίο όμως
παρουσιάζει διάφορα προβλήματα
στη λειτουργία του. Είναι αυτά τα
προβλήματα στα οποία θα πρέπει
να επικεντρωθούμε και όχι να προβούμε σε πλήρη και ολική μεταρρύθμιση και/ή ανατροπή υφιστάμενων δομών.
–Αν η εικόνα είναι αυτή που περιγράφετε γιατί τότε στις αξιολογήσεις της Ε.Ε. το δικαστικό
σύστημα είναι ουραγός. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αδιαμφισβήτητα και αναντίλεκτα.
–Δεν συμφωνώ ότι το δικό μας
σύστημα είναι «ουραγός». Η αντικειμενικότητα και η εντιμότητα
των λειτουργών της δικαιοσύνης
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από
οποιονδήποτε, ο οποίος δεν διακατέχεται από εμπάθεια ή από αλλότρια κίνητρα. Σίγουρα υπάρχουν
σοβαρά προβλήματα, όπως αυτά
των καθυστερήσεων, τα οποία θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν και άλλα επιμέρους προβλήματα, τα οποία επίσης θα πρέπει
να αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει να
υπάρξει Σχολή Δικαστών και ιδιαίτερη προσοχή στους διορισμούς
και στις προαγωγές δικαστών. Αυτά
τα επιμέρους προβλήματα είναι
σοβαρά και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζονται και είναι εδώ που
έχω πολύ σοβαρές αμφιβολίες και
ενστάσεις για την προτεινόμενη
σαρωτική μεταρρύθμιση που προωθείται από την κυβέρνηση.
–Με την τελευταία σας φράση
αναφέρεστε στο σχέδιο μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης που
προωθείται τώρα από την κυβέρνηση;
–Η απάντηση είναι καταφατική.
Το βασικό στοιχείο της προτεινόμενης μεταρρύθμισης είναι η επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960,
δηλαδή με την επαναφορά των δύο
Ανωτάτων Δικαστηρίων που τότε
υπήρχαν, του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου αφενός και
του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφετέρου. Με λίγα λόγια, εγκαταλείπεται ο Νόμος του 1964, ο οποίος
είχε δημιουργήσει ένα ενιαίο Ανώτατο Δικαστήριο, και επιστρέφουμε
στο Σύνταγμα του 1960 (το οποίο
είχε εγκαταλειφθεί για λόγους υπέρτατης ανάγκης). Όχι μόνο διαχωρίζονται οι δικαστικές δικαιοδοσίες
του ανωτάτου δικαστικού οργάνου
σε «δημόσια» και «αστική», αλλά
επαναφέρονται και τα δύο Ανώτατα
Δικαστήρια. Είμαι κάθετα εναντίον
της προτεινόμενης ενέργειας. Λειτουργικά, δεν θεωρώ τον προτεινόμενο διαχωρισμό ως χρήσιμο,
και τέτοιος διαχωρισμός δεν συναντάται σε πλείστες όσες χώρες
με παρόμοια συστήματα δικαίου,
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ιρλανδία κ.ά. Αντίθετα, η
τάση στις πλείστες χώρες όπου
εφαρμόζεται το κοινοδίκαιο είναι
να υπάρχει ένα ενιαίο Ανώτατο Δικαστήριο (όπως έγινε στην Κύπρο
το 1964), με ικανό αριθμό δικαστών,

που θα επιλαμβάνεται όλων των
υποθέσεων, ανεξάρτητα εάν αυτές
προέρχονται από τον συνταγματικό
τομέα ή από το αστικό δίκαιο. Μάλιστα, η σύγχρονη τάση του δικαίου
είναι να μην υπάρχει διαχωρισμός
δικαιοδοσιών, ενόψει του ότι το
δημόσιο/πολιτειακό δίκαιο αφενός
και το ιδιωτικό/αστικό δίκαιο αφετέρου έχουν προσεγγίσει πολύ το
ένα το άλλο, με αποτέλεσμα σε πολλές υποθέσεις να εγείρονται μαζί
τόσο συνταγματικά θέματα όσο και
ζητήματα αστικού δικαίου. Επομένως, ο προτεινόμενος διαχωρισμός
σε διαφορετικές δικαστικές δικαιοδοσίες δεν θα εξυπηρετήσει οποιοδήποτε σκοπό, αλλά αντίθετα θα
δημιουργήσει δυσκολίες, σύγχυση
και στρέβλωση, και ενδεχόμενα να
αποτελέσει τροχοπέδη στην αρμονική εξέλιξη του δικαίου.

–Κατά την άποψή μου, δεν χρειάζεται δημιουργία τριτοβάθμιας
δικαιοδοσίας. Η τριτοβάθμια δικαιοδοσία απλώς θα προκαλέσει
περαιτέρω καθυστέρηση, ενώ ο
σκοπός τέτοιας τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας μπορεί να ικανοποιηθεί
με άλλο τρόπο. Βασικός σκοπός
της τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας
είναι σοβαρά νομικά θέματα να εκδικάζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, που εξασκεί την
τελική και τελεσίδικη δικαιοδοσία.
Στην Κύπρο, όμως, πιστεύω ότι ο
ίδιος σκοπός μπορεί να επιτευχθεί
με διαφορετικό και πιο περιορισμένο τρόπο, δηλαδή με παραπομπή του σοβαρού νομικού θέματος
στην Ολομέλεια του ίδιου του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τελεσίδικη
εκδίκαση.
–Τελικά χρειάζονται αλλαγές ή
το σύστημα να παραμείνει ως
έχει;
–Σίγουρα χρειάζεται σοβαρές
αλλαγές και έχω αναφέρει ορισμένες
εξ αυτών. Χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση των δικαστών, και χρειάζεται να διοριστούν περαιτέρω
δικαστές στις νυν υπάρχουσες βαθμίδες του προέδρου, του ανώτερου
επαρχιακού δικαστή και του επαρχιακού δικαστή. Χρειάζεται απλοποίηση διαδικασιών και θα πρέπει
να μειωθούν δραστικά οι εφέσεις
με την απαίτηση για άδεια του Δικαστηρίου προτού καταχωρηθεί
έφεση. Το θέμα των καθυστερήσεων
είναι καρκίνωμα, το οποίο θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένο
τρόπο και όχι με μια σαρωτική μεταρρύθμιση, η οποία θα έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.

–Πού στηρίζετε την αντίθεσή
σας σε αυτό που είπατε για επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960

Είμαι κάθετα εναντίον
της προτεινόμενης
ενέργειας. Λειτουργικά,
δεν θεωρώ τον προτεινόμενο διαχωρισμό ως
χρήσιμο, και τέτοιος
διαχωρισμός δεν συναντάται σε πλείστες όσες
χώρες με παρόμοια
συστήματα δικαίου.

Ο Πόλυς Πολυβίου στη συνέντευξή του στην «Κ» εξηγεί γιατί είναι αντίθετος με τη προτεινόμενη μεταρρύθμιση της
Δικαιοσύνης η οποία, κατά τον ίδιο, συνιστά επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960.

όσο αφορά την επαναφορά των
δύο Ανωτάτων Δικαστηρίων του
1960;
–Το Σύνταγμα του 1960 προέβλεπε δύο Δικαστήρια, το Ανώτατο
Συνταγματικό Δικαστήριο και το
Ανώτατο Δικαστήριο. Το 1964, η
δικαιοδοσία και των δύο Δικαστηρίων μεταβιβάστηκε στο ενιαίο
Ανώτατο Δικαστήριο. Η αλλαγή αυτή θεωρήθηκε νόμιμη με βάση το
δίκαιο της ανάγκης στην υπόθεση
Ibrahim. Με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση και τη δημιουργία δύο
Δικαστηρίων (δηλαδή του Ανωτάτου
Συνταγματικού Δικαστηρίου και
του Ανωτάτου Δικαστηρίου) επιχειρείται επιστροφή στις πρόνοιες
του 1960, με τρόπο που να καταφέρεται σοβαρό πλήγμα στο Δίκαιο
της Ανάγκης και στην ίδια την υπόθεση Ibrahim που αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο του πολιτειακού
δικαίου της Κύπρου.
–Το κύριο μέλημα της κυβέρνη-

σης είναι η αντιμετώπιση των
καθυστερήσεων στη δικαιοσύνη.
Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση
συμβάλλει σ’ αυτό τον σκοπό;
–Κατά την άποψή μου, όχι. Αντίθετα, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα αυξήσει τις καθυστερήσεις
και ουδέν θετικό θα πράξει στον
τομέα αυτό. Ο βασικός άξονας της
μεταρρύθμισης είναι ότι «η αποκλειστική δικαιοδοσία» του Ανωτάτου Δικαστηρίου οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα καθυστερήσεων.
Διαφωνώ. Τα προβλήματα της δικαιοσύνης δεν επιλύονται με τη δημιουργία νέων Δικαστηρίων, η οποία
σε πολλές περιπτώσεις προκαλεί
αναστάτωση, δικαιοδοτικά προβλήματα και σύγχυση, ενώ σκοπός θα
πρέπει να είναι η απλοποίηση του
όλου συστήματος, όπως ακριβώς
έγινε με τον απόλυτα ικανοποιητικό
Νόμο του 1964 που έχει εξυπηρετήσει με άρτιο τρόπο το σύστημα
δικαιοσύνης στη χώρα μας από τότε,

αλλά με στοχευμένα μέτρα.
–Οι καθυστερήσεις πώς θα αντιμετωπιστούν;
–Με συγκεκριμένα μέτρα, και
όχι με ολική μεταρρύθμιση του συστήματος όπως: (α) Τώρα οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου
αναλώνουν το λιγότερο μία ώρα
την ημέρα σε θέματα ήσσονος σημασίας, και όχι στην ακρόαση υποθέσεων. Όπως είναι τώρα το σύστημα, οι ίδιοι οι δικαστές του
ασχολούνται με διαδικαστικά θέματα (αντί με την ουσία των υποθέσεων), κάτι που θα μπορούσε να
παραπεμφθεί σε ειδικούς πρωτοκολλητές (Masters) που θα διοριστούν γι’ αυτό τον σκοπό. Με τον
τρόπο αυτό, οι δικαστές του θα
αφιερωθούν αποκλειστικά στην
εκδίκαση των υποθέσεων καθ’ όλη
τη διάρκεια του ωφέλιμου δικαστικού χρόνου. (β) Σε όλες σχεδόν τις
χώρες στον κόσμο δεν μπορεί να

εγερθεί έφεση χωρίς προηγουμένως
να ληφθεί η αναγκαία δικαστική
άδεια, κάτι που δεν γίνεται στην
Κύπρο. Το σύστημα της πρότερης
άδειας για καταχώρηση έφεσης θα
πρέπει να εισαχθεί και στην Κύπρο.
(γ) Θα πρέπει να αυξηθούν τα δικαστικά έξοδα, όπως σε κάθε χώρα,
ούτως ώστε η έγερση δικαστικής
διαδικασίας ή έφεσης να έχει κάποιο κόστος για τον ενάγοντα ή
εφεσείοντα, ειδικά σε σχέση με
εφέσεις. (δ) Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι διαδικαστικοί θεσμοί
με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών ενώπιον των Δικαστηρίων. (ε) Θα πρέπει να διοριστούν
περαιτέρω ανώτεροι επαρχιακοί
δικαστές και πρόεδροι, στο πλαίσιο
του υφισταμένου συστήματος.
–Μια άλλη πτυχή της προτεινόμενης μεταρρύθμισης είναι η
δημιουργία τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας.

Επτά χρόνια η θητεία του γενικού εισαγγελέα
–Οι σχέσεις σας με τον γενικό
εισαγγελέα είναι τεταμένες;
–Δεν επιθυμώ να σχολιάσω τις
σχέσεις μου με τον γενικό εισαγγελέα.
–Δεν μπορεί όμως να μη σχολιάσετε τις κατηγορίες εναντίον
σας από τον αδελφό του γενικού εισαγγελέα για ύπαρξη διαπλοκής στη Δικαιοσύνη από
το γραφείο σας και το δικαστικό σώμα; Οι καταγγελίες ήταν
επώνυμες.
–Επαναλαμβάνω ότι δεν επιθυμώ να ασχοληθώ με οποιεσδήποτε κατηγορίες και καταγγελίες,
ειδικά εκείνες που έχουν προωθηθεί στο παρελθόν. Θεωρώ τις
εν λόγω καταγγελίες ως παντελώς
ανυπόστατες, αλλά επαναλαμβάνω ότι η παρούσα συνέντευξη
έχει άλλο σκοπό, το εξαιρετικά
σημαντικό θέμα της δικαστικής
μεταρρύθμισης.
–Παρά τις πιο πάνω σχέσεις,
έχετε παρουσιαστεί με τον γενικό εισαγγελέα στην υπόθεση
της Χάγης και αλλού;
–Είναι σωστό ότι έχω παρουσιαστεί με τον γενικό εισαγγελέα
στην υπόθεση της αποικιοκρατίας

ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και ότι έχω προσφέρει υπηρεσίες σε διάφορους
γενικούς εισαγγελείς. Όποιες και
να είναι οι σχέσεις μου με τον γενικό εισαγγελέα, είμαι πάντα έτοιμος να προσφέρω όποια υπηρεσία
μου ζητηθεί τόσο στο κράτος όσο
και ειδικά στη Νομική Υπηρεσία
της Δημοκρατίας. Αυτό είναι κάτι
που πράττω από το 1981 και δεν
έχω οποιοδήποτε πρόβλημα να
συνεχίσω να πράττω τούτο εάν
και όταν μου ζητηθεί.

Ενδεχόμενα, μέσω συνταγματικής αλλαγής, η
θητεία του γενικού εισαγγελέα να μην είναι
ουσιαστικά μέχρι το
όριο αφυπηρέτησης,
αλλά να είναι για θητεία
επτά χρόνων, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

–Επικεντρώνεστε κυρίως με
το θέμα της μεταρρύθμισης
των Δικαστηρίων τι γίνεται
όμως με τη λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας;
–Πιστεύω ότι η Νομική Υπηρεσία θα πρέπει να αυτονομηθεί, δηλαδή να μη θεωρείται μέρος της
Δημόσιας Υπηρεσίας γενικά. Όπως
τα Δικαστήρια αποτελούν ένα χωριστό θεσμό, πιστεύω ότι κάτι παρόμοιο θα πρέπει να συμβεί με τη
Νομική Υπηρεσία, με την αυτονόμησή της και με την υιοθέτηση
ρυθμίσεων που να απλουστεύονται
οι διαδικασίες πρόσληψης και απασχόλησης, με τρόπο που θα βοηθηθεί η Νομική Υπηρεσία να προ-

–Τελευταία, έχει γίνει πολύς θόρυβος για στρεβλώσεις στη δικαιοσύνη, για συνδέσεις δικαστών και δικηγόρων, κ.λπ. Τι
άποψη έχετε;
–Το κάθε σύστημα μπορεί να
διορθωθεί. Με τον καιρό, δημιουργούνται προβλήματα, τα οποία θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως
ακριβώς έχει γίνει και με το δικό
μας σύστημα. Οι πλείστες όμως
κατηγορίες, όπως πρόσφατα διατυπώθηκαν εναντίον δικαστών και
δικηγόρων, είναι παντελώς ανυπόστατες και το μόνο που έχουν
επιτύχει είναι η δημιουργία αμφιβολιών για την αξιοπιστία των Δικαστηρίων, κάτι παντελώς απαράδεκτο. Θα πρέπει να περιφρουρήσουμε τη δικαιοσύνη ως κόρη
οφθαλμού. Οι πρόσφατες κατηγορίες και θόρυβος που έχουν γίνει
είχαν ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο
στη δικαιοσύνη και ελπίζουμε τέτοια φαινόμενα να μην επαναληφθούν. Η δική μου άποψη είναι ότι
το σύστημά μας είναι βασικά υγιές,
αλλά χρειάζεται σοβαρές διορθωτικές κινήσεις, αλλά όχι σαρωτική
και ολική μεταρρύθμιση, η οποία
θα επιφέρει περισσότερα προβλήματα και δεν θα επιλύσει το σοβαρότατο θέμα των καθυστερήσεων.

σαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Ενδεχόμενα, μέσω συνταγματικής
αλλαγής, η θητεία του γενικού εισαγγελέα να μην είναι ουσιαστικά
μέχρι το όριο αφυπηρέτησης, αλλά
να είναι για μια θητεία επτά χρόνων, χωρίς πιθανότητα ανανέωσης.
Η παρατήρησή μου αυτή δεν έχει
σχέση με τον νυν κάτοχο της θέσης, αλλά με ενδεχόμενη μεταρρύθμιση για το μέλλον και αφού
προηγηθεί σοβαρή μελέτη.

–Θα μπορούσε κάποιος κακοπροαίρετος να πει ότι έχετε βγει
μπροστά, πράγμα που δεν συνηθίζετε σε όλη σας την επαγγελματική διαδρομή. Όντως άνθρωπος χαμηλών τόνων, για τη
μεταρρύθμιση, προσπαθώντας
να κερδίσετε την εύνοια των δικαστικών λειτουργών, που αναγκάστηκαν να μπουν στον διάλογο της μεταρρύθμισης.

–Ποιες είναι οι απόψεις σας
γενικά για τη Νομική Υπηρεσία
της Δημοκρατίας;
–Η Νομική Υπηρεσία είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για την
εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης όσο και για το κράτος γενικότερα. Ο θεσμός του γενικού
εισαγγελέα είναι ένας από τους
πλέον σημαντικούς στη Δημοκρατία. Είναι τεράστιος ο όγκος εργασίας του γενικού εισαγγελέα
και της Νομικής Υπηρεσίας και
πιστεύω θα πρέπει όλοι να συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία
του θεσμού αυτού. Χωρίς τη βοήθεια όλων και χωρίς βασικές αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν, η
Νομική Υπηρεσία δεν μπορεί να
λειτουργήσει όπως θα έπρεπε.

–Δεν είμαι χαμηλών τόνων εκεί
που συζητούνται πολύ σοβαρά θέματα, όπως π.χ. το Κυπριακό ή η
μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης.
Θεωρώ τη λειτουργία της δικαιοσύνης ως εξαιρετικά σημαντική
και είναι γι’ αυτό που έχω έντονες
απόψεις για την προτεινόμενη μεταρρύθμιση, η οποία όχι μόνο δεν
θα ωφελήσει, αλλά θα δημιουργήσει
περισσότερα προβλήματα. Όσο
αφορά προσπάθεια «να κερδίσω
την εύνοια των δικαστικών λειτουργών», ουδέν αναληθέστερο
καθότι πιστεύω ότι και οι δικαστές,
τόσο του Ανωτάτου όσο και οι άλλοι, έχουν υποχρέωση να τοποθετηθούν επί της προτεινόμενης μεταρρύθμισης, πράγμα το οποίο δεν
έχουν ακόμα πράξει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Από τη συνάντηση των ΥΠΕΞ στα προεδρικά γενέθλια
Αυτόπτης μάρτυρας

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Το έλα να δεις έγινε την εβδομάδα που πέρασε στους διαδρόμους των Ηνωμένων
Εθνών στη Νέα Υόρκη καθώς εμείς και οι
Τούρκοι εμπλουτίσαμε τη διπλωματία με
ένα άλλο κεφάλαιο, το «corridor diplomacy». Το ζήτημα είναι αν αυτό το μοντέλο διπλωματίας μετρά στο διεθνές δίκαιο ή είναι
απλώς μια παράσταση για το εγχώριο κοινό
(στην περίπτωση της δικής μας στην Κύπρο,
την Τουρκία και την Ελλάδα) ή ακόμα και για
ενδεχόμενο blame game. Εγώ δεν μπορώ
όπως έχουν τα πράγματα να δώσω ακριβή
εξήγηση. Ωστόσο, ο δικός μας ο υπερατλαντικός Ιανός όχι μόνο ξέρει αλλά ήταν εκεί,
ήταν μάρτυρας και έχει και φρέσκο παρασκήνιο και σχόλια.

Νίκος Χριστοδουλίδης

••••

Ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης για την
«μονομαχία» σκιαμαχία με τον Τούρκο
ομόλογό του ενώπιον καμερών. Ο υπερατλαντικός Ιανός μιλά για ισοπαλία, ο
ημεδαπός λέει ότι τα βάσανά μας είναι
πίσω ακόμα…

Ψοφάμε για συνωμοσίες

Πρέπει να το παραδεχθούμε ότι στην Κύπρο
την αέρινη τη μακαρία γη είμαστε επιρρεπείς
στις συνωμοσιολογίες. Όχι ότι δεν πέσαμε
θύματα συνωμοσιών, όμως περισσότερο απ’
όλα φταίει η κκελλέ μας. Η συνωμοσία είναι η
εύκολη λύση γιατί καλύπτουμε τα λάθη μας,
αλλά και γιατί μπορούμε άνευ άλλου στοιχείου να επικρίνουμε και να λοιδορήσουμε, να
φτιάξουμε θεωρίες, να χτίσουμε και να γκρεμίσουμε καριέρες. Και πού να ψάξεις και να
διερευνήσεις όλα όσα ακούς, βλέπεις και διαβάζεις; Σπάει όμως καμιά φορά το πόδι του ο
διάολος και είσαι αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας, οπότε λες «κανεί»! Κι αυτό συνέβη
στην διαβόητη – πλέον – δημόσια αντιμαχία
(ντιμπέιτ) των υπουργών Εξωτερικών της Κύπρου και της Τουρκίας, Νίκου Χριστοδουλίδη
και Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

••••
Σκόραραν και οι δύο

Έχουν γραφεί και μεταδοθεί τόσα πολλά
για το περιεχόμενό της (η «Κ» ανάρτησε κι
όλους τους απομαγνητοφωνημένους διαλόγους), που δεν θα αναφερθούμε στο περιεχόμενό της. Και οι δύο τους σκόραραν πόντους σε δύο σημεία: Ο μεν Χριστοδουλίδης
με το χέρι που έτεινε στον Τσαβούσογλου
(προ)καλώντας τον να συμφωνήσουν να εργαστούν για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ο δε Τσαβούσογλου όταν του είπε «από
την πλευρά σας έρχονται διαφορετικές ιδέες. Δύο κράτη, συνομοσπονδία. Ομοσπονδία», του υπενθύμισε την περυσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο Αναστασιάδη κι ότι
έχει πρακτικά». Ο δε Χριστοδουλίδης απάντησε «κι εμείς έχουμε πρακτικά».

••••

πει να μεταδώσει μία είδηση – κι ήταν τεράστια είδηση – που έχει καταγράψει όχι με τα
καλύτερα μέσα, ούτε υπό τις καλύτερες
συνθήκες; Μου προξένησε εντύπωση η εμμονή βουλευτίνας μας η οποία κάθε φορά
που της απαντούσες την απορία της, αναζητούσε επίμονα εξηγήσεις στις συνωμοσίες
και δεν αποδεχόταν το προφανές. Ας είναι…

μιας εφημερίδας μας στην Κύπρο ότι η επιστολή Χριστοδουλίδη είχε σταλεί στις 13 Σεπτεμβρίου κι όχι η επιστολή Πομπέο και μία
μόλις ώρα μετά την ανάρτηση είδησης στο
ΚΥΠΕ, την αναρτά με σχολιασμό, «Πολιτικοί
αναλυτές που μίλησαν στον «…» εξέφρασαν
έκπληξη για την ημέρα δημοσιοποίησης της
επιστολής, δεδομένου ότι η επιστολή Πομπέο φέρει ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου.
Όπως σημειώνουν, αποτελεί εύλογο ερώτημα γιατί η επιστολή δεν δημοσιοποιήθηκε
τότε, αλλά επιλέχθηκε η σημερινή μέρα που
ο ΥΠΕΞ βρίσκεται στις ΗΠΑ…». Και μετά κάνει το ερώτημα «πιο επίμονο» παραθέτοντας πράγματα που δεν έχουν καμιά σημασία,
αφού η επιστολή Πομπέο στάλθηκε στις 24
Σεπτεμβρίου.

••••

••••

Η επιστολή Πομπέο

Με σιεπέττους

Εδώ σε τούτο το δείπνο στη Νέα Υόρκη εμφανίστηκε η τούρτα γενεθλίων του Νίκου Αναστασιάδη που την έσβησε μαζί με την κόρη του, (όρθια στο τέλος του τραπεζιού) και έλαβε και το φιλί από την κυρία Άντρη που έγινε βάιραλ στα social media και στα μαγκαζίνο των καναλιών. Να
ζήσεις πρόεδρε!

Από την ουσία

Αν η αντιπαράθεση στην Κύπρο διεξαγόταν
σε κάποιο από τα θέματα της ουσίας, θα
έλεγα ότι είναι υγιής και χρήσιμη. Γιατί ο
πρόεδρος φλερτάρισε έντονα μετά το Κραν
Μοντανά για λύσεις πέραν της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, την οποία «ξέχασε» στην περυσινή του ομιλία στον ΟΗΕ. Μέχρι με τον Βενιζέλο στη Λωζάννη παρομοίαζε τον εαυτό του. Κι όντως, κάποιοι έθιξαν
αυτά τα θέματα, όμως το βάρος στα κοινωνικά δίκτυα έπεσε στο αν ο Χριστοδουλίδης
έστησε το περιστατικό κι αν το ΡΙΚ συμμετείχε στη συνωμοσία, να μην μεταδώσει το
ίδιο βράδυ την αναφορά του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στα πρακτικά.

••••

Δένδια. Όταν έφτασε ο Χριστοδουλίδης, άρχισαν τα αστεία – στην αρχή με συμμετοχή
και της αφεντιάς μου – οπότε έσπευσαν κι οι
υπόλοιποι Ελληνοκύπριοι δημοσιογράφοι.
Κι όταν έσκασε το ερώτημα ο Κύπριος
υπουργός Εξωτερικών, «γιατί δεν δέχεστε
τους όρους αναφοράς», ξεκίνησαν να «τραβάνε» τα βίντεο κι όταν λέμε βίντεο σήμερα
είναι γνωστό ότι η τεχνολογία δίνει πολλές
επιλογές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο
ALPHA με την κάμερα κι η απεσταλμένη του
ΡΙΚ με το κινητό. Όπως αντιλαμβάνεστε, εξ
αποστάσεως ο ήχος δεν είναι κι ο καλύτερος. Τα δελτία ήταν σε εξέλιξη, οπότε μεταδόθηκε από τα δύο κανάλια ό,τι μπορούσαν
να ακούσουν καθαρά. Και τα υπόλοιπα αργότερα.

••••

Στη συνωμοσία

Ας ξεκινήσουμε με το συμβάν, το οποίο δεν
θα συνέβαινε, αν ο υπερατλαντικός «Ιανός»
δεν συνομιλούσε για 8-10 λεπτά με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, έξω από το χώρο που
θα γινόταν η συνάντηση Χριστοδουλίδη –

Και τα ερωτήματα

Ερωτώ λοιπόν εγώ ο αυτόπτης μεν αφελής
δε… Πώς μπορεί να στηθεί ένα τυχαίο γεγονός; Ή, πώς μπορείς να κατηγορήσεις έναν
δημοσιογράφο ότι συνωμότησε, όταν πρέ-

Κατέληξα τελικά στο συμπέρασμα, πως μέχρι να φτάσει ή ώρα των προεδρικών εκλογών (που αργούν), ή μέχρι να ανακοινώσει
ότι δεν ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος, ο
Νίκος Χριστοδουλίδης θα κατηγορείται για
εμπλοκή σε διάφορες συνωμοσίες. Δύο μέρες μετά το περιστατικό με τον Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, την Πέμπτη, βγαίνει η είδηση για την επιστολή που είχε στείλει την
προηγούμενη ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο στο Νίκο Χριστοδουλίδη, για το Βαρώσι, σε απάντηση δικής του.
Μάλλον δεν κατάλαβε κάποιος συντάκτης

Εγώ λοιπόν, με βάση το ρεπορτάζ της εφημερίδας, σκέφτομαι όχι έναν, αλλά καμπόσους «πολιτικούς αναλυτές» με σιεπέττους
να περιμένουν το Χριστοδουλίδη κι έναν δημοσιογράφο μέσα σε μια ώρα να παίρνει την
είδηση, να βρίσκει τους «αναλυτές», να γράφει μανιωδώς και να αναρτά! Κάτι σάπιο
υπάρχει στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας»
αδέλφια μου; Καλύτερα όμως να σπεύδετε
βραδέως διότι κάποιες φορές οι πτώσεις είναι και επώδυνες.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Κι αν γίνει, πώς θα το αντέξουμε;
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Στον ΣΥΡΙΖΑ διανύουν ακόμη τη

φάση του μετατραυματικού σοκ της
ήττας. Πολιτεύονται, λοιπόν, με το
ένστικτο του σκαντζόχοιρου, που
μόνον ένα κόλπο ξέρει ο καημένος
και σε αυτό καταφεύγει πάντα. Ο
σκαντζόχοιρος έχει τα αγκάθια του,
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη λεγόμενη δομική
αντιπολίτευση (όχι σε όλα) και τη
συστηματική άρνηση της πραγματικότητας. Ενώ, λ.χ., διαβάζουμε τις
προσωπικές μαρτυρίες δικαστών
για τη δράση του Δημήτρη «Ρασπούτιν» Παπαγγελόπουλου και αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε πως
επί ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε ένα παρακράτος στη Δικαιοσύνη, ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει το θράσος να καταγγέλλει αορίστως «πιέσεις εις βάρος δικαστικών», όταν όλος ο κόσμος βλέπει
δικαστές να προσέρχονται αυτοβούλως και να καταθέτουν. Την ίδια
ώρα, δε, ο βουλευτής του κόμματος
Σάκης Παπαδόπουλος (ο γλυκύς και
νηφάλιος Σάκης, ο πάντα διαλλακτικός Σάκης...), στην προσπάθειά του
να υπερασπισθεί τον τέως αναπληρωτή υπουργό, μας λέει –πάνω-κάτω– ότι δεν είναι και τόσο κακό να
ασκεί πιέσεις ένας υπουργός σε δικαστές. Τι λέτε, κύριε Σάκη μας; Εν
ολίγοις, δεν βρίσκεις συνοχή στον
λόγο ή στη σκέψη, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ενστικτώδης αντίδραση.
Ομοίως και στην περίπτωση της

πρώτης συνάντησης Μητσοτάκη και
Ερντογάν, στο πλαίσιο της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παρά την καλή έκβασή της (είχε προηγηθεί πολύ σοβαρή προετοιμασία), ο ΣΥΡΙΖΑ
επιτίθεται στον Μητσοτάκη με το
ερώτημα γιατί δεν έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα των παραβιάσεων
στο Αιγαίο. Δηλαδή θαυμάζεις το
θράσος τους! Η δέουσα απάντηση

ραπέμπεται και ο Τσίπρας. Βλέπετε,
μια ελεγχόμενη από την κυβέρνηση
Δικαιοσύνη, έτσι όπως θα την ήθελαν στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο εργαστήριο εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων· μπορεί να είναι και πλυντήριο.
Πολιτικά μιλώντας, για να συμβεί η

ανεπανόρθωτη ζημία στον ΣΥΡΙΖΑ
και στους στυλοβάτες του (θεσμικούς ή μη), δεν είναι απαραίτητο να
υπάρξει καταδίκη. Αρκεί να επιτραπεί σε εκείνους που θα αναλάβουν
τη διερεύνηση της υπόθεσης η πρόσβαση στο ιστορικό των κλήσεων
ορισμένων τηλεφωνικών αριθμών.
Αν, ρωτώ υποθετικά, διαπιστωθεί
ότι κατά την περίοδο ζύμωσης της
σκευωρίας, ο αρμόδιος υπουργός
συνομιλούσε πέντε και έξι φορές
την ημέρα με παράγοντα του δημοσίου βίου, ο οποίος δεν οφείλει να
έχει οιανδήποτε ανάμειξη σε παρόμοιες ιστορίες, τότε τι γίνεται;
Πώς είναι δυνατόν να περνούν τέΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

από πλευράς του πρωθυπουργού
θα ήταν ότι εκείνος, πάντως, δεν
υποσχέθηκε στον Ερντογάν τους
οκτώ φυγάδες. (Το αναφέρω, όχι
επειδή αμφισβητεί κανείς ότι πράγματι δόθηκε η υπόσχεση από τον
τότε πρωθυπουργό της Ελλάδος,
αλλά για τον λόγο ότι, μετά την αλλαγή κυβέρνησης στην Αθήνα, η
τουρκική πλευρά μιλάει πλέον με
περισσότερη ελευθερία για το ζήτημα...)
Δεν θεωρώ εντελώς τυχαίο ότι η

γενική σύγχυση του ΣΥΡΙΖΑ επιτείνεται την ίδια ώρα που η υπόθεση

Ρασπούτιν παίρνει μια τόσο δυσάρεστη τροπή για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν το θρίλερ, που θα ακολουθήσει με τη σύσταση της προανακριτικής, ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις του trailer,
τότε ό,τι απέμεινε από το περιώνυμο «ηθικό πλεονέκτημα» εξανεμίζεται: finito. Αν αποδειχθεί με τεκμήρια ότι η κυβέρνηση της Αριστεράς (είτε με δεξιά δεκανίκια είτε
χωρίς) χειραγωγούσε τη Δικαιοσύνη, και μάλιστα με τέτοιες βάρβαρες μεθόδους, παύει να έχει σημασία γιατί η Ν.Δ. απέφυγε να στηρίξει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου για την επέτειο του
συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ.
Καλύτερα να κερδίζεις τις νίκες
στην πράξη, παρά στη θεωρία και
στα ψηφίσματα – δεν λέω και τίποτε φοβερό, νομίζω.
Αν η Δικαιοσύνη αποφασίσει να

υπερασπιστεί το κύρος της, αν δηλαδή οι ευσυνείδητοι δικαστές,
εκείνοι που ζημιώθηκαν περισσότερο κάθε άλλου σε αυτή την υπόθεση, αποφασίσουν να βγουν και να
μιλήσουν, η υπόθεση που θα αποκαλυφθεί θα είναι πλήγμα τεράστιο
για τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά.

Διότι μπορεί να μην είναι μέσα στη
δικογραφία, είναι όμως εκ των
πραγμάτων μέσα στην εικόνα. Πώς
το είπε η κυρία Θεανώ, των περίφημων γεμιστών και του διαμερίσματος στο Λονδίνο; «Μα είναι δυνατόν
να συνέβαιναν αυτά και να μην το
γνώριζε ο Τσίπρας;» Πολύ σωστά,
κυρία Θεανώ! Με τη διαφορά ότι
ισχύει αντιστρόφως από τον τρόπο
που το εννοείτε. Τυχόν παραπομπή
του τέως πρωθυπουργού σε εξεταστική, εφόσον δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, θα ήταν το εισιτήριο για την αθώωσή του. Γι’ αυτό και
ωρύονται στον ΣΥΡΙΖΑ που δεν πα-

τοιες φρικτές σκέψεις από το βρώμικο μυαλό μου – είμαι βέβαιος ότι
αυτό αναρωτιέστε. Θα συμφωνήσω
μόνο με τον επιθετικό προσδιορισμό: βρώμικο. Κατά τα λοιπά, σας
βεβαιώ ότι δεν βγαίνουν από το
μυαλό μου. Αυτό ακούω από διάφορες πλευρές, στο πλαίσιο της άσκησης των επαγγελματικών καθηκόντων μου. Να μη σας το πω; Να μη
σας προετοιμάσω; Και μη νομίζετε
ότι κι εγώ δεν φρίττω όταν ακούω
να μου τα λένε. Καμιά φορά τους
διώχνω κιόλας: «Φύγε, παλιάνθρωπε, που τολμάς να λες τέτοια!». Αλλά συνεχίζουν να μου τα λένε, ψυχούλα μου...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Περί θεωριών
συνωμοσίας

Ο πειρασμός
της επιδότησης

Ανά τους αιώνες η ανθρωπότητα ήταν πάντα
έρμαιο ανθρώπων που διψούσαν για εξουσία
και πλούτο και δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να πετύχουν τους σκοπούς
τους. Ανάμεσα σε όλα τα όπλα, υπήρξε και η
χειραγώγηση μαζών μέσω φημών και σεναρίων!
Αυτή θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή ενός βιβλίου ή μιας
ταινίας, όπου θα άρχιζε να ξετυλίγει ένα κουβάρι αποκαλύψεων
για αδίστακτους ανθρώπους και μυστικές κοινότητες, που
χειραγωγούν το νου των «κοινών» ανθρώπων, είτε αποκρύβοντας την «αλήθεια» είτε διαστρεβλώνοντας την και τα
γεγονότα για δικό τους όφελος. Όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας, όπως παρέμειναν να ονομάζονται, εκτινάχθηκαν
σε δημοφιλία τα τελευταία χρόνια, λόγω και της ευρείας
χρήσης του διαδικτύου και κυρίως των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, που επί της ουσίας η συντριπτική πλειοψηφία
χρησιμοποιεί ως ένα διαδικτυακό καφενέ χωρίς να εμβαθύνει.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ενεργοποιημένος να ψάχνει
για τις πιο απλές εξηγήσεις, ούτως ώστε να εξοικονομήσει
ενέργεια και χρόνο και έτσι αυτή η κατά τα άλλα πολύ σημαντική λειτουργία του, πολλές φορές αποδεικνύεται ένα
όπλο αυτοκαταστροφής, αφού δυστυχώς σε ένα περίπλοκο
κόσμο ποτέ τα πράγματα δεν είναι μονοδιάστατα και απλά.
Είναι εύκολο να πιστεύεις ότι για όλα τα δεινά της ανθρωπότητας φταίει μόνο ένας, ή μια μυστική κοινότητα ή κοινότητες, οι οποίες υφαίνουν τον ιστό της παγίδευσής μας
κ.λπ. Είναι πολύ δύσκολο σε μια εποχή πλημμυρίδας πληροφορίας, να μπορείς να δεις πίσω από τα συμφέροντα, τις
σκοπιμότητες και πολλές φορές την ανθρώπινη βλακεία
για να καταλήξεις σε συμπεράσματα. Το γεγονός ότι υπάρχουν
άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη, ή ότι
η Γη και όσα βρίσκονται πάνω της είναι μόλις 5 χιλιάδων
ετών και ότι η θεωρία της εξέλιξης είναι ψεύτικη γιατί έτσι
επιτάσσει το βιβλίο πίστης τους όπως αυτοί το ερμηνεύουν,
επειδή..... έτσι, είναι ενδεικτικό.
Η κλιματική αλλαγή λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης
τα τελευταία 100 χρόνια, είναι ένα μεγάλο θύμα αυτής της
πραγματικότητας, με ανθρώπους οι οποίοι απλά λένε ότι
«δεν πιστεύουν» σε αυτή παρά όλα τα επιστημονικά δεδομένα,
χωρίς να αντιτείνουν οτιδήποτε άλλο. Εν τέλει, οι άνθρωποι
πολλές φορές βλέπουν αυτό που θέλουν και τις πλείστες
φορές στις σύγχρονες κοινωνίες αυτό που θέλουν να βλέπουν,
εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα τα οποία συνήθως έχουν
να κάνουν με το χρήμα. Διαχρονικά όμως υπήρξαν πολλές
θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες αποδείχθηκαν να είναι απολύτως αληθινές και πλέον αναμφισβήτητες. Το δίκτυο παρακολούθησης Echelon που δημιουργήθηκε μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο από τις ΗΠΑ, το ΗΒ, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, καθώς επίσης και η μυστική
υπερυπηρεσία των ΗΠΑ, NSA, θεωρούνταν ως μια θεωρία
συνωμοσίας, μέχρι που ανάμεσα σε άλλα, περί το 1994, το
σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε ως υποκλοπέας βιομηχανικής
κατασκοπείας και ενώ η ευρωπαϊκή Airbus συμφώνησε την
πώληση αεροπλάνων στην Σαουδική Αραβία αξίας 6 δισ.
δολαρίων, τελικά η συμφωνία ακυρώθηκε λόγω των υποκλοπών που παρείχε η NSA μέσω του Echelon στους Σαουδάραβες. Τελικά το Ευρωκοινοβούλιο μετά από ενδελεχή
έρευνα κατέληξε στις 11/7/2001 στο report του http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A5-20010264+0+DOC+PDF+V0//EN&language=ENστο εξής εύρημα στη σελίδα 11: «The existence of a global system for
intercepting private and commercial communications (the
ECHELON interception system) A. whereas the existence
of a global system for intercepting communications, operating
by means of cooperation proportionate to their capabilities
among the USA, the UK, Canada, Australia and New Zealand
under the UKUSA Agreement, is no longer in doubt; whereas
it seems likely, in view of the evidence and the consistent
pattern of statements from a very wide range of individuals
and organisations, including American sources, that its
name is in fact ECHELON, although this is a relatively minor
detail”. Στις σελίδες 103-106 καταγράφεται σωρεία υποθέσεων
βιομηχανικής κατασκοπείας ανάμεσα σε άλλα και αυτή που
ανέφερα πιο πάνω με την NSA να κινεί τα νήματα σε πολλές
από αυτές. Το γεγονός ότι πλέον είναι κοινή γνώση αυτή η
πάλαι ποτέ θεωρία συνωμοσίας τι ακριβώς σημαίνει;
Σημαίνει ότι το μόνο όπλο που έχουμε για κατανόηση
αυτού του κόσμου, ανάμεσα στο φανταστικό και το αληθινό,
είναι να χρησιμοποιούμε την λογική μας και να βασιζόμαστε
σε αποδείξεις και τεκμήρια επιστημονικά αποδεδειγμένα
μέχρι που αυτά να ανατραπούν και πάλι!

ο Νίκος Αναστασιάδης συζητάει με ξένους αξιωματούχους και πολιτικά πρόσωπα στην Κύπρο
για λύση δύο κρατών, υπήρξε στο Προεδρικό
μία ανεξήγητη σιωπή. Ούτε διάψευση, ούτε ενόχληση για τα όσα καταγράφονταν. Το ίδιο και
όταν ο αναπληρωτής πρόεδρος της Συμμαχίας
Πολιτών αποκάλυπτε σε πάνελ πως μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής τους είχε μιλήσει
για λύση που έχει μέσα στοιχεία συνομοσπονδίας
και δύο κρατών.
«Τολμώ πολλές φορές να εισηγούμαι νέες
προτάσεις για έξοδο από το αδιέξοδο», έλεγε,
υπογραμμίζοντας πως δεν πρέπει να διστάζουμε
να ξεφύγουμε από στερεότυπα και να μην παραμένουμε αγκυλωμένοι σε κάποιες απόψεις
που έχουν εκφραστεί προ 45 χρόνων. Αρνείτο
να τοποθετηθεί για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ, όταν όλοι αυτό περίμεναν και συνέδεε
τον εαυτό του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο «που
τόλμησε και πήρε αποφάσεις. Κατακρίθηκε ως
προδότης, αλλά έμεινε στην ιστορία ως ένας εκ
των μεγαλυτέρων ηγετών του Ελληνισμού» έλεγε
και προειδοποιούσε πως αν παραστεί η ανάγκη
θα συμπεριφερθεί ανάλογα.
Σήμερα, μετά τις νέες ιδέες που «τολμούσε»
να βάλει στο τραπέζι, την κοροϊδία για το ποιο
πλαίσιο Γκουτιέρες ισχύει, τις διφορούμενες τοποθετήσεις για την πολιτική ισότητα και εν πολλοίς την ανέξοδη περιπλάνηση, επικαλείται τα
προφανή : τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία
με πολιτική ισότητα. Αυτό μας είπε στην ομιλία
της Γενικής Συνέλευσης. Μία ομιλία που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως τετράγωνη και
ιδιαίτερα ρεαλιστική.
Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο περιπλανηθήκαμε τόσο πολύ, μέχρι να φτάσουμε στο
σημείο να εκστομίσουμε τα δεδομένα. Και με
ποια αξιοπιστία θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε
από εδώ και πέρα. Ο λογαριασμός μιας πολιτικής
που στηρίχθηκε στην εσωτερική κατανάλωση
και σε κουβέντες καφενείου, φαίνεται να είναι
πλέον πολύ ακριβός. Λογαριασμός που προϋποθέτει πλέον αλλαγή δεδομένων στο Κυπριακό.
Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λέει η εικόνα του
κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος αγωνιούσε στους
διαδρόμους να κλειδώσει μέσω χειραψίας ως
μεγάλη επιτυχία –και προσωπική και της κυβέρνησης– κάτι που πριν την θητεία του Νίκου
Αναστασιάδη, ήταν τουλάχιστον προφανές: τη
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.

Ο μεγαλύτερος πειρασμός των χριστιανικών
εκκλησιών ήταν ίσως οι σχέσεις μεταξύ
Πολιτείας και Εκκλησίας. Ο ίδιος ο Χριστός
έθεσε τα όρια, με το περίφημο «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.»
Ωστόσο, διαχρονικά, συχνά πυκνά, η ποιμένουσα Εκκλησία ζητούσε την προστασία της κοσμικής
εξουσίας και σχεδόν πάντα το οργανωμένο κράτος αποζητούσε την βοήθεια της Εκκλησίας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αποτέλεσε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα,
με τους αυτοκράτορες να προεδρεύουν Οικουμενικών
Συνόδων και να αναδεικνύουν την Εκκλησία ως τον συνδετικό κρίκο της πολυεθνικής και όχι ελληνικής αυτοκρατορίας. Από την άλλη οι οικουμενικοί πατριάρχες
ήταν ουσιαστικά οι επικεφαλής της κοινωνικής πολιτικής
της αυτοκρατορίας, άρα διατηρούσαν με πολιτικούς
όρους και αυτοί κομμάτι της εξουσίας. Υπό την ευθύνη
της Εκκλησίας ήταν τα φτωχοκομεία, τα ορφανοτροφεία
και τα άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Οι σχέσεις κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας ή
διακονίας μπορούν να αναζητηθούν από τη δημιουργία
του κόσμου, όπου στο παρελθόν συνήθως το ίδιο πρόσωπο,
είχε και την ιερατική και την κοσμική εξουσία. Σήμερα
κατά κανόνα ξεχωρίζουν τα πρόσωπα στις δύο εξουσίες,
χωρίς όμως ποτέ να λείπουν οι συνεργασίες, ακόμη και
οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο θεσμών. Στην Κύπρο
μόνο νομικά και τυπικά υπάρχει διαχωρισμός. Στην
Ελλάδα υπάρχει η έννοια της συναλληλίας. Στη Βρετανία
ο βασιλιάς είναι ο αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας.
Το Βατικανό είναι κράτος εν κράτει, εντός της Ιταλίας.
Σε αραβικές χώρες συνήθως στο ίδιο πρόσωπο, υπάρχουν
οι θρησκευτικές και πολιτικές εξουσίες. Και κατά κανόνα
εκκλησιαστικοί ταγοί ορκίζουν τους πολιτικούς ηγέτες,
όταν και αν σημαίνει αυτό.
Στην ιστορία οι θρησκείες ήταν πάντα οι μεγαλύτερες
δυνάμεις, είτε για περιορισμό των παθών των ανθρώπων,
είτε για τιθάσευση της λαϊκής οργής. Ο Γάλλος φιλόσοφος
Βολτέρος έλεγε ότι «κι αν ακόμα δεν υπήρχε Θεός, θα
έπρεπε να εφεύρουμε έναν». Ο Καρλ Μαρξ υποδείκνυε
ότι «οι θρησκείες είναι το όπιο του λαού» και όταν το
έλεγε, το όπιο ήταν ένα σπουδαίο φάρμακο, για εκείνη
την εποχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με το αυστηρότατο
φορολογικό σύστημα, παρέχουν σήμερα αφορολόγητο
καθεστώς σε όλες τις θρησκείες. Αποτέλεσμα είναι οι
περισσότερες θρησκείες να έχουν την έδρα τους ή να
γεννιούνται στην Αμερική. Ακόμη είναι συχνή η ρήση
πολιτικών ότι είναι έτοιμοι να συμμαχήσουν και με τον
διάβολο για το καλό της πατρίδας και του τόπου τους.
Στατιστικές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μετρούν
τα πάντα, λένε ότι οι πιο νομοταγείς πολίτες, είναι οι
θρησκευόμενοι. Ούτε εγκλήματα, ούτε ναρκωτικά, ούτε
βιασμοί, ούτε και άλλες μεγάλες παρανομίες. Ακόμη στα
θρησκευτικά ιδρύματα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες
είναι κατά κανόνα ποιοτικά υψηλότερες, αφού οι άνθρωποι
εργάζονται πρώτα για την ψυχή τους και ύστερα για τα
χρήματα. Ωστόσο, υπάρχουν πάντα και οι αντίθετες πρακτικές, αφού όλοι οι πόλεμοι διεξάγονται κατά κανόνα
στο όνομα μιας θρησκείας ή μιας μεταφυσικής ελπίδας.
Κατά κανόνα και στις χώρες όπου ο ταγός φορεί ράσα,
ακολουθούν επαναστάσεις και πόλεμοι.
Ο τσάρος της κυπριακής οικονομίας ο Χάρης Γεωργιάδης
ομολόγησε πρόσφατα στη Βουλή ότι είναι πολιτική η
απόφαση για επιδότηση της Εκκλησίας της Κύπρου. Δεν
κρύφτηκε πίσω από την συμφωνία του 1971, η οποία
ποτέ δεν κατοχυρώθηκε νομοθετικά. Πριν από 45 χρόνια
Κυβέρνηση και Εκκλησία, με πρόεδρο τον Μακάριο και
Αρχιεπίσκοπο τον Μακάριο, το ίδιο πρόσωπο, συμφώνησαν
η μεν Εκκλησία να παραχωρήσει μερικές χιλιάδες στρέμματα στο κράτος και η πολιτεία να καταβάλλει το μισό
μισθό του πρωτοδιόριστου δασκάλου, στους ιερείς της
υπαίθρου. Ο Υπουργός Οικονομικών προχώρησε ακόμη
ένα βήμα και είπε ότι η Εκκλησία θα επιδοτείται όπως
επιδοτούνται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι σύλλογοι
και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Το ερώτημα, το οποίο παραμένει αναπάντητο, είναι
ποιος είναι ο νικητής σε αυτή τη συναλλαγή ή αν είναι
και οι δύο νικητές (win-win), όπως λέει ο διευθυντής του
Ελεγκτικού Γραφείου της Εκκλησίας της Κύπρου Γιάννος
Χαριλάου. Πολιτικά είναι σίγουρα και οι δύο νικητές.
Ωστόσο, εκκλησιαστικά τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, αφού δεν φαίνεται να τηρήθηκαν τα λόγια του
Χριστού. Από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.

PHILIP DAVALI

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Η Δανή υπουργός Πολιτισμού Τζόι Μόγκενσεν, η πρόεδρος της John Historical Society Λόνι Γουίλις και η
αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου US Virgin Islands Μίτσελ Νιβς αποκαλύπτουν το γλυπτό «Ελευθερία» στο
Eigtved’s Pakhus στην Κοπεγχάγη, για τα 100 χρόνια από την παράδοση των Παρθένων Νήσων στις ΗΠΑ.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι μαγκιές έχουν
ακριβό λογαριασμό
Μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες
λέξεις, μία εικόνα μένει τόσο στις
συνειδήσεις όσο και στη μνήμη.
Έτσι ακριβώς, όταν ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου έλεγε στην «Καθημερινή» ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης συζητούσε μαζί του το περασμένο φθινόπωρο συνομοσπονδία, περνούσε λίγο πολύ
στα ψιλά. Η ζωντανή στιχομυθία, όμως, του
Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τούρκο ομόλογό
του, όταν ο τελευταίος ισχυρίστηκε τα ίδια ακριβώς πράγματα μπροστά στον υπουργό Εξωτερικών που κουνούσε αρνητικά και εν πολλοίς
αμήχανα το δάκτυλο καταγράφηκε στην ιστορία
της διπλωματίας. Έχει, λοιπόν, έναν άλλο αντίκτυπο αυτή η εικόνα που αποτυπώνει την αποτυχία μιας ολόκληρης πολιτικής τακτικής. Πολιτικής τακτικής που βασίστηκε σε μαγκιές γηπέδου, στην μικροπολιτική αλαζονεία και στον
πληγωμένο εγωισμό ενός Προέδρου. Ενός Προέδρου που υποβάθμισε την διαπραγμάτευση
του Κυπριακού σε τακτικισμούς και τώρα τρέχει
να σώσει ό,τι μπορεί βεβαίως να διασωθεί.
Δεν θέλουμε να παρεξηγηθούμε. Είχαμε πληθώρα παραδειγμάτων στην ιστορία του Κυπριακού, που οι πρόεδροί μας έκαναν ανέξοδα τους
μάγκες μέχρι να έρθει ο λογαριασμός και να
γλείφουν εκεί που άλλοτε με ευκολία έφτυναν.
Που κλειδώνονταν στο δωμάτιό τους, που απειλούσαν πως δεν θα υπογράψουν ούτε τον λογαριασμό του ξενοδοχείου. Που δάκρυζαν στην
οθόνη, που υπόσχονταν πυραύλους και πολιτική
ενεργού ηφαιστείου. Που καμώνονταν πως ήταν
οι πρόεδροι της λύσης, αλλά δεν υπέγραφαν
συγκλίσεις, που φαντασιώνονταν θριάμβους
και έχριζαν άσχετους, ως καταλύτες της λύσης
για εσωτερική κατανάλωση.
Αυτή τη φορά, όμως, είναι πολύ διαφορετικά.
Ο Νίκος Αναστασιάδης έχει να χειριστεί μέχρι
και το τέλος της θητείας του τη χαμένη του αξιοπιστία. Και το λέμε αυτό συνειδητά καθώς είναι
ο πρώτος πρόεδρος για τον οποίο η Τουρκία
τολμά να πει ανοικτά πως συζήτησε λύση δύο
κρατών και μπορεί να γίνει πιστευτή από πολλούς
Ελληνοκυπρίους. Όχι γιατί έχουν εμπιστοσύνη
στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και υιοθετούν
την τουρκική προπαγάνδα. Ούτε γιατί είναι είτε
αφελείς είτε εμπαθείς, όπως λένε διάφοροι με
τον πρόεδρο. Αλλά γιατί οι ενέργειες του Νίκου
Αναστασιάδη όλο αυτό το διάστημα δεν διέψευδαν κάτι τέτοιο. Το αντίθετο.
Όταν για παράδειγμα πέρυσι άρχισε το ένα
μετά το άλλο δημοσίευμα να αποκαλύπτει πως

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Δεν είναι της παρούσης
Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι
να το εννοήσουν οι πολιτικοί
μας αρχηγοί και να συμπεριφερθούν αναλόγως αλλά στη
Νέα Υόρκη δεν βρίσκεται η
κυβέρνηση, βρίσκεται η Κύπρος, η οποία εκπροσωπείται από την παρούσα κυβέρνηση. Και αυτό, όσο αυτονόητο
κι αν ακούγεται προφανώς δεν είναι και
ούτε τυγχάνει της ανάλογης αντιμετώπισης
από τους πολιτικούς μας αρχηγούς. Αντ’
αυτού η αίσθηση που αφήνουν στον κάθε
σκεπτόμενο πολίτη, ο οποίος στην παρούσα
στιγμή δεν έχει ως πρώτιστη του έγνοια τα
μέχρι τώρα ολισθήματα της Κυβέρνησης,
αλλά την επανέναρξη των συνομιλιών σε
μια σωστή βάση και την ανάκτηση της ελπίδας ότι υπάρχει έδαφος για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, είναι πως εκείνο
για το οποίο πρωτίστως κόπτονται οι εδώ

αρχηγοί είναι η κατανάλωση των εξελίξεων
για εσωτερική χρήση. Για να μην παρεξηγηθώ
σαφώς και είναι ένα ζήτημα προς επίλυση
τα «καυτά» πρακτικά που αναφερθήκαν
στον διάλογο μεταξύ Νίκου Χριστοδουλίδη
και Τσαβούσογλου, σαφώς και είναι θέμα
να μπει μια τελεία στους ισχυρισμούς του
Τούρκου ΥΠΕΞ, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσας στιγμής να τεθεί ως «απαίτηση»
από τους πολιτικούς αρχηγούς, ούτε να γίνεται το κύριο θέμα των δηλώσεων των διαφόρων κομματαρχών στα κανάλια. Ο Νίκος
Χριστοδουλίδης διέψευσε με επιμονή την
αναφορά Τσαβούσογλου, σ’ αυτό τον ολιγόλεπτο διάλογο τους και είπε ξεκάθαρα
πως δεν υπάρχει άλλη οδός από την ΔΔΟ.
Και με αυτή την στάση αλλά και με αυτή
τη θέση θέλουμε να μας αντιμετωπίζει η
διεθνής κοινότητα. Ότι εμείς αυτό επιδιώκουμε και αυτό επιδιώκαμε πάντα. Είναι

τουλάχιστον θλιβερό λοιπόν να τίθεται στο
στόχαστρο ο υπουργός Εξωτερικών από πολιτικούς αντιπάλους οι οποίοι βγαίνουν στα
ραδιόφωνα και αντί να μιλούν επί της ουσίας
των εξελίξεων, ψάχνουν αιτίες και αφορμές
να του ρίχνουν φταίξιμο, δίνοντας περισσότερη υπόσταση στα λόγια του Τσαβούσογλου. Αστεία πράγματα δηλαδή, για να
το θέσω όσο πιο κόσμια μπορώ. Και γίνονται
ακόμα πιο τραγελαφικά όταν μια βουλευτής
φτάνει μέχρι το σημείο να κατηγορήσει
ακόμα και τους ίδιους τους δημοσιογράφους
(συγκεκριμένα την ανταποκρίτρια του ΡΙΚ)
ότι είναι φερέφωνα του Pροεδρικού. Ένας
λαϊκισμός, ο οποίος δεν χωρεί σε καμία
λογική και δεν συγχωρείται πλέον όταν
υπάρχει επίγνωση του πού βρισκόμαστε.
Και το πού βρισκόμαστε είναι μια κρίσιμη
στιγμή για το εθνικό μας πρόβλημα. Με το
δεδομένο ότι τον τελευταίο καιρό η Τουρκία

βρίσκεται καθημερινά στη δική μας ΑΟΖ
και ο Όζερσαϊ αλωνίζει στην Αμμόχωστο,
το θέμα μας δεν μπορεί να είναι ούτε τα
πρακτικά, ούτε οι δημοσιογράφοι του κρατικού καναλιού, ούτε οι αντιπολιτευτικές
μανούβρες των πολιτικών αρχηγών, αλλά
το πού οδεύει το εθνικό μας θέμα. Και το
πόσο πολιτικά ώριμοι θα φανούν επιτέλους
οι κομματάρχες μας, απέναντι σ’ αυτή τη
θλιβερή και ουσιαστική συνειδητοποίηση.
Ότι εδώ που φτάσαμε (συγκεκριμένα εδώ
που μας έφτασαν με τις μικροπολιτικές τους
και τους ψευτοπατριωτισμούς τους), το ελάχιστο που οφείλουν να πράξουν είναι να
φαίνονται, αν μη τι άλλο, ενωμένοι απέναντι
στη διεθνή κοινότητα, ενωμένοι σε ό,τι
αφορά τις θέσεις και τις επιδιώξεις μας, ενωμένοι σε ό,τι αφορά την επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων στη σωστή βάση. Και
όχι ενωμένοι στο να θέτουν τον υπουργό

Εξωτερικών στο στόχαστρο ή να αναγάγουν
ως μέγα ζήτημα τα «καυτά» πρακτικά με
τον ισχυρισμό ότι η αλήθεια πρέπει να λάμψει. Την αλήθεια ουδέποτε την υπερασπίστηκε κανείς από όλους αυτούς που τώρα
σηκώνουν παντιέρα υπέρ της λάμψης της.
Αντιθέτως, όλοι τους (ανεξαιρέτως) εδώ και
χρόνια την υπέσκαπταν και ηθελημένα συνεργούσαν στην αποσιώπησή της. Άρα ας
προσγειωθούμε κι ας επικεντρωθούμε εκεί
που πρέπει. Στην πορεία του εθνικού μας
θέματος και στην ανάγκη να φαινόμαστε
ενωμένοι. Και όσο για την αλήθεια ας την
αφήσουμε ήσυχη επί τους παρόντος, γιατί
αν είναι πραγματικά να της επιτρέψουμε
κάποτε να λάμψει, θα πρέπει να πάμε χρόνια
πίσω, πράγμα που δεν συμφέρει κανέναν
από τους σημερινούς «υπερασπιστές» της.

elenixenou11@gmail.com

Μάχη με τον χρόνο
για αλλαγές στην πράξη
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Η ευφορία που επικρατεί σε επιχειρηματικούς κύκλους
στην Ελλάδα μετά τις
εκλογές αρχίζει να
εξάγεται αλλά με αργούς ρυθμούς. Θα χρειασθεί όμως
συστηματική και συντονισμένη
προσπάθεια για να πεισθούν σοβαροί επενδυτές και funds να επενδύσουν στη χώρα μας.
Η Ελλάδα της κρίσης και της
πτώχευσης είναι ακόμη ζωντανή
στο υποσυνείδητο. Οταν ο Ελληνοαμερικανός CEO μιας μεγάλης
πολυεθνικής αποφασίζει, για πα






Οσες δηλώσεις και να
κάνουν Αμερικανοί ή
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, κανείς δεν ρισκάρει
τα λεφτά του με βάση
δηλώσεις πολιτικών.
ράδειγμα, να επενδύσει ένα μικρό
ποσό (για τα δεδομένα της εταιρείας
του) στη χώρα μας, τα στελέχη του
ακολουθούν μουρμουρίζοντας και
με πολύ δισταγμό. Ολοι καταλαβαίνουν πως η Ελλάδα είναι πια
πολύ φθηνή σε αξίες και ότι διαθέτει
απίστευτο ανθρώπινο δυναμικό.
Αυτοί όμως που τολμούν, προς το
παρόν, είναι funds που επενδύουν
στον τουρισμό και στο real estate.
Η κυβέρνηση κάνει μια τεράστια
προσπάθεια να αλλάξει το ελληνικό
brand. Το μήνυμα είναι σωστό και
καθαρό, από τον πρωθυπουργό έως
τον Αδωνι και τον οικονομικό σύμβουλο του Μαξίμου. Μεγάλη όμως
είναι και η δυσπιστία. Και αφορά
κυρίως το αν θα προχωρήσουν γρή-

γορα εμβληματικές επενδύσεις και
το κατά πόσον το ελληνικό κράτος
θα αλλάξει θεαματικά και θα γίνει
φιλικό απέναντι στον επενδυτή.
Οσες δηλώσεις και να κάνουν Αμερικανοί ή Ευρωπαίοι αξιωματούχοι,
κανείς δεν ρισκάρει τα λεφτά του
με βάση δηλώσεις πολιτικών. Ειδικά
μάλιστα στην Ελλάδα, όπου έχασαν
πολλά χρήματα έμπειροι επενδυτές
το 2015.
Ο πρωθυπουργός πόνταρε πολύ
σε ένα θετικό σοκ. Απέφυγε κάθε
δυσάρεστο μέτρο στην αρχή και
καλλιέργησε την εικόνα μιας κυβέρνησης που τολμάει και προχωράει συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια. Τώρα όμως μπαίνει στο ναρκοπέδιο της υλοποίησης. Δεν πρέπει
να χάσει τη δυναμική των πρώτων
μηνών, όπως συμβαίνει πάντοτε.
Ο αγώνας με τη γραφειοκρατία, τα
μικροσυμφέροντα, τους τρελούς
νόμους, τα δικαστήρια και πολλά
άλλα είναι εξοντωτικός. Οι πιο γενναίοι και αποφασισμένοι κουράζονται κάποια στιγμή και αποφασίζουν ό,τι και οι περισσότεροι
πρωθυπουργοί, να επικεντρωθούν
σε 2-3 μεγάλους στόχους και έργα
και να αφήσουν τα υπόλοιπα για
αργότερα.
Ο κ. Μητσοτάκης έχει απλώσει
πολύ «τραχανά» και θέλει να τρέξει
πολλά πράγματα ταυτόχρονα και
πολύ γρήγορα. Καθώς θα μπαίνει
ο χειμώνας, θα φανεί αν οι στόχοι
του είναι υπερβολικά φιλόδοξοι για
την ελληνική πραγματικότητα ή
όχι. Εντός και εκτός Ελλάδος όσοι
σκέπτονται αν θα «αγοράσουν Ελλάδα» περιμένουν χειροπιαστά
αποτελέσματα και γρήγορες νίκες.
Κανένα brand δεν αλλάζει πειστικά
αν η αλλαγή δεν στηρίζεται σε
πραγματικά και απτά δεδομένα. Η
μάχη με τον χρόνο έχει αρχίσει.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Η ραγδαία επιδείνωση
των ήδη κακών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ
και Ιράν αυξάνει τον
κίνδυνο μιας σύρραξης που θα είχε βαριές
και απρόβλεπτες επιπτώσεις για την
ευρύτερη περιοχή. Οι σημαντικότερες εξελίξεις του τελευταίου καιρού
είναι ότι το Ισραήλ και το Ιράν βρίσκονται σε ευθεία αντιπαράθεση
στη Συρία. Ενώ στο παρελθόν οι δύο
περιφερειακοί εχθροί συγκρούονταν
μέσω αντιπροσώπων, τον Φεβρουάριο του 2018 ισραηλινό ελικόπτερο
κατέρριψε ιρανικής κατασκευής
drone (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) που εισήλθε στον εναέριο χώρο
του Ισραήλ από τη Συρία. Το Ισραήλ
εξαπέλυσε μεγάλης κλίμακας επίθεση
εναντίον ιρανικών στόχων στη Συρία,
κατά την οποία η συριακή αεράμυνα
κατέρριψε ισραηλινό F16. Ηταν το
σοβαρότερο, άμεσο επεισόδιο μεταξύ
των δύο χωρών από το 1979, όταν
το νεοσύστατο ισλαμικό κράτος διέκοψε κάθε σχέση με το Ισραήλ. Από
πέρυσι, λοιπόν, έσπασε ένα ταμπού:
η ισραηλινή πολιτική που είχε στόχο
να περιορίσει εμμέσως τις επιπτώσεις
της ιρανικής εμπλοκής στον πόλεμο

στη Συρία μετατράπηκε σε άμεση
προσπάθεια να εμποδιστεί η στρατιωτική επέκταση του Ιράν. Το αποτέλεσμα ήταν το Ιράν να αλλάξει
στρατηγική και να μεταφέρει μονάδες του σε περιοχές που δεν είναι
τόσο εκτεθειμένες σε επιθέσεις των
Ισραηλινών. Ετσι, κάποιες μονάδες
και όπλα μεταφέρθηκαν στον Λίβανο,
όπου εδώ και καιρό ισχύει και εδώ
ένα ταμπού: το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ, η πολιτική οργάνωση και πολιτοφυλακή των σιιτών του Λιβάνου,
βρίσκονται σε ψυχρό πόλεμο, χωρίς
άμεση αντιπαράθεση. Υπάρχει κίνδυνος, όμως, εάν αρχίσουν επιθέσεις
εναντίον του Ισραήλ, η αντίδραση
του Ισραήλ να εμπλέξει όλο τον Λίβανο, μιας και η Χεζμπολάχ συμμετέχει στην κυβέρνηση και είναι παρούσα σε όλο το φάσμα των κρατικών δομών και της κοινωνίας.
Σήμερα, λοιπόν, οι δύο εχθροί
βρίσκονται σε άμεση αντιπαράθεση
χωρίς κάποιον οργανισμό ή αξιόπιστο
κράτος που θα μπορούσε να μεσολαβήσει ώστε να αποτρέψει τη σύρραξη. Ούτε η μία χώρα ούτε η άλλη
θέλει κλιμάκωση – εκτός εάν βρεθεί
με την πλάτη στον τοίχο. Αλλά, όταν
η ένταση είναι τόσο μεγάλη, κάποια

λανθασμένη εκτίμηση μπορεί να
προκαλέσει έκρηξη. Η κατάσταση
περιπλέκεται από την ανάμειξη μεγαλύτερων δυνάμεων. Η απόσυρση
των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία
για τον περιορισμό του πυρηνικού
προγράμματος του Ιράν (με ενθάρρυνση από το Ισραήλ), οι αμερικανικές κυρώσεις που έχουν υψηλό
κόστος για το Ιράν και η στήριξη
της Ουάσιγκτον στη Σαουδική Αραβία αυξάνουν την ένταση. Η πρόσφατη επίθεση με drone σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική
Αραβία, η οποία ξάφνιασε τους πάντες, ερμηνεύεται ως απειλή από την
Τεχεράνη ότι εάν το Ιράν δεν μπορεί
να εξάγει ενέργεια ούτε η Σαουδική
Αραβία θα μπορεί. Παρότι το Ιράν
αποποιείται την ευθύνη για την επίθεση, αυτή έδειξε ότι οι αμερικανικές
απειλές ήταν κούφιες. Απέδειξε και
πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση
της ολοένα και πιο επικίνδυνης κατάστασης.
Η Ρωσία, με την εμπλοκή της
υπέρ του καθεστώτος Ασαντ, πρωταγωνιστεί στην περιοχή και επιδιώκει να εξασφαλίζει τα δικά της
συμφέροντα. Ενώ συμμάχησε με το
Ιράν, τώρα η Μόσχα θεωρεί την Τε-

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ








Ηγέτες που αγωνιούν –
ματαίως– να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε
εθνικό επίπεδο δεν είναι
δυνατόν να διαχειρισθούν πλανητικές προκλήσεις.
οργανώσεων και κινημάτων. Στα
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του
’60, ήταν ένα από τα κύρια σημεία
της «ατζέντας» των Συντηρητικών
Ριζοσπαστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο πρώτος πολιτικός εκφραστής
υπέρμαχος του περιβάλλοντος ήταν
ο Μπάρι Γκόλντγουοτερ, κατά συνθήκη θεωρούμενος «ακροδεξιός»,
αλλά επί της ουσίας ο ιδεολογικός
αναμορφωτής των Ρεπουμπλικανών. «Δουλειά μας είναι να αποτρέψουμε αυτή την πράσινη σφαίρα που αποκαλούμε Γη να μετατραπεί σε έναν ψυχρό, άγονο, φαιό
πλανήτη», έλεγε τότε ο Γκόλντγουοτερ.
Το 1972, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ως
κυβερνήτης, ηγήθη εκστρατείας
έφιππος για να αποτρέψει τη διάνοιξη ομοσπονδιακού δρόμου στη
Sierras (Σιέρα Νεβάδα). Στην πρώτη
ομιλία του ως κυβερνήτη, δεσμεύτηκε να διατηρήσει «τη μαγική
ομορφιά της Καλιφόρνιας». Η όλη
προσέγγιση των Συντηρητικών

άλλαξε μετά το 1980, αλλά δεν
ήσαν εκ προοιμίου αδιάφοροι προς
το περιβάλλον. Οπως συχνά συμβαίνει στην Ιστορία και στη ζωή,
η σκυτάλη περνάει από τη μία πολιτική παράταξη στην αντίπαλη
και η φροντίδα για το περιβάλλον
μονοπωλείται πλέον από τους διανοούμενους της Αριστεράς και τα
κόμματα των οικολόγων στην Ευρώπη. Αλλά ένα κόμμα που έχει
στόχο να διαχειρισθεί την εξουσία
–στο πλαίσιο ενός συνασπισμού
ή αυτοδύναμα– είναι από μιαν άποψη αναξιόπιστο, διότι η πραγματικότητα επιβάλλει συμβιβασμούς
και άμβλυνση των ιδεολογικών δεσμεύσεων.
Ετσι λοιπόν, σε αυτήν τη σύνοδο
του ΟΗΕ, ενεφανίσθη το φαινόμενο
της Γκρέτα Τούμπεργκ – μια 16χρονη Σουηδέζα που απευθύνθηκε με
βιαιότητα μοναδική εναντίον των
ηγετών του πλανήτη, εγκαλώντας
τους «πώς τολμούν» να καταστρέφουν το μέλλον της και της γενιάς
της. Η παρουσία της αντιμετωπίσθηκε με χλευασμό ακόμη και από
όσους προπαγανδίζουν την πολιτική
ορθότητα. Χαρακτηρίσθηκε εμμονική, ψυχοπαθής περίπου, αλλά
όλοι οι ανατροπείς στην ιστορία
του ανθρώπου ανήκαν στην κατηγορία αυτή. Οι «φυσιολογικοί» κοιτάμε τις δουλειές μας, κάποιοι φιλόδοξοι εμπλέκονται στη διαχείριση
των κοινών ως στυλοβάτες του συστήματος ή άλλοι ως φορείς της
«αλλαγής» του.
Από τους ηγέτες που ασχολήθηκαν με τη δίδα Τούμπεργκ, ο
Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
εξέφρασε την άποψη του διεθνούς
κατεστημένου. «Πρόκειται για μια
ριζοσπαστική προσέγγιση που εχθρεύεται την κοινωνία μας». Εχει
δίκιο. Εάν συνεχίσει με αυτούς τους
ρυθμούς η Γκρέτα Τούμπεργκ ως
ανεξέλεγκτη και «εμμονική», θα είναι πράγματι ένας μπελάς μεγάλος,
διότι είναι νέα, είναι «τρέντι» και
εκτός πολιτικού συστήματος. Και
ας λένε ό,τι θέλουν. Ηγέτες που
αγωνιούν –ματαίως– να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να διαχειρισθούν πλανητικές προκλήσεις.
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Το Ιράν, το Ισραήλ και ο κίνδυνος ανάφλεξης

Η μικρή Σουηδέζα
Καθώς περνούν τα
χρόνια και αμβλύνεται η μνήμη, η αφετηρία κινημάτων και
των πολιτικών δυνάμεων που τα εξέφρασαν βυθίζεται στη λήθη και αρχίζει
μια σκιαμαχία στη βάση των προτεραιοτήτων του παρόντος, με ιδεολογικές κατηγοριοποιήσεις και
εμμονές. Αυτό ανεδείχθη και στη
σύνοδο του ΟΗΕ που ήταν αφιερωμένη στο περιβάλλον. Οσο και
εάν ηχεί παράδοξο, το περιβάλλον
δεν ήταν πάντοτε μια σημαία ευκαιρίας των διανοουμένων, της
Αριστεράς ή κάποιων ιδιόμορφων

l

χεράνη ανταγωνιστή για επιρροή.
Οι Ρώσοι γνωρίζουν ότι παρά την
ισχύ τους παραμένουν «ξένος» παράγοντας στη Συρία, ενώ οι Ιρανοί
ήρθαν για να μείνουν. Μεταξύ άλλων,
έχουν στήσει τηλεφωνικό δίκτυο,
τηλεοπτικό κανάλι και άλλα μέσα
ενημέρωσης. Εχουν εγκαταστήσει
σιίτες πολιτοφύλακες και τις οικογένειές τους σε κρίσιμης σημασίας
περιοχές, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν ένα τόξο σιιτών από την Τεχεράνη έως τη Μεσόγειο. Η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ ήδη τους
«χάρισε» τη Βαγδάτη. Η Ρωσία διατηρεί επαφή με το Ισραήλ, αλλά
χωρίς να προσφέρει πολλά για τη
σταθεροποίηση της κατάστασης –
μάλλον τη συμφέρει περισσότερο
η αστάθεια, για να διαπραγματεύεται
από θέση ισχύος.
Χωρίς να αναφερθούμε εδώ και
στην περαιτέρω εμπλοκή της Τουρκίας, αυτές είναι οι αδρές γραμμές
μιας εξαιρετικά επικίνδυνης και περίπλοκης κατάστασης. Απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση από Αθήνα και
Λευκωσία, αλλά και σοβαρή μεσολάβηση από διεθνείς οργανισμούς.
Μια μεσολάβηση που σήμερα δεν
είναι ορατή.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Αναλφάβητοι, αλλά ξερόλες
Η ιστορική επιβίωση της κρατικής
υπόστασης του Ελληνισμού είναι
συνάρτηση κάποιων παραγόντων.
Δύσκολο να συμφωνήσουμε οι σημερινοί Ελληνώνυμοι στον καθορισμό τους. Ο κάθε ένας από μας είναι
απολύτως βέβαιος ότι «ξέρει». Από
ερασιτεχνικά ψιλοδιαβάσματα, από
ακούσματα ανεύθυνων συζητήσεων
στην τηλεόραση, από προσκόλληση
σε γοητευτικούς «ανθρώπους του
πνεύματος». Ξέρει ποιοι παράγοντες
εξασφαλίζουν την ιστορική μας επιβίωση. Ξέρει και πώς διαβαθμίζεται
η σπουδαιότητα αυτών των παραγόντων.
Ετσι, το ζητούμενο γίνεται ένα
και μοναδικό: Πώς να συντονίσουμε
τη δεδομένη, πολύ διευρυμένη (και
αράγιστα παγιωμένη) γνώση, να
συμβιβάσουμε τόσες αξιωματικές
πεποιθήσεις. Δηλαδή, πώς θα πάψουμε να τα ξέρουμε όλοι όλα. Πώς
θα αναχαιτισθεί η αντικοινωνική,
αλλά δυσκατάσχετη λοιμική της δοκησισοφίας.
Πληθωρικά υπέρμετροι οι Ελληνώνυμοι, που δεν έχουν ανοίξει ποτέ
βιβλίο, πέρα από τα σχολικά. Κι όμως
έχουν γνώμη για τον Βενιζέλο και
τον Μεταξά, τον Κοραή και τον Ιωνα
Δραγούμη, τον Καποδίστρια και τη
Βαυαροκρατία, την «εθνική αντίσταση» ως άλλοθι εξωραϊστικό της
ζαχαριαδικής ένοπλης παραφροσύνης. Το ελλαδικό κράτος είναι αδιέξοδα βυθισμένο σε εξωφρενικά εξευτελιστικές δουλείες και ζει κάτω από
ατιμωτικές αυθαιρεσίες της Αγκυρας,
επειδή οι Ελληνώνυμοι «ξέρουμε»
τι ψηφίζουμε, οι «πολιτικές» μας πεποιθήσεις είναι «προοδευτικά» απολιθωμένες.
Βέβαια, σε διεθνή πια κλίμακα

σήμερα, τα συστήματα οργάνωσης
και λειτουργίας του ανθρώπινου βίου
θεμελιώνονται στην ενεργό κατάφαση της δοκησισοφίας, στην καλοστημένη ψευδαίσθηση της εγωτικής αυτεξουσιότητας. Κάθε προϊόν
που θέλει να επιβιώσει στην αγορά,
τοπική ή και διεθνή, ακολουθεί την
ίδια παντού συνταγή: Να πείσει τον
καταναλωτή ότι το προϊόν προορίζεται για χρήστες εξαιρετικά ευφυείς,
μοντέρνους, ελκυστικούς, θεληματικούς. Οποιος προτιμάει το συγκεκριμένο προϊόν «ξέρει τι κάνει». Ξέρει
να εκτιμά την ποιότητα, να αξιολογεί
το καλύτερο, να τολμάει.
Μακροπρόθεσμα και ανεπαίσθητα αυτή η μετάγγιση αυτοβεβαιότητας θωρακίζει το εγώ, τρέφει την
αυταρέσκεια. Από το άρωμα και το
κόσμημα (ή και από το τυρί ή το αλλαντικό) που προκρίνουμε, ώς την
ποδοσφαιρική ομάδα που προτιμάμε
και το κόμμα που ψηφίζουμε, οι επιλογές μας ταυτίζονται με την εγωτική
μας αυτοβεβαιότητα, αφομοιώνονται
και καθορίζουν την υπαρκτική μας
ταυτότητα. Δεν λέμε: ο τάδε ψηφίζει
ΠΑΣΟΚ ή του αρέσει ο «Ολυμπιακός»
– λέμε: είναι Πασόκ, είναι «Ολυμπιακός».
Οπουδήποτε της γης σήμερα, η
οργάνωση και λειτουργία της ανθρώπινης συλλογικότητας υποτάσσεται σε μεθόδους εξουσιασμού του
ατόμου μέσω ευφραντικών ψευδαισθήσεων: Οι ψευδαισθήσεις δημιουργούνται και συντηρούνται όχι
με συλλογισμούς, κριτικές αποτιμήσεις, θεληματικές επιλογές, χτίζονται
«ανεπαισθήτως» με αθέλητες εντυπώσεις. Θα τολμούσε να ισχυριστεί
κανείς ότι, για τον σύγχρονο άνθρωπο, που η ψηφιακή τεχνολογία κα-

θορίζει (όχι επηρεάζει απλώς) την
καθημερινότητά του, τα όσα σήμαινε
κάποτε η λέξη «πραγματικότητα» το
συνιστούν σήμερα οι εντυπώσεις.
Η γνωστική του ικανότητα και συγκρότηση, ο κοινωνικός του βίος, οι
πολιτικές του επιλογές, οι σεξουαλικές
του ενορμήσεις, οι οικονομικές του
συναλλαγές, η αισθητική του καλλιέργεια, όλα είναι απότοκα εντυπώσεων. Και αξιολογούνται με κριτήριο το ευάρεστο ή δυσάρεστο των
εντυπώσεων.
Στη σημερινή Ελλάδα οι θεσμοί
είναι μεταπρατικοί, λειτουργούν μιμητικά, δεν γεννήθηκαν από την εγχώρια πείρα και ανάγκη. Ετσι, η υποκατάσταση της πραγματικότητας
από τις εντυπώσεις γεννάει ακόμα
και θεσμούς: Θα μείνει ίσως στην
Ιστορία ως κορυφαίο δείγμα μικρονοϊκής κουφότητας η πρωτοβουλία
«προοδευτικών» επαγγελματιών της
εξουσίας να καταργήσουν τη βαθμολόγηση των επιδόσεων κάθε μαθητή στο σχολείο ή να την καταστήσουν εσκεμμένα συμβατική. «Πρόοδος» σε αυτή την οπτική είναι η
ισοπέδωση όλων προς τα κάτω, η
αριστεία χαρακτηρίστηκε ως «ρετσινιά» και η κριτική αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών καταργήθηκε.
Ο τυραννικός ολοκληρωτισμός
της προτεραιότητας των εντυπώσεων
ψηλαφείται στο γεγονός ότι οι διάδοχοι των «προοδευτικών» αυτών
πολιτικών δεν τολμούν να επαναφέρουν στο σχολείο την κριτική αποτίμηση, την άμιλλα, την αριστεία,
μήπως και χαρακτηριστούν ασυγχρόνιστοι. Τρέμουν το ενδεχόμενο
να δημιουργήσουν εντύπωση «συντηρητικού». Και το θετικό ή αρνητικό
πρόσημο στη λέξη «συντηρητικός»

δεν το καθορίζει η λαϊκή ορθοβουλία,
το επιβάλλουν, με δόλια δεξιοτεχνία,
οι χρυσοπληρωμένοι Opinion Makers
των κομματικών παρασκηνίων.
Πραγματική σχιζοφρένεια στην
περίπτωση των σημερινών Ελληνωνύμων και κανένας δεν μπορεί
να προβλέψει πού θα καταλήξουμε.
Μιλάνε στα «μέσα» με λέξεις ακόμα
ελληνικές, αλλά το νόημα των λέξεων
(συχνά και η σύνταξη) είναι δάνειο
παρμένο από τη γλώσσα της πλανητικής κυριαρχίας των «Αγορών».
Η συντήρηση, π.χ., είναι λέξη ελληνική με θετικό βιωματικό φορτίο,
που την κατανοούμε σήμερα με
προσλαμβάνουσες εντελώς αρνητικές. Συμβαίνει το ίδιο με πάμπολλες
λέξεις.
Απαιτούν από μας (οι «εταίροι»
μας!) να απαλειφθούν από τα πτυχία
και τα απολυτήρια η ιθαγένεια και
το θρήσκευμα. Γιατί άραγε; Δεν τους
αρκεί που έχει απαλειφθεί κάθε ελληνική παρουσία από το πεδίο πρωτογενούς παραγωγής; Τα οκτώ από
τα δέκα βασικά είδη διατροφής μας
στη σημερινή Ελλάδα εισάγονται,
τα εργοστάσια παραγωγής έχουν
κλείσει, η αποβιομηχάνιση είναι συνεπέστατα ολοκληρωτική, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τα τρένα, το οδικό
δίκτυο έχουν πουληθεί σε ιδιοκτήτες
αδήλωτης ιθαγένειας και θρησκείας,
τα «κοσμήματα» της χώρας (αρχαιότητες, μουσεία, τοποθεσίες έκτακτου
φυσικού κάλλους) έχουν υποθηκευθεί
για τα επόμενα ενενήντα εννέα χρόνια – γιατί ακόμα ενοχλεί τους επικυρίαρχους της ζωής μας η αναγραφή
ιθαγένειας και θρησκεύματος;
Δυστυχώς, η ελευθερία και η δημοκρατία μόνο γεννιούνται. Δεν εξασφαλίζονται με συνταγές.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Εθνική και αναγκαιότητα
και προτεραιότητα
ο είπα και θα το επαναλάβω:
Η επανέναρξη του διαλόγου
ήταν και παραμένει εθνική
αναγκαιότητα και προτεραιότητα»,
δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ
Νεοφύτου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις
Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά την
πρόσφατη παράνομη επίσκεψή του
στα Κατεχόμενα. Όταν τέτοιες βαρυσήμαντες δηλώσεις προέρχονται
από τον ηγέτη του μεγαλυτέρου, και
μάλιστα του κυβερνώντος κόμματος,
ο οποίος τουλάχιστον μέχρι τώρα απέδειξε ότι εννοεί την κάθε λέξη που
εκστομίζει, τότε όλο αυτό παίρνει διαστάσεις μιας δραματικής προειδοποίησης. Όσο υπερφίαλα και να αντιμετωπιστεί, όταν ένας πολιτικός αρχηγός
αναφέρεται σε εθνική αναγκαιότητα
και εθνική προτεραιότητα τότε σαφέστατα θέτει εθνικούς στόχους.
Αν και οι απόψεις του για το ότι η
μόνη ενδεδειγμένη μορφή λύσης είναι
η ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, όπως
αυτή περιγράφεται στα ψηφίσματα
των Η.Ε., είναι γνωστές και χιλιοειπωμένες, θα μπορούσε κάποιος να
θεωρήσει την δήλωση του ημιτελή
γιατί δεν αναφέρεται στον στόχο των
συνομιλιών. Δυστυχώς, με τις νεοφανείς ιδέες που προβάλλουμε τον τελευταίο καιρό, με τους προβληματισμούς μας για σχέδια Β΄ και Γ΄ και γενικά με τις συνεχείς μας παλινδρομήσεις έχουμε χάσει την έξωθεν καλή
μαρτυρία ότι στόχος μας είναι η λύση
και όχι οι συνομιλίες. Δηλαδή αν επιδιώκουμε διαπραγματεύσεις με στόχο
το συντομότερο δυνατόν να φτάσουμε
σε μια εφικτή λύση ή εάν μέσω των
συνομιλιών στοχεύουμε στην διατήρηση του στάτους κβο. Μπορεί λεκτικά να είναι εύκολο να προσδιορίσεις εθνικές αναγκαιότητες και προτεραιότητες όμως θα πρέπει να είσαι
έτοιμος να απαντήσεις σε αυτονόητα
ερωτήματα. Πρώτον, θα πρέπει να
απαντήσει αν η εθνική αυτή προτεραιότητα, η οποία μάλιστα ήταν και
παραμένει, έχει προοπτική επιτυχίας
και δεν αποτελεί έναν αόριστο ευσεβή
πόθο. Δεν νομίζω να πιστεύει ότι υπό
τας περιστάσεις είναι εφικτή η επανέναρξη των συνομιλιών. Το ναυάγιο
, γιατί για ένα τραγικό ναυάγιο πρόκειται, της προσπάθειας Λουτ αποδεικνύει ότι το να πεισθεί ο γ.γ. ότι
συντρέχουν λόγοι για μια νέα πρωτοβουλία με προοπτική επιτυχίας
είναι πολύ απομακρυσμένο σενάριο.
Άλλωστε, ο γ.γ. το έκανε σαφές. «Τουλάχιστον να συμφωνηθούν οι όροι
αναφοράς». Εκτός αυτού η ομιλία του
ΠτΔ στο Λονδίνο και η απάντηση
του Τ/κ ηγέτη δείχνουν ότι ούτε καν
στις επικεφαλίδες υπάρχει η ελάχιστη
συναίνεση.
Κατά δεύτερον θα πρέπει με παρρησία να μας πει επιτέλους, δημόσια
χωρίς περιστροφές και λεκτικές αλχημείες, αν συμφωνεί ή όχι με τις σημερινές μας θέσεις στο εθνικό θέμα.
«Θα πω την άποψη του κόμματός
μου. Απόλυτες θέσεις όπως μηδέν
στρατός, μηδέν εγγυήσεις πριν καν
την συμφωνία, ή από την πρώτη ημέρα
της συμφωνίας, δεν είναι υποβοηθη-

τικές για τη λύση του Κυπριακού.
Πρόκειται για μαξιμαλιστικές θέσεις»,
δήλωνε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Αλήθεια» στις 17 Αυγούστου
του 2018, ενώ στις 18 Ιουλίου ο ΠτΔ
δήλωνε στο πολιτικό γραφείο του ΔΗΣΥ ότι είναι έτοιμος για διαπραγμάτευση νοουμένου ότι θα γίνουν αποδεχτές θέσεις-κλειδιά. Όπως, μηδέν
εγγυήσεις, μηδέν στρατός, μηδέν
επεμβατικά δικαιώματα.
«Δεν υπάρχει Κύπρος Β για να
υπάρχουν για εμάς σχέδια Β΄, μια
είναι η Κύπρος και πρέπει να προσπαθήσουμε μέσα από τον διάλογο
να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως
δυνατόν να την επανενώσουμε», δήλωνε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ στις 30
Ιουλίου του 2018.
«Πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις με
πραγματισμό, με ρεαλισμό να κάτσουν
κάτω να δουν πώς επιτέλους επικρατεί
ειρήνη σε αυτό τον τόπο και πώς είναι
δυνατόν να δημιουργήσουμε συνθήκες ειρηνικής συνύπαρξης είτε με τον
Α΄ ή τον Β΄ ή τον Γ΄ τρόπο», δήλωνε
ο ΠτΔ στις 14 Ιουλίου του 2019.
Σίγουρα μια απλή ανάγνωση των
πιο πάνω δηλώσεων καταδεικνύει ότι
ο μεν Αβέρωφ Νεοφύτου παραμένει
πιστός στην φιλοσοφία του ιδρυτή
της παράταξης, ο δε ΠτΔ ακολουθεί
την δική του σχολή σκέψης που σιγά
σιγά τείνει να είναι ταυτόσημη με αυτήν του Τάσου Παπαδόπουλου. Δυο
φιλοσοφίες που για τον ΔΗΣΥ, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, εθεωρούντο εκ διαμέτρου αντίθετες.
Συνεπώς θα πρέπει να εξηγήσει
τον λόγο που αν και διαφωνεί, όπως
σαφέστατα δείχνουν τα πιο πάνω,
στηρίζει τις επίσημες μας θέσεις ή
αν θέλετε, γιατί τις στηρίζει αφού διαφωνεί.
«Οι συγκυρίες βοηθούν στην πορεία επίλυσης του κυπριακού προβλήματος και θέλω να πιστεύω ότι το
2016 θα είναι το έτος της επανένωσης
του τόπου μας για να ανοίξουμε νέους
ορίζοντες, να σταματήσουμε αυτό το
μοιρολόι και τη μιζέρια δεκαετιών»,
δήλωνε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ τον
Φεβρουάριο του 2016. Θα πρέπει λοιπόν να τοποθετηθεί στο το τι έφταιξε
και o εθνικός στόχος είναι πλέον ανέφικτος. Τι έφταιξε και το μοιρολόι
έγινε επιθανάτιος θρήνος η δε εθνική
μιζέρια κατάντησε μονιμότητα. Μήπως η Τουρκία το 2016 ήταν διαλλακτική ενώ σήμερα είναι αδιάλλακτη;
Αμείλικτα ερωτήματα που χρήζουν
απαντήσεων χωρίς άλλη χρονοτριβή.
Αν δεν το κάνει ο ίδιος σίγουρα θα
το κάνει η αμείλικτη ιστορία. Ανεξαρτήτως αν προσπάθησε, πίσω από
κλειστές πόρτες και πολιτικά σαλόνια,
θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Δυστυχώς γι’ αυτόν, αν δεν πάρει άμεσα
θέση η ιστορία θα τον κατατάξει, σίγουρα αδίκως, στην κατηγορία «Εκείνων που έζησαν πριν από εμάς,που
έκαναν πολλά, αλλά δεν τελείωσαν
τίποτα», όπως έλεγε ο Ρωμαίος φιλόσοφος Σενέκας.

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

JASON SZENES

«Τ

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ απευθύνεται στα Ηνωμένα Έθνη κατά την 74η Γενική Συνέλευση στις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Η περιχαράκωση των πέντε στις οκτώ
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ
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τις μέρες μας εξελίσσεται μια δημόσια
συζήτηση εξαιτίας της πρωτοβουλίας
ενός δεκαεξάχρονου να κατεβάσει την
τουρκική σημαία από ένα τ/κ σχολείο στο κατεχόμενο χωριό της Λύσης, στις 8 του Σεπτέμβρη. Ακούγονται ερωτήματα για το ποια
μορφή θα έπρεπε να έχει η στήριξή μας για
την Κύπρο σήμερα. Πατριωτισμός δεν σημαίνει
ηχηρές διακηρύξεις, ούτε ανυποχώρητη στάση
στα επουσιώδη και εκκωφαντική σιωπή στα
μεγάλα. Ωφέλιμη πολιτική για την Κύπρο σήμερα, σημαίνει προσπάθεια για ένα βιώσιμο
συμβιβασμό που θα τον θωρακίζουν, πρώτο,
η ωριμότητα του κυπριακού λαού, δεύτερο,
οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες και, τρίτο, η οικοδόμηση κοινών συμφερόντων. Είναι καθήκον
μας να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα για
να φέρουμε τη λύση μια μέρα πιο γρήγορα.
Να αξιοποιήσουμε κάθε προσφερόμενη δυνατότητα με τις πολλές διαστάσεις που παρέχει
η άσκηση της «χαμηλής πολιτικής», όπως λ.χ.
η μαζική παρουσία κατοίκων της Λύσης σε
μια θρησκευτική τελετή, ή η θεατρική παράσταση «Ιππόλυτος» στη Σαλαμίνα από τον
ΘΟΚ. Οι δραστηριότητες αυτού του είδους,
καθώς και οι κοινές δράσεις ανάμεσα σε ε/κ
και τ/κ οργανώσεις, φέρνουν τους πολίτες
πιο κοντά, μειώνουν την προκατάληψη και
αυξάνουν την εμπιστοσύνη. Να αξιοποιήσουμε
κάθε δυνατότητα που παρέχουν οι σημερινοί
συσχετισμοί, με στόχο να τους αλλάξουμε,
με κατεύθυνση την μια και ενωμένη Κύπρο.
Αλλιώς, μέσα από επιπόλαιες, ή λανθασμένες
ενέργειες, ή μέσα από την εκτεταμένη αδράνεια, θα αφήνουμε τα πράγματα ως έχουν και
έτσι η Κύπρος θα κατεβαίνει σκαλί- σκαλί
στην περιθωριοποίηση.
Κάθε ηγέτης έχει την ευθύνη να χειρίζεται
εξελίξεις- όσες μπορεί να επηρεάσει και όσες,
με τις επιλογές του, μπορεί να αποφύγει ή να
παρεμποδίσει. Δεν μεταφέρονται οι ευθύνες
σε άλλους. Αν λ.χ. η κυβέρνηση πίστεψε ότι
θα ενεργεί στα ζητήματα που συνδέονται με
την ΑΟΖ, όπως στα ζητήματα της αγροτικής
πολιτικής, θα οδηγηθεί σε αδιέξοδα γιατί στη
θάλασσα αναπτύσσονται σημαντικά γεωπο-

λιτικά συμφέροντα και οι μεγάλες εταιρείες
παίζουν καθοριστικό ρόλο. Το ανηλεές παιχνίδι
επίρριψης ευθυνών ισοδυναμεί με αυτάρεσκη
δικαίωση γύρω από το «αλάνθαστο» κέλυφος
της ε/κ καθαρότητας. Εξίσου επικίνδυνη είναι
και η στρατηγική της «περιχαράκωσης» μέσα
από τη δημιουργία μιας εικονικής πραγματικότητας, αυτής που κατασκευάζουν κάθε βράδυ στις Οκτώ, τα πέντε τηλεοπτικά κανάλια.
Η ποδηγέτηση των ειδήσεων προδίδει άγχος.
Γιατί θέλουν να ελέγχουν το κάθε τι; Η περιχαράκωση στον κόσμο της μονομέρειας και
της παραπλάνησης στα δελτία ειδήσεων, ισοδυναμεί στις μέρες μας με παραίτηση. Ισοδυναμεί με ώθηση της κοινής γνώμης σε σταδιακή αποδοχή της σημερινής κατάστασης
πραγμάτων, «λύση» που μπορεί να προκύψει
από την εξουθένωση της κοινής γνώμης, από
τους αλλεπάλληλους τακτικισμούς, και το καταιγιστικό εμπόριο του φόβου το οποίο μάς
πωλούν «τα Δελτία των 8».
Η λύση του Κυπριακού δε θα προκύψει
από καταγγελίες, ούτε μέσα από καλλιέργεια
του φόβου για τη λύση. Μπορεί να προκύψει
μόνο με καθαρή στρατηγική:
Αν αξιοποιήσουμε το πολύ σημαντικό
«Πλαίσιο Γκουτιέρες». Αν αξιοποιήσουμε
την Ε.Ε. ως «καταλύτη» της λύσης (νέο σύστημα ασφάλειας, ευρώ για όλη την Κύπρο,
ανασυγκρότηση με νέες υποδομές, πλαίσιο
προσαρμογής της οικονομίας στα στάδια
της λύσης, πολιτικές για τη συνεργασία και
τη συμφιλίωση). Αν με τους χειρισμούς και
τις θέσεις μας δίνουμε κύρος και αξιοπιστία
στην υπόθεση της λύσης, και όχι με θεατρικές
παραστάσεις σε διαδρόμους ξενοδοχείων,
ή με προκατασκευασμένες ομιλίες που δεν
διαθέτουν καμιά αξιοπιστία, γιατί απευθύνονται μόνο στο εσωτερικό ακροατήριο. Αν
βελτιώνουμε τις κοινωνικές μας συμπεριφορές, αν βελτιώνουμε την κοινωνική συνοχή,
οικοδομώντας μια κοινή στρατηγική για
όλους τους Κυπρίους. Αν προωθούμε την
παιδεία της κριτικής σκέψης και των ανοικτών
οριζόντων. Αν οι ευρωπαϊκές αξίες της ενότητας μέσα από την πολυφωνία, του σεβασμού

στη διαφορετικότητα, ασκούν ολοένα και
μεγαλύτερη επιρροή στην κοινή γνώμη.
Αν έχουμε πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα. Στη διπλωματία, όπως λ.χ. η παροχή
τεχνογνωσίας στην τ/κ κοινότητα για να
προετοιμαστεί για τη συμμετοχή της στην
Ε.Ε., κάτι στο οποίο ο τέως πρόεδρος Γιώργος
Βασιλείου θα μπορούσε να κάνει εξαιρετική
δουλειά. Όπως λ.χ. η πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Τ. Χατζηγεωργίου για εγκατάσταση στο νησί μετά τη λύση μιας από τις
έδρες του ΟΗΕ. Όπως, λ.χ. η συνεργασία με
γειτονικές μας χώρες μέσα στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, μια ενότητα
από θέματα στα οποία ο Ιωάννης Κασουλίδης
θα μπορούσε να προσφέρει πολλά μαζί με
πολύ καλούς κύπριους τεχνοκράτες.
Αν θεωρούμε ότι η επίλυση θα προκύψει,
αφού πρώτα πάρουμε τη ρεβάνς από την
Τουρκία για την εισβολή, τότε είναι βέβαιον
ότι θα χρεοκοπήσουμε εφ’ όλης της ύλης.
Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, αν
κατανοήσουμε ότι η νίκη ήρθε την 1η Μαΐου
2004, γιατί αναπτύχθηκε μια διαφορετική
στρατηγική- οφέλη για την Κύπρο, πρόοδος
στην ευρωτουρκική σχέση, κέρδη για όλους,
με επίκεντρο μια ευρωπαϊκή στρατηγική επίλυσης ιστορικών διαιρέσεων στην περιοχή.
Θα βγούμε από τα αδιέξοδα μόνο αν έχουμε
γνώση για το πώς παίζεται το παιχνίδι μέσα
στο ευρωπαϊκό γήπεδο και αν αναλάβουμε
τις κατάλληλες πρωτοβουλίες. Κανένας δεν
θα σου χαρίσει τίποτε. Χρειάζεται πρώτα να
πείσεις ότι μιλάς σοβαρά, ότι εννοείς αυτά
που λες, κατά συνέπεια, μόνο με καθαρές
πολιτικές θα έχουμε κατανόηση, συμμαχίες,
υποστήριξη. Το έργο της επίλυσης του Κυπριακού είναι ένα μεγάλο έργο ελευθερίας,
ένα έργο εκσυγχρονισμού της κοινωνίας μας
και ένα έργο αλλαγής πολιτιστικού παραδείγματος- από την ε/κ «μονολιθικότητα»
στην καλλιέργεια της κουλτούρας της συνεννόησης και της συνεργασίας μέσα στην
Κύπρο και μέσα στην Ε.Ε.

www.larkoslarkou.org.cy

Η συνταγή της προχειρότητας

Π

ριν από δύο μήνες, με αφορμή
την εξαγγελία υποβολής αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κρατική ενίσχυση της
ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου –
Ελλάδας, έγραφα ότι «πνιγόμαστε
από αέρος και μας πετούν στη θάλασσα». Η ακατανόητη επιχειρηματολογία της Υφυπουργού Ναυτιλίας άφηνε εκτός συζήτησης, το βασικότερο πρόβλημα που καλούμαστε
εδώ και πολλά χρόνια να λύσουμε,
αυτό της αεροπορικής σύνδεσης
του ανατολικότερου νησιού της Μεσογείου με τον υπόλοιπο κόσμο. Η
κατάρρευση της Thomas Cook μας
απέδειξε -με το αζημίωτο- ότι η ενίσχυση της απευθείας σύνδεσης της
χώρας με βασικούς κόμβους αερομεταφορών, θα έπρεπε να ήταν ύψιστη προτεραιότητα. Οι λόγοι πολλοί
και όλοι ζωτικής σημασίας. Ένας εξ
αυτών, ο τουρισμός.
Είχαν προηγηθεί τα λουκέτα των
αερογραμμών Air Berlin και Monarch
το 2017, με απώλειες πέραν των 22
εβδομαδιαίων πτήσεων προς τα κυ-

Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

πριακά αεροδρόμια, από Γερμανία
και Μ. Βρετανία, αντίστοιχα. Ακολούθησε η κατάρρευση της Cobalt
το 2018 και το Φλεβάρη του 2019 η
κατάρρευση της Germania Airlines.
Κι ενώ το 2017 και 2018 ήταν χρονιές
ρεκόρ για τις αφίξεις ξένων περιηγητών, με τις προαναφερθείσες απώλειες και την αβεβαιότητα του Brexit,
φτάσαμε να μετρούμε στη φετινή
σεζόν, 19% μειωμένες αφίξεις από
τη Γερμανική αγορά και γενικότερα
μια ανεμική αύξηση στο 0,6%. Αυτά
μέχρι τον Αύγουστο του τρέχοντος
έτους. Μας πρόλαβε όμως η κατάρρευση της Thomas Cook που με τα
αεροπλάνα της, μετέφερε περίπου
το 4-5% της συνολικής επιβατικής
κίνησης, δηλαδή, πέραν των 140.000
τουριστών ετησίως. Μια απώλεια
που μεταφράζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Σε προέκταση των πιο πάνω, η
πτώχευση της Τhomas Cook αναμένεται να επιφέρει δραματικές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κλάδο φιλοξενίας και μαζικής εστίασης. Η

άμεση ζημιά υπολογίζεται στα 60
εκατομμύρια για φέτος, έστω κι αν
μέρος των ζημιών θα καλυφτεί από
τους οργανισμούς ασφάλισης ταξιδίων (βλέπε Air Travel Trust). Τα
χειρότερα όμως, έπονται με τη νέα
σεζόν. Ενδεχομένως ο ανταγωνισμός
να καλύψει ένα μέρος των πελατών
μεσοπρόθεσμα, αλλά κανείς δεν εγγυάται ότι ο νέος πράκτορας θα εντάξει την Κύπρο στους καταλόγους
του, δεδομένων των υψηλών τιμών
μας. Ο Thomas Cook, ιδρυτής του
ομώνυμου κολοσσιαίου ταξιδιωτικού
πρακτορείου, ήταν ο άνθρωπος που
εμπνεύστηκε τα λεγόμενα “Ταξιδιωτικά Πακέτα”. Ξεκίνησε από τη
Βρετανία και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο πουλώντας
διακοπές οργανωμένες σε μια τιμήπακέτο. Αυτά, το 1841. Από τότε ο
κόσμος άλλαξε τέσσερις φορές κι ο
ανταγωνισμός κτυπά πλέον ανελέητα. Διαδικτυακές πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων και διαμονής,
μέχρι και sharing stay (Airbnb) είναι
στη διάθεση των πολιτών, οι οποίοι

μπορούν να οργανώσουν μόνοι τις
διακοπές τους, σε περιόδους off-season, με οικονομικές και αξιοπρεπείς
λύσεις. Η τελευταία δεκαετία για
τον Thomas Cook, βγήκε λίγο πολύ
στον αναπνευστήρα, ενώ σώθηκε
από βέβαιη πτώχευση τουλάχιστον
δύο φορές. Σε μια προσπάθεια να
επιβιώσει, προχώρησε σε στρατηγική
πλήρους καθετοποίησης. Παρείχε
πακέτα που περιλάμβαναν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ιδιόκτητα
ξενοδοχεία και γεύματα all inclusive.
Αποδείχτηκαν ανοίγματα που δεν
μπόρεσε να σηκώσει.
Στην Κύπρο, κλασικά χωρίς καμία
στρατηγική, χωρίς κανένα όραμα
για τον πιο βασικό πυλώνα της οικονομίας μας, προσδεθήκαμε στο
άρμα των τουριστικών πρακτόρων,
πέφτοντας στην παγίδα του εύκολου
χρήματος. Δεκάδες ξενοδοχεία παρέδωσαν τα κλειδιά αποκλειστικά
σε Thomas Cook, Tui και Biblio Globus, οι οποίοι τους εξασφάλιζαν 80
έως και 100% πληρότητα. Τα πρακτορεία με τη σειρά τους, εξαντ-

λούνταν με τα all inclusive προγράμματα, μειώνοντας έτσι τις τιμές-πακέτα. Και χωρίς να το καταλάβουν,
βρέθηκαν εκτός παζαριού με την
ψευδαίσθηση του μηδενικού ρίσκου
να μπαίνουν στο φαύλο κύκλο μείωσης των τιμών και καταρράκωσης
της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Κι ενώ το συγκεκριμένο μοντέλο
του επιχειρείν, οδεύει σταδιακά προς
την πτώχευση, εμείς συντηρούμε
την εξάρτηση, τόσο προς τους πράκτορες, όσο και με τις αγορές τουριστών. Σύμφωνα με τη στατιστική
υπηρεσία, το 1988, η εξάρτηση στην
Αγγλική αγορά ήταν στο 36%. Το
1998 η εξάρτηση έφτασε στο 46%
ενώ το 2008 σκαρφάλωσε στο 52%.
Το 2018, φαίνεται ποσοστιαία να
μειώνεται στο 34%. Παρόλα αυτά,
από το ρεκόρ των 3,9 εκατομμυρίων
αφίξεων, το 1,3 εκ αφορά Βρετανούς
και 780 χιλ Ρώσους. Αν αναλογιστεί
κανείς ότι από τις συνολικές αφίξεις,
το 60% προέρχεται από οργανωμένα
πακέτα δύο Αγγλικών πρακτορείων

κι ενός Ρωσικού, τότε η εξάρτηση
της χώρας στις δύο αυτές αγορές είναι εγκληματικά τεράστια. Σημειώνω
εδώ ότι η Biblio Globus εξαγοράστηκε τον περασμένο Μάιο από την
Thomas Cook κι ακόμα δεν έχει σημάνει συναγερμός…!
Η συνταγή της προχειρότητας
ολοκληρώνεται από τους αρμόδιους
φορείς, με τον μεταλλαγμένο ΚΟΤ
να κινείται μεταξύ φθοράς, διαφθοράς και γραφικότητας: Παντελής
απουσία οράματος για την κατεύθυνση του τουριστικού τομέα, αδυναμία προσαρμογής στη σύγχρονη
ζήτηση για εξατομικευμένες υπηρεσίες, ανυπαρξία ολοκληρωμένου
πλάνου εκσυγχρονισμού της προβολής της χώρας και των υπηρεσιών
της και παροχή κινήτρων που κατακερματίζουν εν τέλει την ξενοδοχειακή βιομηχανία, μετατρέποντας
τουριστικές μονάδες σε πολυτελή
διαμερίσματα για διαβατήρια.

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς
είναι οικονομολόγος.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Τα τετράμηνα
φανέρωσαν
το χάσμα
Οι διαφωνίες στους κόλπους της ΟΕΛΜΕΚ
τορπιλίζουν τις ελπίδες για διάλογο
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο γενικός αναβρασμός που παρατηρείται στον τομέα της Παιδείας
το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει γενικότερη αναστάτωση
τόσο στους φορείς της εκπαίδευσης
όσο και στο Υπουργείο Παιδείας.
Με το πέρας μάλιστα των απεργιακών κινητοποιήσεων αυτή την
εβδομάδα από τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τα βλέμματα
όλων στρέφονται στον επικείμενο
διάλογο με τον υπουργό Παιδείας,
εκεί όπου στρέφονται όλες οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης. Ήδη ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ έχουν
αποστείλει κατόπιν επιθυμίας του
κ. Χαμπιαούρη τα ζητήματα που
επιθυμούν να συζητήσουν μαζί
του και το μόνο που απομένει είναι
η οριστικοποίηση των συναντήσεων. Το ενδιαφέρον πλέον αναμένεται ως προς την έκβαση που
θα έχει ο διάλογος, ειδικότερα σε
ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ο θεσμός της αξιολόγησης του μαθητή
και συγκεκριμένα η εφαρμογή των
εξετάσεων τετραμήνων στις Α΄ Τάξεις Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο ως προς στην
στάση που προτίθεται να κρατήσει
η ΟΕΛΜΕΚ αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, μιας και τη Δευτέρα
πέρα από την απόφαση για αποδοχή
του διαλόγου, επανέφερε ζήτημα
αποδοχής ή μη του νόμου της Αξιολόγησης, κάτι που επισήμως είχε
«ξεχαστεί» το τελευταίο διάστημα.
Η απόφαση αυτή του Κεντρικού
Διοικητικού Συμβουλίου έχει προκαλέσει εκνευρισμό όχι μόνο στο
Υπουργείο, αλλά και σε συνιστώσες
παρατάξεις της ίδιας της οργάνω-

σης, οι οποίες κάνουν λόγο για αναξιοπιστία της ηγεσίας. Η ΟΕΛΜΕΚ
στην παρούσα χρονική συγκυρία
έχει χωριστεί σε στρατόπεδα, και
η φαινομενική ηρεμία που επικρατούσε το τελευταίο διάστημα έχει
δώσει τη θέση της σε ένα κλίμα
εσωστρέφειας και επίρριψης ευθυνών. Με τα υφιστάμενα δεδομένα,
θεωρείται από συγκεκριμένους κύκλους των εμπλεκομένων μερών,
εξαιρετικά δύσκολο να προκύψει
γεφύρωση του χάσματος.

Τι ακριβώς ζητά η οργάνωση;
Το βασικό ερώτημα που εγείρεται ολόκληρη την εβδομάδα, αφορά
το τι είναι ακριβώς αυτό που θέλει
η ΟΕΛΜΕΚ. Συγκεκριμένα, υπάρχει
απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης στις 20 Ιουλίου που αναφέρει ότι «Η ΠΣΓΑ της ΟΕΛΜΕΚ
εκφράζει για πολλοστή φορά την
έντονη διαφωνία της με την εφαρμογή των εξετάσεων τετραμήνων
από τη σχολική χρονιά 2019-2020,
όπως προνοούν οι Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης», προχωρώντας ακόμη
περισσότερο αναφέροντας «τη λήψη απεργιακών μέτρων κατά την
περίοδο των εξετάσεων των τετραμήνων τον Δεκέμβριο του 2019».
Από την άλλη, στην απόφαση
του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου στις 17 Σεπτεμβρίου, γίνεται λόγος στην εγκύκλιο της 2ας
Σεπτεμβρίου, όπου με δέκα σημεία
παραθέτει τα προβλήματα που κατά
την Οργάνωση προκαλούν οι παράμετροι και ποσοστώσεις της εγκυκλίου. Το σημαντικό σε αυτή
την υπόθεση είναι ότι η ΟΕΛΜΕΚ
για να συναντήσει τον Υπουργό
και να συζητήσει μαζί του, θέτει
σαν προαπαιτούμενο και τις δυο

Ενδεικτικό του κλίματος ανομοιογένειας που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στην ΟΕΛΜΕΚ, αποτελεί και το γεγονός πως κατά τη μονόωρη στάση εργασίας την
Τετάρτη, ορισμένοι καθηγητές παρέμειναν στις τάξεις και δίδασκαν κανονικά στους μαθητές.








Καλά πληροφορημένες
πηγές από το Υπ. Παιδείας αναφέρουν πως υπάρχει έντονη ενόχληση από
τη διφορούμενη στάση
της οργάνωσης ως προς
το αν θέλει ή όχι την αποκλιμάκωση της έντασης.
αυτές αποφάσεις, γεγονός που δημιουργεί αντιφάσεις και εν πολλοίς
σύγχυση. Καλά πληροφορημένες
πηγές από το Υπουργείο Παιδείας
αναφέρουν πως υπάρχει έντονη
ενόχληση από τη διφορούμενη
στάση της οργάνωσης, εκφράζοντας ταυτόχρονα επιφυλάξεις για
το κατά πόσο στόχος της ΟΕΛΜΕΚ
είναι η αποκλιμάκωση της έντασης
ή η διατήρησή της.

Διχασμένη η ΟΕΛΜΕΚ
Ενδεικτικό του κλίματος ανομοιογένειας που παρουσιάζεται
αυτή τη στιγμή στην ΟΕΛΜΕΚ,
αποτελεί και το γεγονός πως κατά

τη μονόωρη στάση εργασίας την
Τετάρτη, ορισμένοι καθηγητές παρέμειναν στις τάξεις και δίδασκαν
κανονικά στους μαθητές. Γενικότερα, με τα υπάρχοντα δεδομένα
στην ΟΕΛΜΕΚ, εμφανίζονται δύο
εκ διαμέτρου αντίθετες ομάδες, οι
οποίες ολοένα και περισσότερο εκφράζουν δημόσια τις μεταξύ τους
αντιθέσεις.
Η μία ομάδα που τάσσεται ανεπιφύλακτα εναντίον των τετραμήνων είναι η «Προοδευτική», η οποία
κατέχει και τη Γενική Γραμματεία
της Οργάνωσης και η οποία σε πρόσφατη ανακοίνωσή της στις 25 Σεπτεμβρίου επισημαίνει πως «τάσσεται διαχρονικά κατά της εισαγωγής εξετάσεων στο τέλος των
τετραμήνων». Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της οργάνωσης Παντελής
Νικολαΐδης της «Νέας Πνοής» τόσο
με δημόσιες εμφανίσεις, όσο και
με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης τάσσεται ανεπιφύλακτα
εναντίον των εξετάσεων τετραμήνων, ως επίσης και των απεργιακών
μέτρων κατά τις ημέρες διεξαγωγής
εξετάσεων τον Δεκέμβριο.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν
παρατάξεις που τάσσονται υπέρ

των τετραμήνων, ζητώντας όμως
κάποιες αλλαγές επί συγκεκριμένων
ζητημάτων. Ο βοηθός γενικός γραμματέας της Οργάνωσης Θέμης Πολυβίου με δηλώσεις του στην «Κ»
σημείωσε πως η παράταξη του (Νέα
Κίνηση) τάσσεται υπέρ των τετραμήνων, αλλά με κάποιες αλλαγές.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι πως «τα χρονοδιαγράμματα
που έθεσε το Υπουργείο είναι αρκετά πιεστικά, ενώ δεν έχει αναπροσαρμοστεί το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων» ανέφερε ο κ.
Πολυβίου, τονίζοντας, ωστόσο,
πως «διαχρονική θέση μας αποτελεί
ότι οι εξετάσεις τετραμήνων μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος των μαθητών και του δημόσιου
σχολείου».
Από πλευράς της «Αλλαγής», ο
κ. Στέλιος Κουτσίδης που είναι και
οργανωτικός γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ, ανέφερε στην «Κ» πως θέση
της παράταξης του είναι «σταθερά
υπέρ των τετραμήνων». Υπάρχουν
κάποια σημεία που δεν μπορούν
να αλλάξουν άμεσα λόγω του ότι
αποτελούν μέρος των Κανονισμών
που ψήφισε η Βουλή, αλλά υπάρχουν και λύσεις που μπορούν να

δώσουν άμεση βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης όπως «να
αφαιρεθούν οι ποσοστώσεις του
προφορικού σκέλους, τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν το δεύτερο τετράμηνο μέχρι τον Ιούνιο».
Ο κ. Κουτσίδης επεσήμανε παράλληλα πως «κανένα Σύστημα δεν
μπορεί να είναι τέλειο, αλλά καλό
θα ήταν να αξιολογείται, αφού πρώτα δοκιμαστεί».
Με τα δεδομένα ως έχουν, ο επιδιωκόμενος διάλογος ανάμεσα σε
ΟΕΛΜΕΚ και Υπουργείο Παιδείας
δεν ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς. Σύμφωνα με αξιόπιστες
πληροφορίες, η επιστολή που απέστειλε η οργάνωση την Παρασκευή
προς τον υπουργό, δεν κινείται στο
πλαίσιο της κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων επί της εγκυκλίου, αλλά της παράθεσης δέκα
σημείων για τα τετράμηνα, επιπλέον με τα κλιματιστικά στα σχολεία,
το συνταξιοδοτικό και τη στελέχωση. Τα πάντα είναι ρευστά και
παραμένει άγνωστο αν μονάχα με
καλή διάθεση μπορεί να προκύψει
πεδίο συνεννόησης και πολύ περισσότερο επιτυχούς κατάληξης
σε ένα διάλογο.

Γιώργος Νταλάρας: Η Κύπρος δεν είναι για πλάκα
Στο «σαλόνι της μνήμης» του μεγάλου καλλιτέχνη που σήμερα γιορτάζει τα 70χρονα του μας ξεναγεί ο Θανάσης Λάλας
Από την παρουσίαση του βιβλίου

με την Κύπρο, είναι πολύ σοβαρό
πράγμα, κρύβει πολύ χυμένο αίμα.
Ένας φίλος μου πρέπει να τα ξεχωρίζει αυτά!», «Έκανε – γράφει
ο Λάλας – να μου μιλήσει έξι μήνες». Έχεις δίκιο Γιώργο. Η Κύπρος
δεν είναι για πλάκα.

του Θανάση Λάλα για τον Γιώργο
Νταλάρα με τίτλο: «Και το καλοκαίρι
κρυώνω», η «Κ» τιμής ένεκεν για τη
70χρονα του καλλιτέχνη (γεννήθηκε 29/09/1949) επέλεξε αποσπάσματα που σχετίζονται με την μακρόχρονη σχέση του με την Κύπρο.
Η «Κ» γνωρίζοντας την ουσία της
σχέσης Νταλάρα με το νησί μας
αφιερώνει σήμερα ένα μικρό απόσπασμα της παρουσίασης του βιβλίου του Θ. Λάλα στη Λεμεσό, από τον
δρα Μενέλαο Αβραάμ.

Ο μαντατοφόρος

Του δρα ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

«Η Κύπρος πάντοτε αποτελούσε
αναπόσπαστο κομμάτι του καλλιτεχνικού έργου αλλά και της κοινωνικοπολιτικής παρέμβασης του
Γιώργου Νταλάρα. Αφού ο κεντρικός μπούσουλας της κοσμοθεωρίας
του είναι το δίκαιο και η πάλη ενάντια στο άδικο, το κυπριακό πρόβλημα, ως πρόβλημα ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και επεμβάσεων
που μετεξελίχθηκε σε πρόβλημα
εισβολής και κατοχής, δεν μπορούσε να μην αγγίξει τις χορδές
της ψυχής και της φωνής του. Συμμετείχε σε συναυλίες στα προσφυγικά τσαντίρια το 1974, πρωτοπόρησε με τις διεθνείς συναυλίες για
την άμυνα της Κύπρου, έλαβε μέρος σε πάμπολλες εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τον κυπριακό λαό
και μέχρι σήμερα δεν μένει συναυλία του που να μην αφιερώσει
κάτι για την Κύπρο. Ο Γιώργος τραγούδησε όσο κανείς άλλος μεγάλους ποιητές της Κύπρου όπως Βασίλη Μιχαηλίδη, Θοδόση Πιερίδη,

Κώστα Μόντη, Μιχάλη Πασιαρδή.
Τραγούδησε συνθέσεις του Μιχάλη
Χριστοδουλίδη, του Μάριου Τόκα,
του Δημήτρη Λάγιου. Ο Γιώργος
και η Διάσταση πρωτοτραγούδησαν ύμνους για την Κύπρο όπως
το «Καρτερούμεν μέραν νύχτα να
φυσήσει ένας αέρας», το «Λογαριάσατε λάθος με τον νου σας εμπόροι», το «Δεν είναι η πρώτη σας
φορά που μας πουλήσατε», το
«Ανασήκωσε τις πλάτες κι απόσεισε
τους Πενταδάκτυλε » τον «Βαγορή»
και την «Αμμόχωστο». Ο Γιώργος
επίσης είναι που τραγούδησε τους
στίχους της συμπατριώτισσας μας
Νεσιέ Γιασίν «Η δική μου η πατρίδα
έχει μοιραστεί στα δυο, πιο από
τα δυο κομμάτια πρέπει ν’ αγαπώ»,
σύμβολο της αντίστασης στην κατοχή και τη διχοτόμηση, σύμβολο
επαναπροσέγγισης και ειρηνικής
συμβίωσης Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων. Όταν λοιπόν κά-

«Σε μένα, είπε κάποτε ο Νταλάρας στον Λάλα, κάνε όσες πλάκες θέλεις, αλλά
μην παίζεις με την Κύπρο, είναι πολύ σοβαρό πράγμα, κρύβει πολύ χυμένο αίμα. Ένας φίλος μου πρέπει να τα ξεχωρίζει αυτά!».
ποιοι επιχείρησαν να ειρωνευτούν
τον Νταλάρα, ότι προσπάθησε να
εκμεταλλευτεί το Κυπριακό πρόβλημα για ιδιοτελείς σκοπούς και
δόξα, αυτήν την πισώπλατη μαχαιριά του φθόνου και της κακεντρέχειας, ο Γιώργος την πολέμησε
ακόμη και με προσφυγές στα δικαστήρια. Τόσο τον έπνιγε το άδικο. Τη στιγμή που αυτός με τον
δικό του καλλιτεχνικό τρόπο, συμπαρασύροντας και άλλους καλλιτέχνες προσπαθούσε να συμβάλει

στη διεθνοποίηση του Κυπριακού,
να αναδείξει το πρόβλημα των
αγνοουμένων και των προσφύγων
και να συλλέξει λεφτά για την Κύπρο, άλλοι με τον «φερετζέ της σάτιρας» αμφισβητούσαν την ανιδιοτέλεια και τις προθέσεις του.
Όπως μαρτυρεί και ο Θανάσης
τσακώθηκε και μαζί του, όταν αυτός ως ραδιοφωνικός παραγωγός
πήγε να του κάνει φάρσα. «Σε μένα
– του είπε ο Νταλάρας – κάνε όσες
πλάκες θέλεις, αλλά μην παίζεις

Εμείς που σε γνωρίζουμε, ξέρουμε πόσο πόνο αισθάνεσαι για
τον τόπο μας, ξέρουμε τις αγωνίες
και τις ανησυχίες σου. Γι’ αυτό συνεχώς μελετάς την ιστορία του τόπου μας και ρωτάς διαφορετικούς
ανθρώπους και συγκρίνεις απόψεις
και στάσεις. Και προβληματίζεσαι.
Μου θυμίζεις Γιώργο τις αγωνίες
του Σεφέρη στο ποίημά του «Σαλαμίνα της Κύπρος»: «Τη γνώμη
των δυνατών ποιος θα μπορέσει
να τη γυρίσει/ Ποιος θα μπορέσει
να ακουσθεί/ Καθένας χωριστά
ονειρεύεται και δεν ακούει τον
βραχνά των άλλων». Για να απαντήσει στη συνέχεια: «Ναι. Όμως ο
μαντατοφόρος τρέχει/ και όσο μακρύς και αν είναι ο δρόμος του/ Θα
φέρει σ’ αυτούς που γύρευαν ν’
αλυσοδέσουν τον Ελλήσποντο/ το
φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας».
Γι’ αυτό και εσύ Γιώργο μην σταματήσεις να πολεμάς το άδικο. Παρέμεινε και εσύ μαντατοφόρος,
καρτερικός τραγουδιστής της ελπίδας και της ανάστασης για όλους.
Με τη σοφία όμως της ιστορικής
γνώσης και την εμπειρία της πολιτικής πραγματικότητας έτσι ώστε
οι αγώνες των λαών να μην είναι
μάταιοι, να μην είναι κατά τον Σεφέρη πάλι, «για ένα πουκάμισο
αδειανό, για μια Ελένη». Στο βιβλίο
του Θ. Λάλα θα βρείτε πάρα πολλά

ενδιαφέροντα πράγματα. Τις εκτιμήσεις του Νταλάρα για τους Έλληνες συνθέτες, ποιητές και τραγουδιστές, παλαιότερους και νεότερους. Θα βρείτε τις προσωπικές
του λίστες, με ότι και όσους αγαπάει. Θα μάθετε πολλά ενδόμυχά
του. Θα ήταν παράλειψή μου όμως
αν δεν έκανα αναφορά και σε τρία
αγαπημένα πρόσωπα του Γιώργου.
Το ένα είναι η Άννα, το Α και το Ω
της ζωής του. Μια σχέση ερωτική
που δοκιμάστηκε στον χρόνο. Η
Άννα υπήρξε και είναι το «παυσίλυπο» του Γιώργου. Η γυναίκα που
με το «βιτριολικό» χιούμορ της τον
κάνει να γελάει. Η παραγωγός της
καλλιτεχνικής του πορείας που
παρ’ όλους τους επαγγελματικούς
καυγάδες έχει πάντα δίκιο. Το πρώτο τους ραντεβού έγινε 17 του Νιόβρη. Ο Λάλας εύστοχα το εντοπίζει
και με το δικό του χιούμορ το αποδίδει ως τρομοκρατική ενέργεια.
Μια μονάχα φράση του Γιώργου
τα λέει όλα: «Της χρωστάω τα πάντα». Τα άλλα δύο αγαπημένα πρόσωπα είναι ο Μάριος Παπαδόπουλος και ο αείμνηστος Πανίκος Σχοινής, οι παραγωγοί και φίλοι του με
τους οποίους έκτισε μια σχέση αμάραντη, απόσταγμα της οποίας ήταν
όλα εκείνα τα τραγούδια για την
Κύπρο και οι αμέτρητες συναυλίες
στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ο
Μάνος Χατζιδάκις ήταν αυτός που
μίλησε για τα 4 πρόσωπα του Νταλάρα: «Το ένα περιέχει την παράδοση. Το άλλο, το πάθος του για
το τραγούδι, κάθε λογής τραγούδι.
Το τρίτο, την ερωτική του σχέση
με το κοινό. Και το τέταρτο, την
τελειολογία και την τάση του για
τα άστρα».
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Νέα σχέση
με τις ΗΠΑ
σε «εύθραυστη»
περιοχή
Η επίσκεψη Πομπέο στην Αθήνα
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Την ολοκλήρωση ËÔÄÝÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÍÆØÕßËÔÃÙÞßÙÎÝÚÜÔÊËÙÓ×ÔÒÒ¦ÊÇÝ
ÑÇÏÙÎÓÇÊËÆËÏÎËÖÃÙÑËÉÎÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×Ô
¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÙÚÎÔÛÂÔÇÚÎÔËØÞÄÓËÔÎÇØÇÙÑËßÂÖÏÙÚÁÍÇÙÓÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÎÔÁÇÙßÓÌÜÔÃÇÇÓÕÏÈÇÃÇÝ
ÇÓßÔÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇßÖÕÍØ¦ÉËÏÓËÚÕÔ
ÒÒÎÔÇÕÓÄÒÕÍÄÚÕß§ÃÑÕÁÔÊÏÇ
ÚÕ¦ÈÈÇÚÕÕÖÄÚËÛÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃ
ÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏËÔÙßÔËÞËÃÇÓËÚÕÔ
ßÖÕßØÍÄÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝ§ÃÑÕÇÔÇÍÏÜÚÄÖÕßÒÕÇÔÕÏÞÚÂÙËÈ¦ÛÕÝ
ÞØÄÔÕßÔÁÇÙßÓÌÜÔÃÇÇÔÕÃÍËÏÚÕÔ
ÊØÄÓÕÍÏÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙËËÒÒÎÔÏÑÁÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝ
ÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÑÇÏÑ¦ÖÕÏÜÔËÐÕÖÒÏÙÓ×Ô
¥ÙÚÄÙÕÎËßØÆÚËØÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÇÌÕØ¦ÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏ
ÇÔÕÃÍËÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÊÏËÆØßÔÙÎÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÇÖÕÚßÖ×ÓÇÚÕÝÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÑÇÏÊÎÙÚÎ
ÕÆÊÇÙÚÎ¦ØÏÙÇÙÚÕÚËÌÇÔÕÈÃÑËÏÕÑÇÏÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏÚÎÝÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ
ÍÏÇÙÚËÔÄÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙËÖÕÒÒÇÖÒ¦ËÖÃÖËÊÇËÔ×ÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÍÃÔËÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÑÇÏ
ÜÝÖØÇÑÚÏÑÄÓÁØÕÝËÔÄÝÖÒÇÏÙÃÕß
ËßØÆÚËØÜÔÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÜÔ
ÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÖÇØ¦ÓËÚØÕÝËÃÔÇÏÇßÚÂÚÎÝÞØÕÔÏÑÂÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÎÔÕÖÕÃÇÎ ®
ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÙÚÕÌÆÒÒÕÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝ
 ÎÕÖÕÃÇÛÇËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚÂÓË
ÊÏÑÇÃÜÓÇÇÑÆØÜÙÎÝÓÄÔÕÔËÌÄÙÕÔ
ÑÇÚÇÍÍËÒÛËÃÇÖÄÚÎÓÃÇÂÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÖÒËßØ¦ËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÞËÇÌÂÙËÏÇßÚÂ
ÚÎÙßàÂÚÎÙÎÙÚÇÁÐÏÞØÄÔÏÇÊÏ¦ØÑËÏÇÝÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏ
ÙÇÌÁÝÖÜÝÇÖÄÚÕÔÕÆÒÏÕÓÁÞØÏ
ÑÇÏÚÎÔ¬ØÃÚÎÄÚÇÔÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑÇÔÕÏÚËÞÔÏÑÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃËÝÚÜÔÊÆÕ
ÞÜØ×Ô¦ÒÒÇÐÇÔÕØÏÙÓÁÔËÝÖÚßÞÁÝ
ÙÜÝÎÖÒÁÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂÊÏÇÌÕØÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÔÁÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÁÜÝÚ×ØÇÏÙÞÆÕßÙÇ
ÙßÓÌÜÔÃÇÇÓÕÏÈÇÃÇÝÇÓßÔÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ4+*(ÇÌÕØ¦ÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÕßÒÂÝÖÄÚÕ ÕÖÄÚË

ßÖÕÍØ¦ÌÎÑËÎ4+*(ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÎÇÔÇÔÁÜÙÎÍÏÔÄÚÇÔÙÞËÊÄÔ
ÇßÚÄÓÇÚÇÚÕËÐÂÝÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÚØÕÖÕÖÕÃÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖËØÔ¦ËÏ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÕßÒÂÔÇËÍÑØÃÔËÚÇÏ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑ¦ËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇËÃÞËÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÇßÚÂÝ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇ
ÌÇÔÚÇÙÚËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÖÜÝÕ±ª
ÛÇÁÈØÏÙÑËÒÄÍÕÔÇÚÎÔÑÇÚÇÉÎÌÃÙËÏÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÚÕ §
ÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÚÇÊÆÕÈÇÙÏÑ¦ÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÇÌÕØÕÆÔÚÕÒÏÓ¦ÔÏÚÎÝÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÝÑÇÏÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËßÖÕ-

Τι περιμένει η ελληνική
πλευρά σε μια περίοδο
που η στάση της
Αγκυρας δημιουργεί
κινδύνους αλλαγής
των ισορροπιών στην
Ανατολική Μεσόγειο.
ÊÕÓÁÝÑÇÏÙÚÎÔßÉÎÒÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÎÛÂÔÇËÖÏÛßÓËÃÚÎÓÄÔÏÓÎÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÙËÓÏÇËßÇÃÙÛÎÚÎ
ÖËØÏÕÞÂÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÞØÂÙÎÚÕß
ÒÏÓÇÔÏÕÆÚÎÝÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÝËÐßÖÎØËÚËÃÚÏÝÑÇÛ×ÝÇÖÕÑÚÕÆÔ
ÍØÂÍÕØÎÖÇØ¦ÑÇÓÉÎÚÜÔÚËÔ×Ô
ÍÏÇÚÎÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÚÜÔÊßÔ¦ÓË×Ô
ÚÕßÝÇÖÄÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕÖØÕÝÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎÑÇÏÚÎÇÒÚÏÑÂ
ÓÁÙÇÇÖÄÞ×ØËÝÓÁÒÎÚÕß5(;6
ÑÃÔÎÙÎÇßÚÂÑÒËÏÊ×ÔËÏ®ÍËÜÍØÇÌÏÑ¦ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙËÓÏÇÙËÏØ¦
ÙßÓÓÇÞÏÑ×ÔÞÜØ×ÔÖÕßÐËÑÏÔÕÆÔ
ÇÖÄÚÎÇÒÚÏÑÂÑÇÏÌÛ¦ÔÕßÔÓÁÞØÏÚÕÏÍÇÃÕÕÒÜÔÃÇÒÕÈÇÑÃÇ
ªÕßÓÇÔÃÇÕßÒÍÇØÃÇÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚ¦ÝÚÎÙËÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑØÃÑÕ
ÚÜÔÑØÇÚ×ÔMYVU[PLYZ[H[LZÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÏÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÎÖËÏØÜÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÏÚÎÔßØÇÙÃÇËÇßÚÄÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏ
ÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÊÕßÔ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇËÃÔÇÏÕÈÇÙÏÑÄÝÖ¦ØÕÞÕÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏÙÚÇÔÁÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÕß§¬©ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ

Στιγμιότυπο ÑÌ³iÉË~Éi³È Ë~ÈÛÓÙ{ÑV³ÖÜ{V³{Ø (åVÌÈÉËTÉÈÑ³iÚÉËÐÉ³Ò{~(ÐÓ0iÉ¨TÌÐÉi(Ñ¨Ñ~ÉÈÊVåÐÉ¨{~ÑÌØ
ÈÈ¨oÌØ Â³É¨{~Ó¨TÉ³Ñ{³iåÚÊÑo{ÑÑÈo¨ÒÉ{ÐÉ³ ÜÜiÑÐÌÜoÌ³È³iÓÑÈÐ×ËÑÑÐ{KÑËÑØÑÐÈ³{~ÊØÈÉ¨oÑËÑØ ÜÜÒÙÑØw (å

Μικρή κινητικότητα στο Κυπριακό
Παρά ³{ØÈ×{³ÒÐÉÉØ¨Ñ~³{~ÓØÙÈ~ÜËÉØV{ËÉØÈÙÓ³Ñ{~Ñ³Ò
~Ö¨{ÜÌoÐÉ³i³È¨~{~ÊÙ¨Ñ³i¨{Ì³i³ÑÉ³ÌØ³iØ~È¨{Ñ~ÊØå$=V
~{ÖÐÉØÉ³ÌØÉÌØÜÑ{ËÈÙ{ÉÚ{ÓÉVoo³È$ å³Ìw
{~È³Ó¨ÉØÉ{TÉ{¨ÉËÑÙiÐ{È¨oÊÉ{³{Ø¨ÕÚÓÉ{Øo{ÑÉÑÉ~w
~Ëii³Ù{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉo{Ñ³È¨{Ñ~Ì$È{Ñ³{~ÒV³i ÓÑ
4Ì¨~iÈÐ×ÊÚi~ÉÑ¨T¨ÊÉ{Ð{Ñ³¨{ÐÉ¨ÊØÈÌ³~~È³Ów
¨ÉØVÈVÈÌ¨ÕÚÓÉ{ØÚÑÐ¨ÖÉÑÙioÊÉ{ÉÐ{ÑÒ³Èi
É³ÑÐÉ¨ÊVÐÉ³iÈÐÐÉ³TÊ ÜÜÒÙÑØV0È¨~ËÑØ~Ñ{ ÐÓÈÑ{ÜÉËw
ÈV~Ñ{Ñ³{~ÉËÐÉ³iÑ~ÑÚÙiÉÂ³É¨{~Ê³ÈTÊVÙiÜÑÙÊ³iÑ×Òw
ÜÉ{Ñ~Ñ{³{ØÉooÈÊÉ{Ø ÑÈËÑ³ÈÈ¨{Ñ~ÖÑÌ³iÈÒ³ii³È
¨ÚÈÈ¨oÖÈ¨{Ò~Èi³³Ò~i~Ñ{³È0Ö¨~È¨ÓÙ¨È,Éw
³ÇÓ0ÑoË ¨³oÒÑ³{~Ñ³³¨ËÇÉ{ÉiÐÑ³{~ÌKÑÚÐÌ~Ñ{³ioÉ{~Ìw
³É¨iÙÈ~ÜËÑ³ÈÚÓÐÑ³Ø
ÓËÖÒÁÕÔËÔÊËÏÑÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ

Η αμυντική βιομηχανία
ÚÎÊËÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÎÒÒ¦ÊÇËßËÒÖÏÙÚËÃÄÚÏÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝÑßØÃÜÝÙËÇËØÕÊØÄÓÏÇÛÇÙßÓÖÇØÇÙÆØÕßÔÑÇÏÚÎÔËÍÞ×ØÏÇÇÓßÔÚÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÙÚÕÓÁÒÒÕÔßÚÄ
ÇÌÕØ¦ÈËÈÇÃÜÝÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÓÎ
ËÖÇÔÊØÜÓÁÔÜÔÇËØÕÞÎÓ¦ÚÜÔ<(=
ÑÇÏÚÜÔKYVULZÚÕÓÁÇÝÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÝÓËÚÎÔ
ÇÏÞÓÂÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÐËÒÃÐËÜÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÖÕßÁÞËÏÍÔÜØÃÙËÏÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂ
¬ÕßØÑÃÇÔÕÒÃÍÕÏÝÎÛÂÔÇÊËÔ
ÊÏËÑÊÏÑËÃÇÖÒ¦ÚÎÔßÖËÔÕÏÑÃÇÙÎÂ
ÑÇÏÇÍÕØ¦ÚÜÔ<(=ÚÆÖÕß48 ÖÕß
ÙÚÇÛÓËÆÕßÔÙÚÎ¦ØÏÙÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖÕßÛÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÊËßÚËØËÆÕßÙËÝßÖÕ-

ÊÕÓÁÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÔÁÜÔÂÚÕÔ
ËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÚÜÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝ<(=ÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÎÛÂÔÇ
ËÖÏÛßÓËÃÇÑÄÓÎÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÑÇÏ
ÙÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÕßÑßÈËØÔÕÖÕÒÁÓÕß
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇËØÕÊØÄÓÏÇÔÇÍÃÔÕßÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÍÏÇÚÎÔßÖÕÊÕÞÂ
ÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔÓÕÔ¦ÊÜÔÇÖÄÇßÚÁÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔÚ×ØÇÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÇÏÖÚ¦ÓËÔÇÚ¦ÔÑËØ
2*ÚÇÕÖÕÃÇÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÊÆÙÑÕÒÇÓÖÕØÕÆÔÔÇËÐßÖÎØËÚÎÛÕÆÔÇÖÄÚÏÝßÖ¦ØÞÕßÙËÝÊÕÓÁÝ
¬ÕÁÚËØÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËÓÖÒÕÑÂÝÙËàÎÚÂÓÇÚÇËÒÒÎÔÏÑÕÆÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝ
ÇÌÕØ¦ÚÎÙÚÂØÏÐÎÖÕßÖÇØÁÞÕßÔÕÏ
ÙÚÕÙÞÂÓÇÚØÏÓËØÕÆÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÒÒ¦ÊÇÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕ-

ÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÙØÇÂÒÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕÙØÇÂÒÖÇØÇÓÁÔËÏ
ØËßÙÚÂËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÖÜÝ
ÚÄÙÕÕ¡ÖÁÔÚàÇÓÏÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÄÙÕ
ÑÇÏÕ¡ÖÁÔÏÑÇÔÚàÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÙÆÔÚÕÓÇÙËÙßÓÌÜÔÃÇ
ÍÏÇÚÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ÕÙØÇÂÒÊËÔËÃÔÇÏÓÏÇÞ×ØÇ
ÖÕßÁÞËÏÚÎÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÑÇÏÙËÚØÃÚÎËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇØ¦ÚÏÝÇÔÇÚÇØ¦ÐËÏÝ
ÇßÚÕÆÚÕßÚÆÖÕßÕÏÚØËÏÝÞ×ØËÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÙÚÎØÃàÕßÔÙÛËÔÇØ¦
ÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÕßÙÞËÊÃÕßÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÇÍÜÍÕÆ,HZ[4LK
ÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝßÖ¦ØÞËÏÙßÓÌÜÔÃÇ
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔÇÔÁÜÙÎÚÜÔÙßàÎÚÂÙËÜÔÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÓËÚÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÚÇÒÃÇÝ

Η διμερής με Ισραήλ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕß¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏ
ÇÖÄÚÕÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙßÔÇÙÖÏÙÓÄ
ÑÇÏÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎÓÏÇÝÙÇÌ×ÝÖÏÕ
ÌÏÒÕËßØÜÖÇáÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÃÙÜÝ
ÇÖÕÚËÒËÃËßÑÇÏØÃÇÍÏÇËÖ¦ÔÕÊÕÚÎÝ
ÚÇÒÃÇÝÙÚÕÙÞÁÊÏÕÚÕß,HZ[¡LKÚÕ
ÕÖÕÃÕÊËÔÖØÕÞÜØÕÆÙËÍÏÇÒÄÍÕßÝ
ÑßØÃÜÝÚÕÖÏÑÏÙÚÏÑÕÆÝËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎÊßÔÇÓÏÑÂÖÕßÁÞËÏÇÔÇÖÚÆÐËÏÎÊÏÓËØÂÝÙÞÁÙÎÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ
ÙØÇÂÒÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÊËÔËÖÎØË¦àËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÇÔÚÏÛÁÚÜÝÇÖÕÚËÒËÃÓÕÞÒÄÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÍÏÇ¦ÒÒÕßÝËÔËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕßÚßÞÇÃÇÎËÖÃÓÕÔÎÑÇÏ
ÖÒÁÕÔÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕËÓÌÇÔÂÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝÇÒÒÃÇÝÔÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄ-

ÍËÏÕËÖËØÃÖÚÜÙÎÓ¦ÒÏÙÚÇÖÕß
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÎÙßÓÌÜÔÃÇÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙËÇØÃÙÏÑÇÏÛÂÔÇÍÏÇÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÊÆÕÌØËÍÇÚ×ÔÚÆÖÕß-;0ÕÏ
ÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔËÝ)LSO'YYHÛÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÁÔÇÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÚËÔÄÝ
ÊËÙÓÄÝÑÇÛÄÚÏÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÖÏÒÕÍÂ
ÖØÇÑÚÏÑ¦ÛÇÑÇÛÕØÃÙËÏÑÇÏÚÕÔÙßÔÕÒÏÑÄÚËØÕÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÚÕß
ÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆÑÇÚ¦ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÊËÑÇËÚÃËÝ
ËÈÇÃÜÝÄÒËÝÇßÚÁÝÕÏÑÏÔÂÙËÏÝ
ÁÓÓËÙÎÝÇÖÕÚØÕÖÂÝÑÇÏÊÏÇÚÂØÎÙÎÝ
ÓÏÇÝËÒ¦ÞÏÙÚÎÝÏÙÕØØÕÖÃÇÝÊßÔ¦ÓËÜÔËÃÔÇÏÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙÏÓÎÝÇÐÃÇÝË¦Ô
ÊËÔÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÝËÖÇØÑÂÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÝÊÃÇßÒÕÝÖØ×ÚÎÊÏËØËßÔÎÚÏÑÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÙÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÖÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÚÎÔÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÍÏÇÓÏÇËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔ
ÙÞÁÙËÜÔÓËÚÎÔÍÑßØÇ
ÃÞÜÝÜÙÚÄÙÕÇßÚÄÔÇÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÎÛÂÔÇÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÈÒÁÉËÏ
ÖÕÏÇÛÇËÃÔÇÏÎËÖÄÓËÔÎÙÚØÕÌÂÚÕß
ÑØÔÚÕÍ¦ÔÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÒÃÍÕ
ÖØÏÔÎÍÑßØÇËÓÖÒÇÑËÃÖÏÕÈÇÛÏ¦
ÙÚÎßØÃÇÇÓÌÃÙÎÓÎÑÇÏÇÑÄÓÎÄÞÏÙÇÌÂÝÙÚ¦ÙÎÚÎÝÍÑßØÇÝ
ÁÔÇÔÚÏÚÜÔÎËÆÛØÇßÙÚÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ØÏÉÕÑÃÔÊßÔÕÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÕÃÇÑØÕÈÇÚÏÙÓÕÃÚÎÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÑÇÏ
ÙÚÎÄØËÏÇÌØÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ
ÑÏÔÊÆÔÕßÝÊØÕÓÕÒÄÍÎÙÎÝËÐËÒÃÐËÜÔÖÕßÃÙÜÝÕÊÎÍÂÙÕßÔÕØÏÙÚÏÑ¦
ÙËÁÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÔÁÜÔÏÙÕØØÕÖÏ×ÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ

ΑΠΟΨΗ

Οι σχέσεις μας με την Τουρκία και η εθνική άμυνα: Είμαστε σοβαροί;
Του ΠΑΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ*

Τα τελευταία ÞØÄÔÏÇÕËÛÔÏÑÄÝÓÇÝ
ËÔÇÁØÏÕÝÑÇÏÛÇÒ¦ÙÙÏÕÝÞ×ØÕÝÁÞËÏ
ÍÃÔËÏÙÕßØÜÚÂØÏÇÖÄÚÏÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÖØÕÑÒÎÚÏÑÁÝÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÎÝ
ÚÕßØÑÏÑÂÝÇËØÕÖÕØÃÇÝÑÇÏÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËßÛËÃÇÝËÖÏÛËÚÏÑÂÝÑÇÏÖØÕÑÒÎÚÏÑÂÝ
ÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÝÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÚÎÝ
ËÛÔÏÑÂÝÓÇÝÇÑËØÇÏÄÚÎÚÇÝ
©ËÒÒÎÔÏÑÄÝÒÇÄÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÇßÚÁÝÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÓËÇßÐÇÔÄÓËÔÎÇÔÎÙßÞÃÇÔÜØÃàËÏÄÚÏÎ
ËÖÏÊÃÜÐÎÚÎÝÍËÃÚÕÔÕÝËÃÔÇÏÎÙÇÌÂÝÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÎÝËÊÇÌÏÑÂÝ
ÓÇÝÇÑËØÇÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏÇÍÜÔÏ¦ÍÏÇ
ÚÕÖÕÏÇËÃÔÇÏÑÇÏÛÇËÃÔÇÏÙÚÕÓÁÒÒÕÔÎËÒÒÎÔÏÑÂÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÒÕÏÖÄÔÄÚÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÇÔÚÃÊØÇÙÎËÃÔÇÏÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦
ËÖÏËÏÑ×ÝÇÔËÖÇØÑÂÝÑÇÏÇßÚÄÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÕÇÒÒ¦ÐÕßÔÕÏÈÇØÆÍÊÕßÖËÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÓÇÝÎÍËÚ×Ô¬Õ
ÖØÄÈÒÎÓÇÌßÙÏÑ¦ËÃÔÇÏÄÚÏÑÇÓÜÔÄÓÇÙÚËÖÜÝÊËÔÇÔÎÙßÞÕÆÓËÑÇÏ
ÊËÔÌÕÈÄÓÇÙÚËÚÃÖÕÚÇ¶ÓÏÇÛÁÙÎ
ÖÕßÓËÚÎÙÎÓËØÏÔÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓÇÝÑÇÏÚÜÔÔÄÖÒÜÔ
ßÔ¦ÓËÜÔËÃÔÇÏÇÖÒ×ÝÇÔËÊÇÌÏÑÂ
ÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÇÔËÊÇÌÏÑÂÍÏÇÚÃÎÖÇÚØÃÊÇÓÇÝÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏÓÏÇ

Το πρόβλημα είναι
ότι καμωνόμαστε πως
δεν ανησυχούμε –
μια θέση που με τη
σημερινή κατάσταση
της οικονομίας μας και
των Ενόπλων Δυνάμεων
είναι ανεδαφική.
ÊËÑÇËÚÃÇÓËÍ¦ÒÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÔÕÖÒËÝ
ßÔ¦ÓËÏÝÖÇØÇÓËÒÂÛÎÑÇÔÚËÒËÃÜÝÙËÙÎÓËÃÕÖÕßÎÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ
ÚÕßßÒÏÑÕÆÚÕßÝÔÇËÃÔÇÏËÐÄÞÜÝ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÇÒÒ¦ÚÕÞËÏØÄÚËØÕ
ËÃÔÇÏÄÚÏÄÖÜÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÌÇÃÔËÚÇÏÊËÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÙÚÕÔÒÇÄÓÇÝ
ÇÔÇÑÄÓÇÑÇÏÚÎÔÆÙÚÇÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÕÏÎÍËÙÃËÝÇßÚÕÆÚÕßÚÄÖÕßÁÞÕßÔ
ÖÒÂØÜÝÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝ
ÇßÚÂÝÚÎÝÇÊØ¦ÔËÏÇÝ
ÕÒÏÍÜØÃÇÇßÚÂÊËÔËÃÔÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÜØÏÔÂÇÒÒ¦ÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÑÇÏ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÇÖÄÚÇËÐÂÝÚØËÒ¦
ÌÇÏÔÄÓËÔÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔËÛÔÏÑÂÓÇÝ¦ÓßÔÇ!

Ç,ÔÇÖÇÔÚËÒ×ÝÇÖÇØ¦ÊËÑÚÕ
ÔÕÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÖÕßÑ¦ÔËÏÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÑËÌÇÒÇÃÜÔÍÏÇËÖËÃÍÕßÙËÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÚÜÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔ
ÇÊÆÔÇÚÎÊÁÔËÏÚÇÞÁØÏÇÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÑÇÏÊËÔËÖÏÚØÁÖËÏÑÇÓÃÇÖØÕÓÂÛËÏÇÕÆÚËÞÇØÚÏÕÆÚÕßÇÒÁÚÇÝÞÜØÃÝÔÇÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÓÏÇÖÕÒÆÓÎÔÎ
ËÐÕÔÚÜÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ¬ÕÔÕÓÏÑÄ
ÇßÚÄÖÒÇÃÙÏÕÍÁÔÔÎÓÇÚÎÝßÙÚËØÃÇÝÓËÚ¦ÚÇËÒËËÏÔ¦ÙÑ¦ÔÊÇÒÇÞØÎÓÇÚÏÙÓÕÆËÖÃÕØÑÜÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑ×Ô
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÇÓÁÙÜÝ
ÈÖÇÏÚËÃÚÇÏÎ¦ÓËÙÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÖ¦ÔÜÇÖÄÙÚØÇÚÕÖÁÊÜÔ
ÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÕßÊËÓÃÇ¦ÒÒÎÞØÂÙÎÑÇÏÜÌÁÒËÏÇÇÖÄÚÕÔÇÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔÚÏÝÑÇÌËÚÁØÏËÝÚÜÔÖÄÒËÜÔ
ÑÇÏÚÜÔÞÜØÏ×ÔÄÖÕßËÊØËÆÕßÔÑÇÏ
ÁÞÕßÔÊËÏÖÄÒËÓÕÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦
ÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß ÏÕßÚÇÞÂÇÙ¦
ÙËÓÏÇÚØÇÔÂÇÖÄÊËÏÐÎÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÒÇáÑÏÙÓÕÆËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕßËÛÔÏÑÕÆ
ÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝ
ÍÖÇÏÚËÃÚÇÏÎ¦ÓËÙÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÕßÓÏÙÕÆÖÕÒËÓÏÑÕÆÙÚÄÒÕßÙÚÕÔÔÇÆÙÚÇÛÓÕÚÎÝ
ØÂÚÎÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔÑØÕÆÙÎÝÓÏÇÝÑÇÏÎÖÇØÇÓÕÔÂÙÚÎÇÒÇÓÃÔÇËÐßÖÎØËÚËÃÓÄÔÕ

ÚÕÔÇÑÕÏÓÕÆÔÚÇÏÚÇÖÒÎØ×ÓÇÚÇ
ÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÑÇÏÔÇÓÎÔÐËÙÖÏÚÜÛÕÆÔ®
Ê§ÇÏÊØßÛËÃ¦ÓËÙÇßÖÕÊÕÓÂ
ÙÚÕÔ¡ÕÆÊØÕÚÎÝÂÓÔÕßÍÏÇÁÔÇ
ÓÁØÕÝÚÕßÙÚÄÒÕßÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ÔÇßÒÕÞËÃËÑËÃÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÇØÕÆÙÎÝÑØÃÙÎÝÓËÚÎ
ÍËÃÚÕÔÇÞ×ØÇ
Ë§ÇÓËÚÇÑÏÔÎÛÕÆÔÇÓÁÙÜÝÇÖÄ
ÚÕ¡ËÍ¦ÒÕËÆÑÕÑÇÏÇÖÄÚÕÔÄÒÕÄÒËÝÕÏÓÕÔ¦ÊËÝÚÜÔËÏÊÏÑ×Ô
ÊßÔ¦ÓËÜÔÕÏÕÖÕÃËÝËÊØËÆÕÔÚÇÝ
ËÑËÃÖÕßËÃÔÇÏÚ×ØÇËÃÔÇÏÖÇÔÚËÒ×Ý
¦ÞØÎÙÚËÝÍÏÇÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÖËØÃÖÚÜÙÎÐÇÌÔÏÑÂÝËÓÖÒÕÑÂÝ
à§ÇÊÏÇÚËÛÕÆÔÇÓÁÙÜÝ
ÊÏÙÍÏÇÚÎÔ¦ÓËÙÎËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔÑßØÃÜÝ
ÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆÑÇÏÚÎÝ
ÕÒËÓÏÑÂÝËØÕÖÕØÃÇÝ
©ÒÕÏÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÓËÑÇÏÙËÈÄÓÇÙÚËÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÓÇÝÎÍËÙÃÇÝ
ÔÇÓÇÝÑÇÛÎÙßÞ¦àÕßÔÄÚÏÄÒÇÖ¦ÔËÑÇÒ¦ÑÇÏÄÚÏÇÔÙßÓÈËÃÚÕÖÇØÇÓÏÑØÄÛÇÚÕßÝÚÙÇÑÃÙÕßÓË®ÛÇ
ÚÕßÝÏÙÕÖËÊ×ÙÕßÓË®ÑÇÏÊÏ¦ÌÕØÇ¦ÒÒÇ¬ÕÑÇÑÄËÃÔÇÏÄÚÏÖÕÒÒÕÃ

ÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÑÇÛÎÙßÞÇÙÓÕÃÊËÔÖØÕÙÌÁØÕßÔÚÃÖÕÚÇÄÚÇÔÄÒÕÏÈÒÁÖÕßÓËÄÚÏËÓËÃÝ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÓË¶ÄÞÏÊËÔÛÁÒÕßÓË¶
ÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÙÕßÓËÙÚÏÝËÖÏÛËÚÏÑÁÝ
ËÔÁØÍËÏËÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
©ÆÚËÈÕÎÛ¦ËÏÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÄÚÏ
ËÓËÃÝÊËÔÇÖÇÔÚ¦ÓËÙÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÍÏÇÚÃËÃÓÇÙÚËÙÕÈÇØÕÃ®ßÚÂËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÎÇÖÄÊËÏÐÎÚÕß
ÄÚÏÊËÔËÃÓÇÙÚËÙÕÈÇØÕÃÊÏÄÚÏÐÁØÕßÓËÄÚÏÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÓËÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÛÇ
ÁÖØËÖË±Ö¦ØÞËÏ¦ÒÒÕÑØ¦ÚÕÝÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÖÕßÚÇËÔÇÁØÏÇÑÇÏÛÇÒ¦ÙÙÏÇÙÆÔÕØ¦ÚÕßÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÑÄÙÑÏÔÕÑ¦ÛËÓÁØÇÇÖÄÁÔÇËÞÛØÏÑÄ
ÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÔÇÓÎÔÇÔÚÏÊØ¦ÇÒÒ¦
ÔÇÖËØÏÓÁÔËÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÖØÄÑÒÎÙÎ®ÄÖÕßÚÄÚËÛÇÇÖÇÔÚÂÙËÏ"
ÕÏÕÝÒÒÎÔÇÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃÚÁÚÕÏÇÎÚÚÕÖÇÛÂÙÚ¦ÙÎ"
ÒÒ¦ÑÇÏÕÒÇÄÝÓÇÝÁÞËÏÙÏÍ¦
ÙÏÍ¦ËÛÏÙÚËÃÙÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎÝÙßÔËÞÕÆÝÇÖËÏÒÂÝÑÇÏÚÎÔÁÞËÏÙßÔÎÛÃÙËÏ ÇÏÄÚÇÔÛÇÍÃÔËÏÎÙÚØÇÈÂ®
¶ÍÏÇÚÃÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇÓÎÍÃÔËÏ¶ÛÇÉÇÞÔÄÓÇÙÚË
ÍÏÇÚÃÁÍÏÔËÑÇÏÍÏÇÚÃÚÄÙÇÞØÄÔÏÇ
ÊËÔÑ¦ÔÇÓËÚÃÖÕÚÇÑÇÏ¦ÒÒÇÚÁÚÕÏÇ
ÍÔÜÙÚ¦ËÒÒÎÔÏÑ¦ÇÙÚËÃÇ¬ÕÓÄ-

ÔÕÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÜÝÖÇØÎÍÕØÏ¦
ËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÚÕß
¦ØÏÙÚÕßÎÛÏÑÕÆÑÇÏÚÎÝËÐÇÏØËÚÏÑÂÝÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ
ÚÜÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔ
ßÓÖÁØÇÙÓÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÚÇ
ËÐÂÝ!
ÓËÙÎÇÒÒÇÍÂÔÕÓÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕßÖØÕÓÎÛËÏ×ÔÚÜÔÔÄÖÒÜÔ
ßÔ¦ÓËÜÔ
ÓËÙÎØÏàÏÑÂÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎ
ÙÚØÇÚÕÖÁÊÜÔËÏÊÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÑÇÏÙÚÄÒÕßÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆ
ÓËÙÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÏÙËßØ×ÓË¦ÓËÙÎÑÇÚÇÈÕÒÂÑÇÏÊÏ¦ÛËÙÂÚÎÝÇÖÄ
ÚÇÍËÔÏÑ¦ËÖÏÚËÒËÃÇÞÜØÃÝÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÁÓÈÇÙÎ
ÑÖÇÃÊËßÙÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÒÇÕÆÍÏÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÑÇÏÚÕßÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
×ÙÚËÔÇÓÎÔÖÇØÇÓßÛÏÇàÄÓÇÙÚË
ÓËÚÇÐÆÓÇÝ
ÖÄÒßÚÎËÔÄÚÎÚÇÑÇÏ¦ÓËÙÎ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÄÒÜÔÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÊßÔ¦ÓËÜÔÚÕßÚÄÖÕß

* Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης είναι
πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης
Λασκαρίδη.
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Τι φέρνει στις βαλίτσες του ο πρωθυπουργός
Μεταναστευτικό, εξωτερική πολιτική και επενδύσεις κυριάρχησαν στις επαφές που είχε ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη
ÊÏÓËØ×ÝÓËÇØÞÎÍÕÆÝÑØÇÚ×ÔÑÇÏ
ÑßÈËØÔÂÙËÜÔËÔ×ÇÖÎÆÛßÔËÊÆÕ
ÕÓÏÒÃËÝÙÚÕÔ©ÚÄÙÕÙÚÎÆÔÕÊÕÍÏÇÚÕ ÒÃÓÇÄÙÕÑÇÏÙÚÎËÔÏÑÂ
ßÔÁÒËßÙÎ

Tης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Aλλαγή σελίδας

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

«Βοήθησέ με ÔÇÙËÈÕÎÛÂÙÜ®ÚÇÔ
ÚÕÓÂÔßÓÇÍÏÇÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÖÕß
ÇÖÎÆÛßÔËÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÚÕÔ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÝÙÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÇÔÇÍÔÜØÏÙÚÏÑÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚÇ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÓËÚÕÔ¬ÕÆØÑÕ
ÖØÄËÊØÕÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÔÇßÏÕÛËÚÂÙËÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÄÔÕÐ¦ÒÒÕßÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖÇØÇÊÁÞÛÎÑËÇÖÄ
ÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÄÚÏÇÖÕÊÃÊËÏÓËÍ¦ÒÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÙÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÓËÚÕßÝÎÍÁÚËÝ©ÚÄÔÕÝÖÕßËÖÁÒËÐËÖ¦ÔÚÜÝÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÕ
ÖØÕÙÌßÍÏÑÄßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÑÇÏÓÏÇ
¦ÒÒÎÚÇÑÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÚÕßÑ
ØÔÚÕÍ¦ÔÖÕßËÙÚÏ¦àËÏÙËÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏ^PU^PU
ßÚÄÙßÔÃÙÚÇÚÇÏÙÚÕÔÁÐÚØÇ
ÊØÄÓÕÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÔÆÙËÏÎ
¬ÕßØÑÃÇÍÏÇÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÜÔØÕ×Ô
ÙÚÏÝÇÑÚÁÝÚÎÝÖØÕÝÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÙÚÕÔØÄÒÕÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÖÇÃÐËÏÎÒÒ¦ÊÇÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ×ÙÚËÎÍÑßØÇ
ÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÑÏ¦ÒÒÕßÝËßØÜÖÇáÑÕÆÝÖÄØÕßÝÍÏÇÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄ
ÑÇÏÎÊÂÒÜÙÎ¬ÕßØÑÃÇÝÔÇ
ËÌÇØÓÕÙÚËÃÙÚÎÔÖØ¦ÐÎ¦ÔÚÜÝ
ÂÊÎÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÓÁØËÝßÒÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÎÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÇÖ»ÄÙÇÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÕÏÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÑÇÏØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
¬ÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝßÖÕßØÍÄÝØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÚÕßÕÒÃÚÎÏ×ØÍÕÝ ÕßÓÕßÚÙ¦ÑÕÝ
ÛÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÎÔÍÑßØÇÍÏÇÔÇ
ÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓËÚÕÔ¬ÕÆØÑÕßÖÕßØÍÄ
ÙÜÚËØÏÑ×ÔÕßÒËáÓ¦ÔÕáÒÕÆÑÇÛ×ÝÑÇÏÓËÚÕÔ¬ÕÆØÑÕßÌßÖÕßØÍÄ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÖÕßÁÞËÏËÖÃÙÎÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄËÒÃÓ
ÏØ¦ÔËÔËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÛÂÔÇ
ÑÇÏËØÕÒÃÔÕÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÇÔÕÏÑÚÄÊÃÇßÒÕÍÏÇÚÕÛÁÓÇ¡¦ÒÏÙÚÇ
¶ÄÖÜÝËÃÞËÍØ¦ÉËÏÎ ®¶ÇÔÚÃÚÎÝ
¦ÚßÖÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÍÏÇÚÕÛÁÓÇ
ÓËÚÎÔÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÖÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏàÄÚÇÔÓËÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÊÇÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕßÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÖØÕÚÏÓÂÛÎÑËÎÇÖËßÛËÃÇÝ
ËÖÇÌÂÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ

Μιλώντας ÑÌ³ÊÚÈØÉÜÜÓØÈÑ³ÊÉ{Ø³È³i ÓÑ4Ì¨~iV¨ÚÈÈ¨oÌØÑiÖÚÈÉ³ÐÊÈÐÑÌ³{i ÜÜÒÙÑÂÑÑÈ³ÊÉ³Ñ{ØtÐ{ÑT¨ÑÑÂ{Ì{³iVÈÓTÉ{Ñ×ÊÉ{Ë³iØ³iÐ{ÇÓ¨{Ñu×³ÑÌ³¨ÌoÉÈÐÑÉ¨oÑËÑØ³ÈºRx¦_xnÝkk>x¦©

Ο κ. Μητσοτάκης είχε
την ευκαιρία να μιλήσει
σε πάνελ παρουσία
περισσότερων των 250
υποψηφίων επενδυτών.
ÓËÛÂÔÇÑÇÏÍÑßØÇÄÖÜÝÑÇÏÛÇ
ÍÃÔËÏÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÚÕÈÇÒÑÇÔÏÑÄÓÁÚÜÖÕÊËÔËÃÔÇÏ
ÚßÞÇÃÕÄÚÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÑÇÚ¦
ÚÕÖØ×ÚÕÊÏÂÓËØÕÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓËÚÕßÝÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÝÚÎÝÒÈÇÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝÄØËÏÇÝ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕßÝÖØÕÁÊØÕßÝÚÎÝËØÈÃÇÝÑÇÏÚÕß ÕÙÄÈÕß
ÜÝÖØÕÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÖÎÍÂÁÒËÍËÄÚÏÊËÔÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏ
ÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÑÚÃÓÎÙÎ
ÚÎÝÛÂÔÇÝËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÞ×ØËÝÇßÚÁÝ
ÖØÕÙÈÒÁÖÕßÔÙËÓÏÇÖÏÕÏÙÞßØÂÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÑÇÏÇßÚÄÊËÔÇÌÕØ¦ÓÄÔÕÚÎÔËÐÜ-

Συναντήσεις με αρχηγούς
Το γεγονός Ì³{¨ÚÈÈ¨oÌØÉÓÜÉÂÉÑÑÉÈÚÖÉ{Ð{ÜËÑ³ÈØÐoÉÉËØ³iØå³Ì¨{ÑØgÊ³Ñi¨³i ÜÜiÑ¨ÚÈÈ¨oÖÉÙ~Ñ{
T¨Ì{ÑgÑ³ÉÜÉËÐ{Ñ~ËiiÐÉ{TÈ¨ÌÈÐKÜ{ÐÌVÑÜÜÒ~Ñ{Ü{³{~ÊiÐÑËÑ{ÑÈ³ÌÙ{Ì³{É³ÌØ³È$~³K¨ËÈÓ¨TÉ³Ñ{i¨ÖÚÐ{io{Ñ³iÊ×
³ ÜÜÊ³ÈÉÂ³É¨{~ÖV³ËiÊ×ØÚÑ¨ÐÉ³¨{Ó³Ñ{~Ñ{~Ò³É~Üo{~ÌÑ³ÓÜÉÐÑgÉVÖÐ×ÑÐÉÜi¨×¨ËÉØVÑ~ÌÐi~Ñ{É³ÌØ³iØÉ¨TÌÐÉiØÉKÙÐÒÙÑØÙÉÑ~ÜÉËÉ³Ñ{~i³³Ò~iØ
ÑÑËÂÉ{³~Ö~ÜÈÑ³ÊÉÐÉÜ{³{~ÖØÑ¨TioÖØo{Ñ³i¨ÖÚÐ{iVÌØÉËTÉ¨ÑÑooÉËÜÉ{ÑÌ³iÛ 1$ÌÐØÑÑ{³ÉË¸ÆÆKÈÜÉÈ³ÓØV
ÑÜÜÒtÚÑ¨ÓÉ{Ñ³Éo~¨ËÈ´ÆÆuVÉÑÓÜÑKÉÑÌ³iå³Ì¨{Ñ
¨ÚÈÈ¨oÌØVÑ×Ê³ÑØÑÉiÚÉËËÑÌ³{Øo¨ÑÐÐÓØÌ³{Ñ.4,=åÙÉÑÜÜÒÂÉ{³ÒiVÚÑK¨ÉÚÉËÐÌØ.ÈÑËÉiÙÉÙ{Ñ×ÑËÉ³Ñ{VÒ³ØV~ÑÚØi¨Ì³Ñi³È.4,=åo{ÑÊ×ÈØÙÖ³ÑTÈ³Ê³ÉËTÉK¨É{
Ñ³ËÚÉ³i³i Û~Ñ{ÉË³iÐÉ¨³iØ³iÑ³{ÜË³ÉÈiÛÉÉËÑ{³ÈTÑËVÉÂÒÜÜÈVÌ³{ÑÌ³i ÓÑ4Ì¨~i¨ÚÈÈ¨oÌØTÑ¨Ñ~³Ê¨{ÉÑ³{È³ÑoÐÑ³{~Ê~Ñ{tKÑÚÖ³Ñ³Ñ¨KÜi³{~Êu³i¨Ì³Ñi³È.4,=å
ÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËÊÃÕÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔ
Ñª¦ÓÇÖ¦ÔÚÜÝ¦ÌÎÙËÓÏÇÓ¦ÒÒÕÔ
ÖÏÑØÂÍËÆÙÎÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÖÕ-

ÙÚÕÒÂÑÇÛ×ÝËÑÚÄÝÚÕßÄÚÏÕÒÈÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ
ÊËÔÇÖÇÔÚÕÆÙËÙËÑÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇ

ÈÇÙÏÑ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇÚÕßÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÚÕßËÔÏÙÞÆËÏÚÕÃÊÏÕÍÏÇÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔÄØÇÔ
¦ËÌÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÊÂÒÜÔÇÔÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔËÝÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÓË
ÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ¦ÖÕÉÎÖÕßÛÁÒËÏ
ÚÎÙÆÔÊËÙÎÚÎÝËÔÚÇÐÏÇÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÎÝÒÈÇÔÃÇÝÓËÇßÚÂÔÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÎÇÖÕÙÆÔÊËÙÂ
ÚÕßÝÛÇÁÊÏÔË¦ÓËÙÇÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝ
ÍÏÇËÔÚÇÐÏÇÑÁÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
ÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ
ËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÕÏÊÏÓËØËÃÝËÖÇÌÁÝÑÇÏÓËÎÍÁÚËÝÓËÍ¦ÒÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÄÖÜÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝÑÕÚ¡ÄØÏÙÕÔÑÇÏ
ÚÎÝÔÊÃÇÝ§ÇØÁÔÚØÇ¡ÄÔÚÏÂÚÇÔ
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ¦ÐÕÔËÝÚÎÝÖËÔÛÂÓËØÎÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÙÚÕÔ©ÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÎÝßÖËØÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙËÇßÚÂÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÂÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÎËÔÏÑÂßÔÁÒËßÙÎÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×ÔËÃÔÇÏÄÚÏÙßÔÇÔÚÂÛÎÑË

ÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÊÂÒÜÔÇÔÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏÇÖÄÚÎÙßÔÕÒÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÛ×ÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏËÑÖÒÎØ×ÛÎÑÇÔÕÏÚØËÏÝÈÇÙÏÑÕÃÙÚÄÞÕÏÖÕß
ËÃÞËÛÁÙËÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÚÎÔ
ÖËÔÛÂÓËØÎÖÇØÕßÙÃÇÚÕßËÑËÃ!§Ç
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÙËËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏßÉÎÒÄÈÇÛÓÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÕÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÄÚÕßÙÞÁÊÏÕÑÇÏÚÇ
ÈÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎËÖËÔÊÆÙËÜÔÔÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓËÎÍÁÚËÝ
ÍËÏÚÕÔÏÑ×ÔÞÜØ×ÔÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÖØÕÙÜÖÏÑÂËÖÇÌÂÑÇÏÔÇ
ËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÇÖËßÛËÃÇÝÊÃÇßÒÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÊÏËÛÔÂÛÁÓÇÚÇÑÇÏËÖÃÙÎÝ
ÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÓÏÇÇÚàÁÔÚÇÊÏËÛÔÕÆÝ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÖÕßÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÃÞËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÓÏÒÂÙËÏÙË
Ö¦ÔËÒÖÇØÕßÙÃÇÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÇÖÄ
ßÖÕÉÎÌÃÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÙÚÕ
0U[LYUH[PVUHS(K]PZVY`)VHYKÚÕß
([SHU[PJ*V\UJPSÙÚÕ)SVVTILYN
.SVIHS)\ZPULZZ-VY\TÙËËÑÊÂÒÜÙÎÚÕß*V\UJPSVU-VYLPNU
9LSH[PVUZÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÍËÆÓÇÚÇÖÕß
ÊÏÕØÍ¦ÔÜÙËÕ§ÚÁÏÈÏÔÚÄÒÕÓÕÔ
ÚÎÝ.VSKTHU:HJOZÕ©ßÃÒÓÖÕßØ
ªÕÝÙË¦ÒÒÕÍËÆÓÇÓËÕÓÕÍËÔËÃÝ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝËÔ×ÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓËÚÕÔ¬àÁÏÓÏ§Ú¦ÏÓÕÔÚÎÝ17
4VYNHUËÇßÚ¦ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ËÖÏÊÃÜÐËÔÇÖËÃÙËÏÄÚÏÎÎÕßÒÃÕßÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÇÒÒÇÍÂÙËÒÃÊÇÝ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÇÖÄÙÚÂÛÕßÝÙËÖÕÒÒÁÝ
ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÚÕßÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚËÔÄÚÕßÙßÔËØÍ¦ÚÎËÐÁÖËÓÉËÓÏÇ
¦ÒÒÎÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÍÏÇÚÎÞ×ØÇ®ËÔ×ÇÖÎÆÛßÔËÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÐÇÔÇÙßÙÚÂÔËÚÇÏÜÝÓÏÇ
Þ×ØÇÇÐÏÄÖÏÙÚÎÖÕßÁÞËÏÇÌÂÙËÏ
ÖÃÙÜÚÎÝÚÎÓÏàÁØÏÇ®

Οι άγνωστες συναντήσεις Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Πίσω από ÚÇÌ×ÚÇÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝ
ÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔÑÕØßÌÂÝ
ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙË
ÙËÏØ¦ËÖÇÌ×ÔÓËËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÑÇÏ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÑËÌÇÒÇÃÜÔ
ÇÛØÕÏÙÚÏÑÂÝÇÐÃÇÝßÉÎÒÄÚËØÎÝÚÜÔ
ÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÇØÕßÙÃÇÙËÚÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕßÍÏÇÚÎÞ×ØÇÑÇÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÇØÃÛÓÎÙË
ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÑÏÔÂÙËÏÝÙÚÕÓÁÚÜÖÕ
ÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÜÔÑÇÏÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÁØÍÜÔßÖÕÊÕÓÂÝËÐÂÍÎÙËÖ×Ý
ÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÇÔÇÚ¦ÐËÏÚÕÚØÇÖËàÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏÖËØÏÁÍØÇÉËÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÖÕßÊØÕÓÕÒÕÍËÃÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏ
ÚÎÞ×ØÇÌÏÒÏÑÄÚËØÎÙÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÑÇÏÙÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÇÔ
ÙÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÕß®ÇÔÇÌÁØÕßÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÂÚÇÔÖÇØÄÔÚËÝÙÚÏÝËÖÇÌÁÝÇßÚÁÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÇÐÏÕÒÕÍÕÆÔÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇßÚ×Ô
ÚÜÔËÖÇÌ×ÔÜÝËÔÛÇØØßÔÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝËÖËÔÊÆÙËÜÔ
©ÏËÖÇÌÁÝÐËÑÃÔÎÙÇÔÙÚÎÔÇØÞÂ
ÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÓËÚÎÔÑÇÚ»ÏÊÃÇÔÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÓËÚÕÔ
¬àÁÏÓÏ§Ú¦ÏÓÕÔÖØÄËÊØÕÑÇÏÊÏËßÛÆÔÕÔÚÇÙÆÓÈÕßÒÕÚÎÝ174VYNHU
*OHZLÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÒÒÎÔÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝ
ÕÃÊÏÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÝ
ÜÝÏÊÏ×ÚÎÝÄÞÏÓÄÔÕÔÁÊËÏÐËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÔÎÓÁØÜÙËÚÕÔ
ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕßÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ6ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÁÑÚÎÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÓËËÔËØÍÎÚÏÑÄÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇËÐÂÍÎÙËÖÜÝÚÕÔÁÕÊÏËÛÔÁÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÙÕÈÇØÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÇÒÒ¦ÄÞÏÆÌËÙÎÑÇÏÁÊÜÙËÏÊÏÇÃÚËØÎÁÓÌÇÙÎÙÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕß
)YL_P[ÚÕÙÎÓËÃÕÇßÚÄÙßàÎÚÂÛÎÑË
ÑÇÏÎÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÒÂÛÕßÝÞØÎ-

Ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε σειρά επαφών με επιχειρηματίες
και επικεφαλής διαχειριστές κεφαλαίων
αθροιστικής αξίας υψηλότερης των 5 τρισ. δολαρίων.
ÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÖÕÒßËÛÔÏÑ×Ô
ÕÓÃÒÜÔËÑÚÄÝÕÔÊÃÔÕßÑÇÏÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÞ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÛÁÓÇßÉÎÒÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÍÏÇ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕßÄÖÜÝËÐÂÍÎÙÇÔÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÊØÕÓÕÒÕÍËÃÚ×ØÇÔÁÕÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÊ×ÇÒÒÕÊÇÖ×ÔÙÚËÒËÞ×Ô
UVUKVTÑÇÏL_WH[Z©¬àÁÏÓÏ§Ú¦ÏÓÕÔÑÇÚÁÛËÙËÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ÚÎÔÖØÄÛËÙÂÚÕßÔÇÐÇÔÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÔÓËÚÎÔÖØ×ÚÎËßÑÇÏØÃÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÔÇÕØÍÇÔ×ÙËÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÚÕß
ÓËÓËØÏÑÇÔÕÆÝËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝ
¬ÎÔËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇÂÚÇÔÎÙËÏØ¦
ÚÎÝ.VSKTHU:HJOZÚÎÝËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÂÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÑËÌ¦ÒÇÏÇÆÉÕßÝÚØÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÔÇÖÇØÇÛÁÙËÏÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÁÔÇÍËÆÓÇÓËËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝ¬ÕØÇÔÚËÈÕÆÑÒËÃÙÚÎÑËÙÚÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕ*HWP[HS.YPSSLÙÚÕ
9VJRLMLSSLY*LU[LYÑËÃÙÚÎÔÖØÏÈÁ
ÇÃÛÕßÙÇÓËÌÄÔÚÕÚÕßÝÈÇØÆÝÚÄÔÕßÝ
ÚÕßÑÄÑÑÏÔÕßÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓËÚÇÓËÍ¦ÒÇÇÌËÔÚÏÑ¦ÑÇÏÏÊØßÚÁÝÏÊÏÜÚÏÑ×ÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÑÇÏÕÓÃÒÜÔÄÖÜÝÕ
§ÚÁÏÈÏÔÚ¡ÄÒÕÓÕÔÚÎÝ.VSKTHU
ÚÕÔÕÖÕÃÕÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÃÞËÙßÔÇÔÚÂÙËÏÑÇÏÙÚÇ²ÇÔÏ¦ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÕÖÄÚËÑÇÏÙßÓÌÜÔÂÛÎÑËÇßÚÄÚÕÚØÇÖÁàÏÕ¬àÁÏÓÏ§ÚÃÔÇÔÚÎÝ@VYR*HWP[HS
Õ¬àËÌ²ÄÑÏÔÍÑÝÚÎÝ)HPU*HWP[HSÕ

Στο εστιατόριο x>x³È+R}_k__¦&>Å>Ñ¨ÓÚÉÉoÉÖÐÑ³ ÜÜiÑ¨ÚÈÈ¨oÌåÐÉ¨{~ÑÌØÈÈ¨oÌØ Ð¨ËÈV$ÈËÜÐÈ¨,ØVÐÉ³i
Ñ¨ÈËÑÉÌØiÐÑ³{~ÖÑ¨{ÚÐÖÉ{TÉ{¨iÐÑ³{VÐÉ~ÌÑ³ÚÉË³
ÉÉÙÈ³{~ÌÉÙ{Ñ×Ó¨o{Ñ³i ÜÜÒÙÑ
¢ØÇÔÑ¡ÖØÕÆÔÕÚÎÝ*LYILY\ZÑÇÏÕ
ÏÊØßÚÂÝÑÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ(]LU\L
*HWP[HS¡¦ÏÑÒ¦ÙÑËáÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÂÚÇÔÑÇÏÑÕØßÌÇÃÇÙÚËÒÁÞÎ
ËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑÇÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×Ô
ÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÄÖÜÝÎ0U]LZJVÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÝ,SKVYHKV.VSKÚÎÝ)PVNLU
ÑÇÏ¦ÒÒÕÏ

Η ατζέντα
/ÙßàÂÚÎÙÎÂÚÇÔÓÇÑØ¦ÖßÑÔÂ
ÑÇÏÖÕÒÆÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÒÁÔËÖÎÍÁÝÇÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔËÖËÔÊßÚ×ÔÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙËÇßÚÁÝÚÏÝ
ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝßàÎÚÂÛÎÑÇÔÚÇÙÞÁÊÏÇÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÎ
ÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÎÝÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÜÔÑÇÏ
ÔÁËÝÇÖÕÑØÇÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂËÏÑÄÔÇÑÇÏÕÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
ÖÕßËÏÙ¦ÍËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÄÒÕÙÞËÊÄÔÚÕÌ¦ÙÓÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏ-

ÚÏÑÂÝËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÑÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÓËÇßÚÕÆÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÐÎÍÕÆÔÓËÔÄÎÓÇÕÏÍÔÜØÃàÕÔÚËÝ©ÙÕÏÇÖÄÇßÚÕÆÝÖÇØÁÓËÏÔÇÔ
ÙÚÎÔÏÊÏÇÃÚËØÎÇÃÛÕßÙÇÚÕß*HWP[HS
.YPSSLÇÌÄÚÕßÇÖÕÞ×ØÎÙËÕ ßØÏ¦ÑÕÝ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÓËÏÔÇÔÓËÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÛËÚÏÑÁÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÍÏÇÚÕÔÒÒÎÔÇ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÖÒÎØÕÌÕØËÃÚÇÏÎ ®
ÄÞÏÇÖÄÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÞÄÒÏÇ
ÄÖÜÝËÓÖÔÁËÏËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ®ÐÁØËÏ
ÇÑØÏÈ×ÝÚÏÒÁËÏ®ÁÞËÏÙÞÁÊÏÕ®ÊÏÇÚßÖ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕßÝßÉÎÒÄÚÇÚÕßËÖÏÖÁÊÕßÙßÔÊÇÏÚßÓÄÔËÝÚÕß
¬ÇÓÎÔÆÓÇÚÇÖÕßÁÊÜÙËÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÂÚÇÔÐËÑ¦ÛÇØÇÑÇÏÚÇ
ËÖÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔËÓËÑ¦ÛËËßÑÇÏØÃÇÙË
ÄÒÕßÝÄÙÕßÝÙßÔ¦ÔÚÎÙËÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎ!ÞÕßÓËÓÏÇÇÚàÁÔÚÇÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÚÎÝÕÖÕÃÇÝÁÞÕßÓËÚÎÔ
ÏÙÞßØÂÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÖÕßÛÇÑ¦ÔËÏÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÏÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂÖÏÕËÐÜÙÚØËÌÂÖÏÕÑÇÏÔÕÚÄÓÕ®
ÃÓÇÙÚËÊËÙÓËßÓÁÔÕÏÔÇßÒÕÖÕÏÂ-

ÙÕßÓËÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
ÑÇÏËÃÔÇÏÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÖÜÝÛÇàÎÚÂÙÕßÓËÇÖÄÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÓÇÝËÖÏÖÒÁÕÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÞ×ØÕ®¢ÁØÔÕßÓËÓÏÇÔÁÇËÖÕÞÂÍÏÇÚÎÞ×ØÇ
ÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÑÇÏÐÁØÕßÓËÇÑØÏÈ×ÝÖÕÆÛÁÒÕßÓËÔÇ
ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÑ¦ÛËÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇ®¬ÏÝÛÁÙËÏÝÚÕß
ÑÇÏÚÕßÝÏÙÞßØÏÙÓÕÆÝÚÕßÇßÚÕÆÝÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝßÖÕÙÚÂØÏàËÑÇÏÓËÚÕ
ÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔÕÔÚÕÙÏÁ®ÖÕßÊÏÇÔÁÓËÏÙËËÖÏÒËÍÓÁÔÕßÝÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝ
ÚÕßÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÙÑÏÇÍØÇÌËÃÒËÖÚÕÓËØ×ÝÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕß
ÚÄÞÕÝÚÕßËÃÔÇÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏ
ÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ¦ÓËÙËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß
ÓÖÕØËÃÑÇÏÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕÊßÔÇÚÄ
ÍÏÇÔÇÖËÚÆÞËÏÚÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÙÕÑ
ÖÕßËÖÏÊÏ×ÑËÏÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÛÇ
ÇÔÇÚ¦ÐÕßÔÚÎÔÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÙËËÖËÔÊßÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕßÚÄËÃÔÇÏÚÕZ\JJLZZZ[VY`ÖÕß
ÛÁÒËÏÔÇÍØ¦ÉËÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÚÇ
ËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇËÖÃÚÕßÕÖÕÃÕßÊÕÆÒËßËÓËÛÕÊÏÑ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÝ
ÙËÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÚÕß
ÓËËÖËÔÊßÚÁÝÙÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÚÕß
ÚÒÇÔÚÏÑÕÆ

Στήριξη από Ουίλμπουρ Ρος
±ÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÝÚÕßÙËÇßÚÂÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÓÕÏ¦àËÏÔÇÁÞËÏÍÃÔËÏÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÓÖÕØÃÕß©ßÃÒÓÖÕßØªÕÝÖÕÊÁÑÚÎÝÑÇÏÇßÚÄÝ
ÚÕßÔÚÕÙÏÁ®ÂÊÎÇÖÄÚÎÔËÖÃÙÑËÉÂ
ÚÕßÙÚÎÔÛÂÔÇÙÚÏÝÇØÞÁÝËÖÚËÓÈØÃÕßÕÖÄÚËÑÇÏËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏËÔÚßÖÜÙÏÇÙÓÁÔÕÝ®ÇÖÄÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÁÑÇÔËÇßÚÄÖÕßÚÕßßÖÕÙÞÁÛÎÑË!
©ØÍ¦ÔÜÙËÑÇÏÖÇØÁÛËÙËÍËÆÓÇÙÚÕÔ
ÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÄÓËÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÇØÏÛÓÕÆËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÓËÙÑÕÖÄÔÇÚÕÔÜÛËÃÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
¬ÕÍËÆÓÇÁÒÇÈËÞ×ØÇÙÚÇÓÁÙÇÚÎÝ

ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÙÚÕ\WZJHSLËÙÚÏÇÚÄØÏÕ
3PTHUPÙÚÕ9VJRLMLSSLY7SHaHÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏÚÕÔÕÏÑÕÊËÙÖÄÚÎ©ßÃÒÓÖÕßØªÕÝÙÚÎÒÃÙÚÇ
ÚÜÔÙßÔÊÇÏÚßÓÄÔÜÔÚÕßÝÐËÞ×ØÏÙÇÔ
Õ§ÇÛ¦ÔÏËÒªÄÚÙÏÒÔÚÚÎÝÍÔÜÙÚÂÝ
ÕÏÑÕÍËÔËÃÇÝÕÍÔ×ØÏÓÕÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¬àÕÔÄÒÙÕÔÚÎÝ7H\SZVU *VÕ
¬àÁÏ ÄÒÏÔÝÚÎÝ*P[PNYV\WÕ¡ÇØÑ¬
ÑÇÒÄÍÑÒÏÚÎÝ*LU[LYIYPKNL7HY[ULYZ
Õ²¦ÕßÇØÔÚÕÆÚÔÏÑÚÎÝ*HU[VY
-P[aNLYHSKÕÕÒ¢ØÃÓÖÕßØÍÑÚÎÝ
*VU[PULU[HS.YHPU*VTWHU`Õ¬ÕÓ
¡ÁÏÔÚÎÝ)HYJSH`ZÕ¬àÕÔÕßÄÒËÔÚÎÝ
>H[LY^OLLS*HWP[HSÕ¬ÙÇØÒÝ¢ÃÒÏÖÝ
ÚÎÝ0UMVYÕÃÚËØÁÒÌØÏÚàÚÎÝ:(7Õ
¬ÇÔÚÓÏÛÚÎÝ:V[OLI`»ZÑÇÏÕÚÁÒÏÕÝ
ÇÈÄÝÚÎÝAL\Z*HWP[HS4HUHNLTLU[
ÇØÄÔÚËÝÂÚÇÔÇÑÄÓÎÕ¡¦ØÏÕ ÕÔÚÕÓÁØÑÕÝÚÎÝ4VOLNHU.HTPUN 
,U[LY[HPUTLU[ÕÎÓÂÚØÎÝÛÇÔÇÙÄÖÕßÒÕÝÚÎÝ(_PH=LU[\YLZÑÇÏÕËÄÊÜØÕÝ ßØÏÇÑÕÆÚÕßÕÓÃÒÕß§¬
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝÏÊØßÚ×Ô
ÑÇÏËÚÇÃØÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÊÏÑÎÍÕØÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔËÔ×ÇÖÄÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÙßÔÄÊËßÇÔÕßÖÕßØÍÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÊÜÔÏÝ
ËÜØÍÏ¦ÊÎÝÕÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¢ØÇÍÑÕÍÏ¦ÔÔÎÝÕÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÒÁÐÎÝÇÚÁÒÎÝÑÇÏ¦ÒÒÕÏ
ØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÄÓÜÝÑÇÏ¦ÒÒËÝËÖÇÌÁÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏ
ÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔ¡¦ÏÑÒ¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÎÕÖÕÃÇËÐËÒÃÞÛÎÑËÙËÖÕÒÆÛËØÓÄÑÒÃÓÇÔÇ
ÚÁÚÕÏÕØÇÔÚËÈÕÆÑÒËÃÙÚÎÑËÑÇÏÓË
ÚÕÔÏÊØßÚÂÖØÄËÊØÕÑÇÏÊÏËßÛÆÔÕÔÚÇÙÆÓÈÕßÒÕÚÎÝ)SHJRZ[VULÚÃÈËÔ
È¦ØÚÙÓÇÔ©ÚËÒËßÚÇÃÕÝÖØÕãÙÚÇÚÇÏ
ËÔÄÝÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦WYP]H[LLX\P[`M\UKÓËÙßÔÕÒÏÑ¦
ÑËÌ¦ÒÇÏÇßÖÄÊÏÇÞËÃØÏÙÎÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÕßÓÄÒÏÝÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔËÐÇÍÕØ¦ÖÁÔÚËÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÚÎÔÖØÄÛËÙÂÚÕßÔÇËÖËÔÊÆÙËÏ
ÖËØÇÏÚÁØÜ
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Ο πλανήτης
φλέγεται,
οι ηγέτες
δεν ιδρώνουν
Απογοητευτική η σύνοδος του ΟΗΕ
Εξαιρετικά ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ ËÃÔÇÏÚÇ
ÔÁÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÍÏÇ
ÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎÎÕÖÕÃÇÄÞÏ
ÓÄÔÕÙßÔÚËÒËÃÚÇÏÇÒÒ¦ÑÇÏËÖÏÚÇÞÆÔËÚÇÏÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÇÖÄÚÏÝÁÜÝÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÎ
ËÏÊÏÑÂÊÏ¦ÙÑËÉÎÚÕß©ÍÏÇÚÕ
ÑÒÃÓÇÓËÓ¦ÒÒÕÔÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑ¦
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇßÌÂÒÏÕÝÜÙÚÄÙÕÙßÔÚÇØ¦ÞÛÎÑËÇÖÄÚÏÝÓÇàÏÑÁÝ
ÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÔÁÜÔÑßØÃÜÝÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÚ¦ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÕÖÒÇÔÂÚÎÝÌÒÁÍËÚÇÏ
ÑÇÛ×ÝÄÖÜÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖØÏÔÇÖÄ
ÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝÎÛÔÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇ

Ο φετινός Αύγουστος
ήταν ο δεύτερος θερμότερος από την έναρξη
τήρησης θερμοκρασιακών αρχείων, πριν από
140 χρόνια, με πρώτο
τον ίδιο μήνα του 2016.
¥ÑËÇÔ×ÔÑÇÏÚÓÄÙÌÇÏØÇÝ§©
ÚÜÔÕÌËÚÏÔÄÝÆÍÕßÙÚÕÝ
ÂÚÇÔÕÊËÆÚËØÕÝÛËØÓÄÚËØÕÝÇÖÄ
ÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÂØÎÙÎÝÛËØÓÕÑØÇÙÏÇÑ×ÔÇØÞËÃÜÔÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ
ÓËÖØ×ÚÕÚÕÔÃÊÏÕÓÂÔÇÚÕß
©ÆÍÕßÙÚÕÝÇÖÒ¦VÒÕÑÒÂØÜÙË
ÚÕÖÏÕÑÇßÚÄ®ÑÇÒÕÑÇÃØÏÙÚÕÈÄØËÏÕÎÓÏÙÌÇÃØÏÕÄÖÜÝÂÚÇÔÑÇÏÚÕ
ÛÁØÕÝÚÕß
¬ÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÕßÖÁØÇÙËÊÄÛÎÑËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÎÚØÃÚÎÑÇÚ¦
ÙËÏØ¦ÔÁÑÛËÙÎÚÎÝÏÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇÚÎÔ ÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÒÒÇÍÂÚÕß©ÑØÕÆÕÔÚÇÝÚÕÔ
Ñ×ÊÜÔÇÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÍÏÇÚÕßÝÜÑËÇÔÕÆÝÑÇÏÚÏÝÖÇÍÜÓÁÔËÝËÑÚ¦ÙËÏÝ
ÚÎÝÎÝ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÚÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇÆÊÇÚÇÚÕß
ÖÒÇÔÂÚÎÛËØÓÇÃÔÕÔÚÇÏÇÊÏÇÒËÃÖÚÜÝ
ÇÖÄÚÕ ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÇÖÕØØÕ-

Ì×ÔÚÇÝÚÎÔßÖËØÈÕÒÏÑÂÛËØÓÄÚÎÚÇ
ÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÕÏÇÏ×ÔÏÕÏÖ¦ÍÕÏÒÏ×ÔÕßÔËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕ
ÕÆÚËÍØÇÌÏÑÄ®ÄÚÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑÇÔÊÆÕÑÎÊËÃËÝ®ÖÇÍËÚ×ÔÜÔÙËÒÈËÚÃÇÑÇÏ
ÙÒÇÔÊÃÇ¡ÃÇ¦ÒÒÎÓËÒÁÚÎËÐ¦ÒÒÕßßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÑÇÏÕÏÖÇÍËÚ×ÔËÝÚÎÝÚÁÍÎÝÚÕß ÄÙÓÕß®
ÚÜÔÓÇÒÇãÜÔÞ¦ÔÕßÔÖËØÃÖÕßÓÏÙÄÓÁÚØÕÖ¦ÍÕßÑ¦ÛËÞØÄÔÕ©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÖØÕÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÓÁÞØÏÚÕ
ÕÏÖÇÍËÚ×ÔËÝÙÚÏÝÔÊËÏÝÙÚÎÔ
ËÔÚØÏÑÂßØ×ÖÎÑÇÏÙÚÎÄØËÏÇ
ÙÃÇÛÇÇÖÕÒÁÙÕßÔÖËØÃÖÕßÚÕ 
ÚÜÔÖ¦ÍÜÔÚÕßÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÜÔ
ËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÚÕß©ÎÙÚ¦ÛÓÎ
ÚÜÔÜÑËÇÔ×ÔÊÏÇØÑ×ÝÇßÐ¦ÔËÚÇÏ
ÄÞÏÓÄÔÕÒÄÍÜÚÎÝÛËØÓÏÑÂÝÁÑÚÇÙÂÝÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÚÂÐÎÝÚÜÔÖ¦ÍÜÔÙËØÕÏÒÇÔÊÃÇÑÇÏ
ÔÚÇØÑÚÏÑÂ¡ÁÞØÏÚÕËÌÄÙÕÔ
ÊËÔËÖÏÚËßÞÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖËØÏÑÕÖÂÚÜÔËÑÖÕÓÖ×Ô¦ÔÛØÇÑÇ×ÝÚÕ
ÎÙÚ¦ÛÓÎÚÜÔÖÇÍÑÄÙÓÏÜÔ
ßÊ¦ÚÜÔÛÇÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ÓÁÚØÕÇÖËÏÒ×ÔÚÇÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÑÒÏÓÇÚÏÑÕÆÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÑÇÛ×ÝÖÕÒÒ¦
ÔÎÙÏÜÚÏÑ¦ÑØ¦ÚÎÛÇÑÇÚÇÙÚÕÆÔÓÎ
ÑÇÚÕÏÑÂÙÏÓÇ

Διατροφικός κίνδυνος
ÖÄÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏ
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖËØÏÄÊÜÔÐÎØÇÙÃÇÝÖÕßËÖÏÌÁØËÏÛÇÑÏÔÊßÔËÆÙËÏ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÎÊÏÇÚØÕÌÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÑÇÛ×ÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃ
ÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦ÚÕ ÚÜÔÑÇÒÒÏËØÍËÏ×ÔÙÏÚÇØÏÕÆ
¬ÇÙËÔ¦ØÏÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÙßÓÈËÃÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÎ
ÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÇÔÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÚÎÝÁÔÇØÐÎÝÚÎÝËÏÊÏÑÂÝÊÏ¦ÙÑËÉÎÝÚÕß©ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÙËÑ¦ÛËÍÜÔÏ¦ÚÕß

ÑÄÙÓÕßÖÕßÈÍÂÑÇÔÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÙËÑØ¦ÚÎÇÖÇÏÚ×ÔÚÇÝ
¦ÓËÙÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÄÙÎÇÖÂÞÎÙÎËÃÞËÄÓÜÝÇßÚÂÎÓÇàÏÑÂÇÍÜÔÏ×ÊÎÝÁÑÑÒÎÙÎ
ÙÚÕßÝÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÝÎÍÁÚËÝÖÕßÙßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÔÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÙÚÎ
ÊÏ¦ÙÑËÉÎÍÏÇÚÕÑÒÃÓÇÚÕß©"
¡¦ÒÒÕÔËÒ¦ÞÏÙÚÎÑÇÛ×ÝÓÄÔÕ

ÑØ¦ÚÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÓÎÊËÔÏÑÄÏÙÕàÆÍÏÕ¦ÔÛØÇÑÇÓÁÞØÏÚÕÖÕÒÆ
ÇØÍ¦ÑÇÛ×ÝÎÚËÒËßÚÇÃÇÁÑÛËÙÎ
ÚÕß©ÛÁÚËÏÜÝÄØÏÕÍÏÇØÏàÏÑÂ
ÖËØÏÑÕÖÂÚÜÔËÑÖÕÓÖ×Ô¦ÔÛØÇÑÇ
ÚÕÖØÕÚÕÆÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÍÃÔÕßÔÓÎÇÔÇÙÚØÁÉÏÓËÝÏÖÒÜÓ¦ÚËÝÑÇÏÇÑÚÏÈÏÙÚÁÝÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔËÖÃ

ÞØÄÔÏÇÊÏËÛÔËÃÝÊÏÇÙÑÁÉËÏÝÍÏÇÚÕ
ÑÒÃÓÇÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÑØÆÉÕßÔ
ÚÎÔÇÖÕÍÕÂÚËßÙÂÚÕßÝ
¬ÎÓËÍ¦ÒÎÇÔÚÃÛËÙÎÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇØÍÂÊØ¦ÙÎÚÜÔ
ÑßÈËØÔÂÙËÜÔÑÇÏÚÎÔ¦ÓËÙÎÇÔ¦ÍÑÎÒÂÉÎÝÍËÔÔÇÃÜÔÓÁÚØÜÔßÖÁÊËÏÐËÙÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÎÝÙÚÕÔ©
ÎÊËÑÇËÐ¦ÞØÕÔÎÕßÎÊÂÇÑÚÏÈÃÙÚØÏÇÑØÁÚÇ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÖÁ-

ÑØÏÔËÚÕßÝÖÇØÏÙÚ¦ÓËÔÕßÝÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÝÎÍÁÚËÝÍÏÇÚÎÔÇÓÁØÏÓÔÎ®
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÂÚÕßÝÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÓË
ÌÜÔÂÖÕßÁÚØËÓËÇÖÄÕØÍÂ!¬Ç
Ó¦ÚÏÇÄÒÜÔÚÜÔËÖÄÓËÔÜÔÍËÔË×Ô
ËÃÔÇÏÙÚØÇÓÓÁÔÇËÖ¦ÔÜÙÇÝÔ
ËÖÏÒÁÐËÚËÔÇÓÇÝÇÖÕÍÕÎÚËÆÙËÚË
ÙÇÝÚÕÒÁÜÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÙÇÝ
ÙßÍÞÜØÂÙÕßÓËÖÕÚÁ®
REUTERS, A.P.

Οι Ελληνίδες μαθήτριες που «συμμάχησαν» με την Γκρέτα
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ

«Οι πολιτικοί ÛÇÇÔÇÍÑÇÙÚÕÆÔÔÇËÏÙÇÑÕÆÙÕßÔÚÕÇÃÚÎÓ¦ÓÇÝÇÔÛÁÒÕßÔ
ÔÇÁÞÕßÔÓÁÒÒÕÔÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ®
ÞØÕÔÎØÏ¦ÊÔÎÇÖÇÛËÕÊ×ØÕß
ÎÕÖÕÃÇÇÔÂÑËÏÙÚÕÔÕØÍÇÔÜÚÏÑÄ
ÖßØÂÔÇÚÜÔ-YPKH`ZMVY-\[\YL®
ËÔÒÒ¦ÊÏÓÏÒ¦ËÏÞÜØÃÝÖËØÏÙÚØÕÌÁÝ¶ÊËÔËÃÓÇÙÚËÖÒÁÕÔÕÏÚØÏ¦ÔÚÇ
¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÐËÑÏÔÂÙÇÓËËÃÓÇÙÚË
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÓÄÔÕÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ®¡ÖÕØËÃÄÒÎÎßÌÂÒÏÕÝÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝÕßÎÊÂÝÑØÁÚÇ
¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÖÕßÁÊÜÙËÙ¦ØÑÇÑÇÏ
ÕÙÚ¦ÙÚÕÑÃÔÎÓÇÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÜÙÚÄÙÕÙËÑ¦ÛËÞ×ØÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖØËÙÈËßÚÁÝÚÎÝÑØÁÚÇ
ÖÕßÊËÔßÖÕÒËÃÖÕÔÚÇÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÊßÔÇÓÏÙÓÕÆÃÙÜÇÖÄ
ÚÎÔÖØÜÚÕÌÇÔÂÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÚÜÔ
ÓÇÛÎÚ×ÔÙÚÎÔÛÂÔÇÑØÆÈÕÔÚÇÏÎ
ØÏ¦ÊÔÎÎÒßÇÎ¡ÇØÃÇÎÒÁÔÎ
ÑÇÏÖËØÃÖÕß¦ÒÒÕÏÊËÑÇÖÁÔÚËÁÌÎÈÕÏÖÕßÓÁÙÜÚÜÔZVJPHSTLKPHÑÇÏ
ÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝ;LSLNYHTÑÇÚÄØÛÜÙÇÔÔÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕßÝÙßÓÓÇÛÎÚÁÝÚÕßÝÖËÃÛÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÄÚÏÎ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂËÃÔÇÏÁÔÇÝÒÄÍÕÝ
ÍÏÇÔÇÈÍÕßÔÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ
ØÏ¦ÊÔÎÄÖÜÝÑÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÊËÒÌÂÚÎÝ¡ÇØÃÇÇÖÇÛËÕÊ×ØÕßÖÕßÁÛËÙËÚÕÔÛËÓÁÒÏÕÒÃÛÕÚÎÝ
ÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇËÃÞÇÔÓËÚÇÈËÃÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÙÚÎÜà¦ÔÔÎÄÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÜÔÇÖÇÔÚÇÞÕÆËÌÂÈÜÔÇÑÚÏÈÏÙÚ×ÔÌßÙÏÑ¦ÚÕ
ÖÇØ×Ô®ËÃÞËÊ×ÙËÏÑÇÏÎÑØÁÚÇ
 ¦ÔÇÓËÖÕÒÆÜØÇÃËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÓËÚÎÔÑØÁÚÇ®ÛßÓ¦ÚÇÏÎØÏ¦ÊÔÎ

ÖÕßÙßÔßÖÂØÐËÓÇàÃÚÎÝÙÚÎÔÃÊÏÇ
ÕÓ¦ÊÇËØÍÇÙÃÇÝËÃÔÇÏÂØËÓÎÑÇÏ
ËÏÒÏÑØÏÔÂÝÓÏÒ¦ËÏÙÚÕÞËßÓÁÔÇÞÜØÃÝ
ÔÇÖØÕÙÈ¦ÒÒËÏÑÇÔÁÔÇÔ®ÊÎÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÎÔËÇØÂÕßÎÊÂÂÚÇÔÍÔÜÙÚÂÑÇÏÜÝËÑÚÕÆÚÕßÖËØÏàÂÚÎÚÎ
ÃÔÇÏÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÊÃÔËÏ
ÊÆÔÇÓÎÑÇÏËÔÁØÍËÏÇÙÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
ÄÓÜÝÙßÔÚÜÞØÄÔÜÄÒÎÇßÚÂÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÖØÁÖËÏÔÇÚÎÔÁÞËÏÌÛËÃØËÏ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ¡ÇØÃÇÓÇÛÂÚØÏÇ
ÚÎÝqßÑËÃÕßÙÚÎËØÓÇÔÏÑÂÞÕÒÂ
ÛÎÔ×ÔÚ×ØÇÖÒÁÕÔÌÕÈ¦ÚÇÏÇÑÄ-

ÙßÔÕÓÏÒÕÆÓËÓËÖÕÒÒ¦¦ÚÕÓÇÇÖÄ
ÄÒÎÚÎÞ×ØÇÔÇÙßÔÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÓË
ÚÏÝÛÁÙËÏÝÓÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÑËÃÓËÔ¦
ÓÇÝÄÖÜÝÇßÚÄÍÏÇÚÎÔÖÏÚØÕÖÂ
ËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÚÎÝÕßÒÂÝ®©ÖÜÝ
ÊÏÇÓÎÔÆËÏÑÇÏÎÑØÁÚÇÕÏÁÌÎÈÕÏ
ÊËÔÌÏÒÕÊÕÐÕÆÔÔÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÜÝ
ËÏÊÂÓÕÔËÝÇÒÒ¦ÔÇÖËÃÙÕßÔÚÕßÝ
ÏÛÆÔÕÔÚËÝÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÏÝÕÊÎÍÃËÝÚÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ

Οικογενειακή υπόθεση

Μέλη του κινήματος
«Fridays for Future»
μιλούν στην «Κ»
για τις περιβαλλοντικές
αγωνίες τους.

Η Ελένη Δερβένη ~Ñ{iÑ¨ËÑ(ÑÑÚÉÙ¨ÈVÐÑÚÊ³¨{ÉØ~Ñ{ÐÓÜi³iØ¨oÑ³{~ÊØÉ{³¨ÊØ³È~{ÊÐÑ³ØVK¨Ë~³Ñ{³i¨³io¨ÑÐÐÊ³iØÙ{ÑÐÑ¨³È¨ËÑØVÑ×{É¨³ÑØT¨Ì~Ñ{ÉÓ¨oÉ{Ñ

ÓÎÑÇÏÍÏÇÚÎàÜÂÚÎÝ®©ÒÕÏËÃÔÇÏÖËÖËÏÙÓÁÔÕÏÖÜÝÎÞØÕÔÏÑÂÙßÍÑßØÃÇ
ÇÖÇÏÚÕÆÙËÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÓÏÇÝÎÍËÚÏÑÂÝÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇÝÔÕÒÃÍÕÏÝÇÔÊËÔ
ßÖÂØÞËÎÑØÁÚÇÃÙÜÝÛÇÁÖØËÖË
ÔÇÚÎÔËÖÏÔÕÂÙÕßÓËÏÇÚÎÔÒßÇ
ÁØÈÕßÚÎÓÏÑØÄÚËØÎÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝ
ÑÇÛ×ÝÌÕÏÚ¦ÙÚÎÔqßÓÔÇÙÃÕßÙÚÕ
qßÓÔ¦ÙÏÕÒÃÓÕßÎÑØÁÚÇËÃÔÇÏÖÏÕ×ØÏÓÎÇÖÄÚÕßÝÙÆÍÞØÕÔÕßÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝ®¬ÎÔÖÕÒËÓÏÑÂËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÎÝÑÇÚÇÊÏÑ¦àÕßÔÇÖËØÃÌØÇÙÚÇÕÏ
ÒÒÎÔÃÊËÝÓÇÛÂÚØÏËÝÖÕßÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÔÇÚÎÔÑÇÒÁÙÕßÔËÖÃÙÎÓÇÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÖÒ×ÝËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇ
ÁØÛËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÞÜØÃÝ
ÇËØÕÖÒ¦ÔÕ®ÖÇØÇÚÎØËÃÎ¡ÇØÃÇ
ÚÇÔÚÇÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÚÜÔÙßÔÕÓÎÒÃÑÜÔÚÎÝÙÚÕËÐÜ-

ÚËØÏÑÄÖÕßÖÇØÇÑÃÔÎÙÇÔÚÎÔÒßÇ
ÔÇËÔÚÇÞÛËÃÙÚÎÔÕØÍÇÔÜÚÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂ©ÚÇÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÁÔÇ
ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÍÏÇÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÜÔ
ÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÜÔÚÕÁÙÚËÏÒÇÇÓÁÙÜÝ
ÓÁÙÜ0UZ[HNYHTÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÑÇÏÑÇÔÕÔÃÙÇÓËÓÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ®¡ÖÕØËÃÙÚÎÔÇØÞÂÔÇÂÚÇÔ
ÙßÔËÙÚÇÒÓÁÔÎÑÇÏÊÏÙÚÇÑÚÏÑÂÜÙÚÄÙÕÞ¦ØÎÙÚÏÝÜØÇÃËÝÏÊÁËÝÚÎÝÎÒßÇ
ÁÍÏÔËÇÔÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÚÎ¶ÙËËÑËÃÔÎÔ
ÕÌËÃÒÕßÓËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕßÒÄÍÕßÚÎÝÑØÁÚÇÙÚÕÔ
©ÖÕßÇÔÇØÚÂÛÎÑËÇÙÚØÇÖÏÇÃÇ
ÙÚÇZVJPHSTLKPHÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÚÎÝÚÇ
ÈÃÔÚËÕÑÇÏÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÓËÚÕßÝ
ÓÇÛÎÚÁÝÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÎÕßÒÂ
ËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÓËÚÕÑÃÔÎÓÇ
ÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÇÔ¦-

ÍÑËÝÓÕßÖÕßÚÕÙÞÕÒËÃÕÊËÔÑÇÒÆÖÚËÏ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏËÑËÃÔÎÙÚÕ
ÎÓÕÚÏÑÄËÃÞÇÓËÖÒÂÛÕÝÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÞ¦ØÎÙÚÏÝÕÖÕÃËÝËÔÎÓËØÜÔÄÓÕßÔÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÑÇÏÍÏÇ
ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÜÙÚÄÙÕÙÚÕÍßÓÔ¦ÙÏÕÁÖÇÉÇÔÇßÚ¦ÑÇÏ
ÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÖËØÏÙÚØÁÌËÚÇÏ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÍÆØÜÇÖÄÚÕËÍÑÆÑÒÏÕÖØÄÍØÇÓÓÇ®¢ßÙÏÑ¦ÎËÖÏØØÕÂ
ÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ
ÚÎÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝ
ËÃÔÇÏÑÇÚÇÒßÚÏÑÂ©ÖÇÚÁØÇÝÓÕß
ËÃÔÇÏÖÕÊÎÒ¦ÚÎÝÑÇÏÏÊØßÚÂÝÚÕß
ÕÓ×ÔßÓÕßÙßÒÒÄÍÕß®ÊÏËßÑØÏÔÃàËÏ
ÎÒßÇÖÕßËÔÕØÞÂÙÚØÜÙËÚÎÔÑÕÏÔÂÖÕØËÃÇÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÓÇÛÎÚ×Ô
ÑÇÏÖÕÊÎÒÇÚ×Ô
ØÕÙÖÇÛ×ÔÇÓËÏ×ÙÜÚÕÖËØÏ-

ÈÇÒÒÕÔÚÏÑÄÓÕßÇÖÕÚÆÖÜÓÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÎÒÁÔÎËØÈÁÔÎÙßÓÓÇÛÂÚØÏÇ
ÚÎÝ¡ÇØÃÇÝÙÚÎËØÓÇÔÏÑÂÞÕÒÂ
ÑÇÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÎÝÖ¦Ü
ÙÚÕÙÞÕÒËÃÕÓËÚÇÖÄÊÏÇÑ¦ÔÕßÓË
JHYZOHYPUNÓËÓÏÇÍËÏÚÕÔÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÍÏÇÚÎÔÃÊÏÇÊÏÇÊØÕÓÂÂÓËÚÇÈÇÃÔÜÓËÚÕßÝÍÕÔËÃÝÓÕßÚÎÔÃÊÏÇ
×ØÇÖÕßËÑËÃÔÕÏÖ¦ÔËÙÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÝ®ØÕÙËÞ×ÝÛÇÑßÑÒÕÌÕØ×
ÓÄÔÕÓË¡¡¡ÂÖÕÊÂÒÇÚÕ®ÏÇÚÎÔ
ÒÁÔÎÖÕßÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÙÖÕßÊ¦ÙËÏ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÖÏÙÚÂÓËÝÂ
ÔÕÓÏÑÂÏÊÏÇÃÚËØÇÙÇÍÎÔËßÚÏÑÂËÃÔÇÏ
ÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÃÙÜÇÖÄÚÏÝÕÍÑ×ÊËÏÝ
ÊÏÇÓÇØÚßØÃËÝ ¦ÔÕßÓËÁÔÇÊÏÇØÑÁÝIYHPUZ[VYTPUNÏÊÏÇÃÚËØÇËÖÕÏÑÕÊÕÓÎÚÏÑÄÑÇÛ×ÝÓÁÙÜËÌÇØÓÕÍ×ÔÄÖÜÝÚÕVVTÓÖÕØÕÆÓËÔÇ

ÖÄÓÏÑØÂÄÒÕÏÍÆØÜÓÕßÙßàÎÚÕÆÙÇÔÍÏÇÚÎÔÚØÆÖÇÚÕßÄàÕÔÚÕÝ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎÞØÕÔÎ¡ÇØÃÇÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÕÏÙßÓÓÇÛÎÚÁÝÚÎÝÛßÓÕÆÔÚÇÏ
ÔÇÛÁÚËÏÇÔÁÑÇÛËÔËÖÏÖÒÁÕÔËØÜÚÂÙËÏÝÙÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÚÎÝÍËÜÍØÇÌÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÈÏÕÒÕÍÃÇÝÄÖÜÝÑÇÏÔÇÚÕßÝ
ÖØÕÚØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÇÔÇÑÆÑÒÜÙÎ
¬ÇÑÇÒÕÑÇÃØÏÇÜÝÖÇÏÊÏ¦ÑÇÛÇØÃàÇÓËÑ¦ÛËÖÇØÇÒÃÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÑÕÒßÓÖÕÆÙÇÓËËÔ×ÎÓÎÚÁØÇÓÇÝÇÖÄ
ÔÜØÃÝÓÇÝËÃÞËËÐÎÍÂÙËÏÚÏÝÖÇØ¦ÖÒËßØËÝÇÖ×ÒËÏËÝ¶ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÁÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÁÝ¶ÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÓÄÊÇÝÎÃÊÏÇÁÞËÏÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÁÔÇÞØÄÔÕÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ
ØÕÆÞÕ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÎØÏ¦ÊÔÎ
ÔÏÜÙÇÓËÍ¦ÒÎÊÏÑÇÃÜÙÎÄÚÇÔ
ÙÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖÕØËÃÇÇÔÚÃÑØÏÙÇÁÔÇÔÙßÓÓÇÛÎÚÂÓÕßÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÊÏÇØÑÂÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÑÄÔÚØÇ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏÎÃÊÏÇ
ÖÇØ¦ÚÕÔÙßÔÂÛÎÞÒËßÇÙÓÄÚÕß
ÍÏÇÚÏÝÕÏÑÕÒÕÍÏÑÁÝÓÕßËßÇÏÙÛÎÙÃËÝÚËÒÏÑ¦ÚÕÔËÃÊÇÓÁÙÇÙÚÕÖÒÂÛÕÝ
¸ÂØÛÇËÖËÏÊÂÑÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÏÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÙÜÙÚÄÛÇÂÓÕßÔËÍÜÏÙÚÂÝÇÔ
ÇÖÕßÙÃÇàÇÇÖÄËÊ×¹ÇÖÕÑØÃÛÎÑËÙÚÕ
ÁÑÖÒÎÑÚÕÈÒÁÓÓÇÓÕß®
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Τον... λογαριασμό
του τηλεφώνου
περιμένει
ο Τραμπ
Για την συνομιλία του με τον Ζελένσκι
Των MAGGIE HABERMAN
και MICHAEL CROWLEY

THE NEW YORK TIMES
Από τη μαχητικότητα ÙÚÎÓÕÏØÕÒÇÚØÃÇ
ÓËÚÇÑÏÔÂÛÎÑËÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝ×ØËÝÎ
ÊÏ¦ÛËÙÎÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÝ
ÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÚÏÝÖØ×ÚËÝËØÜÚÂÙËÏÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÓËÚ¦ÚÎÔÖØÄÚÇÙÎ
ÚÎÝÕßÒÂÝÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÍÏÇ
ÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÝËÐÕßÙÃÇÝÓËÚÕËØ×ÚÎÓÇÚÎÝ
ÑÇÛÇÃØËÙÂÝÚÕßÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÕß
ÙÑÇÔÊ¦ÒÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÚÎÒËÌÜÔÏÑÂ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÚÕÔÕÆÒÏÕÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ
©ßÑØÇÔÃÇÝÕÒÕÔÚÃÓÏØËÒÁÔÙÑÏ
ÇÖÄÚÕÔÕÖÕÃÕÕ¬ØÇÓÖàÎÚ¦ËÏÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÁØËßÔÇÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÍÆØÜÇÖÄÚÏÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆßÖÕÉÎÌÃÕßÍÏÇÚÕÞØÃÙÓÇÑÇÏ
ÖØ×ÎÔÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕß¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÇÏÚÕßÍÏÕßÚÕß²¦ÔÚËØÙÚÎÔ
©ßÑØÇÔÃÇ
ÆÓÈÕßÒÕÏÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÖËØÏÁÍØÇÉÇÔÖÜÝÖÇØ¦ÚÏÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÕßÔÇËÓÌÇÔÏÙÛËÃ
ÇÔÁÓËÒÕÝÕ¬ØÇÓÖÐÁÙÖÇÙËÑÇÚ»
ÏÊÃÇÔÙËÕØÍÏÙÓÁÔÕÓÕÔÄÒÕÍÕÓÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÙßÔÜÓÕÙÃÇ¬ÕÇÖÄÍËßÓÇÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÄÓÜÝÚÕ¦ÍÞÕÝ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕßËÃÞËÊ×ÙËÏÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÙÚÎÔËÐ¦ÔÚÒÎÙÎÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕ
Ì¦ÔÎÑËÑÇÛÇØ¦ÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ
¬ÆÖÕßÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÍÏÇÚÎÔ
ËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÕÔ©ÑÇÏÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÕÖØÄËÊØÕÝÓÏÒÕÆÙËÇÙßÔÂÛÏÙÚÇÇØÍ¦ÑÇÏÞÜØÃÝËÏØÓÄÔÕÃÍÕÔÚÇÝÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÇÖÇØÃÛÓÎÙËÚÕßÝ
ÎÍÁÚËÝÑØÇÚ×ÔÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÎÝ
ÙßÔÄÊÕßÚÕß©ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÊßÙÚßÞ×ÝÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏ
ËÔÊÏÇÌÁØÛÎÑÇÔÖÏÕÖÕÒÆÍÏÇÚÕ
ÚÎÒËÌ×ÔÎÓ¦ÚÕßÓËÚÕÔ©ßÑØÇÔÄ
ÖØÄËÊØÕËÒÁÔÙÑÏ

ÆÖÔÎÙÇÇÖÄÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÑÇÏËÃÞÇËÖÇÌÁÝÓËÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÊÏ¦ÌÕØÜÔÞÜØ×ÔÓÁÞØÏÇØÍ¦
ÚÎÔÆÞÚÇÑÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÍÏÇÚÕÑÇÒÄÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝÑÇÏÕ¬ÆÖÕÝËÊ×
ÊËÔÑÇÒÆÖÚËÏÚÃÖÕÚÇÇÖÄÄÒÇÇßÚ¦®ËÃÖËÓËËÓÌÇÔÁÝÖÇØ¦ÖÕÔÕÕ
ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖ
ÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙËËØ×ÚÎÙÎÍÏÇÚÕ
ÚÎÒËÌ×ÔÎÓ¦ÚÕßÓËÚÕÔËÒÁÔÙÑÏ
Õ¬ØÇÓÖÇÔÁÌËØË!ËÔÇÖËÃÒÎÙÇ
ÑÇÔÁÔÇÔ¬ÕÃÊÏÕËÃÖËÑÇÏÕ©ßÑØÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ ÇÓÃÇÖÃËÙÎÊËÔÚÕß
ÇÙÑÂÛÎÑË©ÒÇËÃÔÇÏÓÃÇÌ¦ØÙÇ
¡ÃÇÓËÍ¦ÒÎÌ¦ØÙÇ®©ÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝÁÓÕÏÇàËÚÎÙÚÏÍÓÂËÑËÃÔÎ
ÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÄÚÏÕÏËÖÄÓËÔÕÏ
ÓÂÔËÝÛÇËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÕÏÙËÖËØÃÖÒÕÑÎÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÎÊÏÑÇÙÚÏÑÂ
ÊÏÇÓ¦ÞÎÓËÚÎÔÕÓÕÛËÚÏÑÂËÐÕßÙÃÇ

Οι Ρεπουμπλικανοί
κατηγορούν τους Δημοκρατικούς, που ζητούν
την καθαίρεση του
Αμερικανού προέδρου,
ότι η διαδικασία θα παραλύσει το νομοθετικό
έργο μέχρι τις εκλογές.
ÇØ¦ÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÙßÓÓ¦ÞÜÔ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕßÔÇßÖÕÈÇÛÓÃÙÕßÔÚÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÚÎÝÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÝÙßÔÕÓÏÒÃÇÝÚÕßÓËÚÕÔ
ËÒÁÔÙÑÏÊÆÕÙÚËÔÕÃÚÕßÙßÔËØÍ¦ÚËÝÇÖÕÑ¦ÒßÉÇÔÄÚÏÚÁÚÕÏËÝÓËÛÄÊÕßÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÕ¬ØÇÓÖÙÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÚÕßÓËÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÐÁÔÕßÝÎÍÁÚËÝ!ÑÕÒÇÑËÃÇÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏ¶ÚÁÒÕÝ¶ÎÞ¦ØÎ®
ÖÕßàÎÚ¦ËÏËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦Õ¬ØÇÓÖÇÖÄ
ÚÕÔÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÚÕßËÔÇÖËÃÒÎÙÇÑÇÔÁÔÇÔ©ÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÓË
ØÜÚÕÆÙÇÔÍÏÇÚÕÔ©ßÑØÇÔÄÖØÄË-

O Αμερικανός¨ÌÉÙ¨Ø³iÈÓ³ÉÈÂi0ÖÈÈÓÙÉ³iÖÙ³È$ ³i ÓÑ4Ì¨~iTÑ¨Ñ~³Ê¨{É³iÈÌÚÉit×Ò¨ÑuVÙÉËT³ÑØÒ³ØØ
Ñ³{ÜÑÐKÒÉ³Ñ{Ì³{³ÈØÉÌÐÉÈØÐÊÉØÚÑK¨ÉÚÉËÉÐ{ÑÉ¨ËÜ~i~Ñ{É{~ËÙÈiÙ{~Ñ³{~ÊÙ{ÑÐÒTiÐÉ³iÐÚÉ³{~ÊÉÂÈËÑ
ÙÑËßÇÙÓÁÔËÝÑÇÏÓÁØÕÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÆÓÓÇÞÕÏ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÇÔÇÌÁØÕßÔ
ÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÎÔ
ÁØËßÔÇÍÏÇÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÜÝÛËÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÎÕÖÕÃÇÛÇ
ÍßØÃÙËÏ®ËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÙßÔÜÓÕÚ×Ô¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇ
ÖØÄÙÜÖÇÇÖÄÚÕÔÙÚËÔÄÑÆÑÒÕ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕßßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÄÚÏ
Õ¬ØÇÓÖÊËÔËÖÏÛßÓËÃÔÇÍÃÔËÏÕÚØÃÚÕÝÖØÄËÊØÕÝÙÚÎÔÙÚÕØÃÇÓËÚ¦
ÚÕÔÔÚØÏÕß¬àÄÔÙÕÔÑÇÏÚÕÔ¡ÖÏÒ
ÒÃÔÚÕÔÖÕßÖÇØÇÖÁÓÖËÚÇÏÍÏÇÔÇ
ÑÇÛÇÏØËÛËÃ

Το αίτημα και τα ανταλλάγματα
Για ξεκάθαρο É~K{ÑÐÌ~ÒÈÜÌo{É{~¨{³ÓØ³È¨ÓÙ¨È
0¨ÑÐVÓT³ÑØÐÉÜÉ³ÊÉ{³i³iÜÉ×{~Ê³ÈÉ{~{ËÑÐÉ³$È~¨ÑÌ¨ÌÉÙ¨=ÉÜÓ~{$0¨ÑÐÉÐ×ÑËÇÉ³Ñ{ÑÑÑ{³ÉËÑÌ³
=ÉÜÓ~{ÑÙ{Ñ³ÒÂÉ{³i¨ÑoÐÑ³ËiiÙ{~Ñ³{~ÊØÓ¨ÉÈÑØo{ÑÙ{Ñ×Ú¨ÒVÐÉ³ÌT³Ù{¨{ÐÌ³Öo{È³Ö0ÇÒ{³ÉVÒ³É¨V³
Ù{{~i³{~ÌÈÐKÖÜ{È~¨Ñ{~ÊØÉÉ¨oÉ{Ñ~ÊØÉ³Ñ{¨ÉËÑØ.ÉÑ³ÒÜÜÑoÐÑVåÐÉ¨{~ÑÌØ¨ÌÉÙ¨ØÈÌTÉ³Ñ{ÑÑÙÉÐÉÖÉ{ÑÐÈ³{~Ê
KÊÚÉ{Ñ¨Ø³i$È~¨ÑËÑ~Ñ{Ñ¨ÚÊÉ{³iÜiiÑÐÉ¨{~Ñ{~Ñ³{Ñ¨ÐÑ³{~È¨ÑÖÜ³ËÉK(ËÑÌ³ÑÜÌo{Ñ³È0¨ÑÐ
~¨ÖKÉ³Ñ{iÑÉ{ÜÊÌ³{ÉÙÉTÌÐÉiÒ¨ii³È=ÉÜÓ~{ÑÙ{Ñ³ÒÂÉ{
Ó¨ÉÈÑo{Ñ³Ò{³ÉÚÑiÐÒÉ{ÓÉØ~ÑÚÈ³É¨ÊÉ{Ø³i~Ñ³ÑKÜÊ³ÑÐÉ¨{~Ñ{~~É×ÑÜÑË.³iÈÐ{ÜËÑ³ÈÐÉ³=ÉÜÓ~{V
0¨ÑÐÑÑÑ¨ÒoÉ{³ÖÜÌ³ÈØ³ÑÑÐ×ËKÜiØÑ~¨ËKÉ{ÑØ³É¨ÉÌ³ÈÑÈ¨ÚÉË³É{ÙiÉo¨Ñ×{~ÌÙË~³ÈÁ_À©VÌØ³Ì³{i
Ù{ÉËÙÈiTÒ~É¨³ÑiÜÉ~³¨{~ÒÙË~³ÈÑ³ÈÛiÐ~¨Ñ³{~ÖÌÐÐÑ³Ø
³i¨É~Üo{~ÊÉ¨ËÙ³È¸Æ®Óo{ÉÑÌ³i$È~¨ÑËÑ
ÊØÕÕÕÖÕÃÕÝËÃÖËÑÇÛÇØ¦ÄÚÏÊËÔ
ÊÁÞÛÎÑËÚÎÔÖÇØÇÓÏÑØÂÖÃËÙÎ®
ËÃÖËÕ¬ØÇÓÖ
ÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝËÐÁÌØÇàËÚÎÔÁÓÖÚÎÚÎÔÇÖÕÍÕÂÚËßÙÂÚÕßÍÏÇÚÎÔ
ËÖÏÛËÚÏÑÂÚÇÑÚÏÑÂÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÛÇÙÎÓ¦ÔËÏ
ÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂÚÕßÔÕÓÕÛËÚÏÑÕÆ
ÁØÍÕßÍÏÇÚÕßÝËØÞÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÓÁÞØÏÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
¦ÖÕÏÇÙÚËÒÁÞÎÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß
ËÐÁÌØÇàÇÔÌÄÈÕßÝÍÏÇËÓÌ¦ÔÏÙÎÔÁ-
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ÜÔÓÇØÚÆØÜÔÖÕßÛÇÑÇÚÇÛÁÙÕßÔ
ÍÏÇÚÏÝËÖÇÌÁÝÚÕß¬ØÇÓÖÓËÚÕÔ
©ßÑØÇÔÄÖØÄËÊØÕÇØÄÚÏÎÔÕÓÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß
ÊÎÒ×ÔËÏÁÚÕÏÓÎÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ
ÚÎÔÁØËßÔÇ¦ÒÒËÝßÖÎØËÙÃËÝÚÎÝ
ßÚÏÑÂÝÚÁØßÍÇÝßÖÕÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ
ËÐÇÏÚÃÇÝËÒÒËÃÉËÜÔÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ
ÑÇÏßÖËØÈÕÒÏÑÕÆÌÄØÚÕßËØÍÇÙÃÇÝ
¬ÕÖØÜÃÚÎÝÁÓÖÚÎÝÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓËÓÁÒÎÚÎÝËØÕßÙÃÇÝÑÇÏÚÎÝÕßÒÂÝ
ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÕÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßËÃÔÇÏÑÇÚÇ-

ÒÒÕÏÙÆÓÓÇÞÕÏÚÕß¬ØÇÓÖÄÖÜÝ
Õ§ÏÕÆÚÑÃÔÍÑØÏÚÝÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕßÒÂÝÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÚÕß ÒÃÔÚÕÔËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÎ
ßÖÄÛËÙÎÓÖÕØËÃÔÇËßÔÕÂÙËÏÚÕÔ
¬ØÇÓÖÑÇÛ×ÝÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÔÁÇ
ËØÜÚÂÓÇÚÇÍÆØÜÇÖÄÚÏÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ¡Ö¦ÏÔÚËÔÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄ²ÜØÃÝÔÇÚÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÎÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕßÒÂÝ
§¦ÔÙÏËÒÄÙÏÈÆÛÏÙËÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕß¡Ö¦ÏÔÚËÔ
ÖØÄÚÇÙÎÑÇÛÇÃØËÙÎÝÑÇÚ¦ÚÕß ÒÃÔÚÕÔÁÖÒÎÐËÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝÑÇÛ×ÝÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏ
ÇÔÚÁÊØÇÙÇÔÙÚÎÔÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ

ÖÕßÁÊÜÙËÎÔÕÓÕÛËÚÏÑÂËÐÕßÙÃÇ
ÙÚÎÔÁØËßÔÇËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ®ÒÁËÏÕÑÃÔÍÑØÏÚÝ
ÑÒÎØ¦ÒÄÍÏÇËÖÏÌßÒ¦ÙÙÕßÔ
ÄÓÜÝÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇ
ÚÕÔÖÇÒÏÄÌÃÒÕÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÊÏÑÎÍÄØÕÚÕß¬ØÇÓÖªÕÆÔÚÕÒÌ¬àÕßÒÏ¦ÔÏ©ÖØ×ÎÔÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝËÃÞËËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÓÕÏØÇÙÛËÃÓËÚÕÔ¬ØÇÓÖÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÂ
ÚÕßÄÚÏÎ©ßÑØÇÔÃÇËÃÞËÇÔÇÓËÏÞÛËÃ
ÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
¦ÖÕÉÎÚÎÔÕÖÕÃÇÙÚÎØÃàËÏÖÒÁÕÔ
ÖÇÛÏÇÙÓÁÔÇÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÚËÒÁÞÎÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÕ¬àÕßÒÏ¦ÔÏÙÚÎÔÖØÕÛßÓÃÇÚÕßÔÇËÓÌÇÔÃÙËÏÑ¦ÚÏÖÕßÛÇ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÕÆÙËÚÕÔÖØÄËÊØÕßÖËØÁÈÇÒËÙÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕßÍÏÇÚÏÝ
ÊÂÛËÔÖÇØÇÔÕÓÃËÝÚÜÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔ
ÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖØÜÚÕÆÙË
ÚÕßÝÍÆØÜÚÕßË¦ÔËÃÞÇÔÊÏÇÈ¦ÙËÏ
ÚÎÔÖËØÃÒÎÉÎÚÎÝÙßÔÕÓÏÒÃÇÝÚÕß
ÓËÚÕÔËÒÁÔÙÑÏÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÊËÔ
ÖËØÏËÃÞËÚÃÖÕÚÇÑÇÑÄÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕ
ÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÂ
ÚÎÝÜÝÚÕÒÓÎØÂÑÃÔÎÙÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÝ¬ÕÈØ¦ÊßÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÕ¬ØÇÓÖÙßÓÓËÚËÃÞËÙËËÑÊÂÒÜÙÎÍÔÜØÏÓÃÇÝÞØÎÓÇÚÕÊÕÚ×Ô
ÚÕßÄÖÕßËÓÌÇÔÃÙÛÎÑËËßÊÏ¦ÛËÚÕÝ
ÕÒÒÕÃÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßÄÓÜÝËÃÖÇÔÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝÁÓÕÏÇàËÇÌÎØÎÓÁÔÕÝÑÇÏÇÍÞ×ÊÎÝ

Ατμόσφαιρα εθνικού διχασμού στη Βρετανία
Πρωτόγνωρες καταστάσεις, με ανταλλαγή βαρύτατων χαρακτηρισμών στο Κοινοβούλιο και τον Τζόνσον σε αδιέξοδο
ÓËÏÐÎÚÕßÔÜÚ¦ÚÕßÏÑÇÙÚÎØÃÕß
ÙËÁÔÇÑÇÚ»ËÐÕÞÂÔÖÕÒÏÚÏÑÄàÂÚÎÓÇÑÇÏÎËÚßÓÎÍÕØÃÇÚÕßÄÚÏÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÖÇØÇÖÒ¦ÔÎÙËÚÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇ
ÄÚÇÔÚÎÝàÂÚÎÙËÔÇÇÔÇÙÚËÃÒËÏÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÈÆÛÏÙÇÔÚÎØËÚÇÔÃÇÙËÓÏÇÞÜØÃÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÕÚÁÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÇÏÚÕ¡Ö¦ÑÏÍÞÇÓÊËÔËÃÞÇÔËÓÖÒÇÑËÃÙÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÊÏÇÖ¦ÒÎ

Ποτέ στην πρόσφατη
ιστορία της χώρας
η Δικαιοσύνη
και το Μπάκιγχαμ
δεν είχαν εμπλακεί
στην πολιτική διαπάλη.

Ο Βρετανός ¨ÚÈÈ¨oÌØÐÓÑ³ÐÊÑÈÙ{ÑÖÈÐÉÓTÑÉ³i~{KÈÜÉÈ³{~ÊÜÉ{i×ËÑVÉËÙÉKÈÜÉÈ³ÓØÑÉo~Ñ³ÑÜÉËÈ³ÈØ.È³i¨i³{~ÖØVÉKoÊ~Éi³³iÐÓØ~Ñ{³{ØÓÂ{~¨Ë{ÐÉØi××¨ËÉØÈÙ{ÉÂÊTÚiÑ³{KÖÜ{

¬ÎÔËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇÓÏÇ¦ÒÒÎÇØÔÎÚÏÑÂÁÑÖÒÎÐÎÖËØÃÓËÔË
ÚÕßÝØËÚÇÔÕÆÝÚÎÞ×ØÇÚÎÝ
ÓËÚØÏÕÖ¦ÛËÏÇÝÄÖÕßÎ¦ÑØÇËÐÏ¦ÑÇÏÎØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÂØÏÙÚËØ¦
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÖ¦ÔÚÇÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕ
ÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙË
ÇØÁÔÇÓËÚÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÜÔ
ÇÔÚÃÖÇÒÜÔÖÇØÇÚ¦ÐËÜÔÔÇÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙÕßÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÕÆÝÙËËÓÌßÒÏÕÖÕÒËÓÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ©
ÃÊÏÕÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓÖÂÑËÙÇÔ
ÚÇÆØÕÝËÔßÇÒÕÖÜÒËÃÜÙÚÎÔÖØ×ÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÕßÔÜÚ¦ÚÕßÏÑÇÙÚÎØÃÕß²ÇØÇÑÚÂØÏÙËàÄÓÖÏ®ÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ

ÖØ¦ÐÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÑÇÏÚÇÖËÃÔÜÙÎÝ®ÚÕÔÔÄÓÕÍÏÇÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÕß
)YL_P[ÇÔÊËÔßÖ¦ØÐËÏÙßÓÌÜÔÃÇ
ÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÖØÕÊÕÙÃÇ®ÚÎ
ÓÎßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝËÔÚÕÒÂÝÚÕß
ÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÊËÏÒÕÆÝ®ÚÕßÝ
ÎÍÁÚËÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÑÇÏ
ÇÎÊÃËÝ®ÚÏÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÖÕß
ÚÕÔËÔÄÞÒÎÙÇÔ
ÒÒ¦ÑÇÏÚÕÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚØÇÚÄÖËÊÕËÃÞËÓËØÃÊÏÕÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ¦ÑØÜÝÚÕÐÏÑÂÝÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÝ
ÕßÒËßÚÁÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝËÃÖÇÔÄÚÏÑÏÔÊßÔËÆËÏÎàÜÂÚÕßÝÇÖÄ
ÕÖÇÊÕÆÝÚÕß)YL_P[Ó¦ÒÏÙÚÇÎÄÒÇÁØÏÌÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÊËÔÊÃÙÚÇ-

EPA / NEIL HALL

Το βρετανικό Ô×ÚÇÚÕÏÑÇÙÚÂØÏÕ
ÊËÔÁÞËÏÚÃÖÕÚÇÇÖÄÚÎÊÆÔÇÓÎÑÇÏ
ÚÎÔÇÃÍÒÎÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÖØÏÔÇÖÄÓÄÒÏÝÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÊËÔËÃÞËËÑÊÏÑ¦ÙËÏÓÁÞØÏÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇßÖÕÛÁÙËÏÝÚËØ¦ÙÚÏÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÄÖÜÝ
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÙßÔÁÈÎÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÓËÚÕÔ
ÕÓ×ÔßÓÕÇÒÒ¦ÄÞÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÛËÙÓÄ©ÏÊÏÑÇÙÚÁÝÚÕßÊËÔÌÕØÕÆÔ
ÚÂÈËÔÔÕÕ¬ÆÖÕÝÊËÔÇÙÞÕÒËÃÚÇÏ
ÓËÇßÚÕÆÝÑÇÏÎÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÊËÔ
ÙßÍÑØÇÚËÃÚÇÕÔÄÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÄÞÏÓÄÔÕÕÏØËÚÇÔÕÃÇÒÒ¦ÄÒÕÝÕÑÄÙÓÕÝÁÓÇÛË
ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎÚÕÄÔÕÓÇ
ÚÎÝÒÇÃÊÎÝ¡ÖØÁÔÚÇ²ÁÏÒ¡ËÚÎ
ÊÏÇÓÇÔÚÁÔÏÇÇØ¦ÞÔÎÑÇØÌÏÚÙÜÓÁÔÎÙÚÕÓÇÆØÕÚÇÍÁØÎÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕßÇÔÜÚ¦ÚÕßÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÛËÙÓÕÆ
ÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕßÊÏ¦ÈÇÙË
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÏÝÑ¦ÓËØËÝÚÕÙÑËÖÚÏÑÄ
ÓÏÇÝËÐÄÞÜÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÖÄÌÇÙÎÝ
ÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÖ¦ÚÇÍÕ!ÕÓÄÌÜÔÇ
ÕÏÁÔÚËÑÇÊÏÑÇÙÚÁÝÁÑØÏÔÇÔÖÇØ¦ÔÕÓÎÑÇÏ¦ÑßØÎÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕß
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÔÇÇÔÇÙÚËÃÒËÏËÖÃ
ÖÁÔÚËËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß
ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÙÚÎÔÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇ
ÚÕß)YL_P[
/ÚÇÔÚÕÔÏÕÙÚÄÖÕÒÏÚÏÑÄÖÒÂÍÓÇÑÇÚ¦ÚÕß¬àÄÔÙÕÔÙÚÕÙÆÔÚÕÓÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÎÝÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÝÚÕß
¡ÁÙÇÙÚÕÔÓÂÔÇÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓË
ÁÞÇÙËÚÎÔÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇËÃÊËÈÕßÒËßÚÁÝÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÚÕßÝßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝ
ËÔ×ÈÍÂÑËÎÚÚÎÓÁÔÕÝÑÇÏÙÚÏÝÁÐÏ
ÑØÃÙÏÓËÝÉÎÌÕÌÕØÃËÝÖÕßÊÏËÐÂÞÛÎÙÇÔÙÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÇÔ¦-

ÙËÔÇËÖÏÑÇÒËÙÚËÃÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÚÎÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÚÎÝ¬àÕ ÕÐÖÕß
ÊÕÒÕÌÕÔÂÛÎÑËÙÚÇÚÎÝÞØÄÔÏÇ
ÖÇØÇÓÕÔÁÝÚÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝ
ÇÖÄÇÑØÕÊËÐÏÄÄÒÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÎÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÎ
ÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎÚÕß¡ÖØÁÔÚÇÔ ÕÐ
ÙßàÆÍÕßÚÎÝÊÕÒÕÌÕÔÎÛËÃÙÇÝÕ
ÕÖÕÃÕÝÑÇÚÎÍÄØÎÙËÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑÇÏ
ÚÜÔÊÆÕÖÚËØÆÍÜÔÄÚÏÑ¦ÔÕßÔÚÎ
ÕßÒÂÔÇÓÕÏ¦àËÏÓËÒ¦ÑÑÕÄÖÕß
ÓÕÔÕÓÇÞÕÆÔÇØÑÕÆÊËÝ®
ËÍÕÔÄÝ ËÃÔÇÏ ÄÚÏ Õ ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÁÞËÏÖËØÏÁÒÛËÏÙËÖÕÒÏÚÏÑÄÇÊÏÁÐÕÊÕÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÁÔÇ
ËÞÛØÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÇÊßÔÇÚËÃ

ÔÇÑßÈËØÔÂÙËÏËÔ×ÇÔßÖÕÞØËÜÛËÃÔÇàÎÚÂÙËÏÑÇÏÚØÃÚÎÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÕß)YL_P[ÄÖÜÝÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇÖØ¦ÐËÏÊÆÕÌÕØÁÝÎ¬ËØÁàÇ
¡ÁÏÛÇËÏÙÖØ¦ÐËÏÓËÍ¦ÒÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÑÄÙÚÕÝÇÖÄËÑËÃÔÕßÝÖÕßÙÂÓËØÇ
ÚÕÔÙÚÎØÃàÕßÔËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇÈÍËÏÇÖÄÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕàÂÚÎÙË
ËÑÔÁÕßËÑÒÕÍÁÝÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÇ
ÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÔÇ
ÑÇÚÇÛÁÙÕßÔÉÂÌÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÇÒÒ¦ÞÜØÃÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕßØËÇÒÏÙÚÏÑÁÝÙÑÎÔÁÝÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙÚÎÑÇÔ
ÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÕ©ßËÙÚÓÃÔÙÚËØÑÇÛ×Ý
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖÇØÇÑÇÒÕÆÙËÔÇ
ÚÕÔØÃÐÕßÔÑÇÏÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÂÛËÒËÔÇÚÕÔÑØÇÚÂÙËÏÙÚÎÛÁÙÎ
ÚÕßÍÏÇÔÇÇÔÇÍÑÇÙÚËÃÔÇÖÏËÏÚÕ
ÖÏÑØÄÖÕÚÂØÏ

Περιμένοντας ένα θαύμα
¡ËÇßÚ¦ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÎÓÄÔÎ
ÕÓÇÒÂÊÏÁÐÕÊÕÝÍÏÇÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÛÇ
ÂÚÇÔÔÇÖËÚÆÞËÏÜÝËÑÛÇÆÓÇÚÕÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÙÚÏÍÓÂÝ
ÙÚÎÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÚÕÊÏÂÓËØÕ
©ÑÚÜÈØÃÕß¥ÙÚÄÙÕÙÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝ
ÚÇÛÇÆÓÇÚÇÙÖÇÔÃàÕßÔËÔ×ÊËÔ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏËÖÏÚËßÞÛËÃÓÁÞØÏ
ÙÚÏÍÓÂÝÕßÙÏ×ÊÎÝÖØÄÕÊÕÝÙÚÏÝ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ×ÙÚËÔÇËÒÖÃàËÏ
ÑÇÔËÃÝÖÜÝÄÚÏÊËÔÁÍÏÔËÊßÔÇÚÄ
ÓÁÙÇÙËÚØÃÇÞØÄÔÏÇÛÇËÖÏÚËßÞÛËÃ
ÓÁÙÇÙËÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÒÒ¦ÇÑÄÓÎÑÏÇÔßÖÕÚËÛËÃÄÚÏÛÇ
ËÖÏÚËßÞÛËÃÙßÓÌÜÔÃÇÇßÚÂÊËÔÛÇ
ÊÏÇÌÁØËÏÕßÙÏÜÊ×ÝÇÖÄËÑËÃÔÎÖÕß
ËÃÞËÙßÔÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÎ¬ËØÁàÇ¡ÁÏ
ËÖÕÓÁÔÜÝÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÑÇÔËÃÝÔÇ
ÊËÏÖ×ÝÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÚÎÔÖÕß-

ÒÂÙËÏ®ÙÚÎÔÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÚÕß
ÕÓ¦ÊÇÕØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
¬Õ¦ÒÒÕÙËÔ¦ØÏÕÖÕßÙßàÎÚËÃÚÇÏÙÚÕÔÈØËÚÇÔÏÑÄ¬ÆÖÕÚËÒËßÚÇÃÇËÃÔÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÖÇØ¦ÚÇÙÎ
ÚÕß)YL_P[ÇÒÒ¦ÄÞÏÇÖÄÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÊÎÓÕÙÏËÆÓÇÚÇÕ¬àÄÔÙÕÔÙÑÁÌÚËÚÇÏÔÇ
ßÖÕÈ¦ÒËÏÚËÞÔÏÑÂÖÇØÇÃÚÎÙÎ®ÑÇÏ
ÔÇßÖÕÊËÃÐËÏÙÚÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÔÇÊÏÕØÃÙËÏßÖÎØËÙÏÇÑÄÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ÚÕÔ¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÙËÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓÇàÃÚÕß© ÄØÓÖÏÔÛÇàÎÚÂÙËÏÑÇÏÛÇÖ¦ØËÏÖÇØ¦ÚÇÙÎÇÖÄ
ÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÊËÛÇ
ÖØÕÑÎØÆÐËÏÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝ×ÙÚË
ÕÈØËÚÇÔÏÑÄÝÒÇÄÝÔÇÈÍ¦ÒËÏÚÎ
Þ×ØÇÇÖÄÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÑÄÈÕÔÚÇÝ
ÚÕÔÍÄØÊÏÕÊËÙÓÄÓËÚÕÔÁÔÇÂÚÕÔ
¦ÒÒÕÚØÄÖÕ
ÇØÇÓÁÔËÏÇÓÌÃÈÕÒÕÈÁÈÇÏÇÇÔ
ÚÇ¦ÒÒÇÑÄÓÓÇÚÇÙßÔÇÏÔÁÙÕßÔÙË
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÒÆÙÎÑÇÛ×ÝÕ ÄØÓÖÏÔ
ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÕÊËÑÚÄÝÕÆÚËÇÖÄÚÕßÝ
ßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝÖÕßÚÕÔÛËÜØÕÆÔ
ÇÑØÇÃÕÇØÏÙÚËØÄÕÆÚËÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝ
ÕÖÇÊÕÆÝÚÎÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÖÕßÑÇßÚÎØÏ¦àÕßÔÚÎÓËÙÕÈÁàÏÑÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÕßÙÚÕÛÁÓÇÚÕß)YL_P[!ÙÚÕÖØÄÙÌÇÚÕÙßÔÁÊØÏÕÚÕß¡ÖØ¦ÏÚÕÔÕÏ
ØÍÇÚÏÑÕÃÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇÖÇØÇÖÁÓÉÕßÔÚÕÛÁÓÇÙËÊËÆÚËØÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÄÖÕßÚÕÑÄÓÓÇËÖÏÙÂÓÜÝ
ÛÇÁÞËÏÍØÇÓÓÂÕßÊËÚËØÄÚÎÚÇÝ¬Õ
ÈÁÈÇÏÕËÃÔÇÏÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÙÚÎØËÚÇÔÃÇÕÊËÆËÏÖØÕÝÚÎÔÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎÑ¦ÛÇØÙÎÓÁÙÇÙËÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÁÔÚÕÔÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÖÇÛ×Ô
ÖÕßÊËÔÁÞËÏÐÇÔÇàÂÙËÏÎÞ×ØÇÙÚÎ
ÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
REUTERS, A.P.
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Πατάμε πάνω σε μια χαμένη ήπειρο
Η δημιουργία και η εξαφάνιση της Μεγάλης Αδρίας, τα βαθύτερα τμήματα της οποίας βρίσκονται κάτω από την Ελλάδα
Μπορεί να ÓÎÔËÃÔÇÏÎÞÇÓÁÔÎÚÒÇÔÚÃÊÇËÃÔÇÏÄÓÜÝÎ¡ËÍ¦ÒÎÊØÃÇ
ÑÇÏÈØÃÙÑËÚÇÏÇÑØÏÈ×ÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇ
ÖÄÊÏÇÓÇÝËÈ¦ÛÕÝÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÕÔ
ÓÇÔÊÆÇÚÎÝÍÎÝÙËÏÙÓÏÑ¦ÑÆÓÇÚÇ
ÁÞÕßÔËÔÚÕÖÃÙËÏ®ÚÇßÖÕÒËÃÓÓÇÚÇ
ÓÏÇÝÖÇÒÇÏ¦ÝÎÖËÃØÕßÖÕßÑ¦ÖÕÚË
ËÑÚËÏÔÄÚÇÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÌØÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÙÚÎÔÙÚÕØÃÇËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÑÇÚÄØÛÜÙÇÔÔÇÇÔÇÖÇØÇÙÚÂÙÕßÔ
ÓËÚÄÙÎÇÑØÃÈËÏÇÚÎÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂÍËÜÒÕÍÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÒËÑ¦ÔÎÝ
ÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎ
¡ËÍ¦ÒÎÊØÃÇÇÖÄÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÂ
ÚÎÝ×ÝÚÎÔÑÇÚÇÈÆÛÏÙÎÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßÓÁØÕßÝÚÎÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔ
ËßØÇÙÏÇÚÏÑÂÖÒ¦ÑÇ
ËÜËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÇÖÄÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ©ßÚØÁÞÚÎÝÙßÔÚÄÔÏÙÇÔÚÎÔÁØËßÔÇÙËÚØÏ¦ÔÚÇÞ×ØËÝÚÎÝËßØÆÚËØÎÝÓËÙÕÍËÏÇÑÂÝ
ÒËÑ¦ÔÎÝÇÖÄÚÎÔÙÖÇÔÃÇ×ÝÚÕ
Ø¦ÔÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÙÚÇÄØÎÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝßÖÕÒËÃÓÓÇÚÇÚÎÝÞÇÓÁÔÎÝÇßÚÂÝÎÖËÃØÕß

ËÃÔÇÏÖØÜÚÕÌÇÔÁÝ®ÖØÕÙÁÛËÙËÕ
¦ÒÒÕÝËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝ
ÁØËßÔÇÊËÃÞÔËÏÄÚÏÓÁÙÇÙË
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇÊÎÒÇÊÂ
ÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËÖÕÞÂÎ
¡ËÍ¦ÒÎÊØÃÇÖÕßÇØÞÏÑ¦ËÃÞË
ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝËÃÞËËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃËÞ¦ÙÚËÚÎÔÚÒÇÔÚÃÊÇ®ÁÍØÇÉËÕ
ÌÇÔ²ÃÙÓÖËØÍÑËÔÙÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÏÙÚÕÒÄÍÏÕÄÚÇÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÎÝÁØËßÔÇÝ
¬ËØ¦ÙÚÏÕÝÇØÏÛÓÄÝÚÕßØÏÙÚ×Ô
ÖËØÔ¦ËÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÚÏÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÕßÙÚÎÞÇÓÁÔÎÂÖËÏØÕÚÎÝ
¡ËÍ¦ÒÎÝÊØÃÇÝÞÜØÃÝÔÇÚÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃ®

Οι δυσκολίες

Δεκαετής έρευνα
ÔÇÒÆÕÔÚÇÝÖËÚØ×ÓÇÚÇÇÖÄ
ÖËØÃÖÕßÚÕÖÕÛËÙÃËÝÓËÚÎ
ÈÕÂÛËÏÇÖØÕÎÍÓÁÔÕßÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆ
ÖÕßÊËÔÂÚÇÔÊÏÇÛÁÙÏÓÕÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÍËÔÏÁÝËØËßÔÎÚ×ÔÎ
ÕÓ¦ÊÇÚÕßÑÇÛÎÍÎÚÂ§Ú¦ÕßËÌÇÔ
²ÃÙÓÖËØÍÑËÔÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÈÂÓÇÖØÕÝÈÂÓÇÚÏÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕßÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÔÚÕÔ
ÙÎÓËØÏÔÄÞ¦ØÚÎÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕß
ÙßÒÒÕÍÂÑÇÏÎËÖËÐËØÍÇÙÃÇÙÚÕÏÞËÃÜÔÊÏÂØÑËÙÇÔÖ¦ÔÜÇÖÄÊÁÑÇ
ÞØÄÔÏÇËÔ×ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝ
ÁØËßÔÇÝÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑÇÔÙÚÏÝÇØÞÁÝËÖÚËÓÈØÃÕßÙÚÎÔËÖÏÛË×ØÎÙÎ.VUK^HUH9LZLHYJO
ÇÒÒÎÒÕßÞÃÇÖÕßÕÊÂÍÎÙË
ÙÚÎÔÙÎÓËØÏÔÂËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÍËÜÓÕØÌÕÒÕÍÃÇÚÎÝÓËÙÕÍËÏÇÑÂÝ
ÒËÑ¦ÔÎÝÇØÞÃàËÏÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏ!ØÏÔ
ÇÖÄÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÞØÄÔÏÇÎÑÕÔÚÈ¦ÔÇÎÓËÍ¦ÒÎ
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Τα επιφανειακά
πετρώματά της σήμερα
αποτελούν τμήμα των
οροσειρών των Αλπεων,
των Απέννινων, της
Πίνδου, της Ροδόπης,
του όρους Ταύρος.
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Σημαντικός «σύμμαχος»
των επιστημόνων
ήταν τα προϊστορικά
βακτήρια που
ευθυγραμμίζονταν
με το μαγνητικό πεδίο
της Γης.
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ÖØÏÔÙßÓÈËÃÇßÚÄ
¬ÕËØÍÇÒËÃÕÚÎÝÚÕÓÕÍØÇÌÃÇÝÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÜÔÙËÏÙÓÏÑ×Ô
ÑßÓ¦ÚÜÔÁÞËÏÜÙÚÄÙÕÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÔÇÑÕÏÚ¦ÐÕßÔ®ÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÚÏÙßÔÁÈÎ
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Ερευνα κατέρριψε μύθους και στερεότυπα για τις γάτες
Παρά τη φαινομενική τους επιφυλακτικότητα, είναι κοινωνικά ζώα και δημιουργούν σχέσεις με τους ανθρώπους
Της RACHEL NUWER
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Δεν μας πλησιάζουν
μόνο για να φάνε,
μαθαίνουν το όνομα
που τους δίνουμε
και δένονται με
τον ιδιοκτήτη τους.

Γάτα ~{ÐÒ³Ñ{Ñ~ÈÐ{ÐÓi³~É×ÒÜ{Ð{~¨Ö~¨{³{Ö${É¨{Ì³É¨ÉØoÒ³ÉØ¨³{ÐÖÑÑÜÜiÜÉ{Ù¨ÒÈ
ÐÉÑÚ¨ÈØÑ¨ÒÑ×ÒÉÊÑÑËÂÈÐÉÑ{TËÙ{ÑVÜÓÉ{É¨ÉÈi³ÓØ

ÖÕßÚÕßÝÙÚÁÒÔÕßÓËÇÖÒÕÆÙÚÇÚÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÙÜÙÚÂ®ÒÁËÏÎÊØÏÚ¦Ò
Ë ÓÏÇ ÓËÒÁÚÎ ÚÎÝ ÃÊÏÇÝ ÑÇÏ
ÙßÔËØÍÇÚ×ÔÚÎÝÚÕÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÄÚÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÍ¦ÚËÝ
ÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙÕßÔ
ÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÇØ¦ÔÇÌ¦ÔËÂÔÇ
ÖÇÃÐÕßÔÓËÖÇÏÞÔÃÊÏÇÆÕÞØÄÔÏÇ

ÇØÍÄÚËØÇÎÃÊÏÇËØËßÔÎÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉËÄÚÏÕÏÍ¦ÚËÝØßÛÓÃàÕßÔ
ÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÝÇÔ¦ÒÕÍÇÓË
ÚÕÖÄÙÎÖØÕÙÕÞÂÚÕßÝÊÃÔÕßÓËÒÒÕÏËØËßÔÎÚÁÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔÄÚÏÕÏ
Í¦ÚËÝËÃÔÇÏËßÇÃÙÛÎÚËÝÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÑÇÏÙÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖÕßËÑÊÎÒ×ÔÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÍÆØÜÚÕßÝ

ÇÒÒ¦ÑÇÏÄÚÏÛßÓÕÆÔÚÇÏÚÇÕÔÄÓÇÚÇ
ÖÕßÚÕßÝÊÃÔÕßÓË
ËØËßÔÎÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÚÎÝÊØÕÝ
ÏÚ¦ÒËÖÏÙÚØ¦ÚËßÙË ÍÇÚ¦ÑÏÇ
ËÔÂÒÏÑËÝÍ¦ÚËÝÑÇÏÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÕßÝÍÏÇÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÁÔÇÖËÃØÇÓÇÚÕÕÖÕÃÕÓÁÞØÏ
ÚÄÚËÇÌÕØÕÆÙËÑßØÃÜÝÙÑÆÒÕßÝ

ÑÇÏÖÏÛÂÑÕßÝËÒÁÍÞÕÔÚÇÝÚÏËÃÊÕßÝÊËÙÓÕÆÝÇÔÇÖÚÆÙÙÕßÔÓË
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÚÕßÝÌØÕÔÚÃàÕßÔÔ¦ÒÕÍÇÖËÏØ¦ÓÇÚÇÍÃÔÕÔÚÇÏÓËÔÂÖÏÇ
ÚÕËÔÒÄÍÜÖËÃØÇÓÇÖÕßÑØ¦ÚÎÙËÁÐÏÒËÖÚ¦ÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÜÔ
ÇÏÒÕßØÕËÏÊ×ÔÁÓÖÇÏÔÇÔÓËÚÇà×Ç

ÚÕßÝÙËÁÔÇÓÎÕÏÑËÃÕÊÜÓ¦ÚÏÕ
ÖËÏÚÇÇÖÄÊÆÕÒËÖÚ¦ÕÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÁÈÍÇÏÔËÇÖÄÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÇÌÂÔÕÔÚÇÝÖÃÙÜÚÎÍ¦ÚÇÓÏÇËÓÖËÏØÃÇ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÙÚØËÝ
ÙÚÕà×Õ©ÚÇÔÕÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝËÖÁÙÚØËÌËÊÆÕÒËÖÚ¦ÇØÍÄÚËØÇÕÏ
ËØËßÔÎÚÁÝ ÖÇØÇÚÎØÕÆÙÇÔ ÚÎÔ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßà×Õß
ËØÃÖÕßÚÇÊÆÕÚØÃÚÇÚÜÔà×ÜÔÁØÞÕÔÚÇÔÔÇÞÇÏØËÚÂÙÕßÔÚÕÔ
ÏÊÏÕÑÚÂÚÎÚÕßÝÑÇÏÐÇÔ¦ØÞÏàÇÔ
ÚÎÔËÐËØËÆÔÎÙÎÚÕßÊÜÓÇÚÃÕß
ËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÑÇÚ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÙÚÕÔÙßÔÕÊÄÚÕßÝ©ÏËØËßÔÎÚÁÝÙßÓÖÁØÇÔÇÔÄÚÏÕÏÍ¦ÚËÝËÃÞÇÔ
ÙßÔÊËÛËÃÓËÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÕßÝ
ÛËÜØ×ÔÚÇÝÚÕßÝÇÙÌÇÒÂÈ¦ÙÎÙË
ÁÔÇÇÈÁÈÇÏÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÁØËßÔÇÝ
ÂÚÇÔÖÇØÄÓÕÏÕÓËËÑËÃÔÇÚÜÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÜÔÖËÏØÇÓ¦ÚÜÔÖÕßÇÌÕØÕÆÙÇÔÙÑÆÒÕßÝÑÇÏÔÂÖÏÇÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔÔÎÖÃÜÔÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÖÕßËÓÌ¦ÔÏàËÖØÄÙÊËÙÎÞ¦ØÎÙÚÕ
ÇÃÙÛÎÓÇÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÂÚÇÔ 
ËÔ×ÙÚÕßÝÙÑÆÒÕßÝÍÆØÜÙÚÕ 
©ÙÕÖÏÕÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚÕßÓËÍÆØÜÇÖÄÚÏÝÍ¦ÚËÝ
ÚÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÈÒÁÖÕßÓËÄÚÏ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦à×ÇÍÏÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÕÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÃÊËÙÓÕÃÁÞÕßÔ
ÐËÞÜØÏÙÚÂÙÎÓÇÙÃÇ®ÇÖÕÌÇÃÔËÚÇÏ
ÎÊØÏÚ¦Ò
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Ολοένα ~Ñ{É¨{Ì³É¨{É{³ÊÐÉØ~ÑÚÙioÖ³iÑÚ¨Ì³i³Ñ³i¨³ÑËÑ³×È{~Ì¨V³iÑ³ÉÜÉÐÑ³{~ÊT¨Êi³iØoiØ~Ñ{³ioÑÜÒÇ{ÑÑÒ³ÈÂiÈÙ{Ñ×ÑÜËÇÉ{³iÈoÉËÑ³iØÚÒÜÑÑØ

«Φυσικές λύσεις» για την προστασία του πλανήτη
Πολλές φορές, ο ίδιος «πολεμάει» την υπερθέρμανση του κλίματος, που προκαλείται από το διοξείδιο του άνθρακα και τις βιομηχανίες
Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σαν πυροτέχνημα,ÎÞØÕÔÎÑØÁÚÇ
¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÓÇàÁÉËÏ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÖÒÂÛÎÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÍÏÇÔÇÊÏÇÓÇØÚßØÎÛÕÆÔ
ÍÏÇÚÎÔÕÑÔÎØÃÇÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ
ÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖØÄÒÎÉÎÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÖßØÕÊÕÚ×ÔÚÇÝ
ÓÏÇÁÔÚÕÔÎÙßàÂÚÎÙÎ©ÇÑÚÏÈÏÙÓÄÝÚÎÝÕßÎÊÂÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÝ
ÇÑÚÏÈÃÙÚØÏÇÝÖØÕÑ¦ÒËÙËÖÕÏÑÃÒËÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ¶ÑÇÏÊËÔÂÚÇÔÄÒËÝ
ÛËÚÏÑÁÝ¶ÜÙÚÄÙÕÇßÚÂÇÑØÏÈ×Ý
ÂÚÇÔÑÇÏÎËÖÏÊÃÜÐÎÚÕßÔËÇØÕÆ
ÑÕØÏÚÙÏÕÆ!ÔÇÇØÞÃÙËÏÕÊÏ¦ÒÕÍÕÝ
ÍÏÇÚÎÔßÖÇØÐÏÇÑÂÑØÃÙÎÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÁØÞËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÕÖÒÇÔÂÚÎÝÑØÁÚÇÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÕÔ
ØÄÒÕÚÎÝÑÇÏÊËÔÖØÕÚËÃÔËÏÒÆÙËÏÝ
ÖÇØÕÚØÆÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ

Τα δάση και οι ωκεανοί
λειτουργούν ως πνεύμονες, απορροφώντας
την πλειονότητα των
«βρώμικων» εκπομπών,
της ανθρωπογενούς
δραστηριότητας.

Κατά ³iÙ{Ò¨~É{Ñ³ÈåÈoÖ³ÈV³i¨ÑÇ{ÜËÑ~Ñ³Ño¨Ò×i~ÑÈÜ{~Ò´ÆÆÈ¨~Ño{ÓØ³i~Ñ¨Ù{Ò³ÈåÐÑÇËÈ(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÑ¨{ÚÐÌTÉÙÌ³¨{ÜÒ{³È¨~Ño{È~Ñ³Ño¨Ò×i~Ñ³É¨È{ÌåÖoÈ³VÌØÑÙÉ{~ÖÈ³Ñ³{TÉËÑ³È Ú{~Ö³{³Ö³ÈÛ{Ñ³iÐ{~ÊØ ¨ÉÈÑØ

ÔÇÇÑÕÆÙËÏÚÕßÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏ
ÚÇÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑ¦ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚ¦
ÚÕßÝ±Ö¦ØÞËÏ¦ÒÒÜÙÚËÓÏÇßÖÁØÕÞÎÙÞÁÙÎÓËÚÇÐÆÚÕßËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÑÇÏÚÜÔÖÇÏÊÏ×Ô!
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÙßÞÔ¦ÚÄÙÕÇÖÒÂÖÕßÓÁÞØÏÑÇÏÁÔÇ
ÞØÕÔÕÚÎÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÖÒÂØÜÝ
ÔÇÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÚÜÔËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔËÃÔÇÏÖÜÝ
ÕÏÒËÍÄÓËÔËÝÌßÙÏÑÁÝÒÆÙËÏÝ®ÍÏÇ
ÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÚÕÑÒËÏÊÃ®ÍÏÇÚÕÈÏ×ÙÏÓÕÓÁÒÒÕÔ

¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÕÃÊÏÕÝÕÖÒÇÔÂÚÎÝ
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÖØÕÙÌÁØËÏÚÎÒÆÙÎ
ÙÚÎÔßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝ
ÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÕÊÏÕÐËÃÊÏÕ
ÚÕß¦ÔÛØÇÑÇÑÇÏÚÏÝÈØ×ÓÏÑËÝ®
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ
¬ÇÊ¦ÙÎÑÇÏÕÏÇÖÁØÇÔÚÕÏÜÑËÇÔÕÃÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝÖÔËÆÓÕÔËÝ
ÚÎÝÐÎØ¦ÝÑÇÏÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÇÖÕØØÕÌ×ÔÚÇÝÓËÍ¦ÒÕ
ÓÁØÕÝÚÜÔËÑÖÕÓÖ×Ô¦ÔÛØÇÑÇÚÎÝ
ÇÔÛØÜÖÕÍËÔÕÆÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
Ï»ÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙ-

ÙÄÚËØÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÛÕÊÎÍÕÆÔ
ÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÜÔÌßÙÏÑ×ÔÖÄØÜÔÙÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÞØÂÙÎÚÎÝÍÎÝÑÇÏÙÚÎ
ÍÇÒ¦àÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÖÕßÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏ
ÚÎÔßÍËÃÇÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ
ØÄÙÌÇÚÎÁÑÛËÙÎÚÎÝÏÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇÚÎÔÒÒÇÍÂ
ÚÕß ÒÃÓÇÚÕÝ07**ÁÑØÕßÙËÚÕÔ
Ñ×ÊÜÔÇÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÖØÕÝÇßÚÂ
ÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÖÕÙÕÚÏÑÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎÔÑÇÚ¦ÞØÎÙÎÚÕßËÊ¦ÌÕßÝ
ÚÎÝÍÎÝÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÖËØÏÄØÏÙÚÎ

Αποκατάσταση των δασών
Μία απόÚÏÝÖÏÕÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔËÝ
ÒÆÙËÏÝÓËÚÎÔÖÒÂØÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔ
ËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÔÇÊ¦ÙÜÙÎÔÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÇØ¦ÊÕÐÕ
ËÃÔÇÏÖÜÝÕÏÖØÜÚÕÖÄØÕÏÚÎÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÇßÚÂÝËÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÞ×ØËÝÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÎÔÌØÏÑÂ
ÑÇÏÙÚÎ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇ!ÇÖÄ
ÚÎÔÔÊÕÔÎÙÃÇÓÁÞØÏÚÎÔÑÇÓÖÄÔ
ÊËÑ¦ÊËÝÞ×ØËÝÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÊÇÙ×ÔÍÏÇÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔÚÎÔËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÜÔÇÖÜÒËÏ×ÔÚÎÝÞÒÜØÃÊÇÝÑÇÏÚÎÝÖÇÔÃÊÇÝÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÇÔËÆÛßÔÎÝ
ÍËÜØÍÃÇÝÑÇÏËÐÄØßÐÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÜÔÇÔÇÍÑ×ÔÚÕßÇßÐÇÔÄÓËÔÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÕßÝ
¦ÔÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÓËÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÓËÑÇÏËÔÏÙÞÆÙÕßÓËÚÇ
ßÖ¦ØÞÕÔÚÇÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇÛÇÓËÏ×ÙÕßÓËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎËßÖ¦ÛËÏÇÁÔÇÔÚÏÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÒÒÇÍÂÝ®ÇÔÁÌËØËËÔÇÔÇÓÕÔÂÚÎÝ
ÙßÔÄÊÕßÑÕØßÌÂÝÚÕß©ÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÎÝ
©ÐÌÄØÊÎÝ§¦ÚÇÒÏÁÔÚÕÔÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖÜÝËÏÊÏÑ¦ÙËÌÚÜÞÄÚËØËÝ
Þ×ØËÝÚÁÚÕÏÇÓÁÚØÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÚÎÓÕÔÇÊÏÑÂÖØÕÙÏÚÂÒÆÙÎÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ®Ø¦ÍÓÇÚÏÙÚÎÔÔÊÕÔÎÙÃÇ
ËÊ×ÑÇÏÊÆÕÓÂÔËÝÕÏÊÏËÛÔËÃÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÚÕÕÒÒÇÔ-

ΔάσοςÑÌÐÑo~¨ÌK{ÑÙÓ³¨Ñ
³iÙiËÑ0Èo~É~¨{ÐÓ
ÉËÙØÙÒÈØ³È³¨{~~Ñ{
³¨{~ÚÑÜÒ{Ñ~³VÉ~³ÌØ
ÑÌÉÖÐÑØVÉËÑ{~Ñ{×¨ÒoÐÑ
ÓÑ³{³K¨T³É
ÊÏÑÄÃÊØßÓÇ,JVZOHWLÖÕßÖØÕÜÛËÃÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝ
ÓËÚÎÌÆÙÎËØÍ¦àÕÔÚÇÏÖßØËÚÜÊ×Ý
ÍÏÇÔÇËÍÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÁÔÇÇÖÁØÇÔÚÕÊ¦ÙÕÝÇÖÄÓÇÍÑØÄÈÏÇÊÁÔÚØÇ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÃÊÕÝÊ¦ÙÕßÝÚÜÔ

ßÖÕÚØÕÖÏÑ×ÔÑÇÏÚØÕÖÏÑ×ÔÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔÇÑÚ×ÔÖÕßÑßØÏÇØÞËÃÚÇÏÇÖÄ
ÇÔËÑÚÏÑ¦ÙÚÕÇÒ¦ÚÏÐßÒ×ÊÎÌßÚ¦
ÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕËÑÚÄÝÇÖÄÖÔËÆÓÕÔÇÝ
ÒËÏÚÕßØÍËÃÑÇÏÜÝÌØ¦ÍÓÇÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÏÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝÈØÕÞÕÖÚ×ÙËÏÝËÔ×ÖØÕÙÌÁØËÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÈËÒÚÏ×ÔÕÔÚÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÇÒÏËÃÇÑÇÏÚÕßÝÖÒÎÛßÙÓÕÆÝÚÜÔ
ÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔÕØÍÇÔÏÙÓ×Ô¬ÕÖØÄÚàËÑÚÊËÔÁÞËÏÑÇÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÑÇÏ
ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚ¦ÚÕßËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ËÔÛÇØØßÔÚÏÑ¦ÖÕßÂÊÎ¦ÒÒËÝ
ÇÖÕÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÓÇÍÑØÄÈÏÜÔÊÇÙ×ÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇÙÑÇØÏ¦ÙÚÎÔ
¬ÇáÒ¦ÔÊÎÙÚÏÝ¢ÏÒÏÖÖÃÔËÝÙÚÎ¡ÇÒÇÏÙÃÇÑÇÏÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÊÇÙ×Ô
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Κάτι αλλάζει στο «τριφύλλι»
Η Ομόνοια πραγματοποίησε εξαιρετική αρχή φέτος και δείχνει έντονα στοιχεία επανόδου
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ

Αυτό που ζει ο κόσμος της Ομόνοιας
αυτές τις μέρες είναι πολύ… γλυκό.
Γλυκύτατο! Και το περίμενε χρόνια.
Περίμενε μια χαραμάδα φωτός μέσα
στο έρεβος που ζούσε τα τελευταία
χρόνια. Και το ζει ακόμη για να είμαστε
ακριβείς. Το έρεβος θα εξαφανιστεί και
το φως θα χυθεί άπλετο όταν «η βασίλισσα επιστρέψει στο θρόνο της».
Προς το παρόν εκείνο που φαίνεται
είναι, επαναλαμβάνουμε, χαραμάδα
φωτός. Μέχρι να γίνει διάχυτο θα πρέπει
να υπάρξει αναμονή. Που για τον κόσμο
της Ομόνοιας δεν θα είναι… γλυκιά.
Η Ομόνοια στα πρώτα τέσσερα ματς
του πρωταθλήματος μετρά 10 βαθμούς,
με απολογισμό 3 νίκες και 1 ισοπαλία.








Παρουσιάζει ποιότητα,
χαρακτήρα, σφυγμό,
πιστή εφαρμογή πλάνου
και δυνατότητες διεκδίκησης στόχων που ταιριάζουν
στην ιστορία της.
Άστε που η έλλειψη των δύο βαθμών,
από την απόλυτη συγκομιδή, οφείλεται
σύμφωνα με την καθολική φίλαθλη
εκτίμηση –είναι από τις ελάχιστες φορές
που υπάρχει φίλαθλη απόλυτη ομοφωνία– αποκλειστικά και μόνο στην κακή
διαιτησία του Γιώργου Νικολάου στο
ματς με την ΑΕΚ στη Λάρνακα.
Τα αποτελέσματα βρίσκονται σε αιτιώδη συνάφεια με την αγωνιστική παρουσία της ομάδας που δεν έχει καμία,
μα καμία σχέση, με αυτήν που βλέπαμε
τα τελευταία χρόνια και ειδικά τις τελευταίες δυο σεζόν που η κατάσταση
έφθασε σε σημεία τραγικότητας και
ανεπίτρεπτα για την ιστορία της ομάδας.
Η νεοφανής αυτή εικόνα έρχεται από
το… παρελθόν. Παρουσιάζει ποιότητα,
χαρακτήρα, σφυγμό, πιστή εφαρμογή
πλάνου και δυνατότητες διεκδίκησης
στόχων που ταιριάζουν στην ιστορία
της. Πιο ειδικά γίνεται ιδιαίτερη μνεία
στην κεντροεπιθετική γραμμή της οποίας η λειτουργία δείχνει εξαιρετική και
βέβαια αποδοτική. Κυρίως λόγω Τιάγκο
Φερέιρα που βρίσκεται σε εξαιρετική
κατάσταση και με τις κινήσεις του με
τη μπάλα ή χωρίς και τα σερβιρίσματα
του δίνει το τέμπο στην ομάδα.
Η Ομόνοια διήλθε μέσω ενός προγράμματος με σεβαστό βαθμό δυσκολίας, περιέχον δύο ντέρμπι (με ΑΕΚ και
Απόλλωνα με ισοπαλία στο πρώτο και
νίκη στο δεύτερο), ενώ έχει πετύχει 7
γκολ, δεχθείσα δυο από ισάριθμα κτυπήματα πέναλτι.
Όλα δείχνουν ότι το καλοκαίρι η

Eγιναν και φέτος αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, με παίκτες όπως ο Τιάγκο να αποδεικνύονται πολύτιμες μονάδες για την ομάδα.

Ο Χένινγκ Μπεργκ είναι μέχρι τώρα

από τους πρωταγωνιστές της φετινής
Ομόνοιας, αλλάζοντας τη νοοτροπία και
την αγωνιστική παρουσία της ομάδας.
δουλειά των Νεόφυτου Λάρκου, Σίμου
Ταραπουλούζη με την αυτονόητη καθοριστική συμβολή και του Χένιγκ
Μπεργκ ήταν επιτυχής. Οι αγορές δείχνουν να είναι προσεγμένες, έχουν δώσει στην Ομόνοια ένα στυλ trendy μη
ομοιάζον καθόλου με το στυλ των δυο
τελευταίων χρόνων όπου η ομάδα εμφανιζόταν με βαριά παλτά. Πολύ βαριά...
Φρανσίς Ουζόχο, Μίκαελ Λούφτνερ,
Ανταμ Λανγκ, Γιαν Λέσγιακς, Βίτορ
Γκόμεθ, Τιάγκο Φερέιρα και Χεν Έζρα,
είναι οι νεοφερμένοι που δήλωσαν παρόντες και στα τέσσερα παιχνίδια που

έγιναν μέχρι τώρα. Όλοι δε πλην του
Ισραηλινού δεν έχασαν λεπτό (360 λεπτά). Όλοι έχουν δείξει μέχρι τώρα
πολύ θετικά στοιχεία και ως σύνολο
δείχνουν δυνατότητες, που απουσίαζαν
τα προηγούμενα χρόνια.
Μέχρι στιγμής έχει σημειωθεί η συμμετοχή 19 ποδοσφαιριστών σε μόλις
τέσσερις αγώνες πρωταθλήματος. Ο
Χένιγκ Μπεργκ δείχνει να υπολογίζει
σε όλους τους ποδοσφαιριστές του και
το δείχνει, με τον τρόπο που χειρίζεται
το υλικό που έχει στα χέρια του. Μια
και μιλάμε για το Νορβηγό δείχνει να
έχει επιμονή στο εκάστοτε αγωνιστικό
του πλάνο ενώ εμφανίζεται να είναι
και ευέλικτος. Για παράδειγμα στον
αγώνα με την ΑΕΚ στη Λάρνακα, μόλις
είδε στο πρώτο τέταρτο ότι το να δώσει
η ομάδα του γήπεδο στον αντίπαλο
δεν ήταν αποδοτικό, το άλλαξε και διέταξε πίεση ψηλότερα.
Δείχνει επίσης να έχει καλή επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές του ενώ
με τις δηλώσεις που κάνει κάθε φορά
δείχνει ανάλογα με το χρόνο παραμονής
του στο νησί - ενταγμένος στο νέο του
περιβάλλον.
Ο κόσμος της ομάδας συσπειρωμένος
σε βαθμό υπερθετικό, βοηθούντος και
του Γιώργου Νικολάου που τους έκανε
να νιώσουν το αίσθημα της αδικίας,
έχει ήδη καταρρίψει το ρεκόρ προσέλευσης σε γήπεδο στη μετά κάρτα
εποχή από το πρώτο κιόλας εντός έδρας
ματς (9.0 53 με Νέα Σαλαμίνα), ενώ στο
δεύτερο εντός έδρας με αντίπαλο τον

Απόλλωνα ο αριθμός έγινε πενταψήφιος
(10.196). Θυμίζουμε ότι το ρεκόρ που
κατέχει η Ομόνοια σημειώθηκε τη σεζόν
2003-04 που η ομάδα της Λευκωσίας
κατά μέσο όρο σε εντός έδρας αγώνες
διέθεσε 11.003 εισιτήρια. Συγκεκριμένα
σε 13 αγώνες πρωταθλήματος διέθεσε
143.039 εισιτήρια. Εννοείται ότι αν η
Ομόνοια συνεχίσει τοιουτοτρόπως το
ρεκόρ δεν θα μείνει για πολύ.

Διορθώσεις
Όλο αυτό το σκηνικό δεν είναι…
ολοκληρωμένο. Δεν είναι ολοκληρωμένο
γιατί περιέχει μόνο τα θετικά στοιχεία.
Υπάρχουν και πράγματα στην ομάδα
που χρειάζονται διόρθωση. Πέραν του
σκέλους που λέγεται έλλειψη ενός ολοκληρωμένου αμυντικού χαφ – χωρίς
να σημαίνει ότι αυτοί που αγωνίζονται
στερούνται δυνατοτήτων που δεν φτιάχνεται τώρα. Πρέπει να διορθωθούν
τα αμυντικά ατομικά λάθη που είναι
ανεπίτρεπτα για ομάδα με υψηλούς
στόχους. Επίσης χρειάζεται άμεση επίλυση το πρόβλημα που λέγεται πτώση
της απόδοσης της ομάδας όσο το ματς
προχωρεί. Το φαινόμενο παρουσιάστηκε
σε όλα τα ματς με εντονότερη μορφή
στο τελευταίο με τον Απόλλωνα. Είναι
κατά τις ενδείξεις θετικό για την Ομόνοια το ότι υπάρχει διακοπή αυτό το
Σαββατοκύριακο.
Τη βδομάδα που διανύσαμε - το διήμερο Δευτέρα Τρίτη - οι ποδοσφαιριστές
πέρασαν από προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ανακοινώσεις - ποινές

Από τη μία, η λογική του να αποδίδεις

ευθύνη σε σωματεία ή ποδοσφαιρικές
εταιρίες για ανακοινώσεις ή αναρτήσεις
οργανωμένων οπαδικών συνόλων. Πώς
θα μπορούσε δηλαδή μια διοίκηση να
ελέγξει το τι γράφουν και αναρτούν οι
οπαδοί, όταν σε πολλές περιπτώσεις οι
ανακοινώσεις των οπαδών αυτών στρέφονται και ενάντια στις διοικήσεις των
ομάδων τους! Από την άλλη βέβαια,
στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτη.
Γιατί ο συγκεκριμένος κανονισμός στην
προκήρυξη με την έγκριση ή την ανοχή
ή έστω την μη αντίδραση των ίδιων των
σωματείων πέρασε. Γιατί έχει πολλές
φορές λεχθεί, πως άρθρα στην προκήρυξη προστίθενται, αφαιρούνται ή τροποποιούνται σε γενικές συνελεύσεις..

* * * * *

Σούπερ Καπ - Αναβολή

Γνωρίζαμε εκ των προτέρων, πως θα

υπήρχε η ανάγκη για αναβολή κάποιων
αγώνων λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ομάδων μας. Και η ανάγκη θα
μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη, γιατί
εφικτό ήταν να βρεθεί τουλάχιστον άλλη μία ομάδα στα πλέι οφ του Γιουρόπα
Λιγκ. Γνωρίζαμε, επίσης, εκ των προτέ-

ρων, πως εντός Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις για την εθνική ανδρών. Και όμως,
σπαταλήσαμε (όπως και πέρσι) ένα
Σαββατοκυρίακο για τον αγώνα του
Σούπερ Καπ. Μια διοργάνωση και ένας
αγώνας ο οποίος, κακά τα ψέματα, γίνεται απλά για να γίνει και ας κρίνει ένα
τίτλο. Και αφού με πολλές αλλαγές
αγωνίζονται κάθε χρόνο οι ομάδες που
διεκδικούν το τρόπαιο αυτό, γιατί να
μην αγωνιστούν μεσοβδόμαδα, χωρίς
να αναβληθεί μια αγωνιστική;

* * * * *

Μερκής

Κάποιος να το συνετίσει το παιδί, γιατί

έχει φτάσει τα 35 και η συμπεριφορά
του θυμίζει έφηβου που βράζει το αίμα
του. Όλα τα δίκαια του κόσμου να είχε,
με τη συμπεριφορά του απλά τα έχασε.

* * * * *

Και οι ψυχολόγοι

Ανάμεσα στα πολλά, στο μαγικό χώρο

του ποδοσφαίρου μας, αναμείχθηκαν
και οι ψυχολόγοι του τόπου που ενοχλήθηκαν με τη υποβάθμιση του επαγγέλματος και της επιστήμης γενικότερα.

Να προσέλθουν και οι πυρηνικοί φυσικοί παρακαλώ…

* * * * *

Ο βόθρος

Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς πού θα

φτάσουν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των
ομάδων για τη διαιτησία άμα ξεκινήσαμε
από τόσο νωρίς και τόσο έντονα τους καβγάδες. Τουλάχιστον όμως οι πρωταγωνιστές, ποδοσφαιριστές, προπονητές,
να μην προκαλούν και κυρίως οι βουλευτές ας ασχοληθούν με τα πολύ πιο
σοβαρά θέματα που είναι αρμοδιότητά
τους και τα όσα αφορούν στις μάππες να
τα αφήσουν. Αρκετό φανατισμό προκαλούν όλοι οι άλλοι, αυτοί ας μείνουν στο
κοινοβουλευτικό τους έργο.

* * * * *

Είναι ακριβή η Σεβίλλη

Ως πολύ ακριβή χαρακτηρίστηκε από

πολλούς φίλους του ΑΠΟΕΛ η εκδρομή
για τη Σεβίλλη, που είναι μακράν η πιο
ελκυστική από τις τρεις στους ομίλους.
Ανδαλουσία, δυνατός αντίπαλος σε μεγάλο γήπεδο, σε ψήνει να πας. Όπως
μάθαμε, ο λόγος που οι τιμές είναι τέτοιες έχει να κάνει με το γεγονός πως

είναι ακόμα εμπορική περίοδος οι αρχές Οκτωβρίου και υπάρχει αρκετή ζήτηση από κόσμο να μεταβεί εκεί. Για
αυτό και οι τιμές παραμένουν ψηλές. Η
αλήθεια, το ξενέρωμα της πρεμιέρας
με την Ντουντελάντζ έχει λίγο ατονήσει
το ενδιαφέρον του κόσμου για το
Europa, όμως ακόμα είναι αρχή.

Η ευκαιρία μας

Θα γίνουν πολλά για το ευρωπαϊκό κύ-

πελλο Κ17 2021 που θα διεξαχθεί στην
Κύπρο, με τους ιθύνοντες της ΚΟΠ να
πρέπει να τρέξουν από τώρα ώστε να
ετοιμαστούν τα γήπεδα. Συνολικά οκτώ
δηλώθηκαν στην UEFA σε Λάρνακα και
ελεύθερη Αμμόχωστο αλλά τα πλείστα
σαφώς και δεν είναι έτοιμα για φιλοξενία μιας τέτοιας διοργάνωσης. Πέραν
του ΑΕΚ Αρένα, που είναι σύγχρονο, τα
υπόλοιπα αναμένεται να επωφεληθούν
από βελτιωτικά έργα που θα γίνουν μεν
για τη διοργάνωση αλλά θα μείνουν να
τα απολαμβάνουν και όσοι αγωνίζονται
στα γήπεδα αυτά. Αν καταφέρουμε να
αυξήσουμε τα κατάλληλα γήπεδα για
πρώτη κατηγορία, θα έχουμε κερδίσει
από αυτή την απόφαση της ευρωπαϊκής
συνομοσπονδίας να μας επιλέξει. Στο
χέρι μας είναι.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Περί παρομοίωσης
ο λόγος
Διαιτητής κατάφερε, χωρίς κανείς
να γνωρίζει πώς και γιατί, να διαιτητεύει αγώνες Α’ κατηγορίας σε
χρόνο ρεκόρ. Η απόδοσή του δε στο
γήπεδο είναι ωσάν και διευθύνει ποδοσφαιρικό αγώνα σε πάρτι γενεθλίων ανηλίκων. Πρόεδρος του ΣυνΤου
δέσμου διαιτητών και ενώ η κοινή
ΧΡΙΣΤΟΥ
γνώμη βράζει και ζητά απόδοση ευΖΑΒΟΥ
θυνών, παρουσιάζεται ωσάν να είναι
ο σύγχρονος Κάντι, λέγοντας μας
απλά το αυτονόητο... ότι δηλαδή και οι διαιτητές κάνουν
λάθη. Οπαδοί επιτίθενται σε μέλος του τεχνικού τιμ
αντίπαλης ομάδας και η κάρτα οπαδού που υποτίθεται
εντοπίζει τους παραβάτες, λειτουργεί ωσάν και είναι
χρεωστική κάρτα σε λογαριασμό με μηδέν υπόλοιπο.
Αποστολή ομάδας αποχωρώντας από το γήπεδο συνοδεύεται από την αστυνομία ωσάν και είναι γενικός
γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Αρχηγός του μόνιμου
πρωταθλητή, βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας και
πρόεδρος του ΠΑΣΠ (!!), χειρίζεται τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ωσάν και είναι αρχηγός των οργανωμένων
οπαδών. Βουλευτής (!) καταγγέλλει κατεστημένο που
ταλαιπωρεί το κυπριακό ποδόσφαιρο και ως εμψυχωτής
καλεί τον κόσμο που «είναι χιλιάδες» να παρευρεθεί
στο γήπεδο. Μέλος δηλαδή της Βουλής των Αντιπροσώπων εκφράζεται ωσάν και συχνάζει σε κλαμπ οργανωμένων στη Λακατάμια. Εισαγγελέας της ΚΟΠ, τιμωρεί ομάδες για ανακοινώσεις που εκδίδουν οι σύνδεσμοι φιλάθλων και ενώ έχουν υπάρξει πολύ χειρότερες
περιπτώσεις με εμετικά περιεχόμενα τις αγνόησε παντελώς. Με λίγα λόγια κανείς δεν γνωρίζει πότε παρεμβαίνει και πότε τιμωρεί. Λειτουργεί δηλαδή ωσάν και
είναι ασύμμετρη απειλή και όχι εισαγγελέας που υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη. Ομάδες και σωματεία συναινούν σε κανονισμούς και νόμους που θα ζήλευε και
το καθεστώς Πινοσέτ στη Χιλή και ακολούθως διαφωνούν
κάθετα ωσάν και είναι αντιφρονούντες και όχι συμμέτοχοι
στην κατάσταση.
Γενικώς, ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι τόσο ευφάνταστος και πολύ- θεματικός που εξάρει τη φαντασία
ακόμη και ενός ενήλικα που παραιτήθηκε από τη ζωή
και περιμένει να μεταφερθεί στην άλλη. Όσον αφορά
τη συγγραφή άρθρων και κειμένων, το κυπριακό ποδόσφαιρο προσφέρεται εννοείται και για διάφορα σχήματα λόγου. Και η παρομοίωση είναι ένα απ’ αυτά.

Εμείς, στον κόσμο μας!
Διανύσαμε μόλις τις πρώτες τέσσερις
αγωνιστικές και με εκκρεμότητες,
μάλιστα, από τις αναβολές κάποιων
αγώνων. Καταγράψαμε, ωστόσο, πολλά και κυρίως πολύ σοβαρά λάθη της
διαιτησίας. Έχουν ήδη προκύψει καταγγελίες διαιτητών, έχουν ήδη σχηΤου
ματιστεί λίστες με τα πρώτα ονόματα
ΓΙΩΡΓΟΥ
ανεπιθύμητων διαιτητών για κάποιες
ΛΟΓΙΔΗ
ομάδες. Τέσσερις μόλις αγωνιστικές
και ο πρόεδρος της ΚΟΠ έχει ήδη
αναγκαστεί να προβεί σε αυστηρές συστάσεις προς
διαιτητές και όπως όλα δείχνουν έπεται συνέχεια…
Εκδόθηκαν ήδη αρκετές ανακοινώσεις, ξαναμπήκαμε
στο… παιγνίδι των social media, των μπηχτών, των
υπονοούμενων και των αναρτήσεων που κάτι θέλουν
να πουν, κάπου συγκεκριμένα και ειρωνικά στοχεύουν,
αλλά το μόνο που πετυχαίνουν είναι να δημιουργούν
εντυπώσεις και κλίμα φανατισμού. Και όταν τα πράγματα
δείχνουν να ξεφεύγουν, όταν αποδεδειγμένα κάτι κουράζει ή έστω δεν… πείθει, σου πετάνε ένα… να χαμηλώσουν οι τόνοι, πρόθεσή μας δεν είναι η αντιπαράθεση και… καθαρίζουν.
Μόνο φετινό δεν είναι το φαινόμενο. Απλά, φέτος,
προκύπτει πολύ νωρίτερα ένα σκηνικό το οποίο σε
προηγούμενα χρόνια ήταν έντονο κυρίως στα τελευταία κρίσιμα στάδια του πρωταθλήματος. Και
τίποτα δεν θα αλλάξει. Γιατί ποτέ και από καμία
πλευρά δεν προέκυψε πραγματική θέληση για να
βελτιωθούν κάποια πράγματα, για να διορθωθούν
κάποια κακώς έχοντα του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Ούτε καν αυτοί που θεωρούν, πως ως μόνιμα αδικημένοι βρίσκονται στην ίδια πλευρά, ποτέ δεν συνασπίστηκαν. Γιατί το σωματειακό συμφέρον τους
χωρίζει και αναλόγως της περίπτωσης, τους αλλάζει
κάποτε θέση και πλευρά…
Ούτε από τις αντιδράσεις της διοργανώτριας αρχής
προκύπτει ουσιαστική ελπίδα. Συστάσεις και παρατηρήσεις προς διαιτητές ξανάγιναν και πολλές φορές,
μάλιστα, τα τελευταία χρόνια. Και σε μεγάλο βαθμό,
με αποδέκτες τα ίδια πρόσωπα… Πρόστιμα επιβλήθηκαν πολλές φορές για δηλώσεις που θίγουν ή μειώνουν κύρος και αξιοπιστία… Όσο για την τελευταία… έμπνευση ενεργοποίησης ξανά του κανονισμού
περί τιμωρίας σωματείων για ανακοινώσεις οργανωμένων οπαδών, τι να πει κανείς, είναι κάτι σαν αυτό
που λέγεται συχνά, πως η επιστήμη σηκώνει τα χέρια
ψηλά…
Κατά τ’ άλλα η κάρτα φιλάθλου μας φταίει και
θεωρούν κάποιοι πως είναι ο κυριότερος λόγος για την
πλάτη που ο κόσμος γυρίζει στο ποδόσφαιρο. Αν και
το τελευταίο καιρό, με αφορμή κάποια γεγονότα, ολοένα
και λιγότεροι επικαλούνται το άλλοθι αυτό…
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Μεταβολές εβδομάδας
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Πάγωσαν οι πωλήσεις πακέτων ΜΕΔ
Λόγω της αβεβαιότητας των εκποιήσεων – Σε αναμονή τελούν οι επενδυτές και οι τράπεζες
Η αβεβαιότητα που προκλήθηκε
από τις αποφάσεις της Βουλής
για αλλαγές στο πλαίσιο των εκποιήσεων «πάγωσε» τις προσπάθειες των τραπεζών για πώληση
πακέτων Μη Εξυπηρετούμενων
δανείων. Τράπεζα Κύπρου και
Ελληνική Τράπεζα, αλλά και η

AlphaBank Κύπρου αναμενόταν
πριν από το τέλος του έτους να
κλείσουν συμφωνίες για πώληση
ΜΕΔ πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Οι επενδυτές όμως αναμένουν
την πρόταση του διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας, με την οποία
θα δημιουργηθεί ένας μηχανι-

σμός που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
αλλά συγχρόνως και τις ανησυχίες που υπάρχουν γύρω από το
υφιστάμενο πλαίσιο των εκποιήσεων και την προστασία της
πρώτης κατοικίας. Τραπεζικές

πηγές αναφέρουν στην «Κ» πως
πωλήσεις δανείων θα υπάρξουν
πιθανώς με τον καινούργιο χρόνο.
Στο μεταξύ ο χρόνος που έχουν
οι τράπεζες για μείωση των ΜΕΔ
τους λιγοστεύει. Χαρακτηριστική
η προειδοποίηση του οίκου Moody’s ότι αν δεν γίνουν οι πωλή-

Οι πλούσιοι αυξάνουν τα αποθέματα σε ρευστό

σεις προβληματικών χαρτοφυλακίων από τις δύο μεγάλες τράπεζες, θα δημιουργηθεί πρόβλημα
στην καλή οικονομική ροή. Το
γενικό μήνυμα που έχει σταλεί
στις τράπεζες από τους επόπτες
είναι η μείωση των ΜΕΔ τους
στο 8% μέχρι το 2021. Σελ. 4

Ενα μικρό
Disney Land
δημιουργείται
στον Ακάμα
Με την επωνυμία Mythos
Το πρώτο signature θεματικό
πάρκο αποκτά ο Ακάμας. Πρόκειται για ένα μικρό Disney Land,
όπως το περιγράφει ο CEO της
ιδρύτριας εταιρείας GoldskySH
Ltd Σάββας Χατζημηνάς. Το θεματικό πάρκο φέρει την ονομασία Mythos και θα ανεγερθεί σε
έκταση 45 χιλιάδων τ.μ. εντός
των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέου Χωριού Πάφου.
Το κόστος του έργου θα ανέλθει
στα 11-12 εκατ. ευρώ. Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΕΓΕΙΑ

Το Τοπικό Σχέδιο δίνει
ελπίδες για αναπτύξεις
Στον δήμο Πέγειας αναμένουν το Τοπικό

Σχέδιο, το οποίο θα ξεκλειδώσει τις αναπτύξεις στην περιοχή. Το σχέδιο βγήκε τελικά από το συρτάρι και αναμένεται ότι θα
είναι έτοιμο εντός του 2020 και αναμένεται
ότι θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για
ανάπτυξη στην περιοχή. Σελ. 5

Πολύ λίγες
οι αιτήσεις
για το ΕΣΤΙΑ

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εκτινάχθηκαν οι τιμές
κατοικιών στην Αθήνα

Πολλοί οι κακοπληρωτές

Εκρηκτική άνοδο σημείωσαν το τελευταίο

δωδεκάμηνο οι τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας. Με
το πέρας του δεύτερου τριμήνου, η μέση
τιμή πώλησης διαμερισμάτων εμφανίζει
αύξηση ύψους 31% σε 1.522 ευρώ/τ.μ. Αυξημένες τιμές και στον Πειραιά. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,39%

-0,12%

Γερμανία

-0,59%

0,08%

Γαλλία

-0,29%

0,07%

Ιταλία

0,82%

-0,06%

Ισπανία

0,14%

-0,10%

Ιρλανδία

-0,05%

-0,08%

Ελλάδα

1,31%

0,03%

Ην. Βασίλειο

0,51%

-0,13%

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

Η πλειονότητα των πλουσιότερων οικογενειών του κόσμου προβλέπει κάμψη της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς έως το 2020 και

εξετάζει εναλλακτικά μέτρα και στρατηγικές για να περιορίσει πιθανές ζημίες, αυξάνοντας μεταξύ άλλων τα αποθέματα σε ρευστό. Παράλληλα,
προβλέπουν πολύ χαμηλή πραγματική απόδοση των ομολόγων την ερχόμενη δεκαετία και συνωστισμό ιδιωτικών κεφαλαίων σε αναζήτηση
επενδυτικών ευκαιριών. Σελ. 9

Ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που
έχουν υποβληθεί, μέχρι στιγμής,
για ένταξη στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ.
Για μερικές τράπεζες μετρούνται
στα δάκτυλα των δύο χεριών,
ενώ για άλλες περιορίζονται σε
διψήφια νούμερα. Τραπεζικοί
κύκλοι σχολιάζουν πως θα είναι
ευτύχημα εάν συμμετάσχουν 35 χιλιάδες δανειολήπτες. Σημειώνουν πως το ΕΣΤΙΑ θα είναι το
εργαλείο που θα ξεχωρίσει τους
ευάλωτους δανειολήπτες, από
τους κακοπληρωτές. Σελ. 6

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

Από τον Φέλιξ στην Γκρέτα
Τον Φεβρουάριο του 2011, ο Φέλιξ
Φινκμπάινερ, ένας δεκατριάχρονος Γερμανός, μίλησε στη Σύνοδο
των Ηνωμένων Εθνών. Και χειροκροτήθηκε θερμά. Αλίμονο.
Πάντα οι μεγάλοι χειροκροτούν
τα παιδιά, ακόμα κι αν όσα ακούνε
από το ανήλικό τους στόμα είναι
μια σαφέστατη επίθεση εναντίον
της δικής τους «ωριμότητας». Χειροκροτούν και πάνε παρακάτω.
Ξεχνώντας, ίσως και καγχάζοντας
σιωπηρά. Ο ήχος του χειροκροτήματός τους δεν αρκεί για να
ξυπνήσει κάτι βαθύτερο μέσα
τους.
Στα εννιά του ο Φέλιξ έπρεπε
να γράψει μια έκθεση για την κλι-

ματική αλλαγή. Οπως πάμπολλα
παιδιά του νέου κόσμου μας, αναζήτησε πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Ηθελε κυρίως να μάθει αν
απειλείται το ζώο που διάλεξε να
αγαπήσει. Κάποια παιδιά διαλέγουν ένα πάντα, ένα δελφίνι ή
τον σκύλο τους. Ο Φέλιξ διάλεξε
την πολική αρκούδα. Διαβάζοντας
κατάλαβε ότι το αγαπημένο του
ζώο κινδυνεύει να μείνει χωρίς
πατρίδα. Οι πάγοι λιώνουν, τα
ψάρια λιγοστεύουν, μέσα σε λίγες
δεκαετίες τίποτε δεν έμεινε ίδιο.
Τρομαγμένος έψαξε κι άλλες πληροφορίες. Κι έπεσε κάποια στιγμή
στην ιστορία της Κενυάτισσας
Wangari Maathai, η οποία το 2004








Οι πάγοι λιώνουν,
τα ψάρια λιγοστεύουν, μέσα σε λίγες δεκαετίες τίποτε
δεν έμεινε ίδιο.
τιμήθηκε με το Νoμπέλ Ειρήνης,
για τα 30 εκατομμύρια δεντρύλλια
που φύτεψε, πολεμώντας την ερήμωση της πατρίδας της. Ο μικρός
βρήκε παράδειγμα. Δύο μήνες μετά την εργασία του φύτεψε μια
μηλιά στο σχολείο. Σήμερα, χάρη
στην περιβαλλοντική οργάνωσή

του, «Plant for the Planet», τα
δέντρα του μετριούνται με τα
εκατομμύρια.
Κανένας δεν είχε κακολογήσει
τον Φέλιξ, ούτε στα εννιά ούτε
στα δεκατρία του. Ούτε και στα
δεκατέσσερά του, όταν διεκδίκησε
να μειωθεί στα 16 το όριο για το
εκλογικό δικαίωμα. Αντίθετα, η
Γκρέτα Τούνμπεργκ έγινε εξαρχής
στόχος σκληρών επιθέσεων ποικίλης προελεύσεως. Τα πρωτεία
ανήκουν στους ακροδεξιούς της
Ευρωβουλής. Τη χλεύασαν, οι χυδαίοι, ακόμα και για το σύνδρομο
Ασπεργκερ. Γιατί άραγε τέτοια
διαφορά αντιμετώπισης του Φέλιξ
και της Γκρέτας; Να φταίει το ίδιο

της το σύνδρομο, που την κατατάσσει στις «προβληματικές» μειονότητες, τις ενοχλητικές για
τους υγιείς; Το ότι είναι κορίτσι
και θα γίνει γυναίκα, γεγονός που
επίσης την κατατάσσει στα «προβληματικά» πλάσματα;
Οχι. Η Γκρέτα, που ξέρει βέβαια
ότι τα χειροκροτήματα στον ΟΗΕ
για τον Φέλιξ δεν σήμαιναν τίποτε
σπουδαίο, μιλάει συναισθηματικότερα, οξύτερα και συγχρόνως
πολιτικότερα. Η στάση της κινητοποίησε εκατομμύρια νέους, που
επίσης ξέρουν για τον Φέλιξ. Αυτό
ακριβώς ενοχλεί τους ώριμους,
που αδυνατούν να συγκρατήσουν
τη χολή τους.
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ΔΗΚΤΗΣ
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Green: Αλλάζει
τον πολιτικό χάρτη
Η προστασία του περιβάλλοντος
δεν είναι πλέον μια προωθημένη
σκέψη για τους οικολόγους. Οι
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής
γίνονται χρόνο με τον χρόνο τόσο
καταστροφικές για τις κοινωνίες,
που ανατρέπουν όχι μόνον τις
προτεραιότητες των κυβερνήσεων, αλλά και τον ίδιο το χάρτη
των πολιτικών δυνάμεων στην
Ευρώπη.
Η άνοδος της επιρροής των
Πρασίνων στις ευρωεκλογές του
περασμένου Μαΐου, η θεαματική
αύξηση των ποσοστών τους στη
Γερμανία και η κατάκτηση της
δεύτερης θέσης που μπορεί να
τους οδηγήσει αύριο στην κυβέρνηση καταδεικνύουν το τι
μέλλει γενέσθαι στο πολιτικό σκηνικό, σε συνδυασμό με την ανάδειξη του προβλήματος στην κορυφή της ατζέντας της νέας Κομισιόν. Η Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν εξελέγη από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ύστερα από έναν
γενναίο συμβιβασμό με την παράταξη των Πρασίνων, δεν είναι
χαρακτηριστικό; Είναι φανερό
ότι η πολιτική, η οποία συνήθως
ακολουθεί τα αιτήματα των καιρών και τις μεγάλες προκλήσεις
της οικονομίας, αρχίζει να μετατοπίζεται. Η πολιτική διαμάχη
στο άμεσο μέλλον θα επικεντρωθεί, σε μεγάλο βαθμό, στη διαμόρφωση προτάσεων και συνεργασιών που θα μπορούν να εκφράσουν και να αντιπροσωπεύσουν τις κοινωνίες στην αντιμετώπιση αυτής της δραματικής
απειλής και στη μετάβαση στο
νέο ασφαλέστερο περιβάλλον.
Η ανάγκη είναι κατεπείγουσα
και γεννάει εκτός από έναν νέο
οικονομικό κόσμο και ένα νέο
πολιτικό οικοδόμημα. Από πού
θα αντληθούν πόροι, ποιες είναι
οι καλύτερες λύσεις, πού θα δοθεί
το βάρος των νέων επενδύσεων;
Ποιοι θα είναι οι νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες, τι ρόλο θα διαδραματίσει ο ιδιωτικός και τι ο
δημόσιος τομέας στις επενδύσεις;
Θα υπάρξουν καινούργια πλούσια
κοινοτικά πακέτα και πώς θα αναπτυχθούν οι υπερεθνικές συνέργειες, με δεδομένο ότι το πρόβλημα και οι επιπτώσεις της καταστροφής του περιβάλλοντος
αφορούν τον πλανήτη ολόκληρο;
Υπό το πρίσμα αυτό, δεν είναι
καθόλου τυχαίο ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έβαλε στην πρώτη
γραμμή το πρόβλημα της κλιμα-

τικής αλλαγής, στις συναντήσεις
του με τον Μακρόν, τη Μέρκελ
και τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Ρούτε. Εξέφρασε το μήνυμα
της εποχής! Ούτε είναι συνεπώς
τυχαίος ο τρόπος που θα μιλήσει
στη Σύνοδο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, αύριο στη Νέα
Υόρκη, με την ελληνική πρόταση
για τη λήψη μέτρων και τη δημιουργία μηχανισμών για την προστασία της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι
πολύ σημαντικό.
Ειδικότερα για την Ελλάδα του
ήλιου, του αέρα και της θάλασσας,
η στροφή της πολιτικής και της
οικονομίας σε πιο φιλικές για το
περιβάλλον προοπτικές μπορεί
να δημιουργήσει εκπληκτικές
νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Η αποτελεσματική και γόνιμη
διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, μαζί με την ψηφιακή οικονομία και τον μετασχηματισμό
που προκαλεί, αποτελεί τις δύο
κορυφαίες προκλήσεις της δεκαετίας που έρχεται.
Οι μεταβολές που θα σημειωθούν και οι δυνάμεις που θα
απελευθερωθούν θεωρούνται κολοσσιαίες. Είναι μείζονα φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη
και αντικατοπτρίζονται άμεσα
στην κοινωνία, στην οικονομία
και στην πολιτική. Είναι θέματα
που απασχολούν μονίμως πλέον
και τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς
Τύπου, πώς δεν θα επηρεάσουν
την πολιτική και τα κόμματα; Λάβετε θέσεις! Την ψηφιακή οικονομία και τη σημασία της λίγοι
ακόμη μπορεί να την κατανοούν.
Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
όμως και την «πράσινη ανάπτυξη»
πολλοί. Γι’ αυτό τα κόμματα που
μάθαμε να ονομάζουμε Πράσινους κερδίζουν συνεχώς έδαφος,
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αντανακλούν ανησυχίες, αποτελούν
το καινούργιο, ανταποκρίνονται
στα νέα αιτήματα της κοινωνίας
και δεν ταυτίζονται με ακραίες
θέσεις στη μία ή την άλλη πλευρά
του πολιτικού χάρτη. Αντιθέτως,
είναι τοποθετημένα στο κέντρο.
Ενδεικτικό είναι πως όσο ανεβαίνουν σε απήχηση οι Πράσινοι,
τόσο χάνουν σε έδαφος οι παραδοσιακά κεντρώες δυνάμεις και
κυρίως τα σοσιαλδημοκρατικά
κόμματα, τα οποία συγκέντρωναν
παραδοσιακά τις μεγαλύτερες
προσδοκίες και ήταν παντού η
ισορροπία του συστήματος.

Kηδεία ελβετικού
παγετώνα, στα 2.600 μ.
Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν την περασμένη Κυριακή
στους ελβετικούς ορεινούς όγκους, σε μεγάλο υψόμετρο, προκειμένου να θρηνήσουν την απώλεια ενός παγετώνα που έπεσε
θύμα της κλιματικής αλλαγής.
Ολοι οι ακτιβιστές κατά της κλιματικής αλλαγής, που προσήλθαν
στην τελετή ντυμένοι με κατάμαυρα ρούχα, δεν δίστασαν να
αναρριχηθούν σε ύψος 2.600 μ.
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, για να τιμήσουν ό,τι απέμεινε από τον παγετώνα Πιτζόλ,
των Αλπεων Γκλάρους της ανατολικής Ελβετίας.
Πράγματι, ο παγετώνας έχει
εξαφανιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά, καθώς από το 2006 μέχρι
σήμερα απώλεσε το 80% των πάγων του και έχει απομείνει μια
παγωμένη έκταση 26.000 τ.μ. Ο
παγετώνας Πιτζόλ, ο οποίος, σύμφωνα με τις επιστημονικές μετρήσεις του 1987, κάλυπτε μια
συνολική επιφάνεια 320.000 τ.μ.,
αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν μέχρι τα τέλη της επόμενης δεκαετίας.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει η
Αλεξάνδρα Ντετζιακόμι, της Ελβετικής Ενωσης Κλιματικής Προστασίας, «ο παγετώνας έχει ήδη
χάσει τόσο πολύ πάγο, ώστε από
επιστημονικής άποψης δεν θεωρείται πλέον παγετώνας». Αυτό
ακριβώς κινητοποίησε τους ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν

την Κυριακή, καθώς, στην ουσία,
με την τελετή που πραγματοποίησαν, ανήγγειλαν τον θάνατο
του Πιτζόλ.
Ο παγετώνας, που βρίσκεται
υπό διαρκή παρακολούθηση από
το 1983, θα γίνει ο πρώτος που
θα αφαιρεθεί από το ελβετικό δίκτυο παρακολούθησης παγετώνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν
είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται κηδεία ενός παγετώνα, καθώς τον Αύγουστο είχε
διοργανωθεί μια παρόμοια εκδήλωση στην Ισλανδία.
Στην Ελβετία, μια χώρα με
1.500 παγετώνες, ο ακτιβισμός
κατά της κλιματικής αλλαγής έχει
ενισχυθεί. Στις αρχές του έτους,
δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν
επειδή παρεμπόδιζαν την είσοδο
σε ελβετικές τράπεζες, στις οποίες
επιρρίπτουν πολλοί ευθύνες για
τον ρόλο που διαδραματίζουν
στη χρηματοδότηση ενεργειακών
προγραμμάτων βασισμένων στα
ορυκτά καύσιμα.
Σε μια χώρα όπως η Ελβετία,
που είναι διάσημη για την άμεση
δημοκρατία της, δεν αποκλείεται
να διεξαχθεί δημοψήφισμα προκειμένου να αποφασιστεί αν θα
αποκτήσει μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα. Οι διοργανωτές της «Πρωτοβουλίας για τους Παγετώνες»
κατάφεραν να συγκεντρώσουν
120.000 υπογραφές, αριθμός που
απαιτείται ώστε να τεθεί το ζήτημα σε δημοψήφισμα.

Δεν ξέρω για την Thomas Cook, πάντως το κενό της Cobalt δεν κατάφερε ακόμα να το ρυθμίσει το αόρατο χέρι της αγοράς.

Μάτσης ο μάγος

Ο Προμηθέας

Ανακοίνωσε αποτελέσματα εξαμήνου η Ελληνική

Σωστή η κίνηση του Louis να επικεντρωθεί στη

Τράπεζα. Πραγματικά καλοί δείκτες και φαίνεται η
επένδυση με τον Συνεργατισμό της βγήκε. Όμως.
Είδαμε ένα κόστος προς έσοδα να είναι στο 65%,
ποσοστό που δεν ταιριάζει σε τράπεζα με καλούς
οικονομικούς δείκτες. Ο κ. Μάτσης ξεκαθάρισε
πως δεν παίζει σενάριο σχεδίου εθελουσίας εξόδου για τα επόμενα τουλάχιστον τρία χρόνια, αλλά
και δεν παίζει επίσης σενάριο μείωσης μισθών
στους υφιστάμενους υπαλλήλους. Αντιθέτως, ο κ.
Μάτσης τόνισε πως αναμένει την υπογραφή της
συλλογικής σύμβασης, ώστε να δώσει αυξήσεις
στο προσωπικό με τη μέθοδο που εκτιμά η τράπεζα πως είναι σωστή. Και όχι με οριζόντια μέθοδο,
όπως θέλει η ΕΤΥΚ. Άμα δεν μειωθούν οι υπάλληλοι, άμα δεν μειωθούν οι μισθοί, που είναι καλά
νέα και για τα δύο, πώς θα μειωθεί το κόστος προς
τα έσοδα; Ως διά μαγείας και εν μια νυκτί;

διαχείριση των ξενοδοχείων. Αυτό ανακοινώθηκε
την περασμένη Παρασκευή. Τρεις μέρες μετά
έκλεισε η Thomas Cook παρασέρνοντας τους ξενοδόχους άλλους μαζί της στον πάτο, και άλλους
στην απόγνωση.

Εδώ και χρόνια είχε θέματα η Thomas Cook τα

οποία εντάθηκαν το τελευταίο εξάμηνο.
Δεν ήξεραν οι ξενοδόχοι; Αφού προειδοποιούσαν και οι τράπεζες. Κι όμως δεν ίδρωσε
κανενός το αφτί και συνέχισαν να κλείνουν πακέτα με την εταιρεία. Ήταν η εύκολη λύση, η

H ΛEΞH

••••
Iσα βάρκα

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμά-

των της η Ελληνική, κατέστησε σαφές πως –τουλάχιστον για την ίδια– η αλλαγή της βάσης της
ΕΚΤ ώστε να χρεώνει τις εμπορικές τράπεζες για
την υπερβάλλουσα ρευστότητα με 0,5% αντί για
0,4% πρότερα, δεν θα έχει καμία διαφορά στο
ποσό που θα πληρώνει. Επιβεβαίωσαν δηλαδή
στελέχη της Ελληνικής, πως πράγματι πρόνοια
κατά την οποία παρόλο που η ΕΚΤ θα χρεώνει τις
τράπεζες 0,5 αντί για 0,4 θα θεσπιστεί σύστημα
δύο βαθμίδων για τον εκτοκισμό των αποθεματικών. Έτσι, μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας
που διακρατούν οι τράπεζες θα εξαιρείται από το
αρνητικό επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων. Ίσα βάρκα, ίσα νερά.

••••

••••
Και οι επιμηθείς

Τιμή Διάθεσης
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Τιμή Διάθεσης Αμοιβαίων

Κεφαλαίων καλείται η τιμή
στην οποία ο επενδυτής
αγοράζει τα μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, και υπολογίζεται από το άθροισμα
της καθαρής τιμής των μεριδίων και της προμήθειας αγοράς των
Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

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

γνωστή οδός, ή απλώς η απρονοησία τους
που τους άφησε να εξαρτώνται παρά τις
προειδοποιήσεις, από μια προβληματική
όπως φάνηκε εταιρεία; Επιμηθέας και όχι
Προμηθέας και το Υφυπουργείο που έμαθε
λέει για τα καθέκαστα τρεις μέρες πριν από
το λουκέτο.

••••
Συνοπτικές διαδικασίες
Ούτε λόγος για γραφειοκρατία στη δημόσια

υπηρεσία. Αρκεί να ζητήσεις κάτι από ένα τμήμα και θα καταλάβεις ότι μπορείς να εξυπηρετηθείς σε ένα εύλογο χρόνο ανάλογο με τη σοβαρότητα του αιτήματός σου. Ας πάρουμε το
παράδειγμα πολίτη ο οποίος χρειάστηκε πρόσφατα να απευθυνθεί στο Τμήμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για να μάθει τον αριθμό του
(Α.Κ.Α). Αμέσως ο αρμόδιος λειτουργός του ζήτησε όνομα, αριθμό ταυτότητας, καθώς και το
τηλέφωνό του ώστε να του απαντήσει μέσα σε
τρεις εργάσιμες μέρες. Του πιστώνουμε πάντως ότι ήταν τυπικός. Την 3η μέρα επικοινώνησε με τον πολίτη και του έδωσε τον αριθμό.
Τουλάχιστον δεν του ζήτησε να στείλει με mail
ακριβώς το αίτημα του ώστε να το προωθήσει
στα αρμόδια τμήματα για να μπορούν να το
απαντήσουν.

••••
Δύο μέτρα και σταθμά
Στα μαύρα οι τουριστικοί φορείς από το κλείσι-

μο της Thomas Cook και τις 125 χιλιάδες τουρίστες που χάσαμε από τη Βρετανία. Πολύ λιγότερο σκοτίστηκαν πριν από ένα χρόνο για την
κυπριακή Cobalt και για το μισό εκατομμύριο
επιβάτες που μετέφερε από και προς την Κύπρο. Δυστυχώς έκλεισε, χάθηκε, ξεχάστηκε.
Όλα με συνοπτικές διαδικασίες.

SOS για τους ωκεανούς από τον ΟΗΕ
Καταστροφικές συνέπειες έχει η
κλιματική αλλαγή για τους ωκεανούς της Γης και τις παγωμένες
εκτάσεις της. Η κατάσταση είναι
πολύ πιο ζοφερή από ό,τι στο παρελθόν, προειδοποιεί μια νέα μεγάλη έκθεση του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με την επιτροπή επιστημόνων του διεθνούς οργανισμού, η στάθμη των ωκεάνιων υδάτων αυξάνεται διαρκώς, οι πάγοι

απορρόφησης έχει διπλασιαστεί
από το 1993. Αν και μέχρι σήμερα
η στάθμη των υδάτων αυξανόταν
εξαιτίας της θερμικής διαστολής,
η Διακυβερνητική Επιτροπή για
την Κλιματική Αλλαγή υποστηρίζει
ότι σήμερα η αύξηση της στάθμης
οφείλεται κυρίως στην τήξη των
πάγων της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής.








Λόγω της υπερθέρμανσης του
πλανήτη, τριπλασιάστηκε η απώλεια μάζας της παγοκρηπίδας της
Ανταρκτικής κατά την περίοδο
2007-2016, συγκριτικά με δέκα χρόνια νωρίτερα. Σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις, οι παγετώνες
στις Ανδεις, στην Κεντρική Ευρώπη
και στη Βόρεια Ασία θα χάσουν το
90% των πάγων τους έως το 2100,
επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους. Οι πάγοι που λιώνουν καταλήγουν στους ωκεανούς, αυξάνοντας τη στάθμη των υδάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η τελευταία έκθεση αναφέρει ότι, σύμφωνα με το
δυσμενέστερο σενάριο, η μέση
παγκόσμια θαλάσσια στάθμη θα
έχει αυξηθεί κατά 1,1 μέτρο έως
το 2100.
Τέλος, η έκθεση αφήνει περιθώριο για αισιοδοξία, επισημαίνοντας πως αν επιτευχθεί περικοπή
των εκπομπών άνθρακα κατά 45%
έως το 2030, οι συνέπειες του φαινομένου θα είναι περισσότερο διαχειρίσιμες, κυρίως για αυτούς που
είναι πιο ευάλωτοι.

Οι παγετώνες στις
Ανδεις, στην Κεντρική
Ευρώπη και στη Βόρεια
Ασία θα χάσουν το
90% των πάγων τους
έως το 2100.
λιώνουν και τα διάφορα ζωικά είδη
αναγκάζονται να μεταβάλλουν τους
βιοτόπους τους, εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η απώλεια των αιώνιων πάγων, που λιώνουν, αναμένεται να απελευθερώσει
τεράστιες ποσότητες άνθρακα, επιταχύνοντας την τήξη. Εκφράζεται
συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι
δραματικότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης σε πάγους και ωκεανούς μπορούν να αποτραπούν, εφόσον γίνουν μεγάλες και άμεσες περικοπές των εκπομπών άνθρακα.
Η τελευταία, ζοφερή, έκθεση είναι η τρίτη μιας σειράς ειδικών εκ-

Περιθώριο αισιοδοξίας

Δραματικές συνέπειες έχει η κλιματική αλλαγή για τους ωκεανούς και τους

αιώνιους πάγους του πλανήτη, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για
την Κλιματική Αλλαγή.
θέσεων που δίνεται στη δημοσιότητα από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή,
τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Η συγκεκριμένη έρευνα καινοτομεί,
με την έννοια ότι μελετά τις συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας στους ωκεανούς και στις παγωμένες εκτάσεις, και σύμφωνα
με τους ειδικούς είναι η πιο ανησυχητική από όσες έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Συνοπτικά, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι τα νερά των ωκεανών
θερμαίνονται, οι πάγοι λιώνουν ταχύτατα και αμφότερα θα επηρεά-

σουν σημαντικά όλα τα έμβια όντα
του πλανήτη. «Ο Γαλάζιος Πλανήτης
διατρέχει σήμερα σοβαρούς κινδύνους, καθώς δέχεται ισχυρά πλήγματα από διαφορετικές κατευθύνσεις. Για όλα φταίμε εμείς», δήλωσε
ο δδρ Ζαν-Πιερ Γκατούζο, συντονιστής της μελέτης. Μάλιστα, οι
ειδικοί είναι βέβαιοι ότι οι ωκεανοί
θερμαίνονται αδιάκοπα από το
1970. Τα νερά απορροφούσαν περισσότερο από το 90% της υπερβολικής θερμότητας που παρήγε
ο άνθρωπος τις περασμένες δεκαετίες.
Η ταχύτητα αυτής της θερμικής
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Η αβεβαιότητα
των εκποιήσεων
«πάγωσε»
τις πωλήσεις
Οι επενδυτές αναμένουν τις
αποφάσεις των δικαστηρίων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Οι προτάσεις νόμου που ήρθαν το
Μάιο ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και προνοούσαν αλλαγές στο πλαίσιο των εκποιήσεων
είχαν ένα αποτέλεσμα : να προκαλέσουν αβεβαιότητα στο επενδυτικό
κοινό, το οποίο ανέμενε το αποτέλεσμα των συζητήσεων προκειμένου
να ολοκληρωθούν πράξεις με τα
τραπεζικά ιδρύματα του νησιού. Οι







Τραπεζικές πηγές
αναφέρουν στην «Κ»
πλέον πως πωλήσεις
δανείων θα υπάρξουν
πιθανώς με τον καινούργιο χρόνο, λόγω
της αναστάτωσης του
καλοκαιριού με το πλαίσιο των εκποιήσεων.
οικονομικοί παράγοντες υπολόγισαν
λάθος, λέγοντας πως οι Οίκοι Αξιολόγησης ενδεχομένως να σκέφτονταν να υποβαθμίσουν το αξιόχρεο
της χώρας, ή ότι θα δημιουργείτο
νέο κύμα στρατηγικών κακοπληρωτών. Το «φαινόμενο» στρατηγικός
κακοπληρωτής υπήρχε, υπάρχει
και πάντα θα υπάρχει εάν δεν υπάρξει ένα πλαίσιο που να περιορίζει
τη δράση τους. Εν προκειμένω, Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα,
αλλά στο βάθος και η AlphaBank

Κύπρου αναμενόταν πριν από το
τέλος του έτους να κλείσουν συμφωνίες για πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Για τα της AlphaBank,
αποφάσεις λαμβάνει η μητρική της
στην Ελλάδα, ωστόσο η Τράπεζα
Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα είχαν δηλώσει δημόσια πως εξετάζονται τρόποι μείωσης των ΜΕΔ
τους και πέρα από τις οργανικές
μειώσεις, με ιδιαίτερο βάρος να δίδεται στην πώληση δανείων. Η Τράπεζα Κύπρου δε, στα τελευταία της
αποτελέσματα έκανε λόγο για ανοιχτό πρότζεκτ με την ονομασία Helix
2, ενώ για την Ελληνική, το Bloomberg είχε διαρρεύσει εντός Αυγούστου πως είναι κοντά σε συμφωνία
με την Pimco για πακέτο ΜΕΔ 1,5
δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο της Τράπεζας Κύπρου υπολογίζεται για λίγο
κάτω από 3 δισ. ευρώ. Οι επενδυτές
όμως αναμένουν την πρόταση του
Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας,
με την οποία θα δημιουργηθεί ένας
μηχανισμός που θα ικανοποιεί τις
απαιτήσεις που προκύπτουν από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
αλλά συγχρόνως και τις ανησυχίες
που υπάρχουν γύρω από το υφιστάμενο πλαίσιο των εκποιήσεων και
την προστασία της πρώτης κατοικίας. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν
στην «Κ» πλέον πως πωλήσεις δανείων θα υπάρξουν πιθανώς με τον
καινούργιο χρόνο και ότι εάν δεν
γινόταν αυτή η αναστάτωση το καλοκαίρι, μπορεί να μην είχαν «κλείσει», ωστόσο θα βρίσκονταν ακόμα
πιο κοντά από ότι ήταν πριν από
την αναστάτωση που προέκυψε.

Το γενικό μήνυμα που έχει σταλεί στις τράπεζες από τους επόπτες είναι η μείωση των ΜΕΔ τους στο 8% μέχρι το 2021. Και όχι μόνο στις Κυπριακές. Ισχύει για όλες.
Επί της ουσίας, τόνισαν, οι συζητήσεις έχουν παραμείνει στην ίδια
βάση που βρίσκονταν προτού ψηφιστεί το πλαίσιο των εκποιήσεων
τη 12η Ιουλίου και που είχε ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση της λειτουργίας της Βουλής έως και τις
πρώτες μέρες του Αυγούστου. Τελικά
ψηφίστηκε ένα «διορθωτικό πλαίσιο». Ταυτόχρονα, ο χρόνος που
έχουν οι τράπεζες ενώπιόν τους για
μείωση των ΜΕΔ τους λιγοστεύει.
Ο Moody’s το δήλωσε και την προηγούμενη Παρασκευή κατά την τελευταία του αξιολόγηση. «Η οικονομία της Κύπρου είναι σε καλή πορεία, αλλά αν δεν επιτευχθούν οι
επικείμενες πωλήσεις προβληματικών χαρτοφυλακίων από τις δύο
μεγάλες τράπεζες, σίγουρα θα λειτουργήσει αντίστροφα στην καλή
οικονομική ροή που έχει δημιουργηθεί», ανέφερε.

Μέχρι το ’21
Το γενικό μήνυμα που έχει σταλεί
στις τράπεζες από τους επόπτες εί-

ναι η μείωση των ΜΕΔ τους στο
8% μέχρι το 2021. Και όχι μόνο στις
Κυπριακές. Ισχύει για όλες τις τράπεζες, αλλά ιδιαίτερη έμφαση έχει
δοθεί στις κυπριακές λόγω του ότι
το ποσοστό των ΜΕΔ τους σε σχέση
με το ΑΕΠ της χώρας – αν και μειώθηκε αισθητά μετά την διάσπαση
του Συνεργατισμού- παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Την ίδια ώρα, οι κυπριακές τράπεζες πρέπει να εκμεταλλευτούν το μεγάλο ενδιαφέρον
που υπάρχει από τους επενδυτές
για την αγορά ΜΕΔ και να μην περιπλέκονται σε εσωτερικές διαφορές, όπως και έγινε για παράδειγμα
με τη νομοθεσία για τις εκποιήσεις.
Να μην χαθεί το μομέντουμ. Πρόσθετα, οι τράπεζες έχουν θέσει τους
δικούς τους στόχους για μείωση
των ΜΕΔ, οργανικά. Η Ελληνική
Τράπεζα κατά την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της για το πρώτο
εξάμηνο του 2019, δήλωσε πως ο
μεσοπρόθεσμος στόχος μείωσης
των προβληματικών της δανείων
με οργανικό τρόπο (δηλαδή όχι με

πωλήσεις, αλλά με αναδιαρθρώσεις)
είναι να μειωθούν κάτω από 20%
μέσα στην επόμενη τριετία. Από
την άλλη, τα ΜΕΔ της Τράπεζας
Κύπρου ανέρχονται σε 33% σε σχέση με τα υγιή της. Οι στόχοι που
έχει θέσει για οργανική μείωση έρχονται σχεδόν στα ίδια ποσοστά
με αυτά της Ελληνικής Τράπεζας.

Θέμα η τιμή
Ταυτόχρονα, μεγάλο ρόλο παίζει
η τιμή για την οποία θα δώσουν οι
τράπεζες τα ΜΕΔ τους. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες δεν είχαν προχωρήσει πριν από το καλοκαίρι του
2018 να πωλήσουν δάνεια διότι δεν
υπήρχε ένα «στενό» πλαίσιο για την
αντιμετώπιση των ΜΕΔ στην Κύπρο.
Έτσι, καθιστούσε λιγότερο ελκυστικά στους επενδυτές τα προβληματικά χαρτοφυλάκια των κυπριακών τραπεζών, αφού και να τα αγόραζαν, δεν θα μπορούσαν να ανακτήσουν τα χρήματά τους πίσω. Οι
νόμοι για τις εκποιήσεις για παράδειγμα και η αποτελεσματικότητά

«Ναι» στην πρόσκληση Αβέρωφ Νεοφύτου
για Thomas Cook είπε ο Σύνδεσμος Τραπεζών
Ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του προέδρου Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου ο Σύνδεσμος Τραπεζών
Κύπρου, σχετικά με τις επιπτώσεις
μετά την πτώχευση της Thomas Cook
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της
Κύπρου. Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος
Τραπεζών Κύπρου σημειώνει σε επιστολή του προς τον κ. Νεοφύτου πως
οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου θα
επιδείξουν ευαισθησία, αλλά και ευελιξία, στο πλαίσιο πάντα των εκάστοτε
οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου, για να εξυπηρετήσουν τους
πελάτες τους και να στηρίξουν τον
τουριστικό τομέα, αλλά και την οικονομία γενικότερα.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ.
είχε αποστείλει επιστολή στον Σύνδεσμο Τραπεζών, ζητώντας οι τράπεζες
να δουν τις περιπτώσεις με τις συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες
που είχαν συμβόλαια με την Thomas
Cook. Ο κ. Νεοφύτου πρότεινε οι τράπεζες να συζητήσουν το συντομότερο

Συνέργειες για στήριξη πελατών των τραπεζών της ξενοδοχειακής βιομηχανίας
που επλήγησαν περισσότερο από την πτώχευση της Thomas Cook.
με τους πελάτες τους, να κάνουν τις
αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και να στηρίξουν αυτές τις μονάδες. Από τη μια
για να μπορέσουν να διασφαλίσουν
τις θέσεις εργασίας και από την άλλη
για να μπορέσουν να παραμείνουν

βιώσιμες. Υποστηρίζοντας τη θέση
του είπε ότι υπάρχουν ξενοδοχεία που
είχαν αποκλειστική σχέση με την Thomas Cook, άρα, οι επιπτώσεις σε
αυτές τις εταιρείες θα είναι μεγάλες.
Βάσει της απαντητικής επιστολής

προς την Πινδάρου, ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Τραπεζών και ανώτατος
εκτελεστικός διευθυντής της Ελληνικής
Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης υπογραμμίζει πως κατανοεί ο Σύνδεσμος τις
ανησυχίες που προκύπτουν, τόσο για
την τουριστική βιομηχανία, όσο και
για τις τράπεζες και την οικονομία.
Επισημαίνει πως ο Σύνδεσμος λαμβάνει
σοβαρά υπόψη τις ενέργειες στις οποίες
θα πρέπει να προβούν οι τράπεζες για
στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας,
προκειμένου να αντεπεξέλθει και να
διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις επιπτώσεις που έχουν δημιουργηθεί.
Η ζημιά που υπολογίζεται για την
ξενοδοχειακή βιομηχανία από τις κρατήσεις της φετινής σεζόν ανέρχεται
στα 50 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο,
το ποσό αυτό μπορεί να είναι και μεγαλύτερο εφόσον ο κάθε τουρίστας
είναι φυσικό να καταναλώνει προϊόντα
και υπηρεσίες εκτός της διαμονής του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

τους ήταν ανεπαρκείς. Μετά το καλοκαίρι του 2018, οπότε και μπήκε
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης των ΜΕΔ, οι τράπεζες χρησιμοποίησαν σχεδόν αμέσως το εργαλείο των πωλήσεων. Το καλοκαίρι
όμως του 2019 δεν αποδείχτηκε
τόσο εύφορο όσο το προηγούμενο,
για όλους τους παραπάνω λόγους.
Δεδομένης της αβεβαιότητας και
του ζητήματος που δεν έχει κλείσει
ακόμα, η τιμή των προβληματικών
χαρτοφυλακίων που θα πωληθούν
δεν θα έχουν καμία σχέση με την
τιμή που θα μπορούσαν να λάβουν
τα ίδια προβληματικά χαρτοφυλάκια
τον Ιανουάριο του 2019 για παράδειγμα, οπότε δεν υπήρχε σχεδιασμός, ούτε συζήτηση για αλλαγή
του πλαισίου των εκποιήσεων. Οι
τράπεζες πρέπει να πωλήσουν δάνεια, είναι ένας από τους πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς τρόπους για να μειώσουν τα ΜΕΔ τους,
ωστόσο πρέπει να γίνει και στην
κατάλληλη τιμή ώστε να μην ζημιώσουν τους ισολογισμούς τους.

Ο Σάββας Παπασάββας
αντιπρόεδρος Γενικού
Δικαστηρίου της Ε.Ε.
Ο Σάββας Παπασάββας εξελέγη αντιπρόεδρος του Γενικού
Δικαστηρίου της Ε.Ε., ενώ Πρόεδρος του δικαιοδοτικού
αυτού οργάνου εξελέγη ο Marcvander Woude. Σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν της εκλογής του Προέδρου,
για την περίοδο από τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τις 31
Αυγούστου 2022, ο Σάββας





Παπασάββας, δικαστής στο 
Γενικό Δικαστήριο από τις
12 Μαΐου 2004, εξελέγη από
τα μέλη του οργάνου αυτού
Αντιπρόεδρος του Γενικού
Δικαστηρίου για την περίοδο
από 27 Σεπτεμβρίου 2019
μέχρι 31 Αυγούστου 2022.
Ο Σάββας Παπασάββας
γεννήθηκε το 1969 και έχει
σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο το 1991),
ενώ συνέχισε τις σπουδές τρίτου κύκλου στο Πανεπιστήμιο
ParisII (DEA Δημοσίου Δικαίου το 1992) και στο Πανεπιστήμιο
Aix-MarseilleIII (διδακτορικό το 1995).
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου, μέλος
του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας από το 1993, εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (19972002), λέκτορας Συνταγματικού Δικαίου από τον Σεπτέμβριο
του 2002, ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου
Δικαίου (2001-2002).

Θα εκτελεί καθήκοντα για την περίοδο από 27 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι
31 Αυγούστου 2022.
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Στον Ακάμα το πρώτο signature πάρκο
Ο Talking Tom έδωσε τα χέρια με την εταιρεία Goldsky και ανοίγει το Mythos Park κοντά στο Νέο Χωριό
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Κοντά σε Natura

Μια μικρογραφία του Disney Land
έρχεται στην Κύπρο, ή τουλάχιστον
έτσι το περιγράφει ο CEO της ιδρύτριας εταιρείας GoldskyS.H Ltd
Σάββας Χατζημηνάς. Το σίγουρο
πάντως είναι ότι πρόκειται για το
πρώτο signature θεματικό στο νησί,
αφού ήδη έχει υπογραφεί η συμφωνία με την διεθνή εταιρεία ψυχαγωγίας Talking Tom & friends.
Πρόκειται για brand το οποίο χρησιμοποιείται στα κινητά τηλέφωνα,
και θεωρείται ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια στον κόσμο με
230 εκατομμύρια χρήστες και επτά
δισεκατομμύρια viewers. Αυτό είναι
στοιχείο το οποίο θα εκμεταλλευτεί
η εταιρεία για να προωθήσει την
διαφημιστική της καμπάνια μέσω
της εφαρμογής του παιχνιδιού στα
κινητά τηλέφωνα.
Το θεματικό πάρκο φέρει την

Το γεγονός ότι η ανάπτυξη θα








Το κόστος του έργου
ανέρχεται στα 11-12
εκατομμύρια ευρώ, για
έκταση 45 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.
επωνομασία Mythos και θα ανεγερθεί σε έκταση 45 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Νέου
Χωριού Ακάμα, σε απόσταση 1300
μέτρων στην περιοχή Πεύκος και
σε απόσταση 1,4 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά από το λιμανάκι στο Λατσί.
Θεωρείται μάλιστα ότι το Λατσί θα
καταστεί τα επόμενα χρόνια, ένας
από τους τουριστικούς προορισμούς
στην Κύπρο, ειδικότερα μετά την
εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου Ακάμα το οποίο θα ενισχύσει
την επισκεψιμότητα στην περιοχή.
Θετικά αναμένεται να προσμετρήσει
και η αναβάθμιση του δρόμου Πόλης
Χρυσοχούς- Πάφου, διαδικασία η
οποία βρίσκεται ακόμα στο στάδιο
των προσφορών. Θεωρείται πάντως
ότι τουλάχιστον το πρώτο διάστημα,
η μετάβαση στο πάρκο θα γίνεται
μέσω του υφιστάμενου δρόμου,
αφού βάσει χρονοδιαγραμμάτων

To σχέδιο της ανάπτυξης παρουσιάστηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον υπουργό Οικονομικών.

πέντε εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναζητεί τρόπους χρηματοδότησης
για περίπου άλλα έξι εκατομμύρια
είτε μέσω άλλων επενδυτών είτε
μέσω σύναψης δανείου. Ο στόχος
πάντως είναι ο Mythos να παραμείνει σε κυπριακά χέρια.

οι διαδικασίες αποπεράτωσης του
έργου θα διαρκέσουν 12-14 μήνες
και αναμένεται να είναι έτοιμο για
λειτουργία το καλοκαίρι του
2021.Με τη λειτουργία του πάρκου,
αναμένεται ότι οι ανάγκες σε προσωπικό θα είναι περίπου ογδόντα
υπάλληλοι ενώ θα δοθεί προτεραιότητα σε νεαρούς από την περιοχή
της Πόλης Χρυσοχούς και των χωριών του Ακάμα.

Από την ελληνική μυθολογία

Το κόστος
Η επενδύτρια εταιρεία GoldskySH LTD είναι στην ουσία κοινοπραξία επενδυτών από Χονγκ
Κονγκ και Κύπριων επενδυτών από
το Νέο Χωριό και το Λατσί. Πρόκειται για επένδυση που κοστολογείται γύρω στα 11-12 εκατομμύρια.
Η αξία της γης υπολογίζεται στα 3
εκατομμύρια ευρώ και η επένδυση
7-8 εκατομμύρια. Οι οικονομικοί
πόροι της εταιρείας φτάνουν τα

βρίσκεται σε απόσταση 280
μέτρων νότια από περιοχή
Natura εγείρει ανησυχίες.
Σημειώνεται ωστόσο ότι έχει
ήδη λάβει την έγκριση της
Περιβαλλοντικής Αρχής που
σημειώνει και τις πιθανές επιπτώσεις τις οποίες το έργο
ενδέχεται να προκαλέσει στο
περιβάλλον.
Όπως για παράδειγμα η εκπομπή ρύπων σκόνης κατά
την κατασκευή, οι εκπομπές
καυσαερίων από τα φορτηγά
και τους εκσκαφείς, ο θόρυβος, η ρύπανση των υπόγειων
υδάτων από την διαχείριση
των υγρών αποβλήτων.
Πάντως η εταιρεία υπογραμμίζει ότι υπάρχει μεγάλη
ευαισθησία για όλα τα περιβαλλοντικά θέματα και τα θέματα ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με τον μελετητή, θα
παίρνονται όλα τα μέτρα πρόληψης διασποράς της σκόνης,
κάλυψη όγκων χώματος, διαβροχή και τις εκπομπές αερίων.

Υπολογίζεται ότι το πάρκο θα δέχεται περίπου 150 χιλιάδες επισκέπτες τον

χρόνο κυρίως ξένους τουρίστες, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερωθούν για
την κυπριακή ιστορία αλλά και να ψυχαγωγηθούν σε σειρά παιχνιδιών και θεματικών δραστηριοτήτων.

Στόχος της εταιρείας είναι με
τη δημιουργία θεματικού πάρκου
στην περιοχή, να επαναπροσδιοριστεί η μελλοντική ανάπτυξη του
τουρισμού στην Πάφο αλλά και
στην Κύπρο γενικότερα. Το σκεπτικό της προτεινόμενης ανάπτυξης εμπλέκει ένα συνδυασμό υπηρεσιών ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης με θέμα την κυπριακή ιστορία
και την ελληνική μυθολογία. Οι
επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους του πάρκου
και να ενημερωθούν για την κυπριακή ιστορία σε αίθουσα με τε-

χνολογία 7D, και φυσικά να ψυχαγωγηθούν σε σειρά παιχνιδιών και
θεματικών δραστηριοτήτων.Τα
αξιοθέατα του πάρκου μπορούν να
διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίεςπολιτιστικά και ιστορικά αξιοθέατα,
θεματικές βόλτες αναψυχής και
βόλτες στο φυσικό περιβάλλον. Βάσει των εκτιμήσεων της εταιρείας
το πάρκο θα δέχεται περίπου 150
χιλιάδες επισκέπτες ετησίως.
Σύμφωνα με τα πλάνα της εταιρείας το πάρκο θα έχει τρεις παιδότοπους για παιδιά μέχρι έξι ετών,
καθώς και λίμνες στις οποίες θα
προσφέρονται παιχνίδια με νερό
και σαφάρι με βάρκες, τρενάκι, και
υπαίθρια αγορά. Θα διαθέτει επίσης
αποθήκη συντήρησης και υπόγεια
μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων με μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα 81,5 κυβικών
μέτρων ανά ημέρα. Στους ανοιχτούς χώρους του πάρκου θα φυτευτεί γρασίδι ενώ περιμετρικά
του πάρκου θα φυτευτούν ενδημικά
δέντρα της περιοχής, ενώ θα διαθέτει και χώρους πρασίνου.
Θα διαθέτει επίσης 280 θέσεις
στάθμευσης για ιδιωτικά οχήματα,
οκτώ θέσεις στάθμευσης αναπήρων
και 15 θέσεις για λεωφορεία. Θα
περιλαμβάνει επίσης αμφιθέατρο
χωρητικότητας 500 ατόμων. Οι
κερκίδες του αμφιθεάτρου θα είναι
ξύλινες. Στην περιγραφή του έργου
αναφέρεται ότι θα διαθέτει χώρο
πώλησης εισιτηρίων 2 τμ, καθώς
και δύο γραφεία, χώρο πρώτων
βοηθειών (έκτασης 17 τμ) και κτήριο διοικήσεως επίσης 17 τμ.Εντός
του πάρκου θα λειτουργεί εστιατόριο 320 τμ μαζί με καφετέρια.
Σημειώνεται ότι όλα τα κτήρια θα
είναι μεταλλικές κατασκευές με
ξύλινες οροφές. Όσα κτήρια ή χώροι
επενδυθούν με πέτρα, η τοπική
πέτρα που απαντάται στην ευρύτερη περιοχή και θα χρησιμοποιηθούν οι παραδοσιακοί τρόποι αρχιτεκτονικής. Σημειώνεται ότι το
σχέδιο για την ανάπτυξη ήδη παρουσιάστηκε ενώπιον Προέδρου
της Δημοκρατίας και του Υφυπουργού Τουρισμού, έλαβε την πολεοδομική άδεια και αναμένει την έκδοση της οικοδομικής άδειας για
να ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης του.

Εβαλαν μπρος και για το Τοπικό Σχέδιο Πέγειας

H Κύπρος επίκεντρο
της παγκόσμιας ναυτιλίας

Χρειαζόμαστε άμεσα αναπτύξεις, υπογραμμίζει ο δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου

Από τις 6 μέχρι τις 9 Οκτωβρίου η Κύπρος θα βρεθεί
στο επίκεντρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Με το φετινό συνέδριο Sea Change συμπληρώνονται 30 χρόνια και 16 διοργανώσεις (το
συνέδριο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια) και
είναι το πρώτο που διοργανώνεται υπό το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Στο φετινό συνέδριο εκτιμάται
ότι θα προσελκύσει πέραν των 800 συμμετεχόντων
από 40 διαφορετικές χώρες, περιλαμβανομένων
πολλών διακεκριμένων προσωπικοτήτων της διεθνούς ναυτιλίας.
«Όλα αλλάζουν στη ναυτιλία, και θεωρούμε ότι
αυτός ο τίτλος μπορεί να εκφράσει σωστά το αίσθημα
το οποίο κυριαρχεί στην παγκόσμια ναυτιλία αυτή
τη στιγμή», ανέφερε η αρμόδια Υφυπουργός Νατάσα
Πηλείδου. Η Κύπρος διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο
στόλο στην Ευρώπη και τον 11ο στον κόσμο, ενώ
κατατάσσεται ως το μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη και στα πέντε κορυφαία
στον κόσμο. Η συνεισφορά της ναυτιλίας στην οικονομία ανέρχεται στο 7% του ΑΕΠ, ενώ οι ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην
Κύπρο ανέρχονται σε 215. Όπως ανέφερε η κ. Πηλείδου, ο περιορισμός στις εκπομπές του θείου είναι
μια τεράστια πρόκληση για την ναυτιλία και είναι
ένα θέμα το οποίο απασχολεί τόσο τη βιομηχανία
όσο και τους ρυθμιστές. «Έχουμε κάνει πάρα πολλές
προσπάθειες ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι και είμαστε έτοιμοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς
ως κράτος αφορά τον έλεγχο του κράτους λιμένα,
δηλαδή τον έλεγχο της συμβατότητας των πλοίων,»
είπε, ερωτηθείσα αν η Κύπρος και τα πλοία υπό κυπριακή σημαία θα είναι έτοιμα για τους νέους κανονισμούς που εφαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου
του 2020.
Ανέφερε επίσης ότι είναι υπό μελέτη το ενδεχόμενο στήριξης σε νέες τεχνολογίες στα πλοία όπως
τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου ή της
υβριδικής τεχνολογίας. Εξάλλου και η διαδικασία
ανανέωσης του φορολογικού πλαισίου βρίσκεται
σε πολύ προχωρημένο στάδιο και θα υπάρξουν ανακοινώσεις σε 1-2 μήνες. Σημείωσε όμως ότι το
μεγάλο ερωτηματικό είναι το κόστος του συμβατού
καυσίμου και ποια είναι η διαφορά του κόστους
του μη συμβατού καυσίμου μέσω του μηχανισμού
διυλισμού.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η ανάγκη για επενδύσεις στην επαρχία
Πάφου δεν αφορά μόνο την περιοχή
του Ακάμα. Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω,
στον δήμο Πέγειας, αναμένουν ακόμα
το Τοπικό Σχέδιο το οποίο θα ξεκλειδώσει τις αναπτύξεις στην περιοχή. Η
απόφαση για εκπόνηση του Τοπικού
Σχεδίου λήφθηκε εδώ και δύο περίπου
χρόνια, και συγκεκριμένα περί τις αρχές
του 2018. Σύμφωνα δε με τελευταία
ενημέρωση του Τμήματος Πολεοδομίας
το θέμα βγήκε από το συρτάρι και έβαλαν επιτέλους μπρος για την εκπόνησή
του. Θα ακολουθήσει μία διαδικασία
μερικών μηνών και αναμένεται ότι το
σχέδιο θα είναι έτοιμο εντός του 2020.
Μέχρι τότε το 75% της Πέγειας θα συνεχίσει ουσιαστικά να είναι κλειδωμένο
σε αναπτύξεις, αφού εντάσσεται σε
γεωργική ζώνη ή περιοχή αναδασμού.
Υπάρχει θέμα, υπογραμμίζει ο δήμαρχος
Μαρίνος Λάμπρου και εξηγεί ότι αναπτύξεις δεν προχωρούν λόγω του ιδιόμορφου καθεστώτος του δήμου. Οι ελπίδες του δήμου έχουν εναποτεθεί στο
Τοπικό Σχέδιο, το οποίο αναμένεται
ότι θα λύσει τα χέρια των αρμόδιων
αρχών, αλλά θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για ανάπτυξη στην περιοχή.
Αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι θα
μετατραπούν σε ζώνες εμπορικής ανάπτυξης, αλλά ότι τουλάχιστον θα υπάρχει συντελεστής ανάπτυξης, έστω και
οικιστικής, εξηγεί ο κ. Λάμπρου. Αυτή
τη στιγμή υποβάλλονται αιτήσεις στην
Πολεοδομία για διάφορες αναπτύξεις
στον δήμο, οι οποίες και απορρίπτονται
λόγω απουσίας κατάλληλων ζωνών
υπογραμμίζει ο δήμαρχος. Αυτή τη
στιγμή στην περιοχή δεν υπάρχει χώρος
για νέες αναπτύξεις. Ήδη λειτουργούν

Το 75% της Πέγειας έχει νεκρώσει, αφού η απουσία Τοπικού Σχεδίου δεν επιτρέπει την προώθηση αναπτύξεων και επενδύσεων

στην περιοχή.
επτά ξενοδοχειακές μονάδες και περίπου χίλιες τουριστικές επαύλεις, οι
οποίες προσελκύουν ποιοτικό τουρισμό.

Ενστάσεις εκ των έσω
Παρά το γεγονός ότι η περιοχή χρειάζεται επενδύσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν επιτρέπει την υλοποίηση
της επένδυσης ύψους 80 εκατομμυρίων
της εταιρείας George Vassiliou LTD
συμφερόντων του πρώην προέδρου
της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου
σε γεωργική περιοχή. Το έργο αφορά
τη δημιουργία βιοκλιματικού οικισμού,








Υποβάλλονται αιτήσεις για
αναπτύξεις στο Τμήμα Πολεοδομίας και απορρίπτονται, αφού δεν υπάρχει ζώνη
ανάπτυξης στην περιοχή.
κέντρο αποκατάστασης, κέντρο έρευνας και τεχνολογίας σε θέματα υγείας
και περιβάλλοντος, καθώς και χώρους
εστίασης και αναψυχής. Υπενθυμίζεται
ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγειας

είχε υποβάλει αίτημα για ανάκληση
της πολεοδομικής άδειας το οποίο είχε
απορριφθεί από το τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως.
Μιλώντας στην «Κ» ο δήμαρχος Πέγειας Μαρίνος Λάμπρου διευκρινίζει
ότι η αντίθεση δεν αφορά την ανάπτυξη
αλλά σε θέματα ασφαλείας και του κόστους υδροδότησης για το έργο το
οποίο ανέρχεται περίπου στο ένα εκατομμύριο και η εταιρεία δεν αναλαμβάνει να το πληρώσει. Σημειώνεται ότι
ήδη έχει εκδοθεί η πολεοδομική άδεια,
αλλά το έργο κόλλησε στην άδεια οικοδομής.
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Κρατούν μικρό καλάθι για το «ΕΣΤΙΑ»
Κάνουν λόγο για επιβεβαίωση ύπαρξης κακοπληρωτών οι τράπεζες – Αισιόδοξοι οι δανειολήπτες για το Σχέδιο
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

τη συλλογή των στοιχείων μερίδας
προβληματικών δανειοληπτών, ενδεχομένως δημιουργηθεί νέο Σχέδιο, το οποίο θα βοηθά και αυτή
τη μερίδα. Βασική προϋπόθεση,
όμως, να προχωρήσουν όλοι οι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν
προβλήματα σε αίτηση για το
ΕΣΤΙΑ, ώστε να χαρτογραφηθούν.

Ενάμιση χρόνο μετά την ανακοίνωση του ΕΣΤΙΑ που δημιουργήθηκε πρώτον για να προστατεύσει
την πρώτη κατοικία του προβληματικού δανειολήπτη, αλλά συγχρόνως να υποβοηθήσει και τις
τράπεζες με τα μη εξυπηρετούμενα
δάνειά τους, οι αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι κατώτερες των προσδοκιών. Όταν παρουσιάστηκε το Σχέδιο στην τελική του μορφή, το
Υπουργείο Οικονομικών εκτιμούσε
πως θα συμμετάσχουν 15 χιλιάδες
δανειολήπτες, με δάνεια συνολικού
ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ,
για τους οποίους το κράτος θα διαγράψει το 1/3 της οφειλής τους και
έπειτα θα δίνει στις τράπεζες το
1/3 της μηνιαίας δόσης του κάθε
δανειολήπτη που αντιμετωπίζει
πρόβλημα. Εντούτοις, το καλοκαίρι

Ελπίζει ο Σύνδεσμος








Αίτηση για το ΕΣΤΙΑ θα
πρέπει να κάνουν και οι
δανειολήπτες που εκ
πρώτης δεν μπορούν να
γίνουν επιλέξιμοι.

Τραπεζικοί σημειώνουν πως το σχέδιο ΕΣΤΙΑ θα είναι τελικά το εργαλείο που θα ξεχωρίσει τους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες, από αυτούς που είναι

οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

του 2019 σύμφωνα με νέους υπολογισμούς του Υπουργείου, οι δανειολήπτες που θα μπορούσαν να
ενταχθούν στο Σχέδιο, περιορίστηκαν στις 10 χιλιάδες. Οι δανειολήπτες θα έχουν μία περίοδο από
τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και
τις 15 Νοεμβρίου 2019 για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και να
δουν εάν είναι επιλέξιμοι για να
συμμετάσχουν στο Σχέδιο. Οι αιτήσεις, όμως, που έχουν γίνει σχεδόν έναν μήνα μετά, για μερικές
τράπεζες μετρούνται στα δάκτυλα
των δύο χεριών, ενώ για άλλες περιορίζονται σε χαμηλά διψήφια
νούμερα. Πλέον, με την πενιχρή
συμμετοχή, οι τράπεζες φοβούνται

πως οι υπολογισμοί του Υπουργείου
έστω και για τους 10 χιλιάδες δανειολήπτες ήταν υπέρ τον δέον αισιόδοξες. Τραπεζικοί κύκλοι σχολιάζουν πως στην ΕΣΤΙΑ θα είναι
ευτύχημα εάν συμμετάσχουν 5 χιλιάδες δανειολήπτες, με αρκετούς
να υποστηρίζουν πως η συμμετοχή
θα ανέλθει στους 3 χιλιάδες. Την
κατάσταση δυσχεραίνουν οι συνολικά 37 σελίδες δικαιολογητικών
που χρειάζονται οι δανειολήπτες
να υποβάλουν μαζί με την αίτηση
συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Πέρα
από αυτά, οι τραπεζικοί σημειώνουν
πως η ΕΣΤΙΑ θα είναι τελικά το εργαλείο που θα ξεχωρίσει τους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες,

από αυτούς που είναι οι λεγόμενοι
στρατηγικοί κακοπληρωτές, είτε
είναι με μεγάλα βαλάντια, είτε όχι.
Χαρακτηριστικά ανέφεραν στην
«Κ» πως υπάρχει μεγάλη μερίδα
δανειοληπτών που όχι απλώς δεν
προτίθεται να πληρώσει τα 2/3 της
δόσης του (όπως προνοείται δηλαδή
από το Σχέδιο), αλλά ούτε και αν
ήταν αντεστραμμένο, δηλαδή να
πληρώσει το 1/3 της δόσης του και
το κράτος να έδινε τα 2/3 (πράγμα
που δεν ισχύει).

Οι επιπτώσεις
Μεγάλες επιπτώσεις αναμένεται
να υπάρξουν εάν δανειολήπτες
που δύναται να μπουν στο ΕΣΤΙΑ,

δεν ενταχθούν. Αναπόφευκτα, οι
δανειολήπτες που δεν μπουν θα
αντιμετωπίσουν το δύσκολο σενάριο της εκποίησης της κατοικίας
τους, όπως βιώνουν δανειολήπτες
σε αρκετές μεσογειακές χώρες που
είχαν ή έχουν ακόμα αντίστοιχο
πρόβλημα μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Και θα γίνονται με την
ίδια συχνότητα με την οποία γίνονταν σε άλλες χώρες. Υπενθυμίζεται πως ολοένα και περισσότερες εταιρείες διαχείρισης ΜΕΔ
έχουν εγκατασταθεί στο νησί, αλλά
και οι τράπεζες έχουν προχωρήσει
σε συμφωνίες με ειδικές εταιρείες
που θα ταχθούν υπέρ των δικαιωμάτων των τραπεζών. Ο υπουργός

Εξαντλήθηκαν τα iPhones 11
την πρώτη ημέρα στην Ελλάδα
Ξεπέρασαν τα 10 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις από το στοκ που διέθεσε η Apple
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Εξαντλήθηκαν την Παρασκευή
τα iPhones 11 στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, οι Eλληνες λάτρεις της
συσκευής διέθεσαν πάνω από
10 εκατ. ευρώ μόνον σε μία ημέρα, εξαντλώντας όλο το στοκ
που διέθεσε η αμερικανική Apple για την Ελλάδα.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν
καλά ενημερωμένες πηγές, η ζήτηση κατευθύνθηκε για άλλη μια
φορά προς τα ακριβά μοντέλα,
τα iPhones 11 Pro και iPhones
11 Pro Max. Πρόκειται για συσκευές με λιανική τιμή διάθεσης
που ξεκινάει από 1.229 ευρώ και
φτάνουν έως τα 1.789 ευρώ για
το πιο ακριβό μοντέλο.
Πάνω από το 70% των συ






Η Apple έχει δημιουργήσει και στη
χώρα ένα φανατικό
που δεν υπολογίζει
το κόστος αγοράς.
σκευών που ζητήθηκαν αφορούσαν τα πανάκριβα μοντέλα
της Apple. Aντίθετα η ζήτηση
που παρουσιάστηκε στο εισαγωγικό μοντέλο iPhone 11 με
τιμή διάθεσης που ξεκινάει από
869 ευρώ, περιορίσθηκε στο
20% έως 25%. Ενδεικτικό είναι
ότι όλα τα μεγάλα δίκτυα διανομής κινητών τηλεφώνων,
πρώτη ημέρα διάθεσης των iPhones 11 στην Ελλάδα, παρου-

Οι περισσότεροι αγόρασαν τα ακριβά μοντέλα iPhone 11 Pro και iPhone 11 Pro Max. Πρόκειται για συσκευές με λιανική τιμή διάθεσης που
ξεκινάει από 1.229 ευρώ και φτάνει έως τα 1.789 ευρώ για το πιο ακριβό μοντέλο.
σίαζαν διαθεσιμότητα στο εισαγωγικό μοντέλο iPhone 11,
περιορισμένη διαθεσιμότητα
στο iPhone 11 Pro, ενώ το iPhone 11 Pro Max δεν υπήρχε πουθενά. Ούτε στα δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind) ούτε στα δίκτυα λιανικής διάθεσης ηλεκτρονικών,
συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπείας της Apple στην
Ελλάδα, iStorm.

Οσοι επισκέπτονταν τις σχετικές ιστοσελίδες θα παρατηρούσαν ότι οι νέες και ακριβές
συσκευές θα ήταν «σύντομα
διαθέσιμες» ή ότι «έρχονται
σύντομα».
Στελέχη της αγοράς κάνουν
λόγο για επιτυχή κίνηση της
Apple, παρά τις επικρίσεις που
ακούστηκαν αρχικά. Η εταιρεία,
χωρίς να φέρει την επανάσταση
στις συσκευές κινητής τηλεφω-

νίας, φέρνει ιδιαίτερα σημαντικές βελτιώσεις –ειδικά στον
τομέα λήψης φωτογραφιών και
του βίντεο– που δεν υπήρχαν
στα αμέσως προηγούμενα μοντέλα. Επίσης, αξιοσημείωτες είναι οι βελτιώσεις στους επεξεργαστές, στην μπαταρία κ.ά. που
σε συνδυασμό και με την παρουσίαση και του νέου λειτουργικού συστήματος iOS 13, προκάλεσε φρενίτιδα.
Το πιο σημαντικό είναι ότι
τα βελτιωμένα μοντέλα έρχονται
σε καλύτερη (λιανική) τιμή από
τα προηγούμενα iPhones X.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν
παράγοντες της αγοράς, η τιμή
διάθεσης δεν είναι το κριτήριο
που δημιουργεί κάθε φορά τον
συνωστισμό στα καταστήματα.
Η Apple, όπως παντού στον
κόσμο, έχει δημιουργήσει και
στη χώρα μας ένα φανατικό κοινό, που δεν υπολογίζει ιδιαίτερα
το κόστος αγοράς. Υιοθετεί το
αμέσως νέο προϊόν, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες περιστροφές.
Στη χώρα μας, υπάρχει ένα κοινό
5.000 έως 10.000 ανθρώπων που
ακολουθεί το συγκεκριμένο μοτίβο.
Γι’ αυτό κάθε χρόνο, μια εβδομάδα πριν από τη διάθεση του
προϊόντος, τα δίκτυα διανομής
κινητών ξεκινούν τις προ-παραγγελίες, για να ακολουθήσει
αμέσως μετά τη διαθεσιμότητα
των προϊόντων, η περίοδος των
παραγγελιών. Συνήθως η ζήτηση καλύπτεται τον Ιανουάριο
λίγο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και πάντοτε ανάλογα με το πόσο επιτυχημένο
προϊόν είναι το νέο iPhone.

Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης
από την άλλη ανέφερε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής
πως αίτηση για το ΕΣΤΙΑ θα πρέπει
να κάνουν και οι δανειολήπτες που
εκ πρώτης δεν μπορούν να γίνουν
επιλέξιμοι στο Σχέδιο. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν οι δανειολήπτες
που είχαν ΜΕΔ μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2017 και η αγοραστική
αξία της κατοικίας τους δεν ξεπερνά
τις 350 χιλιάδες ευρώ. Επίσης, τα
εισοδήματά τους θα πρέπει να κυμαίνονται από 20 χιλιάδες, μέχρι
60 χιλιάδες ευρώ, αναλόγως βέβαια
με τον αριθμό των εξαρτώμενων
μελών. Όσοι δεν ενταχθούν στο
ΕΣΤΙΑ, ο υπουργός είπε πως μετά

ΑΡΘΡΟ

Μιλώντας στην «Κ» ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών, Κώστας Μελάς εξέφρασε την αισιοδοξία πως θα υπάρξει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο
Σχέδιο. Επιβεβαίωσε πως υπάρχει
διστακτικότητα από τους προβληματικούς δανειολήπτες, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση πως θα ξεπεραστεί. Κατά τον κ. Μελά επίσης,
αν και η αίτηση είναι 2 σελίδων,
πρέπει να επισυνάπτουν οι δανειολήπτες 37 δικαιολογητικά, τα
οποία χρειάζονται χρόνο για να
μαζευτούν. Κάλεσε και ίδιος από
πλευράς του τους δανειολήπτες
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να
προχωρήσουν στην αίτηση για την
ΕΣΤΙΑ, αν και εκ πρώτης όψεως
δεν είναι επιλέξιμοι. «Η τράπεζα
είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί
την αίτηση που η τριμελής επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας θα
εγκρίνει για τον κάθε δανειολήπτη
που είναι επιλέξιμος. Αν δεν εμπίπτει στα τα του Σχεδίου, ο υπουργός
ανέφερε πως θα εξετάσει και άλλες
μεθόδους για να βοηθηθούν», συμπλήρωσε. Τέλος, ο κ. Μελάς είπε
πως και μόνο με την αίτηση για
την ΕΣΤΙΑ και για όσο χρόνο χρειαστεί, ο προβληματικός δανειολήπτης δεν θα έχει να αντιμετωπίσει
το πρόβλημα εκποίησης της κατοικίας του. «Για τους δανειολήπτες
που είχαν αιτηθεί για το ΕΣΤΙΑ,
είτε μπουν, είτε όχι και ενδεχομένως μπορούν να ταιριάξουν σε ένα
αντίστοιχο, δεν θα προχωρήσει
κανείς στην εκποίηση της πρώτης
τους κατοικίας. Θα είναι ασφαλείς
από εκποιήσεις», κατέληξε.

/ Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΡΟΥΧΟΥ*

Το κλειδί της ανάπτυξης
Η νέα κυβέρνηση έχει σαφείς φιλο-αναπτυξιακές προθέσεις. Η κινητοποίηση
του πρωθυπουργού και των αρμόδιων
υπουργών να αναδιατάξουν τη διοικητική μηχανή και να προσελκύσουν επενδυτές εντός και εκτός συνόρων, στέλνει
πολύ θετικά μηνύματα στις αγορές και
στον ιδιωτικό τομέα. Εξάλλου, όλοι γνωρίζουμε ότι χωρίς μεγάλες παραγωγικές
επενδύσεις η εγχώρια ανάπτυξη δεν
είναι βιώσιμη, όσοι τουρίστες κι αν έρθουν.
Η ανεργία μειώνεται. Το οικονομικό
κλίμα βελτιώνεται. Η κατανάλωση αυξάνεται. Ομως οι σκελετοί στην ντουλάπα υπάρχουν ακόμη. Αρκεί κάποιος
να δει τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2019. Για άλλη μία
φορά καταγράφηκε σημαντική αύξηση
του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, λόγω της αύξησης
των εισαγωγών, γεγονός που διόγκωσε
το εμπορικό έλλειμμα. Το ισοζύγιο των
τρεχουσών συναλλαγών, σε συνδυασμό
με το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας,
και το δημογραφικό αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής
οικονομίας. Μια χώρα που γερνάει δεν
έχει μυαλά και χέρια, δεν μπορεί να διευρύνει την κατανάλωση, δεν παράγει
εγχώριο πλούτο, άρα τα δημόσια έσοδα,
οι συντάξεις και οι κοινωνικές υπηρεσίες
συρρικνώνονται. Μέχρι να εφαρμοστεί
μια σοβαρή δημογραφική πολιτική, η
μόνη μεσοπρόθεσμη λύση είναι ο επαναπατρισμός του μισού brain drain:
περίπου 250.000-350.000 Ελληνες υψηλής μόρφωσης και κατάρτισης, που περιμένουν ένα σινιάλο για να επιστρέψουν στην πατρίδα μας. Γιατί όσα γραφειοκρατικά εμπόδια και να εξαλείψει
η κυβέρνηση, μια μικρή οικονομία,
όπως η ελληνική, χρειάζεται καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα εργαστεί και θα παραγάγει προϊόντα και
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Είναι βασική συνθήκη, ώστε οι επιχειρήσεις μας να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αποκτήσουν

εξαγωγικό προσανατολισμό. Εκεί όμως
μπαίνουν τα σοβαρά εμπόδια. Ποια επιχείρηση μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί
με συνέπεια στο κόστος της ασφαλιστικής και φορολογικής παράνοιας που
επικρατεί; Χαρακτηριστικό του μεγάλου
ανταγωνιστικού μειονεκτήματος με το
οποίο επιβαρύνεται η ελληνική αγορά
είναι ότι για κάθε θέση εργασίας που
δημιουργείται με καθαρή αμοιβή 4.000
ευρώ τον μήνα ο εργοδότης πρέπει να
καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο 9.500
ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη
και ο επιθυμητός επαναπατρισμός «μυαλών» θα παραμείνει ουτοπία. Επιπλέον,
κάθε μέρα που περνάει οι Ελληνες του
εξωτερικού αποκτούν ισχυρούς δεσμούς
με τις νέες τους πατρίδες.
Αρα η στόχευση πρέπει να είναι άλλη:
η δραστική μείωση του μη μισθολογικού
κόστους, ώστε να παρέχονται καλύτεροι
μισθοί χωρίς να γονατίζουν οι επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει δραστικά τις ασφαλιστικές εισφορές
και να δώσει κίνητρα στις ελληνικές επιχειρήσεις να επαναπατρίσουν τα μελλοντικά τους στελέχη, παρέχοντας, για
παράδειγμα, μεγάλα φορολογικά κίνητρα
και δραστική μείωση (άνω του 50%)
ασφαλιστικών εισφορών για τους Ελληνες
φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού, οι
οποίοι θα μεταφέρουν τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα για να εργαστούν σε εγχώριες επιχειρήσεις ή να
συμμετάσχουν στην ίδρυση νέων.
Εν κατακλείδι, για να πατήσει η χώρα
στα πόδια της, χρειάζεται ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που βασίζονται σε
υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό. Με τα σημερινά δημογραφικά δεδομένα, η Ελλάδα θα δυσκολευθεί πολύ
να σταθεί στον διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό, αλλά και να χαράξει κοινωνική πολιτική. Η επιστροφή της γενιάς της κρίσης είναι αναγκαία συνθήκη
για να αποφύγουμε τη στασιμο-ανάπτυξη και να ευημερήσουμε σε βάθος
χρόνου.

* Ο κ. Γιώργος Τσαρούχος είναι ιδρυτής και
διευθύνων σύμβουλος της Dialectica.

ΔΙΕΘΝΗ

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Η Tui σπεύδει να καλύψει το κενό
που άφησε η Thomas Cook
Στην Αθήνα ο CEO του ομίλου Sebastian Ebel – Στα 230 εκατ. τα απλήρωτα τιμολόγια
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ÚÜÔ¦ÓËÙÜÔàÎÓÏ×ÔÙÚÕßÝÐËÔÕÊÄÞÕßÝÇÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝ
;OVTHZ*VVRÓÏÒÕÆÔÍÏÇÇÖÒÂØÜÚÇÚÏÓÕÒÄÍÏÇÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÜÔ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ÑÇÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÐÏÕÒÕÍËÃÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÎÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËËÔÊËÞÄÓËÔÇ
ÓÁÚØÇÇÔÚÃÊØÇÙÎÝÕÑßØÃÇØÞÕÝ
ÖÒÁÕÔÖÇÃÑÚÎÝÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔ[V\YVWLYH[VYZ
;<(.ÙÚÁÒÔËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕ
ÓËÍ¦ÒÕÇÌËÔÚÏÑÄÚÎÝ©:LIHZ[PHU
,ILSÓÁÒÕÝÚÕßËÑÚËÒËÙÚÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÚÎÝ;<0ÑÇÏÊÏËßÛÆÔÜÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÜÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔ
ÚÎÝÙÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÙÚÎÔÑØÕßÇàÏÁØÇÑÇÏÙÚÏÝËÑÊØÕÓÁÝÈØÃÙÑËÚÇÏÇÖÄÙÂÓËØÇÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃËÖÇÌÁÝÚÄÙÕÓË
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÚÕÔßÖÕßØÍÄ
¬ÕßØÏÙÓÕÆ²¦ØÎËÕÞ¦ØÎÄÙÕ
ÑÇÏÓËÌÕØËÃÝÚÕßÑÒ¦ÊÕß

Το μεγάλο πρόβλημα
¬ÕÓÂÔßÓÇËÃÔÇÏÖÜÝÛÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇÙÚÎØÃÐËÏÙÚÕÓÁÚØÕÚÜÔ
ÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÚÎÝÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝÑÇÏÔÇßÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ
ËÖÃÙÎÝÙÚÕÓÁÚØÕÖÕßÓÖÕØËÃÚÎÔ
ÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ËÔÄÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂÖÕßÁÌËØÔËÖËØÃÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÙÚÎÞ×ØÇÚÇÞÆÚÎÚÇÇÔÚÃÊØÇÙÎÝÚÕß
ÍËØÓÇÔÏÑÕÆÕÓÃÒÕßÊËÃÞÔËÏÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÔÇÇßÐÂÙËÏÚÇÓËØÃÊÏ¦
ÚÕßÇÒÒ¦ÙÃÍÕßØÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ßÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÖÒÂØÜÝÚÎÔÖÚÜÞËßÓÁÔÎÇÔÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇßÚÄËÃÔÇÏÑÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÍÏÇÔÇÍËÓÃÙÕßÔÚÇ
ÐËÔÕÊÕÞËÃÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÙËàÄÔ

Οι πληρωμές

Ο Sebastian Ebel,Ù{ÉÈÚÖÖÐKÈÜØ³Ù¨Ñ³i¨{³Ê³³iØ/ºx³Ñ
ÂÉÙTÉËÑV³i~¨ÈÑÇ{Ó¨Ñ~Ñ{³{ØÉ~Ù¨ÐÓØVÓTÉ{ÉÑ×ÓØ³iåÚÊÑ
ÐÉ³ÈÈ¨oÌ0È¨{ÐÖÒ¨i1ÉTÒ¨i~Ñ{×¨ÉËØ³È~ÜÒÙÈ

Ο γερμανικός όμιλος
επιδιώκει να αυξήσει
τα μερίδιά του
στην Ελλάδα.
ÔÚÜÓËÚÇÐÆÕÏÚËÒËßÚÇÃÕÏßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃÚÜÔÇÛËÚÎÓÁÔÜÔßÖÕÞØË×ÙËÜÔÚÎÝ;OVTHZ*VVRÖØÕÝ
ÒÒÎÔËÝÐËÔÕÊÄÞÕßÝÇÖÄÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄÚÕÓÁÇÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÑÇÚËßØ×¦ÓËÙÇÑÇÏ

ËÖÏÖÒÁÕÔÁÓÓËÙÇÊÏÇÌßÍÄÔÚÇÇÖÄ
ÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔÙßÓÈÕÒÇÃÜÔÍÏÇ
ÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÑÇÏËÖÄÓËÔÕÁÚÕÝÖÕß
ÊËÔÛÇËÑÚËÒËÙÚÕÆÔÄÖÜÝÑÇÏÚÏÝ
ÊËßÚËØÕÍËÔËÃÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙËÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÑÇÏÖÏÙÚÜÚÁÝÔÑÇÏÚÇ
ÖÕÙ¦ÇßÚ¦ËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄ
ËÑËÃÔÇÖÕßÇØÞÏÑ¦ËÃÞÇÔÇÑÕßÙÚËÃ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÔÕÏÞÚÂ¦ÙÑÎÙÎ®
ÇÌÕÆßÖ¦ØÞÕßÔÞÏÒÏ¦ÊËÝÓÏÑØÕÓËÙÇÃÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÐËÔÕÊÄÞÕÏ
ÕÏÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÓÎÔÁÞÕßÔÇÖÕÚßÖÜÛËÃ
ÖÒÂØÜÝÑÇÏÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ

¬ÕÖÒÂÍÓÇÇßÚÄÙÚÕßÝÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÜÔÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊßÙÞËØ¦ÔËÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÔßÖÕÞØË×ÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÁÝ
ÖØÕÝÚÕÎÓÄÙÏÕÑÇÏÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÃÔÇÏÍÏÇÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕÖÕßÚÄÙÕÕÏ
ÐËÔÕÊÄÞÕÏÄÙÕÑÇÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝÙßÔËÖÏÑÕßØÕÆÓËÔÕÏÇÖÄÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
¬ÕßØÏÙÓÕÆÖÏÁàÕßÔÖØÕÝÚÎÔ¦ÓËÙÎ
ÒÂÉÎÓÁÚØÜÔÄÖÜÝÎÇÔÇÈÕÒÂÚÎÝ
ÑÇÚÇÈÕÒÂÝÚÜÔßÖÕÞØË×ÙË×ÔÚÕßÝ
ÖØÕÝÚÕÎÓÄÙÏÕ©ÓÜÝÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÕÆßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÚÄÙÕÍÏÇÚÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÖËØÏÛ×ØÏÇÖÕßËÃÔÇÏ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÆÉÕÝÚÜÔàÎÓÏ×Ô²ÛËÝÁÍÏÔË
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔËÑÖØÕÙ×ÖÜÔÚÜÔÊÆÕßÖÕßØÍËÃÜÔÎÕÖÕÃÇ
ÊËÔÑÇÚÁÒÎÐËÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇÔÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃÙÂÓËØÇ ßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÙßÔÊÁÕßÔÞØÕÔÏÑ¦ÚÏÝ
ÄÖÕÏËÝÙÞËÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÓËÚÎÔ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÇÖÄ
ÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÊÎÒÇÊÂÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Moody’s: Παρενέργειες
στις ελληνικές τράπεζες
από την πτώχευση
H υποχρεωτική ËÑÑÇÛ¦ØÏÙÎ ÚÎÝ
;OVTHZ*VVRËÃÔÇÏÇØÔÎÚÏÑÂÍÏÇ
ÚÕÇÐÏÄÞØËÕJYLKP[ULNH[P]LÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÜÔ
ÈÕßÒÍÇØÏÑ×ÔÑÇÏÚÜÔÑßÖØÏÇÑ×Ô
ËÖËÏÊÂÎÑÇÚ¦ØØËßÙÂÚÎÝÛÇÇÖÕÊßÔÇÓ×ÙËÏÚÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÝ¶ÑÇÏÙÚÕßÝÙÞËÚÏÑÕÆÝÓË
ÇßÚÕÆÝ¶ÑÒ¦ÊÕßÝÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕßÝ
ÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÖÏÛÇÔÄÔÙËÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝàÎÓÃËÝÑÇÏÇÖ×ÒËÏËÝËØÍÇÙÏ×ÔÇÔÇÌÁØËÏÎ4VVK`»Z
ßÚÄÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎ
ÚÎÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÔ
ÓËÚÎÔ;OVTHZ*VVRÑÇÏÈÇÙÃàÕÔÚÇÔÙËÖÒÎØÜÓÁÝÇÖÄÇßÚÂ6ÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÕÕÃÑÕÝÑ¦ÛËÐËÔÕÊÕÞËÃÕ
ÁÞËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÙßÓÈÄÒÇÏÕÓËÚÎÔ
;OVTHZ*VVRÇÒÒ¦ÎËÚÇÏØËÃÇÕÌËÃÒËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖÕÙ¦ÙËÐËÔÕÊÕÞËÃÇ
ÍÏÇÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕßÒÃÕßßÍÕÆÙÚÕßËÖËÏÊÂÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÁÑÇÔËÚÏÝÖÒÎØÜÓÁÝ ÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÇÚÇÐÃÊÏÇ
4VVK`»ZËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎ
ÁÑÛËÙÎÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÙË
ËÍÞ×ØÏËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÜÔÑÒ¦ÊÜÔ
ÖÇØÕÞÂÝßÖÎØËÙÏ×ÔÊÏÇÓÕÔÂÝÑÇÏÊÏÇÚØÕÌÂÝÇÔËØÞÄÚÇÔÙÚÕ ÚÜÔ
ÙßÔÕÒÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß ËÖÃÖÚÜÙÎÙÚÇÚØÇÖËàÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÊÇÔËÃÜÔ
ÛÇËÃÔÇÏËßØÆÚËØÎÊËÊÕÓÁÔÜÔÚÜÔ
ÊÏÇÙßÔÊÁÙËÜÔÚÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÓË¦ÒÒÕßÝÚÕÓËÃÝÄÖÜÝÚÜÔÓËÚÇÌÕØ×ÔÑÇÏÚÕßËÓÖÕØÃÕßÑÇÏÚÎÝ
ÍËÔÏÑÄÚËØÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÙÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÑÇÏÙÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÚÜÔÚØÏ×ÔÞÜØ×ÔÇÔÇÌÁØËÏÐÃàËÏÖ¦ÔÚÜÝÔÇÙÎÓËÏ×ÙÕßÓË
ÖÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÓÁØÕÝÚÜÔÚÏÓÕÒÕÍÎÓÁÔÜÔÇÖÇÏÚÂÙËÜÔÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÐËÔÕÊÄÞÜÔÇÖÄÚÎÔ;OVTHZ*VVR
ÁÞÕßÔÖØÕËÐÕÌÒÎÛËÃÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝ

Η κατάρρευση³iØ/v>©}ÉËÑ{
Ñ¨i³{~Êo{Ñ³ÑÂ{ÌT¨É³ÉÜÜi{~V³KÈÜoÑ¨{~~Ñ{³~È¨{Ñ~³¨ÑÉÇVÑÑ×Ó¨É{iXÃ¤©
ÙÞËÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÚÕßMHJ[VYPUN
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÖÏÖÒÁÕÔÍËÔÔ¦ÚÇÏÑÇÏàÂÚÎÓÇÊÏÇÛÁÙÏÓÎÝ
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÙÚÕßÝÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝ
ÐËÔÕÊÄÞÕßÝÖØÕÝËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÚÜÔ
ÚØËÞÕßÙ×ÔßÖÕÞØË×ÙË×ÔÚÕßÝÖØÕÝ
ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÑÇÛ×ÝÕÏÚÇÓËÏÇÑÁÝØÕÁÝÖÕß
ÍËÔÔÕÆÙËÎËÑÚÁÒËÙÎÚÜÔÙßÓÈ¦ÙËÜÔÙÚÎÔ;OVTHZ*VVRËÐÁÒËÏÉÇÔ
ÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÙÚÎ4VVK`»ZÕ
ÕÃÑÕÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÖÜÝÎËÖÃÖÚÜÙÎ
ÙÚÕÔÚÕßØÏÙÚÏÑÄÚÕÓÁÇÑÇÏÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÛÇÓËÏÜÛËÃË¦ÔÒÎÌÛÕÆÔÓÁÚØÇÍÏÇÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔ¦ÓËÙÜÔ
ÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÂÇÔÈØËÛÕÆÔ¦ÒÒÇÚÕßØÏÙÚÏÑ¦ÖØÇÑÚÕØËÃÇÍÏÇÚÎÔ
ÇÏÞÓÂÚÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÚÕ
ËÖÄÓËÔÕÁÚÕÝÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖÜÝÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔÇÖÇÒÒÇÍÂÇÖÄÚÕ
ÚÁÒÕÝÊÏÇÓÕÔÂÝÍÏÇÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇ
ÖÕßßÖÁÙÚÎÙÇÔàÎÓÃÇ

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς
εργασίας για 35.000 ανέργους

Επενδυτική άπνοια με εξαίρεση
τον κλάδο της μεταποίησης

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

ΣημαντικήÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÖØÕÕÖÚÏÑ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝÍÏÇÏÙÞßØÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÕÇÐÏÕÒÕÍ×ÔÚÇÝÚÕÓËÃÍÓÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝÔÁÇÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓËÃÜÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÚÇÞËÃÇËÖÃÒßÙÎÚÕß
ÞØÕÔÃàÕÔÚÕÝÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÙËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÚÜÔÇÍÕØ×ÔÄÖÜÝÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÇÏ
ÙÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÜÔÇÖÕÊÄÙËÜÔÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÑÇÏÙÚÎÙßÙÙ×ØËßÙÎÖÒÎÛ×ØÇÝ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÖØÕÝÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎ
ÂÚÎÝÑÇÚ¦ÛËÙÎÝÔÁÜÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÖØÕÚ¦ÙËÜÔÖØÕÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÄÚÏ
ÖÇØ¦ÚÎÔÖÒÎÛ×ØÇÌÕØÕÒÕÍÏÑ×Ô
ÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÏÑ×ÔØßÛÓÃÙËÜÔÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÁÔÇÌÏÒÏÑÄÖØÕÝÚÎÔ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÊËÔÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏËÖÇØÑ×ÝßÖÄÉÎ
ÄÚÏÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÖÕÙÕÚÏÑ¦ÑÇÏÖÕÏÕÚÏÑ¦ÑÇÚ×ÚËØËÝÚÜÔÖËØÏÙÚ¦ÙËÜÔ
ÃÔÕÔÚÇÏÒÃÍËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÓË
ÞÇÓÎÒÂËÖÃÖÚÜÙÎÙÚÕÔØßÛÓÄÓËÍÁÛßÔÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÇßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÄÞÏ
ÓÄÔÕÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÓËÏÙÞßØÄÚËØÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÕÙÚÕÓÎÔÏÇÃÕÊËÒÚÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ®ÖÕßÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙËÞÛËÝÑÇÏÙÚÕÕÖÕÃÕ
ËÖÏÞËÏØËÃÚÇÏÓÏÇÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÙÎ
ÚÕßÛÁÓÇÚÕÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ®
ÚÕÊËÒÚÃÕÚÕßÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÓËÙÚÕÏÞËÃÇÎËÖËÔÊßÚÏÑÂ
¦ÖÔÕÏÇÙËÄÒÕßÝÙÞËÊÄÔÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËËÐÇÃØËÙÎ
ÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÔÑÇÏÕÏÑÇÛÇØÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÞÜØÃÝÚÏÝÑÇÚÕÏÑÃËÝ
ËÃÔÇÏÓÎÊËÔÏÑÁÝßÖ¦ØÞÕßÔÑÒ¦ÊÕÏÄÖÜÝÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÄÖÕßÕÏ
ÑÇÛÇØÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝËÃÔÇÏÛËÚÏÑÁÝ
ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÛÇÌÁØÕßÔÍØÎÍÕØÄÚËØÇÇÆÐÎÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÜÔËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔ
ÑÇÏÜÝËÑÚÕÆÚÕßÛÇÖØÁÖËÏÎËÔÃÙÞßÙÂÚÕßÝÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ

Νέο ÖØÄÍØÇÓÓÇÑÕÏÔÜÌËÒÕÆÝËØÍÇÙÃÇÝÍÏÇÇÔÁØÍÕßÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖØÕÑÎØßÞÛËÃÚÕÇÓÁÙÜÝ
ËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÔÇØÓÄÊÏÕßÖÕßØÍÄÏ¦ÔÔÎØÕÆÚÙÎ¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÛÇÇÔÇÓÕØÌÜÛËÃÑÇÏÛÇÙÚÕÞËÆËÏÙËÇÊÆÔÇÓËÝ
ÕÓ¦ÊËÝÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÔËØÍÇÙÃÇ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÏÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇ¦ÔËØÍÕÏÇßÖ¦ØÞËÏÓ¦ÒÏÙÚÇÖØÄÈÒËÉÎÑÇÏÍÏÇËÖÏÖÒÁÕÔÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ
ÙËÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖÕßÁÞÕßÔàÂÚÎÙÎ
ÇÖÄÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÇÍÕØÁÝËØÍÇÙÃÇÝ
©ÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝßÖÎØËÙÃËÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
ØÍÇÙÃÇÝÓÏÇÝÑÇÏÕÞØÄÔÕÝÖÏÁàËÏÇÌÕÆÚÕÚØÁÞÕÔÒÂÍËÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕß¬ÕÔÁÕÖØÄÍØÇÓÓÇÛÇÑÇÒÆÖÚËÏÄÒÕßÝÚÕßÝ Η απασχόλησηVÙ{Ò¨~É{ÑØdÐiViËÑÉ~ÑÐËÑÉ¨Ë³iÙÉÚÑ~ÑÊÂÓÕßÝÚÏÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÑÇÏÚÇÑÁ- ÜÖ³É{Òo{ÉØ~Ñ{Ù{Ñ¨~ÉËØÑÒo~ÉØ³ÈÐÐÉ³ÉTÌ³×¨ÓVÚÑ¨ÑoÐÑÔÚØÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÖØÄÔÕÏÇÝÚÎÝÞ×- ³{iÚÉËÉ³TÉÈÐÓÑÓ¨oÑ³ÈØ
ØÇÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÑÇÏßÖÎØËÙÃËÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÖÇØÇÓÁÔËÏËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÕÙËÇßÑÇÏÔÁØÍËÏÇÝÙËÌÕØËÃÝÊÏÇÞËÃØÏÚÂÔÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÁÔÇÞØÄÙÎÝÖØÕÙÚÇÚËßÄÓËÔÜÔÖËØÏÕÞ×Ô
ÔÕßÔÕÒÏÑ¦ÕÏËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÕÏ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔßÖÕßØÍÄØÍÇÙÚÕÔ©¦ÔËØÍÕÏÖËØÏÕØÃÙÚÎÙÃÇÝÏ¦ÔÔÎØÕÆÚÙÎÚÇÈÇÙÏÑ¦
ÑÇÔÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÓÂÔÇÙË
ÑÇÏÔÕÚÄÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÔÁÕßÖØÕ ¦ÚÕÓÇËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔ
ÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÇÖÕÑÒËÏÕÆÒÏÕ ÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÏÑÂÚÕßÙÚÄÞËßÙÎÙËÇÊÆÔÇÓËÝ
ÓËÃÜÙÎÇÔÁØÍÜÔÑÇÚ¦¦ÚÕÕÓ¦ÊËÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÚÎÔ
ÓÇËÔ×ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÆÍÕßÙÚÕ
ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÊÏ¦ØÛØÜÙÎÑÇÏÚÕ ÙÎÓÏÑØ×ÔßÖÕÊÕÓ×ÔÚÎÈËÒÚÃÜÙÎ ÚÕß ÖØÕÑÆÖÚËÏÓËÃÛËÚÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇÙÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝ ÚÜÔÖÇØËÞÄÓËÔÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÖØÕÝ ÜÙÎÇÔÁØÍÜÔÑÇÚ¦¦ÚÕÓÇ
ÑÕÏÔÜÔÃËÝ
ÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎ ©ÏËÖÏÊÕÚÕÆÓËÔÕÏ¦ÔËØÍÕÏÇÔÁØßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ ÑÇÏÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ ÞÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔÙË ÑÇÏÇÔÚÏÖÕßÛÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃÇÖÄËßßØÏÄÚËØÇÚÕÇÔÇÓÕØÌÜÓÁÔÕ ÙÚÕÏÞÕÆÔÙÚÕ ÚÕßÙßÔÄÒÕß
ØÜÖÇáÑÕÆÝÑÇÏËÛÔÏÑÕÆÝÖÄØÕßÝ ÖØÄÍØÇÓÓÇÛÇÇÖÕÚËÒËÃÓÁØÕÝÓÏÇÝ ÖÄÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÎÛÇÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙËÇÔÁØÍÕßÝÖÕß ËßØÆÚËØÎÝÙÖÕÔÊßÒÜÚÂÝÖÇØÁÓÈÇ- ÓÕÙÃËßÙËÞÛËÝÕÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÍÃÔËÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÏÊÏÇÃÚËØÕÖØÄÈÒÎ- ÙÎÝÎÕÖÕÃÇÓËÚÎÔÖÇØÕÞÂ¶ÙË ÚÇÏÙÇÌÁÝÚÕÖÄÙÕÁÔÚÕÔÕËÃÔÇÏÚÕ
ÓÇËÖÇÔÁÔÚÇÐÎÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇ- ËÖÄÓËÔÕÙÚ¦ÊÏÕ¶ËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÎÝ ÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÝÇÔËØÙÃÇÝÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇ¦ÔËØÍÕÏÑÇÏ ÑÇÏÖÏÙÚÕÖÕÏÎÓÁÔÎÝÛËÜØÎÚÏÑÂÝ ÍÃÇÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÛ×Ý
ÏÊÃÜÝÙËÇßÚÕÆÝÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙË ÑÇÏÖØÇÑÚÏÑÂÝÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÙËÇÔÚÏ- ¦ÔËØÍÕÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÞÜØÃÝÊÕßÒËÏ¦
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÎÒÏÑÏÇÑÁÝÕÓ¦ÊËÝ ÑËÃÓËÔÇÖÕßÁÞÕßÔàÂÚÎÙÎÇÖÄÚÎÔ ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÃÙÕÂÓËÍÇÒÆÚËÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÊÏ¦ØÑËÏÇÝÓÎÔ×ÔÎ ÚÕÖÏÑÂÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÛÇÕÊÎ- ØÕÚÜÔÓÎÔ×ÔÖÃÙÎÝ 
ÕÖÕÃÇÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÛÇ ÍËÃÙÚÎÔÕÓÇÒÂËÖÇÔÁÔÚÇÐÎÚÜÔ ¦ÔËØÍÕÏ ËÃÔÇÏÎÒÏÑÃÇÝ
ÑÇÒÆÖÚËÏÖ¦ÍÏËÝÑÇÏÊÏÇØÑËÃÝÇÔ¦- ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÇÔÁØÍÜÔÙÚÎÔÇÍÕ- ÁÜÝËÚ×ÔÖÏÖÒÁÕÔ
ÍÑËÝÚÜÔÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔÌÕØÁÜÔ Ø¦ËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ ¦ÔËØÍÕÏ ËÃÔÇÏÇÖÄÌÕÏÚÕÏ
ÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÙËÙÚÕÞËßÓÁ©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏ¦ÒÒÜÙÚËÇÖÄ ÊËßÚËØÕÈ¦ÛÓÏÇÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ÔÇÁØÍÇÚÜÔÊÂÓÜÔÑÇÏÌÕØÁÜÔ ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß©ÍÏÇÚÕßÝËÍ±Ö¦ØÞÕßÔ ÈÁÈÇÏÇ ÑÇÏ ¦ÒÒÕÏ
ÖÕßÛÇÇÖÕÙÑÕÖÕÆÔÑÇÚ¦È¦ÙÎÙÚÎ ÍËÍØÇÓÓÁÔÕßÝÇÔÁØÍÕßÝÑÇÚ¦ÚÕÔ    ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÙË ÓÂÔÇÆÍÕßÙÚÕÚÕ ÚÕßÙß- ÞÜØÃÝÊÕßÒËÏ¦ÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÚÕÖÏÑÄËÖÃÖËÊÕÄÖÜÝËÔÊËÏÑÚÏ- ÔÄÒÕßÚÜÔÇÔÁØÍÜÔÖÕßÈØÃÙÑÕ- ÄÚÏÁÞÕßÔÖÚßÞÃÕÚØÏÚÕÈ¦ÛÓÏÇÝËÑÑ¦ÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎÑÇÏÇÔÇÈ¦ÛÓÏ- ÔÚÇÏÙÚÎÒÃÙÚÇÚÕßÕØÍÇÔÏÙÓÕÆ ÖÇÃÊËßÙÎÝ

Το πρόγραμμα θα δίνει
έμφαση σε αυτούς που
ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.
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Αν και οι καθαρέςÉÉÙÖÉ{Ø³ÖÜ³iØ{~ÐËÑØT¨ËØ³{Ø~Ñ³{~ËÉØÉËÑ{ÐiÙÉ{~ÓØVÈÒ¨TÈ~ÜÒÙ{VÌØiÐÉ³ÑËiiVÌÈ{~ÑÚÑ¨ÓØÉÉÙÖÉ{ØÉËÑ{ÚÉ³{~ÓØVÑÑ×Ó¨É{³ÙÉÜ³Ë³È. 

Οι επενδύσεις
στην Ελλάδα είναι
σήμερα, ποσοτικά και
ποιοτικά, κατώτερες
των περιστάσεων,
λέει ο ΣΕΒ.
ÖÕÒÏÚÏÑÂÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÔÚÏÛÁÚÜÝÇØÔÎÚÏÑÁÝËÃÔÇÏÕÏÑÇÛÇØÁÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝ
ÑÒ¦ÊÕßÝÚÜÔÓËÚÇÌÕØ×ÔÚÕß
ÚÕßØÏÙÓÕÆÑÇÏÙÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇ
ÑÇÏÙÚÎÔËÙÚÃÇÙÎÚÕßËÓÖÕØÃÕß
ÚÎÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÄÖÜÝÑÇÏÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ËÔ×ÕØÏÇÑ¦ÛËÚÏÑÁÝËÃÔÇÏÙÚÎÔ
ßÍËÃÇ¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÔÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÎÔÇÐÃÇ
ÚÜÔÊÏÇØÛØÜÚÏÑ×ÔÇÒÒÇÍ×ÔÖÕß
ËÔÏÙÞÆÕßÔÚÕÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÖØÕÝËÐÜÙÚØËÌËÃÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝßÉÎÒÂÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÍÏÇÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕß
ÓÁÙÕßÓËÍÁÛÕßÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ÕØßÌÇÃÇÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖØÁÖËÏÔÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÎ
ÖØÕÙÁÒÑßÙÎÐÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇËÐÇÍÕØÁÝßÌÏÙÚ¦ÓË-

ÔÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇßÖËØÞØÁÜÙÎÝÂÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂßÙÚÁØÎÙÎÂ
ÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÓÄÔÕ
ÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÂÙÚÕÔÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÚÕÓÁÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÔÁÜÔÖÇØÇÍÜÍÏÑ×ÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔËÑ
ÓÁØÕßÝÓËÍ¦ÒÜÔÊÏËÛÔ×ÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ËÏÑÄÔÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÕÏ
ÊÏ¦ÌÕØÕÏÑÒ¦ÊÕÏÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÙÂÓËØÇÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝËÃÔÇÏÓËÏÑÚÂ©ÏÑÒ¦ÊÕÏÊÏËÛÔ×ÝËÓÖÕØËÆÙÏÓÜÔÇÍÇÛ×ÔËÓÌÇÔÃàÕßÔÑÇÚ¦ÑÇÔÄÔÇÛËÚÏÑÁÝ
ÑÇÛÇØÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÛ×ÝÕÏ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÕÔÊÏËÛÔÂÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄ
Ë¦ÔÊËÔÁÑÇÔÇÔËÖËÔÊÆÙËÏÝÔÚÃÛËÚÇÙÚÕßÝÓÎËÓÖÕØËÆÙÏÓÕßÝ
ÑÒ¦ÊÕßÝÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÑßØÃÜÝÕÏÇØÔÎÚÏÑÁÝÑÇÛÇØÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÞÜØÃÝÄÓÜÝÇßÚÄÔÇÏÙÞÆËÏÖ¦ÔÚÕÚË©ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏÇÔÚÏÙÚØÕÌÂÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝ
ÇÖÕËÖÁÔÊßÙÎÝÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝ
ËÔ×ÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÎÇßÐÎÓÁÔÎ
ËÖËÔÊßÚÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÖÕß
ÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÂÊÎÙÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝ
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Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Οι προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης
Το έλλειμμα δεξιοτήτων και κατάρτισης στον διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο και οι ανάγκες για τους εργαζομένους
Της ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Με την επέκτασηÚÕßÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÚÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕË¦ÔÓÏÇ
ÛÁÙÎÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÇÔÚÏÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏ
ÇÖÄÓÏÇ¦ÒÒÎÇÒÒ¦Ö×ÝÎËØÍÇÙÃÇ
ÇßÚÂÑÇÛÇßÚÂÓËÚÇÒÒ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏ
ÇÖÇÏÚËÃÙßÔËÞËÃÝÖØÕÙÇØÓÕÍÁÝÙË
ÁÔÇÔÊÏÇØÑ×ÝÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÕÉÎÌÏÇÑÄÑÄÙÓÕßÚÄÏÙÞÆËÏÍÏÇÄÒËÝ
ÚÏÝÎÒÏÑÏÇÑÁÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÇÖÄËÑËÃÔÕßÝÖÕßÊÏÇÔÆÕßÔ
ÚÎÔÎÑÇÏÎÊËÑÇËÚÃÇÚÎÝàÜÂÝ
ÚÕßÝÓÁÞØÏÚÕßÝ¦ØÎÊËÝÑÇÏÚÕßÝ
¦ØÎÊËÝ
Ï¦ÌÕØËÝÁØËßÔËÝÁÞÕßÔÊÕÛËÃ
ÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ©ÖÜÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÕ
ÖØÄËÊØÕÝÑÇÏÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÝ
7LVWSL*LY[ÆØÜÔ§ÏÑÕÒÇãÊÎÝÇÔ
ÑÇÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÙÇÌÂ
ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕÑÆÓÇÚÕßÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÇÔÇÓÌÃÈÕÒÕÖÜÝÁØ-

ÞËÚÇÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÇÒÒÇÍÂÖÕßÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÍÔÕÂÙÕßÓË®¡Ë
ÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚÇÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÕß
ßÓÈÕßÒÃÕßÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝ*,70:
ÓÃÒÎÙËÍÏÇÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
ÚÎÝÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÎÔËÚÂÙÏÇÍËÔÏÑÂÙßÔÁÒËßÙÎÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÕÕßÈÒÃÔÕ
ÂÓËØÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÚÕËÐÂÝ
ÖÇØ¦ÊÕÐÕÖÄÚÎÓÏÇÖÒËßØ¦ÊÏËÛÔËÃÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÑØÕÆÕßÔÚÕÔ
Ñ×ÊÜÔÇ ÚÕß ÑÏÔÊÆÔÕß ÍÏÇ ÚÎÔ
ÇÖ×ÒËÏÇËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÛÁÙËÜÔ
ËØÍÇÙÃÇÝÇÖÄÚÏÝØÇÍÊÇÃËÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎØÕÓÖÕÚÏÑÂÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎÇÔËÖ¦ØÑËÏÇ
ÙÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆÓËÉÎÌÏÇÑÁÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝ¡ÄÔÕ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎßÖ¦ØÞËÏàÂÚÎÙÎÍÏÇ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÆÓÌÜÔÇÓËËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝÚÕ  ÚÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÛÇÇÖÇÏÚËÃÉÎÌÏÇÑÁÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÙÚÕËÍÍÆÝÓÁÒÒÕÔÄÚÇÔÙÂÓËØÇ
ÚÕ ÚÕßËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆ
ÊËÔËÃÔÇÏËÖÇØÑ×ÝËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÕ

Ο πρόεδρος ~Ñ{Ù{ÉÈÚÖÖÐKÈÜØ³iØÉ³Ñ{¨ÉËÑØ{³ËiiØ
&___¦²VÖ¨ {~ÜÑÎÙiØ

Σήμερα, το 60%
του εργατικού δυναμικού δεν είναι επαρκώς
εξοικειωμένο με την
τεχνολογία παρά μόνον
σε ό,τι αφορά βασικές
λειτουργίες.

Τα διεθνή κριτήρια δεξιοτήτων
Τα διεθνήÑØÏÚÂØÏÇÉÎÌÏÇÑ×ÔÊËÐÏÕÚÂÚÜÔËÔÏÙÞÆÕßÔÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÙËÓÏÇËÖÕÞÂÖÕß
ÎËÆØËÙÎËØÍÇÙÃÇÝÇÖÕÚËÒËÃÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÚÕßÝÔÁÕßÝÑÇÏÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝËÃÔÇÏÊßÙÕÃÜÔËÝÓËÚÎÔ
ËÑÚËÚÇÓÁÔÎÞØÂÙÎÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝ
ÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÁÒÕßÓËÎÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÉÎÌÏÇÑ×ÔÊËÐÏÕÚÂÚÜÔÔÇ
ÁÞËÏÚÎÔÃÊÏÇÏÙÞÆÙÚÎÔÙÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÌØÏÑÂÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ§Ú¦ÓÏËÔ¦ÒÏÈÇÔÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕß
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßÓÎÑËØÊÕÙÑÕÖÏÑÕÆ
ÕØÍÇÔÏÙÓÕÆ0*+30U[LYUH[PVUHS
*VTW\[LY+YP]PUN3PJLUJLÇØÞÏÑ¦ÍÔÜÙÚÕÆÜÝ*+3\YVWLHU
*+3ÑÇÛ×ÝÎÊØ¦ÙÎÚÕßÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÎÔßØ×ÖÎÐËÒÃÞÛÎÑË
ÄÓÜÝÙËÁÔÇÔÊÏËÛÔÂÕØÍÇÔÏÙÓÄ
ÍÏÇÚÎÔÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÉÎÌÏÇÑÂÝ
ÖÇÏÊËÃÇÝËÖËÑÚËÃÔÕÔÚÇÝÚÎÊØ¦ÙÎÚÕßÙËÖ¦ÔÜÇÖÄÞ×ØËÝ
ÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕ
©ÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÁÞËÏËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÔÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÙËÖËØÃÖÕß
ËÑÇÚÌÕÏÚÎÚÁÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÇÖÄÑ¦ÛËÑÒ¦ÊÕ
ÑÇÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÌÕØÁÇÓËÑØÏÚÂØÏÇ0*+3ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÒ×ÔÞÜØ×ÔÚÕß
ÇÔËÖÚßÍÓÁÔÕßÑÇÏÚÕßÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÕßÑÄÙÓÕß
ßÚÄÖÕßËÓËÃÝÖÕßÒ¦ÓËËÃÔÇÏ
ÇÖÇÙÞÕÒÎÙÏÓÄÚÎÚÇÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÙÚÕßÝËØÍÕÊÄÚËÝ®

ÊÎÒ×ÔËÏÕ¦ÒÏÈÇÔÙËÖÇØÕßÙÃÇÙÎ
ÖÕßÁÒÇÈËÞ×ØÇÙÚÕÕßÈÒÃÔÕÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÍËÔÏÑÂÝÙßÔÁÒËßÙÎÝ
ÚÕßßÓÈÕßÒÃÕßÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔ
ÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝ
*,70:©¦ÒÏÈÇÔÚÕÔÃàËÏÖÜÝËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÓÎÓËÃÔËÏÑÇÔËÃÝ
ÉÎÌÏÇÑ¦ÇÔÇÒÌ¦ÈÎÚÕÝÙËÓÏÇÙßÍÑßØÃÇÖÕßÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÇÒÖ¦àËÏÑÇÏÕÏËØÍÕÊÄÚËÝÊËÔÔÏ×ÛÕßÔ
ÇÖÇØÇÏÚÂÚÜÝßÖËÆÛßÔÕÏÍÏÇÚÎÔ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÚÕßÝ
ËØÏÍØ¦ÌËÏÊÆÕÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝÉÎÌÏÇÑÁÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚËÝÓÃÇ
ÇÌÕØ¦ÚÕÔÚØÄÖÕàÜÂÝÙËÁÔÇÔ
ÉÎÌÏÇÑÄÑÄÙÓÕ¦ÒÒÎÇÌÕØ¦
ÚÇÖØÕÙÄÔÚÇÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÍÏÇ

Η σημασία της πιστοποίησης φορέων, επιχειρήσεων και εργαζομένων στην κούρσα
της τεχνολογίας.
ÔÇËØÍÇÙÚËÃÑÇÔËÃÝÙËÁÔÇÔÉÎÌÏÇÑÄÑÄÙÓÕßÙÚßÞ×ÝÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝËÖÏÑØÇÚËÃÓËÍ¦ÒÕÞ¦ÙÓÇ
ÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÊËÄÚÏÚÕÞ¦ÙÓÇÖÕß
ßÖ¦ØÞËÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄ
ÚØÄÖÕàÜÂÝÕÕÖÕÃÕÝÇÖËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÙËÖÒÇÚÌÄØÓËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝÄÖÜÝÚÕ-HJLIVVRÑÇÏ
ÚÕ0UZ[HNYHTÑÇÏÚÇÖØÕÙÄÔÚÇ
ÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÙËÁÔÇÔÉÎÌÏÇÑÄ

ÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÖÇØ¦ÓÄÔÕÔÙË
ÄÚÏÇÌÕØ¦ÈÇÙÏÑÁÝÒËÏÚÕßØÍÃËÝ
¡ËÍ¦ÒËÝËÃÔÇÏÕÏÖØÕÑÒÂÙËÏÝÍÏÇ
ÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕß
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎØÇÞÕÑÕÑÇÒÏ¦Ñ¦ÛË
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÏÇÚÕÔÆØÜÔÇ§ÏÑÕÒÇãÊÎÎ
ÑØÃÙÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖØÕÑ¦ÒËÙËÓËÍ¦ÒÕÖÒÂÍÓÇÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÒÒ¦
ÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÔÇÊÕÛËÃ
×ÛÎÙÎÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔËÖÇÍÍËÒÓ¦ÚÜÔÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ¬ÕÔÃàËÏ
ÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÙÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ
ÛÁÙËÏÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚ×ÔÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙËÁØËßÔÇÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÇÖÄÚÕ
*,70:ÓÇàÃÓËÚÕ/L70:ÒÒÎÔÏÑÄ
ÃÑÚßÕÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÚÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÄÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÛÎÔ×ÔÑÇÏÚÕ(3)(.YHK\H[L
)\ZPULZZ:JOVVSÃÔÇÏËÒÖÏÊÕÌÄØÇ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÍÏÇÓÏÇÞ×ØÇÖÕßÁÞÇÙËÇÖÄÚÕßÝÏÑÇÔÄÚËØÕßÝ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇÓËÚÇÔÇÙÚËÆÙÕßÔÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÑÇÒÆÚËØËÝËßÑÇÏØÃËÝÇÖÄ

ÚÎÈßÛÏÙÓÁÔÎÙÚÎÔÑØÃÙÎÒÒ¦ÊÇ
©ÃÊÏÕÝßÖÂØÐËÑÏÔÎÚÂØÏÕÝÊÆÔÇÓÎ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÕËÔÚÇÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÉÎÌÏÇÑÂÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ*VKPUN
)VV[JHTW®ÖÕßËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑË
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖØÕÚØÏËÚÃÇÝÇÖÄÚÕ
*,70:ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÄÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÑÇÏÚÕ(3)(
¡ÁÙÇÙËÁÔÇËÐ¦ÓÎÔÕÇÖÕÌÕÃÚÎÙÇÔ¦ÚÕÓÇËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ  ÈØÂÑÇÔ¦ÓËÙÇÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎßÚÕÃÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔ
ÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÊËÔËÃÞÇÔÏÊÏÇÃÚËØÎÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇÒÒ¦
ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÔÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝ
Ô¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÂÚÇÔÈÏÕÒÄÍÕÏÂ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÖÇÖ¦ÊËÝÖÕßÙÂÓËØÇ
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÓËÚ¦ÁÐÏÓÂÔËÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
*,70:ÑÇÏÚÎÝ7LVWSL*LY[ÏÇÚÃÔÇ
ÓÎÍÃÔËÏÎÒÒ¦ÊÇÙÇÔÚÕÙØÇÂÒ"®
ÇÔÇÌÕØ¦ÇßÚÂÑ¦ÛË¦ÒÒÕÇÖÄ
ÚßÞÇÃÇËÃÔÇÏ¬ÕÙØÇÂÒÁÞËÏÚÕÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÇØÏÛÓÄ
ËÚÇÏØËÏ×ÔßÉÎÒÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏ
ÔËÕÌß×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ¬ÕÇÖÕ-

ÑÇÒÕÆÔÓ¦ÒÏÙÚÇ:PSPJVU>HKP®
ÓÏÇÕÔÕÓÇÙÃÇËÓÖÔËßÙÓÁÔÎÇÖÄ
ÚÎÃÒÏÑÕÔ¦ÒËáÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÚÎÝ
ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝ
¬ÕÎÞ×ØÇÊÇÖ¦ÔÎÙËÚÕ
 ÚÕßÙÚÎÔÁØËßÔÇÑÇÏ
ÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÏÔËÃÚÇÏÙËßÉÎÒÁÝÚÇÞÆÚÎÚËÝ¬Ç
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÒÒ¦àÕßÔÑÇÏÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÄÒÕÑÇÏÖÏÕÙßÔÊËÊËÓÁÔÇÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝÃÔÇÏÓÏÇÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÚÏÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÔ
ÙÚÎÔÁÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ®ÚÕÔÃàËÏ
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ*,70:
ÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖØÕÝÓÃÓÎÙÎÇÖÕÚËÒËÃËÖÃÙÎÝÎÏÍÑÇÖÕÆØÎ¬Õ
ÑØ¦ÚÕÝÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔËßÛÆÔÎÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÕßÖØÕÚÆÖÕß
+*3ØÕÝÇßÚÂÔÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÑÏÔËÃÚÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏÕÊÏÑÎÍÕØÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝÚÎÝÏÍÑÇÖÕÆØÎÝÑÇÛ×ÝÊËÔÓÁÔËÏÇÔÁÖÇÌÕÝÇÖÄÚÏÝ
ØÇÍÊÇÃËÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ ©ÖÜÝßÖËÔÛßÓÃàÕßÔ
ÕÏËÏÊÂÓÕÔËÝÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÕÝÎÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎ
ÈËÒÚÏ×ÔËÏÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝÑ¦ÛËËØÍÇàÕÓÁÔÕßÙËÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÑÒ¦ÊÕ

«Χτίζοντας» το μέλλον στο σχολείο

ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔËÃÔÇÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÍ¦ÒÕÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÏÝ
ÔËÄÚËØËÝÍËÔÏÁÝ²ÇØÏÚÕÒÕÍ×ÔÚÇÝ
ÙÞÕÒÏ¦àËÏÖÜÝÎÓÏÑØÄÚËØÎÑÄØÎ
ÚÕßÖËØÏÖÒÇÔÏÁÚÇÏ¦ÙÑÕÖÇÙÚÏÝ
ÊÏ¦ÌÕØËÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝÇÒÒ¦ÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÎ
ËÐÕÏÑËÏÜÛËÃÓËÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÄÖÜÝ
ÚÕ7V^LY7VPU[
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Απαραίτητη η εκπαίδευση από νωρίς, για
εύκολη προσαρμογή
στα νέα δεδομένα.
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Αλλεπάλληλες επιθέσεις χάκερ
στην Airbus και σε προμηθευτές της
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Τον Ιανουάριο η Airbus
είχε παραδεχτεί πως
χάκερ κατάφεραν να
παραβιάσουν τα μέτρα
ασφαλείας και να αποκτήσουν πρόσβαση
σε δεδομένα.
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ÜÙÚÄÙÕÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝËÃÞÇÔÖÇØÇÈÏÇÙÚËÃÖÕÒÆÑÇÏØÄÖØÏÔÇÔÇÌÁØËÏÖÎÍÂÚÕß(-7ÚÇÔÖÕÒÆ
ËÐËÒÏÍÓÁÔÎÑÇÏËÃÞËÜÝÙÚÄÞÕÚÕ
=75ÖÕßÙßÔÁÊËËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
ÓËÚÎÔ(PYI\Z®ËÐÎÍËÃÎÖÎÍÂ
¬ÇÒËÍÄÓËÔÇËÏÑÕÔÏÑ¦ÂÏÊËÇÚ¦ÏÊÏÜÚÏÑ¦ÊÃÑÚßÇ=75ËÃÔÇÏ
ÑØßÖÚÕÍØÇÌÎÓÁÔÇÊÃÑÚßÇÖÕß
ËÖÏÚØÁÖÕßÔÙËÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÚÎÝ
(PYI\ZÔÇÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕßÝÙÚÎÔ(PYI\ZÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÇØÞÁÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÕÏ
ËÖÏÚÏÛÁÓËÔÕÏÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÚËÞÔÏÑ¦ÁÍÍØÇÌÇÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏ
ÓËÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÊÏÇÌÄØÜÔÚÓÎÓ¦ÚÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÚÎÝ(PYI\ZØÑËÚ¦ÇÖÄÚÇ
ÑÒËÓÓÁÔÇÁÍÍØÇÌÇÙÞËÚÃàÕÔÚÇÔ
ÓËÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÕÆÝÑÏÔÎÚÂØËÝ
ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÓËÚÇÌÕØÏÑÄÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝ
(4ÆÓÌÜÔÇÓË¦ÒÒÎÖÎÍÂ
ÕÏÞ¦ÑËØËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÔËÖÃÙÎÝ
ÍÏÇÚÕÙÆÙÚÎÓÇÖØÕ×ÛÎÙÎÝÚÕß
ÇËØÕÙÑ¦ÌÕßÝ(PYI\Z(ÑÇÛ×Ý

ÑÇÏÍÏÇÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇËÒÁÍÞÕß
ÚÕßÇËØÕÖÒ¦ÔÕß
ÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÎÍÁÝÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÕ(-7ÊËÔÓÖÄØËÙËÔÇ
ÊËÃÐËÏËÖÃÙÎÓÇÖÕÏÕÏÑØÆÈÕÔÚÇÏ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÏÝÙÕÈÇØÁÝÇßÚÁÝÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÈØÕßÔ
ÇÖÕÊËÏÑÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ¥ÙÚÄÙÕÕÏ
ÖÎÍÁÝËÃÖÇÔÖÜÝßÖÕÖÚËÆÕÔÚÇÏ
ÄÚÏÖÃÙÜÇÖÄÚÏÝÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ ÏÔÁàÕÏÞ¦ÑËØ
ÊËÊÕÓÁÔÕß ÚÕß ÈËÈÇØÎÓÁÔÕß
ÏÙÚÕØÏÑÕÆÚÕßÝÑÇÏÚÕßÍËÍÕÔÄÚÕÝ
ÄÚÏÚÕËÑÃÔÕÁÞËÏÓÄÒÏÝÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝ×ÙÚËÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÚÏÝ(PYI\ZÑÇÏ)VLPUN
ÑÏÔËàÏÑÂÑØÇÚÏÑÂÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ*VTHJÁÞËÏÂÊÎ
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÁÔÇÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÓËÙÇÃÇÝÇÚØ¦ÑÚÕßÜÙÚÄÙÕÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÔÇÒ¦ÈËÏÚÏÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝ
ÖÏÙÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÍÏÇÚÇÊÏ¦ÌÕØÇ
ÙßÙÚÂÓÇÚ¦ÚÕß©ÏÑÏÔÎÚÂØËÝ
ÑÇÏÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÚÕßÇËØÕÙÑ¦ÌÕßÝËÃÔÇÏÚÕÓËÃÝ
ÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝßÙÚËØÕÆÔÕÏ ÏÔÁàÕÏÇÔÇÌÁØËÏÖÎÍÂÚÕß(-7

H ABN AmroÈØÃÙÑËÚÇÏÐÇÔ¦ÙÚÕ
ËÖÃÑËÔÚØÕËØËßÔ×ÔÍÏÇÚÕÐÁÖÒßÓÇÓÇÆØÕß®ÞØÂÓÇÚÕÝÇÖÄÚÏÝÕÒÒÇÔÊÏÑÁÝËÏÙÇÍÍËÒÏÑÁÝÇØÞÁÝÓË
ÚÕÔßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÄÖÑË
²ÕÆÑÙÚØÇÚÎÝÞ×ØÇÝÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ¦ÑØÜÝÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÁÝ®ÚÏÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÇßÚÁÝ©ÏØÞÁÝÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÖÜÝÎ§(TYVÊËÔ
ÇÔÁÌËØËÕÆÚËÑÇÔÁÒËÍÐËÎÃÊÏÇ
ÆÖÕÖÚËÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝËÖÃÙËÏØ¦Ô
ËÚ×Ô¡ËÚ¦ÚÎÔËÃÊÎÙÎÎÓËÚÕÞÂÚÎÝßÖÕÞ×ØÎÙËÙÞËÊÄÔÑÇÚ¦
 ÓÕÒÕÔÄÚÏÕÚØÇÖËàÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝÚÕ ÚÕßÕÖÕÃÕßËÒÁÍÞËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÕÒÒÇÔÊÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÊÎÒ×ÔËÏÖÜÝÕÏÁØËßÔËÝÇßÚÁÝÊËÔÛÇ
ËÖÎØË¦ÙÕßÔÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÚÎÝ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÔÇÒßÚÁÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÑ¦ÔÕßÔ
ÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÍÏÇÚÕ
ÆÉÕÝËÔÄÝÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÓËÍÔ×ÓÕÔÇÚÕÖØÄÙÚÏÓÕØËÑÄØÚÜÔ 
ËÑÇÚËßØ×ÖÕßÖÒÂØÜÙËÖÁØßÙÏ
ÎËÖÃÙÎÝÕÒÒÇÔÊÏÑÂ05.ÃÔÇÏ
ÐËÑ¦ÛÇØÇÓÏÇÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÍÏÇÚÎÓËÚÕÞÂÑÇÛ×ÝÑÒÏÓÇÑ×ÔÕÔÚÇÏÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄÑÒ¦ÊÕËÔËÃÔÇÏÖÏÇÈÁÈÇÏÎ
ÎÑÇÚÇÈÕÒÂÓËØÃÙÓÇÚÕÝ®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙËÁÑÛËÙÎÇÔÇÒßÚ×ÔÚÎÝ
)HYJSH`ZËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÓËÚÄÞÜÔÍÏÇÚÎÔ+HUZRL
)HURÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÇÏÙÚÎÔÖÚ×ÙÎ
ÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÚÎÝÑÇÚ¦ ÇÖÄ
ÚÕßÉÎÒÄÚÜÔËßØ×ÖÕßËÃÞË
ÑÇÚÇÍØÇÌËÃÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕß
()5(TYVÊËÔËÃÔÇÏÎÓÄÔÎ
ÚØ¦ÖËàÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÖÕßÊÏËØËßÔ¦ÚÇÏÍÏÇÆÖÕÖÚËÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ
ÖÕßÙßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÕÐÁÖÒßÓÇÓÇÆØÕß®ÞØÂÓÇÚÕÝÇØÄÓÕÏÇ
ÙÑ¦ÔÊÇÒÇÁÞÕßÔÐËÙÖ¦ÙËÏÚÕÔ
ÚËÒËßÚÇÃÕÞØÄÔÕËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝ
ÊÇÔÁàÏÑÎÝ+HUZRL)HURÑÇÏÚÎÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÝ+L\[ZJOL)HURËÔ×
ÁØËßÔËÝÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏËÏÝÈ¦ØÕÝÚÜÔ
ÙÕßÎÊÏÑ×Ô:^LKIHURÑÇÏ:,)

REUTERS

Στο στόχαστρο των ολλανδικών αρχών η ABN Amro

Οι Αρχές {TÈ¨ËÇ³Ñ{Øiå Ý¦ÙÉÑÓ×É¨ÉVÖ³É~ÑÓÜÉoÂÉ
iËÙ{ÑVÖ³ÉØÈÑÜÜÑoÓØÉËÉ{¨ÒÉ³É³Ò³iÉËÙiiViÐÉ³TÊ
³iØÈT¨iÉTÉÙÌ~Ñ³ÒÆ

Στο επίκεντρο
των ερευνών βρίσκονται υποθέσεις
που είναι ύποπτες
για ξέπλυμα χρήματος.
©ÏÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝÙÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎËÖÏÈËÈÇÃÜÙÇÔÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÖØÏÔÖÜÝÊÏËØËßÔÕÆÔÚÕÔ
ØÄÒÕÚÎÝ+L\[ZJOL)HURÜÝÓËÙ¦àÕÔÚÕÝÙÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÓÇÆ-

ØÕß®ÞØÂÓÇÚÕÝÇÖÄÚÎÔ+HUZRL
)HURÙÚÏÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕßÝ5L^@VYR;PTLZ©ÏËÏÙÇÍÍËÒÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝßÖÕÉÏ¦àÕÔÚÇÏÊËÖÜÝÎ()5
(TYVÙßÓÓËÚËÃÞËÙËÁÔÇËßØÆÚËØÕÊÃÑÚßÕÐËÖÒÆÓÇÚÕÝÓÇÆØÕß®
ÞØÂÓÇÚÕÝÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÔÇÖÄ
ÚÎªÜÙÃÇÖÄÚÏÝÁØËßÔËÝÖÕß
ÁÞÕßÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÎÔ
©ÒÒÇÔÊÃÇÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÖ¦ÔÚÜÝ
ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝÐËÖÒÁÔÕÔÚÇÔ
ÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×Ñ¦ÛËÞØÄÔÕ
ÇÖÄÚÎÞ×ØÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÇÔÚÇÔÇÑÒ×ÔÚÇÝÚÕ ÚÕß

ÚÎÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZ
ÖÄÚÕÖÇØ¦ØÚÎÓÇÖÕßÊÏÁÛËÚËÎ+HUZRL)HURÙÚÎÔÙÛÕÔÃÇ
ÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÖÏÇÑÒËÃÙËÏÊÏÕÞËÚËÆÕÔÚÇÔÚËØ¦ÙÚÏÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÓÌÏÈÄÒÕßÖØÕÁÒËßÙÎÝÇÖÄÚÎªÜÙÃÇÑÇÏÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎ
ÔÑÇÏÎÃÊÏÇÎÊÇÔÁàÏÑÎÚØ¦ÖËàÇ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÚÕ
ÆÉÕÝÚÜÔÆÖÕÖÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÇÖÄÚÕ
ËÙÛÕÔÏÑÄßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝÕÏØÕÁÝÚÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÇÔÁØÞÕÔÚÇÔÙÚÇÊÏÙ
ËßØ×ÖØÕÙËÍÍÃàÕÔÚÇÝÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÕßÚÎÝÇÔÃÇÝ¡ÃÇ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÖØÏÔÓ¦ÒÏÙÚÇÁÍÏÔË
ÍÔÜÙÚÂÎÇßÚÕÑÚÕÔÃÇÚÕßÖØ×ÎÔÊÏËßÛÆÔÕÔÚÕÝÙßÓÈÕÆÒÕßÙÚÕ
ßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÚÎÝ+HUZRL)HUR
ÙÚÎÔÙÛÕÔÃÇáÈÇÔªÁÞËÔ
ÑÇÏÊËÔÚÕßËÃÞÇÔÇÖÇÍÍËÒÛËÃ
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÖÕÏÔÏÑÄ
ÇÊÃÑÎÓÇÂÚÇÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
+HUZRL)HURÙÚÎÔÙÛÕÔÃÇÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÄÚÇÔÊÎÒÇÊÂ
Ò¦ÓÈÇÔËÞ×ØÇÚÕÐÁÖÒßÓÇÓÇÆØÕß®ÞØÂÓÇÚÕÝ
ØËßÔËÝÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝ
ËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝ:^LKIHURÇÖÄÚÏÝ
ÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÚÎÝ
§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÆÕßÉÎÒÄÈÇÛÓÇ
ÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÙÕßÎÊÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇßÖÕÈ¦ÒÕßÔ
ÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÂÚÕßÝÑÇÛ×ÝÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
ÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÇÖÄÚÕßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇÖÄÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÕÏÕÖÕÃÕÏÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÚÇÏ
ÍÏÇÊÏÇÌÛÕØ¦ª×ÙÕßÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝËÐÜÞ×ØÏËÝËÚÇÏØËÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚØ¦ÖËàËÝÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇ
ÑÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕ¬ÁÒÕÝÕÏØÞÁÝ
ÙÚÎÕßÎÊÃÇÊÏËØËßÔÕÆÔÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÎÝ:,)ÍÏÇÚÕÐÁÖÒßÓÇ
ÓÇÆØÕß®ÞØÂÓÇÚÕÝ
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Βλέπουν ύφεση και
αυξάνουν αποθέματα
σε ρευστό οι πλούσιοι
Η πλειονότητα ÚÜÔÖÒÕßÙÏÄÚËØÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔÚÕßÑÄÙÓÕßÖØÕÈÒÁÖËÏ
Ñ¦ÓÉÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÝÇÍÕØ¦ÝÁÜÝÚÕ
ÑÇÏËÐËÚ¦àËÏËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÑÇÏ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÍÏÇÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÖÏÛÇÔÁÝàÎÓÃËÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇÙËØËßÙÚÄÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÕÈÒÁÖÕßÔÖÕÒÆÞÇÓÎÒÂ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÖÄÊÕÙÎÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÔËØÞÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇÑÇÏÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÙË
ÇÔÇàÂÚÎÙÎËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔËßÑÇÏØÏ×Ô
ÁÑÚÎËÚÂÙÏÇÁØËßÔÇÚÎÝ<):
ÑÇÏ ÚÎÝ ËÚÇÏØËÃÇÝ ÙßÓÈÕÆÒÜÔ
*HTWKLU>LHS[OÙÚÎÔÕÖÕÃÇÖÂØÇÔÓÁØÕÝÌÕØËÃÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÖÕßËÖËÔÊÆÕßÔÚÕÔÖÒÕÆÚÕÑÇÏÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏ
ÚÏÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝßÖÕÛÁÙËÏÝÚÜÔËÆÖÕØÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔÖØÕÙÌÁØËÏÓÏÇ
ÓÇÚÏ¦ÙÚÕÔÊÏÇÑØÏÚÏÑÄÑÄÙÓÕÚÜÔ
ÖÒÕßÙÃÜÔ©ÏËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÚÎÔÖËØÏÕßÙÃÇÚÜÔÖÒÕßÙÃÜÔÍÃÔÕÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕßÖÕÒÕÍÃÙÏÓÎÊÆÔÇÓÎÙÚÏÝÖÇÍÑÄÙÓÏËÝÇÍÕØÁÝ
ÑÇÛ×ÝÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÖÄØÕßÝÆÉÕßÝ
 ÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ©ÏËÚÇÏØËÃËÝ
ÖÕßÖÂØÇÔÓÁØÕÝÙÚÎÔÁØËßÔÇÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÆÉÕßÝ ËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔ¬ÇÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ¦ÍØÇÌËÃÇ
ËÃÔÇÏËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑ¦ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝ
ÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÔÚ¦ÙËÏÝÑÇÏßÖ¦ØÞËÏ
ÎËßØÁÜÝÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÎÇÃÙÛÎÙÎÖÜÝ
ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÑÆÑÒÕßÚÎÝÇÍÕØ¦Ý®ÒÁËÏÎ
ÊØªËÓÖÁÑÇÑÕßÚÝÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ
ÇÔÇÒÆÙËÜÔÙÚÎÔ*HTWKLU>LHS[O
ÚÙÏËÐÎÍËÃÚÇÏÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÚÕ ÚÜÔÊÏËßÛßÔÚ×ÔÚÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÔÍØÇÌËÃÜÔÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÆÌËÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÝÇÍÕØ¦ÝÁÜÝÚÕ
±Ö¦ØÞËÏËÔÚÕÔÄÚËØÎËÖÏÌÆÒÇÐÎ
ÑÇÏÌÄÈÕÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÇÍÕØ¦ÓËÚÇÐÆÚÜÔÖÕÒÆÖÒÕÆÙÏÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô®ËÐÎÍËÃ
ÙÚÕ)SVVTILYNÕ¬ÃÓÕÛÏ©»²¦ØÇ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕß9VJRLMLSSLY.SVIHS
-HTPS`6MMPJLßÚÄÇÔÇÍÑ¦àËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇËÐËÚ¦àÕßÔËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÓÎËÏÙÎÍÓÁÔËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÑÇÏÓËÚØÎÚ¦®ÖØÕÙÛÁÚËÏÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÔÁØËßÔÇÚÕ ÚÜÔÊÏËßÛßÔÚ×ÔÚÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÔÍØÇÌËÃÜÔ
ÒÁËÏÖÜÝËÖÇÔËÐËÚ¦àËÏÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÍÏÇÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÖÏÛÇÔ¦ØÃÙÑÇÑÇÏÚÕ ÍÏÇ
ÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÚËÃËÖËÔÊßÚÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝÔÑÇÏÚÕÓÁÙÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÍØÇÌËÃÕÊËÔÁÞËÏÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙËÙßÔÕÒÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄÚÕßÖÕÒÒ¦ËÔÏÙÞÆÕßÔÚÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇØËßÙÚÕÆÑÇÏ
ÖØÕÞÜØÕÆÔÙËÇÖÕÓÄÞÒËßÙÎÚÜÔ
ËÖËÔÊÆÙË×ÔÚÕßÝËÔÇÔÇÓÕÔÂÇÔÇÚÇØ¦ÐËÜÔ®ËÐÎÍËÃÎÊØÑÕßÚÝÚÎÝ
*HTWKLU>LHS[O©¬àÁÌØÏÑÕÆÔÚÒÇÚÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÙÚÎÔ+V\ISL3PUL*HWP[HSÊÂÒÜÙË
ÔÜØÃÚËØÇÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÖÜÝÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÚÕßÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇ
ÙÎÓËÏÜÛËÃÆÌËÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖØÏÔÇÖÄÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕß§ÕËÓÈØÃÕßÚÕß
ÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙË ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔ©Ï-

Η μέση ÑÌÙi³ÉÉÙÖÉ
ÜÖ{{~oÉÉ{ÉÑ~Ëi³Ñ
Ó×ÚÑÉ³Vm~Ñ{o{Ñ³ÜÌo
ÑÈ³ÌÑÖÂiÑ³{Ø³ÚÉ³ÊÉ{Ø³ÈØ
~Ñ³Ò¸V

Στο 75% οι πιθανότητες
για μείωση του αμερικανικού ΑΕΠ έως τις
προεδρικές εκλογές
του 2020.
ÑÕÔÕÓÏÑÂßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎ
ÇÔÇÛË×ØÎÙËÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙËÓÄÒÏÝ ÍÏÇÚÕ ØßÛÓÄÝÖÕßËÃÔÇÏÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÝÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÏÇÚÏÝÕ©©ÖØÕÞ×ØÎÙËËÖÃÙÎÝÙËÇØÔÎÚÏÑÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎÑÇÏÖØÕÈÒÁÖËÏØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝÑÇÏÇÑÄÓÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÙÚÕ 
ÍÏÇÚÕ
ÇÏÇÔÕÏÖÒÕßÙÏÄÚËØËÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎ
ÚÜÔËÖËÔÊÆÙË×ÔÚÕßÝÚÕÆÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÎÖÕØËÃÇÚÕßÝÚÕÆÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÝÊ×ÊËÑÇÓÂÔËÝÂÚÇÔÑÇÚ×ÚËØÎÚÕßÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕß©ÓÁÙÕÝ
ÄØÕÝÚÎÝÇÖÄÊÕÙÎÝÖÕßÖÁÚßÞÇÔÚÇ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ¦ÍØÇÌËÃÇÇÔÂÒÛË
ÙÚÕ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ<):
ÁØËßÔÇÊÏËÔËØÍÂÛÎÑËÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖØ×ÚÕßÑÇÏÊËÆÚËØÕßÚØÏÓÂÔÕßÚÕß ÓÁÙÎÇÖÄÊÕÙÎ
ÇÖÄËÖÁÔÊßÙÎÙÚÏÝÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝ
ÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÁÝÇÍÕØÁÝÇÔÂÒÛË
ÙÚÕ ÊÎÒÇÊÂÞÇÓÎÒÄÚËØÎÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÚÕ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÓËÍ¦ÒÎÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎÖØÕÂÒÛËÇÖÄÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÏÝ
ÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÁÝÇÍÕØÁÝÄÖÕßÎÓÁÙÎÇÖÄÊÕÙÎ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕ ÊÎÒÇÊÂ
ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝËÖÁÔÊßÙÎÓËÚÎÔ
ßÉÎÒÄÚËØÎÇÖÄÊÕÙÎÂÚÇÔÙËÓÎ
ËÏÙÎÍÓÁÔËÝËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏÎÓÁÙÎ
ÇÖÄÊÕÙÂÚÎÝÇÔÂÒÛËÙÚÕ ÍÏÇ
¦ÓËÙËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÙÚÕ ÍÏÇ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÓÁÙÜÚÇÓËÃÜÔÕÒÆÑÇÒÂÂÚÇÔÑÇÏÎÓÁÙÎ
ÇÖÄÊÕÙÎÙËÇÑÃÔÎÚÇÖÕßÇÔÂÒÛË
ÙÚÕ  ¡¦ÒÏÙÚÇÚÇÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ¦ÍØÇÌËÃÇÇÆÐÎÙÇÔÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÚÕßÝÙËÇÑÃÔÎÚÇÑÇÚ¦ ÑÇÏÖÒÁÕÔÎÇÍÕØ¦ÇÑÏÔÂÚÜÔÇÖÕÚËÒËÃÑÇÚ¦
ÓÁÙÕÔÄØÕÚÕ ÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÚÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÔÍØÇÌËÃÜÔ

Η British Airways αναμένει
χαμηλότερα κέρδη φέτος
Τον κώδωνα ÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÑØÕÆËÏÎ
0(.ÎÓÎÚØÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÚÎÝÇËØÕÖÕØÏÑÂÝ)YP[PZO(PY^H`ZÖØÕËÏÊÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÏÝÇÍÕØÁÝÑÇÏÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÍÏÇÚÕÔÊßÙÓËÔÂÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÇ
ËÚÂÙÏÇÑÁØÊÎÚÎÝÇÖÄÚÎÔÇÖËØÍÃÇ
ÚÜÔÖÏÒÄÚÜÔÑÄÓÎÁÔÇÝÒÄÍÕÝÍÏÇ
ÚÎÔËÖÏÙÌÇÒÂÑËØÊÕÌÕØÃÇËÃÔÇÏÑÇÏ
ÕÏÓËÏÜÓÁÔËÝÖÜÒÂÙËÏÝËÏÙÏÚÎØÃÜÔ
ÇÖÄÚÏÝÛßÍÇÚØÏÑÁÝÇËØÕÖÕØÏÑÁÝÚÎÝ
)YP[PZO(PY^H`ZÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÞÇÓÎÒÕÆÝÔÇÆÒÕßÝ=\LSPUNÑÇÏ3L]LS
ÚÏÓÂÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÚÎÝ.ÚÕßÚØÃÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÇ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎßÖÕÞ×ØÎÙËÁÜÝÑÇÏ
 ÇÌÄÚÕßÖØÕÁÈÒËÉËËÒ¦ÚÚÜÙÎ
ÒËÏÚÕßØÍÏÑ×ÔÑËØÊ×ÔÚÎÝÑÇÚ¦
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÌÁÚÕÝÙÚÇ
ÊÏÙËßØ×6ÏÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÚÜÔÖÏÒÄÚÜÔÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÓÎÔÄÝßÖÕÞØÁÜÙÇÔÚÎÔ)(ÔÇÇÑßØ×ÙËÏÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÖÚÂÙËÏÝËÔ×ÂÊÎÚÕÔÆÍÕßÙÚÕËÃÞË¦ÒÒÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓËÚÕÙÆÙÚÎÓÇ

ÓÎÞÇÔÕØÍ¦ÔÜÙÂÝÚÎÝÔÚÜÓËÚÇÐÆ
ÚÇÙÜÓÇÚËÃÇÚÜÔÖÏÒÄÚÜÔÚÎÝÇËØÕÖÕØÏÑÂÝÇÔÁÙÚËÏÒÇÔÚÎÔÇÖËØÍÃÇÖÕß
ËÃÞÇÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃÙËÏÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÞÜØÃÝÔÇÇÖÕÑÒËÃÕßÔ
ËÖÇÔ¦ÒÎÉÂÚÎÝË¦ÔÊËÔÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛÕÆÔÚÇÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑ¦ÚÕßÝÇÏÚÂÓÇÚÇ
ÊßÙÕÃÜÔÎÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÎÔ
ËÖÏÈÇØÆÔËÏÁÚÏÖËØÇÏÚÁØÜÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÕÕÖÕÃÕÝÂÊÎ
ÖÒÂÚÚËÚÇÏÇÖÄÇÙÛËÔÁÙÚËØÎàÂÚÎÙÎÇßÐÎÓÁÔÎÚÏÓÂÙÚÇÑÇÆÙÏÓÇÑÇÏ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÇÖÄÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÌÛÎÔ×ÔËÏÙÏÚÎØÃÜÔ/ÖØÄÙÌÇÚÎÖÚ×ÞËßÙÎÚÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆ
;OVTHZ*VVRÕÕÖÕÃÕÝÊÏÁÛËÚËÑÇÏ
ÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝËßÔÕËÃÚÎÔ
0(.¦ÔßÖ¦ØÞÕßÔÇÔ¦ÒÕÍËÝËÐËÒÃÐËÏÝÑÇÏÙË¦ÒÒÕßÝÇËØÕÓËÚÇÌÕØËÃÝ®ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝÕßÃÒÏÕßÄÒÝÛÇËÔÏÙÞßÛÕÆÔ
ÕÏÊÏÑÁÝÓÇÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ®
REUTERS
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Ο ολλανδικός φορολογικός
παράδεισος μετράει αντίστροφα

Εύθραυστη παραμένει
η ανάκαμψη της Τουρκίας,
εκτιμά το ΔΝΤ

Ενα από τα τελευταίαÕÞßØ¦ÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÖÇØÇÊËÃÙÜÔËÔÚÄÝßØ×ÖÎÝÇÖÕÚËÒËÃÎ©ÒÒÇÔÊÃÇÖÕß
ÓËÚÎÙÑÇÔÊÇÒÜÊ×ÝËßÔÕáÑÂÍÏÇ
ÚÏÝÐÁÔËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÁÞËÏÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÞ×ØÇÎÕÖÕÃÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÁÊØÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÑÕÒÕÙÙ×ÔÖØÕÙÌÁØÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÇÙßÒÃÇÑÇÏ
ÇÌÛÕÔÃÇËÒÏÍÓ×ÔÍÏÇÔÇËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÏÕÆÔÂÑÇÏÔÇÓÎÊËÔÃàÕßÔÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÚÕßÝËÖÏÈ¦ØßÔÙÎßÌÃÙÚÇÚÇÏÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔËÝÖÏÁÙËÏÝÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÛ×ÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËËÐÁÒÏÐÎÎËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÎÝ
ÑÇÚ¦ÚÎÝÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÝÑÇÏÚÎÝ
ÌÕØÕÇÖÕÌßÍÂÝÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÁÚÙÏ
ÔÇßÖÕÑÆÉËÏÑÇÏÔÇÓËÚÇÈ¦ÒËÏÚÎ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÚÎÝ²ÛËÝÖ¦ÔÚÜÝÚÕ
ßØÜÖÇáÑÄÏÑÇÙÚÂØÏÕÇÖ¦ÒÒÇÐË
ÓËÍ¦ÒÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÇÖÄÚÎÔßÖÕÞØÁÜÙÎÔÇÊ×ÙËÏÇÔÇÊØÕÓÏÑ¦ÓÎ
ÑÇÚÇÈÒÎÛÁÔÚËÝÌÄØÕßÝÙÚÕÕÒÒÇÔÊÏÑÄÑØ¦ÚÕÝ
¬ÕÛÁÓÇÇÌÕØ¦ÇÖÄÌÇÙÎÖÕß
ËÃÞËÒ¦ÈËÏÚÕÎ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÄÚÇÔÁÑØÏÔËÄÚÏÎÇÒßÙÃÊÇÑÇÌÁ
:[HYI\JRZÑÇÏÎÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ-PH[*OY`ZSLYËÃÞÇÔÚÆÞËÏ
ÙÑÇÔÊÇÒÜÊ×ÝËßÔÕáÑÂÝÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÝÎÖØ×ÚÎÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇ
ÑÇÏÎÊËÆÚËØÎÙÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕ¬ÄÚËÎ ÕÓÏÙÏÄÔËÖÁÈÇÒËÙÚÏÝ
ÊÆÕËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØÄÙÚÏÓÇÆÉÕßÝ
ËÑÇÚËßØ×ÑÇÏËÑÇÚËßØ×
ÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÖÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇ
ÑÇÚÇÈÒÎÛÕÆÔÙÚÏÝÕÒÒÇÔÊÏÑÁÝÇØÞÁÝÑÇÏÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÕßÐËÓÈÕÆØÍÕßÜÝÓÎÑÇÚÇÈÒÎÛÁÔÚËÝÌÄØÕÏËÄÚÏÇÌÕØ¦ËÏÊÏÑÄÚËØÇÚÎ
:[HYI\JRZÎ ÕÓÏÙÏÄÔËÃÞËËÑÚÏÓÂÙËÏÖÜÝÚÕÎÛßÍÇÚØÏÑÂ
ÚÎÝÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÑÇÚÁÈÇÒËÌÄØÕßÝÞÇÓÎÒÄÚËØÕßÝÇÖÄ
ËßØ×¡ËÚÎÞÛËÙÏÔÂÇÖÄÌÇÙÎÚÕ
ßØÜÖÇáÑÄÏÑÇÙÚÂØÏÕÊÏÑÇÃÜÙË
ÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÓÄÔÕÔÜÝÖØÕÝÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎÚÎÝ-PH[*OY`ZSLYÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÑÇÒËÃÚ×ØÇÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒËÏ
ËÑÇÚËßØ×ÙÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÄÓÜÝÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÓÇàÃÓËÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÑÇÏ
ÚÎÔØÒÇÔÊÃÇËÃÔÇÏÕÏÞ×ØËÝÚÎÝ
ÖÕßÁÞÕßÔËÖÜÌËÒÎÛËÃÚÇÓÁ-

REUTERS

Μέτρα περιορισμού της φοροαποφυγής προωθεί η Χάγη υπό την πίεση της Ε.Ε.

Η Ολλανδία Ñ³ÉÜÉËÓÑÑÌ³ÈØ{ÉÜ~È³{~ÖØ×¨Üo{~ÖØÑ¨ÑÙÉËÈØ³iØ È¨iØ'{ÜÂÉÉË
³iÓÙ¨ÑÉ{TÉ{¨iÐÑ³{~~Ü¨×Ó¨³ÒØ³ÈØ×¨Üo{~ÊÑÈÜËÑ~Ñ{Ñ×ÚËÑÉÜ{oÐo{ÑÑ
ÉÜÑT{³{ÖÊ~Ñ{ÑÐiÙÉËÇÈ³iÉ{KÒ¨Èi³×Ì¨(ÜÓVÌÐØV{{ÓÉ{Ø³iØÐ{{Ìo{Ñ
³i~Ñ³ÑÜÓÐii³iØ×¨Ñ×ÈoÊØ~Ü{ÐÑ~³Ñ{

Το Ευρωδικαστήριο
απέρριψε την απόφαση της Κομισιόν
για επιστροφή
από τη Starbucks
στην Ολλανδία φόρων
30 εκατ. ευρώ.
ÍÏÙÚÇÇÖÄÚÎÙÑÇÔÊÇÒ×ÊÎËÚÇÏØÏÑÂÌÕØÕÒÕÍÃÇÚÕßÝÑÇÛ×ÝÁÞÕßÔ
ÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÐÁÔËÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÕÁÊÇÌÄÝÚÕßÝ
²×ØÇÚÎÝ¬ÕßÒÃÖÇÝÇÖÕÚËÒËÃÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÁÊØÇËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÑÕÒÕÙÙ×ÔÓËÏÒÏÍÍÏ×ÊÎ
ÑÁØÊÎÄÖÜÝËÃÔÇÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÎËÚÇÏØËÃÇÇÛÒÎÚÏÑ×ÔËÏÊ×Ô5PRL
ÆÓÌÜÔÇÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÙÞËÚÏÑÄØË-

ÖÕØÚ¦àÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ËÌÎÓËØÃÊÇÝ0S:VSL6YLÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂØÏÔÝ¡ÖËØÔÞÇØÔÚÖÒÁÏÔ
ÖËØÃÖÕßÒËÖÚ¦ÇÖÄÚÎÔÕÒÒÇÔÊÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÑÇÏÓÄÔÕÔÓÁÙÇ
ÙËÁÔÇÑÚÃØÏÕÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏÊÏËßÛÆÔÙËÏÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔÖÕÒßËÛÔÏÑ×ÔÖËØÃÖÕßÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏ
ËÖÜÔßÓÃËÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÇ
ÍÔÜÙÚ¦7HUHTH7HWLYZÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÁÞÕßÔÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÚÕßÝ
ÁÊØÇÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÕÏ,IH`<ILY
;LZSH.VVNSL<UPSL]LYÑÇÏ0RLH
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÇÚÜÔ
9VSSPUN:[VULZÑÇÏ<ÆÓÌÜÔÇ
¦ÒÒÜÙÚËÓËÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÚÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÍÏÇÖÕÒÒÁÝÏÚÇÒÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÄÖÜÝÕÏËÔËØÍËÏÇÑÁÝ,UPÑÇÏ,ULSÎËÖËÔÊßÚÏÑÂ
,_VYÕÄÓÏÒÕÝÕÖÚÏÑ×Ô3\_V[PJH
.YV\WÎ;LSLJVT0[HSPHÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÖÕÒÒÁÝ¦ÒÒËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝ

¬ÕÏÊÏÇÃÚËØÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÖÕßÚÕßÝÖØÕÙÌÁØËÏËÔÊÁÞËÚÇÏÖ¦ÔÚÜÝÔÇËÑÒËÃÉËÏÙÆÔÚÕÓÇ
ÕÒÒÇÔÊÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÜÛËÃ
ÊÆÕÓÁÚØÇÖÕßÁÞÕßÔÙÚÄÞÕÔÇ
ÇÔÇÍÑ¦ÙÕßÔÚÏÝÐÁÔËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÔÇØÑËÚÕÆÝÌÄØÕßÝ
ÙÚÕÕÒÒÇÔÊÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÌËÔÄÝ
ÙÞËÊÏ¦àËÏÚÎÔÖÇØÇÑØ¦ÚÎÙÎÌÄØÕßËÖÃÚÜÔÚÄÑÜÔÑÇÏÖØÕÓÎÛËÏ×ÔÖÒÎØÜÓ×ÔÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÑÇÏÖØÕÝÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÑÇÏ
ÚÏÝÞ×ØËÝÓËÞÇÓÎÒÂÌÕØÕÒÕÍÃÇ
ÂÚÕßÝÍÔÜÙÚÕÆÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÝ
ÖÇØÇÊËÃÙÕßÝÌËÚÁØÕßËÐËÚ¦àËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÔÇÑÇÒÁÙËÏÓËØÏÑ×ÝÂÖÒÂØÜÝÖØÄÈÒËÉÎ
ÚÎÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏÙË
ÕØÏÙÓÁÔËÝÖÕÒßËÛÔÏÑÁÝÔÇÓÎÊËÔÃÙÕßÔÚÕßÝÌÄØÕßÝÚÕßÝÖØÕÝÚÕ
ÕÒÒÇÔÊÏÑÄÑØ¦ÚÕÝËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔËÝ
àÎÓÃËÝÖÕßÁÞÕßÔÙÎÓËÏ×ÙËÏÙË
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ

Η αναπτυξιακή ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÎÖÏÙÚÜÚÏÑÂËÖÁÑÚÇÙÎÑÇÏÎ
ÊßÔÇÓÏÑÂÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÈÕÂÛÎÙÇÔÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙËÛËÚÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕ
ÚÕß ÑÇÏÔÇÇÌÂÙËÏÖÃÙÜÚÎÝÚÎ
ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎÖÕßÚÎÔÑÒÄÔÏÙË
ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ
ËÏÑÄÔÇÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙÂÓËØÇÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ
ÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏÖ¦ÔÚÜÝ
ËÆÛØÇßÙÚÎËÔ×ËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÇ
ÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇÍÏÇÏÙÞßØÂÈÏ×ÙÏÓÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÕÓÁÒÒÕÔÚÏÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝ
ÇßÚÁÝÑÇÚÇÒÂÍËÏÚÕ§¬ÙËÙÞËÚÏÑÂ
ÁÑÛËÙÂÚÕßÍÏÇÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇ
ÖÕßÄÖÜÝÚÕÔÃàËÏÍÔ×ØÏÙËßÉÎÒÕÆÝ
ØßÛÓÕÆÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÊËÑÇËÚÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÊÏËÆØßÔÙÎÚÜÔÇÔÏÙÕØØÕÖÏ×ÔÚÎÝÑÚËÚÇÓÁÔËÝÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÊÏÇØÛØÜÚÏÑÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÁÊÜÙÇÔ×ÛÎÙÎÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÖËØÏÄØÏÙÇÔÚÎÌÚ×ÞËÏÇÑÇÏÕÊÂÍÎÙÇÔÙË
ÙÆÍÑÒÏÙÎÚÜÔËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔÓËËÑËÃÔÇÚÜÔÇÔËÖÚßÍÓÁÔÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×Ô
ÚÇÊÏÇÑ¦ÄÓÜÝÎÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÂ
ÑËÑÚÎÓÁÔÎÚÇÞÆÚÎÚÇÞ¦ÛÎÑËÑÇÏÎ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎØÃÞÛÎÑËÙÚÎÔËÑÚËÚÇÓÁÔÎàÂÚÎÙÎÚÏÝÖÏÙÚ×ÙËÏÝÑÇÏ
ÚÏÝËÏÙØÕÁÝÐÁÔÕßÑËÌÇÒÇÃÕßÚÙÏ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÎ
¬ÕßØÑÃÇÙÎÓËÃÜÔËØßÛÓÕÆÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕ
ÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÄÓÜÝ
ÓËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÁÒÒËÏÓÓÇÚØËÞÕßÙ×Ô
ÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô©ÏÇÔÏÙÕØØÕÖÃËÝÇßÚÁÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÚÕ§¬ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÁÔÇÊÏËÛÔÁÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÇØÔÎÚÏÑÄÖØÕÝÚÏÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÙßÔÁÊØÇÓÇÔÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÚÕßÙÚÎØÇÍÊÇÃÇßÖÕÚÃÓÎÙÎ
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÑÇÏÙÚÎÙßÔËÖÇÑÄÒÕßÛÎÆÌËÙÎÑÚÕÚËÄÓÜÝÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝÇÔÇÑ¦ÓÖÚËÏÑÇÏÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÚÕß
§¬ËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕß
ÁÚÕßÝÚÕÚÕßØÑÏÑÄÛÇÇßÐÎÛËÃ
ÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß ËÄÚÏÇÌÕØ¦
ÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇÁÞËÏÇÔÇÑ¦ÓÉËÏ
ËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝÑÇÏÎÚÕßØÏÙÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝ
ÁÞËÏÇßÐÂÙËÏÚÇÁÙÕÊÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÇËÒÒËÃÓÓÇÚ¦ÚÎÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕß¬ÇÓËÃÕß

Στα τέλη ³È¸ÆÜiÚ¨{ÐÌØ
ÚÑK¨Ë~É³Ñ{~Ò³ÑÌ³m

Το τρέχον έτος
το τουρκικό ΑΕΠ
αναμένεται να αυξηθεί
κατά περίπου 0,25%.
ÌÁÚÕÝÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÓÄÔÕÔÁÔÇÓÏÑØÄÁÒÒËÏÓÓÇ©
ÙßÔÊßÇÙÓÄÝÚÜÔËßÕÃÜÔÜÔËÐËÒÃÐËÜÔ
ÞÇÒÇØ×ÔËÏÚÎÔÖÃËÙÎÙÚÕÚÕßØÑÏÑÄ
ÔÄÓÏÙÓÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇßÖÕÞÜØËÃÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ
ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÕß¬ÇÓËÃÕßÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÁÚÕßÝÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕ
 ÑÇÏËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÙË
ÓÕÔÕÉÂÌÏÕËÖÃÖËÊÕÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÓÂÔËÝ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝÚÇÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇËÔ×
ÚÕÞØÁÕÝÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÙËÐÁÔÕÔÄÓÏÙÓÇÑÇÏÕÏÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑÁÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇÆÉÎÕÒÒÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÞÕßÔÖËØÏÁÒÛËÏÙË
ÊËÏÔÂÛÁÙÎÓËÚ¦ÚÎÔßÖÕÚÃÓÎÙÎÚÎÝ
ÒÃØÇÝÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÑÇÏ
ÚÎÞÇÓÎÒÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÑËÌÇÒÇÏÇÑÂ
ËÖ¦ØÑËÏÇÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ËÃÔÇÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÑÇÏÚÇËÖÃÖËÊÇ
ÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ËÒËÍÞÄÓËÔÇÞÕßÔÄÓÜÝÇßÐÎÛËÃ
ÕÏÇÔÇÊÏÇØÛØ×ÙËÏÝÊÇÔËÃÜÔÑÇÏÕÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÚÕß§¬ËÑÚÏÓÕÆÔ
ÖÜÝÎÖÕÏÄÚÎÚÇÚÕßËÔËØÍÎÚÏÑÕÆ
ÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÞÇÓÎÒÂËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÚÎÝ
ÆÌËÙÎÝÑÇÏÚÎÝßÖÕÚÃÓÎÙÎÝ

Περίπου ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÁÞÕßÔÞÇÛËÃÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÕß
ÁÚÕßÝÙÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄÑÒ¦ÊÕÎ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÚÕ)SVVTILYN
ËßØÜÖÇáÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÖÏÈØÇÊÆÔËÚÇÏÙÚÇÛËØ¦ÇÖÄÚÇÓÁÙÇ
ÚÕßÎÚØÇÖËàÏÑÂÇÍÕØ¦ËÃÔÇÏÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔÎÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÖÕÒÆÞÇÓÎÒÂËÔ×ËÖÏÖÒÁÕÔ
ÁÞÕßÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÑÇÏÚÇ
ÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÖÕß
ÚÕßÝÑÄÙÚÏÙÇÔÚÕÖËØÃÖÕß
ÊÏÙËßØ×
ÖÄÚÏÝÇÖÕÒÆÙËÏÝÖÕß
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙËÚØ¦ÖËàËÝÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÂÚÕßÁÚÕßÝÕÏ
ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄËßØÜÖÇáÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇ
ÇÖÄËÚÇÏØÏÑÁÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÑÇÏ
ÇÖÄËØÍÇÚÏÑ¦ÙßÔÊÏÑ¦ÚÇÖÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÚÕ)SVVTILYNËØÃÖÕßÇÖÕÒÆÙËÏÝÁÍÏÔÇÔÙÚÎ
ÄØËÏÇÓËØÏÑÂÑÇÏÙÚÎ¡ÁÙÎ
ÔÇÚÕÒÂÑÇÏÖËØÃÖÕßÙÚÎÔ
ÙÃÇ¡ÄÒÏÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÍËØÓÇÔÏÑÂ*VTTLYaIHUR
ÎÊËÆÚËØÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÚØ¦ÖËàÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÔÁËÝÇÖÕÒÆÙËÏÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÂÝÚÎÝ
ÖÕßÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÖØÏÔÇÖÄÚØÃÇ
ÁÚÎ¬ÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÕÒÆÙËÏÝ
ÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÓÇÑØ¦Ô
Î+L\[ZJOL)HURÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÚØ¦ÖËàÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ËÖÃÙÎÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÔÇÊÏÇØÛØ×ÙËÏÚÎÊÕÓÂÚÎÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝÔÇ
ËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÃÔÇÏÕÏÇÖ×ÒËÏËÝÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇ
ÓËÚÎ:HU[HUKLYÔÇÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÇÖÕÒÆÙËÏÝÑÇÏÚÎÔ
*HP_HIHURÇÑÄÓÎ ÇÛÄÒÕß
ÒÃÍËÝÊËÔËÃÔÇÏÕÏÇÖÕÒÆÙËÏÝÖÕß

Η Κριστίν Λαγκάρντ, ÎÕÖÕÃÇÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÇÎÔÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ¬ÙÚÏÝÇØÞÁÝ
§ÕËÓÈØÃÕßÊÂÒÜÙËÖÜÝÕËÓÖÕØÏÑÄÝ
ÖÄÒËÓÕÝ ÃÔÇÝËÃÔÇÏÙÂÓËØÇ
ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇËÖÏÈØÇÊßÔÛËÃ
ÁÜÝÑÇÏ ÓÁÙÇÙÚÕÇØ»
ÄÒÇÇßÚ¦ÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÎÕÖÕÃÇÁÞËÏÂÊÎÊËÞÛËÃÓËÍ¦ÒÕÖÒÂÍÓÇÇÖÄÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ ÃÔÇÝÊÂÒÜÙËÖÜÝ
ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÖØÄÛßØÇÆÌËÙÎÝÖÇØ¦ÚÕÄÚÏÎÑËÔÚØÏÑÂ
ÚØ¦ÖËàÇÁÞËÏËÑÌØ¦ÙËÏÌÄÈÕßÝÍÏÇ
ÁÔÇÚÁÚÕÏÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ©ÁÚËØÒÚÓ¦ÏËØÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÖÇÒÏÕÓÕÊÃÚÏÑÇ®
ÚÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝ
ÑÇÏÏÙÞßØÃÙÚÎÑËÖÜÝÇÔÂÑÕßÔÙË
ÓÏÇ¦ÒÒÎËÖÕÞÂ¬ÄÔÏÙËÖÜÝÚ×ØÇ
ÇØÞÃàÕßÔÔÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÚÇÖØ×ÚÇ
ÙÎÓ¦ÊÏÇÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÎÎÏÙÞßØÄÚËØÎÚÕß
ÑÄÙÓÕßÇÖÄÚÎÔËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÕß
ÑÒÃÓÇÚÕÝÙÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÓÖÄØÏÕ
ÔÚÃÛËÚÇÎÇÍÑ¦ØÔÚÑØÕÆËÏÚÕÔ
Ñ×ÊÜÔÇÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÍÏÇÄÒÕÔÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÎÖØÄÈÒËÉÎ
ÍÏÇËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÚ¦ ËÃÔÇÏÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÔÕÆÓËØÕ®ËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕß
ÁÊÜÙËÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÊÃÑÚßÕ*5)*ËÃÖËÖÜÝÇßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÒÏÍÄÚËØËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ®ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÔÇÇÖÒ×ÔËÚÇÏÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÓÇÆØÕ
ÙÆÔÔËÌÕÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
Ê×ÑÇÏÑÇÏØÄÎËØÓÇÔÃÇÁÞËÏ
ÊËÞÛËÃÑØÏÚÏÑÂÍÏÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÚÎÝÖÕßÙÚÎØÃàËÚÇÏÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÇÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÞÜØÃÝÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàËÚÇÏÎËÐ¦ØÚÎÙÎÇßÚÂÇÖÄ
ÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÂÚÎÝËÍÞ×ØÏÇÝàÂÚÎÙÎÝ
¦ÚÜÇÖÄÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÙßÍÑßØÃÇ
ÄÓÜÝÓËÍÇÒ×ÔËÏÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÚÎ

A.P.

Στην Ευρώπη το 90% των απολύσεων από τράπεζες

Φόβοι Λαγκάρντ για
επιβράδυνση της οικονομίας

Μακράν ³{ØÉ¨{Ì³É¨ÉØÑÜÖÉ{ØVdÆÆÆVÓTÉ{ÑÑ~{É{i_º²©Rv_>}ViÐÉoÑÜÖ³É¨i³¨ÒÉÇÑ
³iØÉ¨ÐÑËÑØViËÑÉËiØ¨ÑÚÉËÑÑÑÙ{Ñ¨Ú¨É{³iÙÐÊ³iØ³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑT¨Ì{Ñ¨~É{ÐÓÈ
ÑÉ{³¨ÓÉ{³i~É¨Ù×¨ËÑ

Από τις 58.200 που
πραγματοποιήθηκαν
στη μέχρι τώρα
διάρκεια του 2019,
οι 52.424 έχουν γίνει
από ευρωπαϊκές
τράπεζες.
ÁÞÕßÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÈØËÚÇÔÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÎ/:)*ÑÇÏ
Î)HYJSH`Z¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÖÄÙÕÇÊÆÔÇÓÎËÃÔÇÏ
ÙËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎÎËßØÜÖÇáÑÂ
ÚØÇÖËàÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÎÕÖÕÃÇ

ÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎËÓÌÇÔÃàËÏÙÚÇÛËØ¦
ÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÇÑÁØÊÎÇÖÄÚÏÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ©ÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙË
ÖÕÒÆÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÑÇÛ×ÝÙÚÎÞ×ØÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÚØ¦ÖËàËÝÓÇÑØ¦ÔÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖ»ÄÚÏÙËÑ¦ÛË¦ÒÒÎËßØÜÖÇáÑÂÞ×ØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ¬ØÇÖËàÏÑÂÝ
©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝ,)-ÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇ
ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÓÄÒÏÝÙÚÕ ÚÕ
 ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÖÏÕÖØÄÙÌÇÚËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝËÔ×ËÃÔÇÏÙÚÇÛËØ¦ÖÏÕÞÇÓÎÒÂÇÖ»ÄÚÏÙÚÏÝ

ÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÓËËÐÇÃØËÙÎÚÕ
ËÖÏÈÕÒÂÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆÇÖÄÚÎÔ ¬
ÇÖÄÚÕÖËØÏÄØÏÙËÚÇÁÙÕÊÇ
ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÇÖÄ
ÚÕÔÊÇÔËÏÙÓÄ ÇÏËÔ×ÚÕÊËÆÚËØÕ
ËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÕÏÚØÇÖËàÃÚËÝ
ÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÖËØÃÓËÔÇÔÄÚÏÚÕ ÛÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÁÚÕÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÇÖÄÚÎÔ ¬ÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÑÇÏ
ÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÚÕ
)YL_P[ÁÖÒÎÐÇÔÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
ËÐÇÍÜÍÁÝÑÇÏÊÏÁÉËßÙÇÔÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÖËØÃÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝ

Η Γαλλίδα Ü{³{~ÌØÐËÜiÉo{ÑÐÉËiÉÉÙÖÉ~Ñ{ÐÉoÑÜÖ³É¨i
ÑKÉKÑ{Ì³i³Ñ
ÒÂÉÎÓÁÚØÜÔÙÚÂØÏÐÎÝÄÖÜÝÇßÚ¦
ÖÕßßÏÕÛËÚÂÛÎÑÇÔÄÚÇÔÐÁÙÖÇÙËÎ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÆÌËÙÎÚÕß ÆÉÕßÝ
ÊÏÙËßØ×ÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÁÊËÏÐÇÔÖÜÝÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÚÕÔÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇßÖÕÞ×ØÎÙËÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÖÕßÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃËÊ×ÑÇÏÙÞËÊÄÔÓÃÇËÖÚÇËÚÃÇ
ÔÇÒßÚÏÑÄÚËØÇÕÊËÃÑÚÎÝßÖËßÛÆÔÜÔÖØÕÓÎÛËßÚ×Ôª¡ÊÏÕÒÃÙÛÎÙË
ÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ
ÇÖÄÚÏÝÓÕÔÁÔÇÓÂÔÇÖØÏÔ
ÖÇØÇÚËÃÔÕÔÚÇÝÚÎÔÖÚ×ÙÎÇÖÄÚÏÝ
ÓÕÔÖÕßËÃÔÇÏÎÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÂ
ÍØÇÓÓÂÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÑÇÏ
ÙÚÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÖÚ×ÙÎÚÕß
ÊËÃÑÚÎª¡ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÔ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙËÄÒÎÚÎÔßØÜà×ÔÎÏÙÚËÆÜÖÜÝÚÕËÓÖÄØÏÕ¶ÂÎ
ÇÖËÏÒÂÖÕßÊÁÞËÚÇÏÚÕËÓÖÄØÏÕÖØÕÝ
ÚÕÖÇØÄÔ¶ËÃÔÇÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®
ÚÄÔÏÙËÎÇÍÑ¦ØÔÚÙÚÎÔËÑÖÕÓÖÂ
:X\H^RVU[OL:[YLL[®ÚÕß*5)*
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Υπέρ αλλαγής
οικονομικού
μοντέλου
ο Β. Σόιμπλε
Ο εμπνευστής των ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών ζητεί χαλάρωση
Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Οταν ÕÃÊÏÕÝÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÏÙÕÙÑËÒÏÙÓÁÔÜÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓ×ÔÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÏØÄÝ
ÔÇÇÔÇÛËÜØÎÛËÃÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÚÄÚËÃÙÜÝÑ¦ÚÏÔÇÇÒÒ¦àËÏÙÚÎËØÓÇÔÃÇ©ÄÒÌÍÑÇÔÍÑÄÏÓÖÒËÖØ×ÎÔ
ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏÔßÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕßÒÂÝÊÂÒÜÙËÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÚÕÈØ¦ÊßÖÜÝÕÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÖØÁÖËÏÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÚÎÝÞ×ØÇÝ×ÙÚËÔÇ
ÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÑÇÒÆÚËØÇÙÚÏÝÔÁËÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ²ÛËÝÖÇØËÔÁÈÎ
ÙÚÎÔÁÔÚÕÔÎÊÎÓÄÙÏÇÙßàÂÚÎÙÎÖÕß
ÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏÙÚÎËØÓÇÔÃÇÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÍÏÇÚÕÇÔÛÇÖØÁÖËÏÎ
ËØÓÇÔÃÇÔÇÖ¦ØËÏÓÁÚØÇßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏËÔÃÙÞßÙÎÝ
ÚÜÔÊÎÓÄÙÏÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÎ
ÃÊÏÇÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ¡ÁØÑËÒ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÁÊØÇÚÎÝ
 ¬Î¡ÁØÑËÒËÃÖËÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÛÂÑÕÔÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÔÇÓÎÔËÔÇÖÕÛÁÚÕßÔßÖËØÈÕÒÏÑÄÈ¦ØÕÝÙÚÎÔ
 ¬ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏ
ÇÙÖ¦àËÚÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓËØÏÑ×Ý
ÚÎÔÁÑÑÒÎÙÎ§ÚØ¦ÍÑÏÄÚÏÚ×ØÇËÃÔÇÏÎ×ØÇÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÇÎÔÃÇÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ®
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙËËÑÊÂÒÜÙÎÙÚÕ

ËØÕÒÃÔÕÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÚÕÈØ¦Êß
ÕÄÏÓÖÒËËÃÖËÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÖØÁÖËÏÔÇÏÙÕØØÕÖÂÙËÏÑÇÒÆÚËØÇÚØËÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖÚßÞÁÝÚÎÝ
ÈÏ×ÙÏÓÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ¶ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÑÇÏÚÎÔ
ÕÏÑÕÒÕÍÏÑÂ¶ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZßÚÄÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕØÃÙÑÕÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËÔÁÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÁÐÜÇÖÄÚÕZ[H[\ZX\V®
ËÃÖËÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÜÔ
ÑßÈËØÔÂÙËÜÔ¡ÁØÑËÒÚÎÔÖËØÃÕÊÕ ¡ÏÇÖØÕÛßÓÃÇÔÇ
ÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÏÑÇÔËÃÝÙËÑ¦ÖÕÏÕ
ÈÇÛÓÄÚÎÔÃÊÏÇÚÕßÚÎÔÕÕÚØÕÖÃÇ
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÓÇÝÓÕÔÚÁÒÕ¶ÖØ×ÚÇÇÖ»
ÄÒÇÔÇÇÖÕÚÇÓÏËÆÕßÓËÓËÚ¦ÔÇ
ËÖËÔÊÆÕßÓËÚÏÝÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝ¶
ÊÏÄÚÏÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÊËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÊßÔÇÓÏÑÄÊËÊÕÓÁÔÜÔÚÜÔ
ÖØÕÑÒÂÙËÜÔÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÓË®ÙßÔÁÞÏÙËÕÄÒÌÍÑÇÔÍÑÄÏÓÖÒË§ÇËÃÓÇÙÚËÖËØÏÙÙÄÚËØÕËßÁÒÏÑÚÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÛÇØØÇÒÁÕÏÇÒÒ¦ÔÇÓÎÔÚÕÖÇØÇÑ¦ÔÕßÓË®ËÃÖËÕÄÏÓÖÒËÑÇÚÇÒÂÍÕÔÚÇÝÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÁÖËÏÔÇ
ËÌÇØÓÄàËÏÓËÚØÏÕÖÇÛÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒ¦ÔÇÙßÔÊß¦àËÏ
ÓÄÔÏÓÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÓËÚÎÔÕÏÑÕÒÕÍÏÑÂÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇ
ÍËØÓÇÔÏÑÂËÐÇÍÜÍÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÒÂÍÓÇÇÖÄÚÕÔÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÄÚÜÔ

Ο κ. Σόιμπλε È³Ê¨{ÂÉØ{Ü{³{~Ë~Ñ{{É{TÉ{¨iÐÑ³ËÉØ¨ÓÉ{ÑÑÜÜÒÂÈ³{~Ð{~ÌÐ³ÓÜ³iØT¨ÑØ³ÉÑÑ³Ñ~¨ËÉ³Ñ{~ÑÜÖ³É¨Ñ³{Ø
ÓÉØ¨~ÜÊÉ{Ø³iØ~Ü{ÐÑ³{~ÊØÑÜÜÑoÊØV³iØÑo~Ð{ËiiØ~Ñ{³iØi×{Ñ~ÊØ{~ÐËÑØ

Ο πρώην υπ. Οικονομικών της Γερμανίας
μίλησε για μεγαλύτερη
ευελιξία στην οικονομική πολιτική.
ÖÕßßÖÕÔÕÓËÆËÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝÎ
ÕÖÕÃÇÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÁÞËÏÓËÚÇÌÁØËÏÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÑÁÔÚØÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖØÕÝÚÎÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇÑÇÏÚÎÔ ÃÔÇ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÁØÑËÒÁÞËÏÇßÐÂÙËÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÈÇÛÓÄÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÒÒ¦ÄÞÏÇØÑËÚ¦×ÙÚËÔÇ
ÇÖÕÚØÁÉËÏÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÑÇÏÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÑÇÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ§ÜØÃÚËØÇÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÔÜÙÎÝ
ËØÓÇÔÏÑ×ÔÏÕÓÎÞÇÔÏ×Ô)+0ËÃ-

ÞËÇßÐÂÙËÏÚÎÔÖÃËÙÎÖÕßÇÙÑËÃÚÇÏÙÚÕËØÕÒÃÔÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÓÎÇÆÐÎÙÎÝÚÕßÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝÊÏÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÊÇÔËÏÙÚËÃÓËÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇËÔ×
ßÖ¦ØÞÕßÔÚËØ¦ÙÚÏËÝÇÔ¦ÍÑËÝÍÏÇ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÔÇÝÇÑÄÓÎßÖÁØÓÇÞÕÝÚÎÝÒÏÚÄÚÎÚÇÝÕÐËÒÁÓÖËØ
ÖØ×ÎÔÑËÔÚØÏÑÄÝÚØÇÖËàÃÚÎÝÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏÔßÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
<):ÊÂÒÜÙËÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÙÚÕ
)SVVTILYNÄÚÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙËÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÞÇÒ¦ØÜÙÎÇÔÚÃ
ÔÇÊÏÇÚÎØËÃÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÖÒËÄÔÇÙÓÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÒËÍÄÓËÔÕ
ÌØÁÔÕÞØÁÕßÝ®ÖÕßÁÞËÏÖËØÏÒÎÌÛËÃÙÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄÙÆÔÚÇÍÓÇÎ
ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔ
ËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇÇßÐÂÙËÏÚÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÑÇÚ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ
 ÚÕßÊÎÒÇÊÂÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ÚÕÑÇÏÑÇÚ¦ ÊÏÙËßØ×ÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦ÓÁÞØÏ
ÚÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ9L\[LYZ

Οριακή ανάπτυξη το 2019
Η γερμανική ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÐÇÔ¦ÚÕÚØÃÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÖØ¦ÍÓÇÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÚËÞÔÏÑÂÆÌËÙÎ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔØËßÔ×Ô+0>
ÚÕßËØÕÒÃÔÕßØÕÈÒÁÖËÏÖÜÝÚÕ
ÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕßÒÃÕß ËÖÚËÓÈØÃÕßËÔ×
ËÃÞËÙßØØÏÑÔÜÛËÃÑÇÚ¦ ÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÕØÃàÕßÔÚÎÔÚËÞÔÏÑÂ
ÆÌËÙÎÜÝÊÆÕÙßÔÇÖÚ¦ÚØÃÓÎÔÇÓË
ÇØÔÎÚÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ©ÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÚÕß+0>ÇÖÕÊÃÊÕßÔÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕßÙÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÎÝÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÖÕß
ÙßÔËÞÃàËÚÇÏÑÇÏÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÍÏÇ
ÙÇÌÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÇÔÑÇÏÕÏÓÏÙÛÕÃËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÈÇÛÓÄ¬ÕÊÏÇÛÁÙÏÓÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÜÔ

ËØÓÇÔ×ÔÑÇÏÎÏÊÏÜÚÏÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÏÞ¦ØÎÙÚÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÓÁÚØÇÖÕßÁÞËÏÒ¦ÈËÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÁØÑËÒ
ÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕß ÚÕ+0>
)LYSPUÖØÕÈÒÁÖËÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓÄÒÏÝÑÇÚ¦ ¬ÕÍËØÓÇÔÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕÍÏÇÚÎÔÇÍÑÄÙÓÏÇ©ÏÑÕÔÕÓÃÇ
0M>ÚÕß ÏÁÒÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÇÑÄÓÎ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÍÏÇ
ÚÕ ÓÄÒÏÝ 
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßßÖ¦ØÐËÏ
¦ÚÇÑÚÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÚÄÚË
ÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄÛÇÓËÏÜÛËÃËÖÏÖÒÁÕÔÑÇÚ¦ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ
+0>)LYSPU;VÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÞËÇÔÇÖÚßÞÛËÃÓËØßÛÓÄ ÚÕÑÇÚ¦ ÑÇÏÚÕ
ÑÇÚ¦ ÓËÈ¦ÙÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝ

Στον «αέρα» η επόμενη δόση, ύψους
5 δισ. δολ., του ΔΝΤ προς την Αργεντινή
Χωρίς ÇÖÚÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÁÒÎÐËÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝ¡ÇßØÃÚÙÏÕ¡¦ÑØÏÓËÚÕÔ
ßÖÎØËÙÏÇÑÄÍËÔÏÑÄÊÏËßÛßÔÚÂÚÕß
§¬§ÚÁÏÈÏÔÚÃÖÚÕÔÑÇÛ×ÝÖÇØÇÓÁÔËÏ¦ÍÔÜÙÚÕÇÔÛÇËÍÑØÃÔËÏÚÕ
¬ÇÓËÃÕÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊÄÙÎÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖØÕÝÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕß
¡¦ÑØÏÓËÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕß§¬ÓËÚ¦
ÚÎÙßÔÚØÏÈÂÚÕßÙÚÏÝÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝ
ÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßßÍÕÆÙÚÕß
ÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙËÓËÍ¦ÒÎßÖÕÚÃÓÎÙÎ
ÚÕßÖÁÙÕÑÇÏÇÔ¦ÍÑÇÙËÚÕ¡ÖÕßÁÔÕÝáØËÝÔÇàÎÚÂÙËÏËÖÏÓÂÑßÔÙÎ
ÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÚÜÔ
ÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕßÁÞËÏËÑÊ×ÙËÏÑÇÏÚÕß
ÊÇÔËÃÕßÖÕßÁÞËÏÒ¦ÈËÏÇÖÄÚÕ§¬
©¡¦ÑØÏËÃÞËÖØÕÑÇÒÁÙËÏÑÇÚ¦ÖÒÎÐÎÄÚÇÔËÃÞËàÎÚÂÙËÏÖÁØßÙÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÚÕß¬ÇÓËÃÕßÖÕß
ËÃÞËÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÊ×ÙËÏÊ¦ÔËÏÇÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÓË
ÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÖØÄÍØÇÓÓÇÒÏÚÄÚÎÚÇÝ
ÑÇÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔ¥ÙÚÄÙÕÎÙß-

ÔÚØÏÈÂÚÕß¡¦ÑØÏÇÖÄÚÕÔÖËØÕÔÏÙÚÂ
ÒÓÖÁØÚÕ¢ËØÔ¦ÔÚËÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕ
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÑÆÓÇÐËÖÕßÒÂÓÇÚÕÝÚÕß
ÖÁÙÕÑÇÏÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝ
¡ËÚ¦ÚÎÞÛËÙÏÔÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÜÔÊÆÕ
ÖÒËßØ×ÔÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÕØÔ¦Ô
ÇÑÕÆÔÙÇßÖ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝËÃÖËÖÜÝËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÖÜÝ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÙßÓÓÕØÌÜÛËÃÓË
ÄÒËÝÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÖÕßÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÇÒÒ¦ÖÜÝÎÚËÒÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎËÃÔÇÏ
ÛÁÓÇÚÕß¬ÇÓËÃÕßÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇ
ÚÎÔËÑÚÇÓÃËßÙÎÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÊÄÙÎÝ
ÇÔÇÓËÔÄÚÇÔËÔÚÄÝÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕß
ÜÙÚÄÙÕÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ
ËÔÓÁÙÜÇÔÎÙßÞÃÇÝÍÏÇÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎ
ØÍËÔÚÏÔÂ©ÃÖÚÕÔÚÕß§¬ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÓËÚ¦ÚÎÔÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÜÝ
ÚÕ¬ÇÓËÃÕÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÓËÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÎÊÆÙÑÕÒÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÞ×ØÇ/ÇÍÑ¦ØÔÚÚÁÜÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝ

ÚÕß§¬ÑÇÏËÖÄÓËÔÎÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
 ¬ßÖËØÇÙÖÃÙÚÎÑËÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ
)SVVTILYNÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕß¬ÇÓËÃÕßÔÇÊ×ÙËÏÊ¦ÔËÏÕÆÉÕßÝÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÙÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂ ¦ÔÇÓË
ÚÕÑÇÒÆÚËØÕÖÕßÓÖÕØÕÆÙÇÓËÚÎÔ
ËÖÕÞÂËÑËÃÔÎÄÚÇÔÖØÕÙÁÚØËÐÇÔÙË
ËÓ¦ÝÕÏÎÍÁÚËÝÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝ®
ÇÍÑ¦ØÔÚËÃÖËÖÜÝÚÕ¬ÇÓËÃÕÙßÞÔ¦
ÖÇÃàËÏÚÕÔØÄÒÕÚÕßËÐÏÒÇÙÚÂØÏÕß
ÛÆÓÇÚÕÝÄÚÇÔÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕß
ËÃÔÇÏÓËÚØÃÜÝËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÂÓÎ
ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕ®ÑÇÏßÖÕÙÚÂØÏÐËÖÜÝ
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÖËÚÆÞÇÏÔËÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝ
ÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆ
ËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕßÖËØÏÕØÏÙÓÕÆ
ÚÜÔËÐÜÚËØÏÑ×ÔÖÏÁÙËÜÔÓÁÞØÏÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßËÑÚØÕÞÏ¦ÙÚÎÑËËÐÇÏÚÃÇÝ
ÓÏÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÐÁÒÏÐÎÝ®ØÄÙÛËÙËÖÜÝËÃÞÇÔÖØÕÈÒËÌÛËÃÓÁÚØÇÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔÖÏÕÇÊÆÔÇÓÜÔ
ÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝÇÖÄÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÒÏÚÄÚÎÚÇÝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
¼¾ÂÁÂÀ¼¾ à{¼Â°¾»Æ»àà¿»ÅÂ¹ÂÅ¼¾¯

¼¾ÂÁÂÀ¼¾ à{¼Â°¾»Æ»àà¿»ÅÂ¹ÂÅ¼¾¯

t ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ
t ȫɉȺƇȾȿɂɃɔ ȣɈȼɂɊɋɂɃɔɃȺɂȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
t ȝɍȺɉɈɊɓɆɀȨɄɀɉɈɍɈɉɂɃɔ

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

ÅË¼Ç¸¾ÇÂÁ¼¾¯ à»Ë´Á¼¾¯àà
z¸ÉÃ¸Å¼µ´¿¿ÂÁÇ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Ê
t șɉɎɂɋȾɃɋɈɆɂɃɔ
t ȝɃɋɕɅɀɊɀɃȺɂșɆɒƇɋɌɇɀșɃɂɆɔɋɐɆ
t ȨɈɄɂɋɂɃɔȤɀɎȺɆɂɃɔ

Ã¼ÆÇ¯À¸ÊàÇ»Êàº¸°´Ê

REUTERS, BLOOMBERG

t ȯɌɎɈɄɈȼɕȺ

ÂÀ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Êà
t ȥɈɅɂɃɔ --#

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

t
t
t
t
t

METAΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

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

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

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

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

ÂÀ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Êàà
t ȜɂȾɁɆɓɑȝɌɉɐƇȺɖɃɗȧɂɃɈɆɈɅɂɃɗȜɕɃȺɂɈ
t ȧɂɃɈɆɈɅɂɃɗȲȼɃɄɀɅȺɃȺɂȨɈɂɆɂɃɔȜɂɃȺɂɈɊɘɆɀ

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

ȠȾɈɄɈȼɕȺ
ȡɊɋɈɉɕȺ
ȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑ ȪɋɉȺɋɀȼɂɃɔɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ
ȝɌɉɐƇȺɖɃɔȨɈɄɂɋɂɃɔɃȺɂȜɂȺɃɌȻɓɉɆɀɊɀ
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Εκτίναξη τιμών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας
Μέσα σε 12 μήνες, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης διαμερισμάτων αυξήθηκε κατά 31%, στα 1.522 ευρώ/τ.μ.
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ενώπιον μιας πρωτοφανούς –σχεδόν βίαιης– αύξησης τιμών, τόσο
στην πώληση όσο και στην ενοικίαση κατοικιών, βρίσκεται η αγορά
ακινήτων. Επειτα από σχεδόν 10
χρόνια ύφεσης και πτώσης των
αξιών, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων
φαίνεται να επιθυμούν να ανακτήσουν μέσα σε μόλις 12 μήνες το
μεγαλύτερο μέρος των απωλειών
που υπέστησαν στην περιουσία
τους, όχι μόνο λόγω της μείωσης
των τιμών αλλά και του «εγκλωβισμού» τους για πολλά χρόνια, καθώς
αδυνατούσαν να βρουν αγοραστές.Σύμφωνα με τα στοιχεία που
προκύπτουν από τον δείκτη τιμών







Ανάλογη απότομη
άνοδος, που φθάνει
στο 10,2%, καταγράφεται και στα ενοίκια
των κατοικιών.
που επιμελήθηκε το δίκτυο ηλεκτρονικών αγγελιών ακινήτων Spitogatos (www.spitogatos.gr), στο
κέντρο της Αθήνας, με το πέρας
του δεύτερου τριμήνου, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης διαμερισμάτων εμφανίζει ετήσια αύξηση
ύψους 31% σε 1.522 ευρώ/τ.μ. Μεγάλη αύξηση, κατά 18,2%, εμφανίζουν και οι ζητούμενες τιμές στον
Πειραιά, που ανέρχονται πλέον σε
1.346 ευρώ/τ.μ., ενώ στα νότια προάστια η άνοδος αγγίζει το 13,3%
σε 2.530 ευρώ/τ.μ.
Ενδεικτικό των υπερβολικών
απαιτήσεων και προσδοκιών των
ιδιοκτητών στο κέντρο της Αθήνας
είναι ότι η μέση τιμή πώλησης διαμορφώνεται σε επίπεδο υψηλότερο
των ανατολικών προαστίων της
Αθήνας (Γέρακας, Παλλήνη, Παιανία, Γλυκά Νερά, Ν. Μάκρη, Μαραθώνας κ.λπ.). Σε πανελλαδικό
επίπεδο, η μέση ζητούμενη τιμή
διαμορφώνεται πλέον σε 1.474 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 7,2% σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.Στην περίπτωση

του κέντρου της Αθήνας, όντως η
ζήτηση για αγορά διαμερισμάτων
έχει τροφοδοτηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία δύο - τρία χρόνια από ξένους αγοραστές. Ωστόσο, η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών κινείται με γνώμονα την επένδυση,
δηλαδή δεν διαθέτει απεριόριστο
προϋπολογισμό και κυρίως αγοράζει
ακίνητο, καθώς και τη μελλοντική
απόδοση και την αξία μεταπώλησης.
Επομένως, όσο πιο υψηλή είναι
η τιμή αγοράς, τόσο χαμηλότερα
θα κινηθούν η απόδοση και το κέρδος από τη μεταπώληση.
Επιπλέον, μεσίτες σημειώνουν
ότι είναι ιδιαίτερα παράδοξο να
ζητούνται τιμές 30% υψηλότερες
σε σχέση με πέρυσι, όταν απαιτήθηκαν τουλάχιστον επτά ή οκτώ
χρόνια κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, προκειμένου οι
αξίες των διαμερισμάτων του κέντρου της Αθήνας να υποχωρήσουν
κατά 40%-50%.
Προειδοποιούν δε ότι τέτοιες
απότομες αυξήσεις και διακυμάνσεις είναι δείγμα μιας «ανώριμης»
αγοράς ακινήτων, που εντέλει αποθαρρύνει την έλευση περισσότερων
επενδυτών.
Πάντως, η ανεβασμένη ψυχολογία των ιδιοκτητών δικαιολογείται εν μέρει με βάση τους αριθμούς,
καθώς τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος,
κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου εξαμήνου κατέδειξαν αύξηση
των εισροών κεφαλαίου από το
εξωτερικό για την αγορά ακινήτων
κατά 94,6%. Εφόσον διατηρηθεί ο
ίδιος ρυθμός έως το τέλος του 2019,
είναι πιθανόν το τελικό ποσό να
προσεγγίσει τα 2,5 δισ. ευρώ, περίπου δεκαπλάσιο σε σχέση με τις
αρχές της δεκαετίας, όταν ο κίνδυνος εξόδου από την ευρωζώνη
ήταν στο αποκορύφωμά του. Συνολικά το 2018, εισέρρευσαν στην
χώρα 1,3 δισ. ευρώ για αγορές κι
επενδύσεις στην αγορά ακινήτων,
ενώ το 2017, το σχετικό ποσό εκτιμάται ότι προσέγγισε τα 500 εκατ.
ευρώ.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στην
απήχηση του προγράμματος «χρυσή βίζα», που απευθύνεται σε πολίτες από χώρες εκτός της Ε.Ε.,

αλλά και στην εκτόξευση του φαινομένου των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι οποίοι επιτρέπουν στους
επενδυτές στην αγορά κατοικίας
την αξιοποίηση των ακινήτων τους.
Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί πάνω
από 4.500 άδειες διαμονής σε επενδυτές εκτός Ε.Ε. (ελάχιστο ύψος
επένδυσης είναι τα 250.000 ευρώ),
με το 75% αυτών να αφορά αγορές
ακινήτων εντός του Λεκανοπεδίου
της Αττικής. Εφόσον μάλιστα γίνουν πράξη και οι προθέσεις της
κυβέρνησης για περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος, μέσω της
παροχής της δυνατότητας απόκτησης και της ελληνικής υπηκοότητας, είναι σαφές ότι το ενδιαφέρον
θα αυξηθεί, ακόμα κι αν επιβληθεί
πλαφόν 200 διαβατηρίων ετησίως
(με ελάχιστο όριο επένδυσης όμως
τα 2 εκατ. ευρώ).
Ανάλογες «πληθωριστικές» πιέσεις καταγράφονται και στις ενοικιάσεις κατοικιών, με την αύξηση
στο σύνολο της χώρας να διαμορφώνεται σε 6,88 ευρώ/τ.μ. (+9,4%)
σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο
του 2018. Στο κέντρο της Αθήνας,
η αύξηση αγγίζει το 10,2% σε 9,52
ευρώ/τ.μ., τιμή υψηλότερη από την
αντίστοιχη στα βόρεια προάστια
και απλησίαστη για την πλειονότητα των Ελλήνων. Επιβεβαιώνονται έτσι οι επαγγελματίες του κλάδου, που ισχυρίζονται ότι σταδιακά
το κέντρο της πόλης και κυρίως οι
συνοικίες που βρίσκονται πλησίον
των τουριστικών αξιοθέατων, θα
καταστούν «θύλακοι τουρισμού»,
με τα ακίνητα να απευθύνονται
αποκλειστικά σε ανθρώπους από
το εξωτερικό. Η μόνη περιοχή που
είναι ακριβότερη για ενοικίαση
είναι τα νότια προάστια της Αττικής, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται σε 10,5 ευρώ/τ.μ., αυξημένη
κατά 5% από πέρυσι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το
2011 μέχρι και το 2015, οι τιμές
ενοικίασης στο σύνολο της χώρας
υποχώρησαν κατά 40% κατά μέσο
όρο, εκμηδενίζοντας την αύξηση
του 43% που είχε παρατηρηθεί κατά την περίοδο από το 2000 μέχρι
το τέλος του 2010. Σήμερα, φαίνεται να επιχειρείται η άμεση επιστροφή των τιμών στα προ κρίσης
επίπεδα.

ΑΡΘΡΟ

Η ακτινογραφία 3 εκατομμυρίων αγγελιών
Ο δείκτης τιμών Spitogatos Property Index τροφοδοτείται από
τη βάση δεδομένων του δικτύου,
όπου είναι καταχωρισμένες πάνω
από τρία εκατ. αγγελίες.
Για τη διαμόρφωσή του χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης, ώστε να δίνεται μια ευκρινής εικόνα διακύμανσης των τιμών
για κάθε είδος ακινήτου σε κάθε
περιοχή της χώρας από το 2011
μέχρι σήμερα, τόσο στις πωλήσεις
όσο και στις ενοικιάσεις.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα

σύμβουλο της εταιρείας, Δημήτρη
Μελαχροινό, «λανσάραμε τον δείκτη, ώστε να βοηθήσουμε τους
χρήστες της πλατφόρμας μας να
σχεδιάσουν τις κινήσεις τους και
να λάβουν αποφάσεις για τα ακίνητά τους, να ορίσουν ενδεχομένως το καταλληλότερο χρονικό
διάστημα για να επενδύσουν,
αλλά και να έχουν μια αίσθηση
όχι μόνο για τη “μεγάλη εικόνα”,
αλλά και τους δείκτες στην ευρύτερη περιοχή που τους ενδιαφέρει».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δε-

δομένα του δείκτη ανανεώνονται
σε μηνιαία βάση. Για την ακρίβειά
του, αναγνωρίζονται αυτόματα
σε ποσοστό 95% οι διπλές αγγελίες, ενώ αφαιρούνται και τα
ακραία μεγέθη τιμών (π.χ. τιμών,
επιφάνειας), ώστε η εικόνα να
είναι πιο αντιπροσωπευτική για
κάθε περιοχή.
O Spitogatos.gr από το 2014
ανήκει στον όμιλο της Real Web,
που ελέγχει, μεταξύ άλλων, το Immobiliare.it, την υπ’ αριθμόν 1
ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων
στην Ιταλία.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ*

Εστιάστε στο «ΕΣΤΙΑ»
Φαίνεται να επικρατεί μια σχετική
δυσπιστία από δανειολήπτες για να
κάνουν αίτηση ένταξ;hς τους στο
σχέδιο «ΕΣΤΙΑ». Μπορεί να ισχύουν
διάφοροι λόγοι χωρίς να είμαστε σε
θέση να δείξουμε με ακρίβεια ποιος
ή ποιοι είναι οι κύριοι από αυτούς.
Κάποιοι μπορεί να ισχυριστούν
πως ο κύριος λόγος είναι η καλοκαιρινή προσπάθεια της Βουλής να χαλαρώσει το νόμο των εκποιήσεων,
η οποία χαλάρωση μπορεί να έδωσε
ελπίδα σε κάποιους να μην προχωρήσουν με το «ΕΣΤΙΑ». Προσωπικά
δεν πιστεύω πως ισχύει αυτό το
πράγμα, επειδή αν ισχύει, τότε θα
πρόκειται μάλλον για παραπληροφόρηση των δανειοληπτών σε σχέση
με τις πραγματικές δυνατότητες που
τους προσφέρει αυτή η χαλάρωση.
Από την άλλη, όσοι είναι οι εν δυνάμει επιτυχόντες στην ένταξη του
σχεδίου «ΕΣΤΙΑ» ενδεχομένως να
απεμπολήσουν με τη στάση τους
μια πολύ καλή ευκαιρία να γλυτώσουν την εκποίηση της κύριας τους
κατοικίας επειδή σαν σχέδιο αξιολογείται αρκετά καλό υπό τις περιστάσεις.
Οι τράπεζες (τουλάχιστον θεωρητικά) πρέπει να αδημονούν να
ενταχθούν όσο γίνεται περισσότεροι
στο εν λόγω σχέδιο. Οι σημερινές
μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις
αυτών των ατόμων θα μετατραπούν
σε εξυπηρετούμενες και η δόση των
δανείων θα επιδοτείται από το κράτος. Η πιο μικρή δόση που θα καταβάλλει από την τσέπη του ο δα-

νειολήπτης αυξάνει τις πιθανότητες
βιωσιμότητας του δανείου μέχρι της
εξόφλησή του. Άρα σίγουρα συμφέρει και σε αυτές το σχέδιο να έχει
απήχηση. Τώρα, επειδή αντιλαμβάνομαι πως στην αντίληψη σχεδόν
όλων μας υπερισχύει το πως ό,τι
συμφέρει στις τράπεζες δεν συμφέρει
στους επηρεαζόμενους, κάτι τέτοιο
δεν ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.
Εγώ θα έλεγα πως ισχύει και στις
δύο πλευρές εξίσου – αν φυσικά η
έννοια του δανειολήπτη είναι πράγματι να περισώσει την κύρια του
κατοικία. Αν δεν έχει αυτό τον σκοπό, τότε ενδεχομένως στρατηγικά
να το αφήσει και αυτό να εκπνεύσει
μέχρι παρακάτω.
Κάτι άλλο που είδα μετά λύπης
μου να ισχύει με την μέχρι τώρα εμπλοκή μου σαν εκτιμητής στο σχέδιο
«ΕΣΤΙΑ» από τη μεριά των δανειοληπτών και όχι των τραπεζών, είναι
ο ισχυρισμός όλων πως κανείς εκτιμητής που του ανέθεσε η τράπεζα
δεν πήγε να επιθεωρήσει το σπίτι
τους εσωτερικά για να διαπιστώσει
την πραγματική φυσική του κατάσταση.
Δεν είμαι γνώστης των όρων εντολής των τραπεζών προς τους εκτιμητές που διενήργησαν εκτιμήσεις
στα πλαίσια του σχεδίου «ΕΣΤΙΑ»,
αλλά αν ακολουθήθηκε η τακτική
της εξωτερικής επιθεώρησης και
μόνον, τότε οι εν λόγω εκτιμήσεις
ως θέμα αρχής πάσχουν. Και πάσχουν όχι από πλευράς έλλειψης
επιστημοσύνης αλλά επειδή δεν

Μια ενδεχομένως παραφουσκωμένη αρχική εκτίμηση στη βάση μιας ημιτε-

λούς επιθεώρησης δημιουργεί πρόβλημα διαδικασίας εξαρχής.
μπορούν να αποτυπώσουν 100%
ορθά την «Αγοραία Αξία». Όταν η
επιθεώρηση περιοριστεί σε μια γρήγορη εξωτερική ματιά και τη λήψη
κάποιων φωτογραφιών που απλά
τεκμηριώνουν την εξωτερική επιθεώρηση, τότε οι όποιες ειδικές περιστάσεις μπορεί να ισχύουν για
την μονάδα που εκτιμάται δεν αποτυπώνονται. Αν δεν αποτυπώνονται
τότε η όποια αξία δίνεται μπορεί να
απέχει από λίγο έως πάρα πολύ από
την «Αγοραία Αξία» του ακινήτου.
Και η βάση του σχεδίου «ΕΣΤΙΑ»
είναι η «Αγοραία Αξία» και όχι μια
άλλη αξία.
Στην προκειμένη περίπτωση
του «ΕΣΤΙΑ» αν μια εξωτερική επιθεώρηση οδηγήσει στον υπολογισμό μιας ψηλής αξίας από πλευράς

της τράπεζας, τότε μπορεί ο δανειολήπτης να αποθαρρυνθεί από το
να προσπαθήσει καν να ασχοληθεί
και να προχωρήσει την αίτησή του.
Σίγουρα έχει τη δυνατότητα να ορίσει από τη μεριά του και αυτός εκτιμητή και να υιοθετηθεί ο μέσος
όρος των δύο εκτιμήσεων, αλλά
πρέπει να είναι κατανοητό πως μια
αρχική ψηλή αξία από πλευράς της
τράπεζας είναι αποθαρρυντικό στοιχείο. Σκεφτείτε την αγωνία που
προκαλείται άδικα αν υπάρξει απόκλιση πέραν του 25% στις δύο εκτιμήσεις και θα πρέπει να διενεργηθεί
και τρίτη εκτίμηση και τι αποτέλεσμα αυτή θα φέρει όταν θα πρέπει
να υιοθετηθεί ο μέσος όρος των
τριών.
Αν οι αρχικές δύο ή έστω οι τρεις

εκτιμήσεις γινόντουσαν με κανονική
πλήρη επιθεώρηση οι αποκλίσεις
μεταξύ τους θα ήταν μικρές – ιδιαίτερα για αγοραίες αξίες μέχρι
€350.000. Ενώ μια ενδεχομένως
παραφουσκωμένη αρχική εκτίμηση
στη βάση μιας ημιτελούς επιθεώρησης δημιουργεί πρόβλημα διαδικασίας εξαρχής.
Τώρα θα μου πείτε, καλά τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει η
απουσία μιας κανονικής επιθεώρησης και πόση διαφορά μπορεί να
παίξει στην αγοραία αξία;
Παρόλο που μπορώ να παραθέτω
άπειρα παραδείγματα, θα περιοριστώ
στο πιο κάτω:
Σκεφτείτε μια κατοικία δεκαετίας
η οποία εξωτερικά φαίνεται να είναι
σε αρκετά καλή κατάσταση. Βλέπετε
και ώριμο κήπο με μια σκεπασμένη
πισίνα. Αν μέχρι εδώ είναι η πληροφόρηση σας τότε αν είχατε να
την εκτιμήσετε με αυτά τα δεδομένα,
θα είχατε θετική στάση ως προς την
αξία της.
Τώρα αν σας έβαζα να την επιθεωρήσετε εσωτερικά και εκεί ανακαλύπτατε πως υπάρχουν εμφανή
σημάδια στατικής ανεπάρκειας,
επειδή φαίνεται να έχει σημειωθεί
καθίζηση στα θεμέλια και χώρισε
η στέγη από την τοιχοποιία, πώς θα
επηρέαζε το γεγονός αυτό την αξία
που υπολογίσατε προηγουμένως;
Αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα
ανερχόμενων υγρασιών επηρεάζει
ή όχι την εκτίμηση; Αν το παρκέ
μέσα έχει φθαρεί εντελώς επειδή

ήταν φτηνιάρικο εξαρχής ή απλά
λόγω χρήσης, ή έχουν αποκολληθεί
πλακάκια ή δεν λειτουργούν κάποια
υδραυλικά ή ηλεκτρολογικά ή η θέρμανση, τι γίνεται; Αν όλες οι εσωτερικές επιφάνειες θέλουν μπογιάντισμα ή όλα τα υλικά μέσα θεωρούνται πλέον ξεπερασμένα, τι γίνεται
με την εκτίμηση; Αν ανακαλύπτατε
πως η ρίζες των δέντρων του φράκτη
έχουν εισέλθει εντός της πισίνας
και την έχουν καταστρέψει, επηρεάζεται ή όχι η εκτίμηση;
Αντί του πιο πάνω παραδείγματος,
μπορεί να μιλάμε για διαμέρισμα σε
πολυκατοικία. Τι πληροφόρηση
μπορεί να δώσει μια εξωτερική φωτογραφία με το πολύ δύο ή τρεις
όψεις του εξωτερικού περιβλήματος
του κτηρίου; Τόσο η εσωτερική κατάσταση του διαμερίσματος, η διαρρύθμιση του, τα υλικά και οι ανέσεις
που διαθέτει, όσο και η γενική κατάσταση των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων δεν είναι ουσιώδη
πράγματα ως προς την αγοραία αξία;
Φυσικά και είναι. Έλα όμως που μια
εξωτερική επιθεώρηση δεν μπορεί
να αποδώσει όλα αυτά με σωστό
τρόπο…
Εγώ εισηγούμαι να γίνει άμεσα
μια έντονη πληροφόρηση του κοινού
και αν χρειαστεί να δοθεί μια παράταση. Είναι κρίμα ένα τέτοιο σχέδιο να αποτύχει.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου είναι MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Νομίζω ότι είμαι πολιτικά ορθός
Λίγες εβδομάδες προτού βραβευθεί στο 60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Τζον Γουότερς μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Ο Τζον Γουότερς,ÚÄÙÕÕÃÊÏÕÝÄÙÕ
ÑÇÏÚÕÁØÍÕÚÕßËÃÔÇÏÖÁØÇÇÖÄÚÕ
ÇØÁÙËÏÊËÔÇØÁÙËÏ®ÃÔÇÏÓÏÇÓÕÔÇÊÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÞËÏÌÇÔÇÚÏÑÕÆÝ
ÛÇßÓÇÙÚÁÝÑÇÏÖÕÒËÓÃÕßÝÁÞËÏÍØ¦ÉËÏÙÚÕØÃÇÙÚÕÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÙÏÔËÓ¦¬ÇÏÔÃËÝÚÕßÄÖÜÝ
ÚÕ7PUR-SHTPUNVZ® ÑÇÏÚÕ
/HPYZWYH`® ÛËÜØÕÆÔÚÇÏJ\S[
ÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÂÓËØÇËÃÔÇÏ
ËÚ×ÔÊÏÇÚÎØËÃÚÕÑÕÌÚËØÄÞÏÕÆÓÕØÚÕÑÇÑÄÍÕÆÙÚÕ®ÚÕßÑÇÏÚÕ
ÒËÖÚÄWLUJPS®ÓÕßÙÚ¦ÑÏÚÕßÃÓÇÏËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÕÝÖÕßÛÇÁØÛÜ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦®
ÇÑÕÆÜÚÎÌÜÔÂÚÕßÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÇÖÄÚÎÇÒÚÏÓÄØÎÄÖÕßàËÏ
ØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÕÝÚÕßËÖËÚËÏÇÑÕÆ
ÕÆ¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÛÇ
ÖÇØËßØËÛËÃÍÏÇÚØËÏÝÎÓÁØËÝ
§ÕËÓÈØÃÕßÛÇÖÇØÇÒ¦ÈËÏ²ØßÙÄ
ÒÁÐÇÔÊØÕÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕß
ÙÚÕÙÏÔËÓ¦ÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÁÔÇ
VULTHUZOV^ÙÚÕ©ÒÆÓÖÏÕÔ®
ÛÇÊ×ÙËÏÁÔÇTHZ[LYJSHZZÑÇÏÛÇ
ÙßÙÚÎÛËÃ®ÓÁÙÇÇÖÄÊÁÑÇÇÍÇÖÎÓÁÔËÝÚÕßÚÇÏÔÃËÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÞËÏ
ËÖÏÒÁÐËÏÇÖÄÚÕÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕ
– Σας έχουν αποκαλέσει «Πάπα
του Trash», ο πιο ήπιος από τους
χαρακτηρισμούς... Εξακολουθεί να
σας αντιπροσωπεύει ώς σήμερα;
¶¡ÕßÇÖÕÊÄÛÎÑÇÔÜÝÛËÚÏÑÂ
ÑØÏÚÏÑÂÖÕÚÁÊËÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔËÔÇÔÚÃÕÔÓÕß ¦ÛËÑØÏÚÏÑÄÝÖÕßÚÕÇÔÁÌËØËÚÕÁÒËÍËÓË
ÞÏÕÆÓÕØÁÚÙÏÇÖÕÊÁÞÛÎÑÇÑ¦ÛË
ÚÃÚÒÕ ÇÏÇßÚÄÍÃÔËÚÇÏÇÑÄÓÎÖÏÕ
ËÏØÜÔÏÑÄÇÔÙÑËÌÚËÃÑÇÔËÃÝÄÚÏÚÏÓÂÛÎÑÇÓËÚÕÍÇÒÒÏÑÄ¡ËÚ¦ÒÒÏÕ
ÚÜÔ¬ËÞÔ×ÔÑÇÏÚÕØÇÈËÃÕÚÎÝ
ÔÜÙÎÝÚÜÔßÍÍØÇÌÁÜÔÍÏÇÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÕßÁØÍÕßÓÕß¢ÇÔÚÇÙÚËÃÚËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÄÇÖÄÚÎÓÏÇÔÇÙËÇÖÕÑÇÒÕÆÔ
ØÃÍÑÏÖÇÚÕßËØÇÚÕÆ®ÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÔÇÙÕßÊÃÔÕßÔÑÇÏÍÇÒÒÏÑÄÓËÚ¦ÒÒÏÕ
– Η δουλειά σας σόκαρε το κοινό,
ειδικά τις δεκαετίες του ’70 και του
’80. Τι κατά τη γνώμη σας μπορεί
να σοκάρει σήμερα τους θεατές;
¶ÕÑ¦ØÕÓÇÏÑ¦ÛËÓÁØÇÓËÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÓËØÏÑÂ
ÙÚËÏËÆËÙÚË"ßÚÄÝÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÑÇÚÁÙÚØËÉËÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÒÁÐÎÑÇÑÄÝ
– Αναφέρεστε στον Τραμπ.
¶ØÕÌÇÔ×ÝÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÕßÝÚØÄÖÕßÝÚÕßÚÎÊÏËÛÔÕÆÝËÓÈÁÒËÏÇÝÎÒÏÛÏÄÚÎÚ¦ÚÕß¡ËÙÕÑ¦ØËÏ©ÞÏÓËÚÕÔÑÇÒÄÚØÄÖÕ
– Ποιος είναι ο «καλός τρόπος»;

Οταν ήμουν νέος, έκανα
σεξ με πέντε διαφορετικούς παρτενέρ την εβδομάδα. Σήμερα, χρειάζεσαι πέντε δικηγόρους
για να καλέσεις κάποιον
σε ραντεβού!

Πιστεύω ότι η «διαφορετικότητα» είναι μερικές
φορές τόσο παράλογη
και γελοία ώστε
οι άνθρωποι λένε,
δεν πάνε στο διάβολο,
θα ψηφίσω τον Τραμπ.

¶©ÚÇÔÙÄÑÇØÇÚÕÁÑÇÔÇÍÏÇ
ÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÜÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÙÇÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÚÕÞÏÕÆÓÕØÍÏÇÔÇ
ÙÇÝËÖÎØË¦ÙÜ×ÙÚËÔÇÇÒÒ¦ÐËÚËÚÎ
ÍÔ×ÓÎÙÇÝÍÏÇÑ¦ÚÏÐÇÑÕÒÕßÛ×
ÔÇÖÏÙÚËÆÜÄÚÏËÃÔÇÏÕÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÂÔÇÚÕßÝ
ÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝ¬ÕÖÏÕÙÕÑÇØÏÙÚÏÑÄ
ÒÕÏÖÄÔÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÞÏÕÆÓÕØÍ×ÊËÔ¦ÒÒÇÐÇÚÄÙÕÖÕÒÆ¦ÒÒÇÐËÄÓÜÝÚÕÞÏÕÆÓÕØ
ÖÕßÁÍÏÔËÙÑÕÚËÏÔÄÍÏÇÚÃàÕÆÓËÙË
ÓÏÇËÖÕÞÂÓËÍ¦ÒÜÔÊÏÞÇÙÓ×ÔÚÄÙÕ×ÙÚËÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÚÕÓÄÔÕÚÕ
ÕÖÕÃÕÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÙÚÎÔ
ÓËØÏÑÂËÃÔÇÏÔÇÍËÒ¦ÓËÄÚÇÔÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÚÄÙÕ¦ÙÞÎÓÇ

δίνετε είναι «This filthy world».
Είναι έτσι; Πρόκειται για έναν
«βρώμικο» κόσμο;
¶²ØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÚÕÈØ×ÓÏÑÕ®
ÙÇÔÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÂÒÁÐÎ¬ÇÐÏÊËÆÜÙËÁÔÇÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÑÄÙÓÕÖÕß
ÁÞËÏÑ¦ÚÏÑÕÌÚËØÄÑÇÏÄÙÕÏÙßÓÓËØÃàÕÔÚÇÏÚÕÞÏÕÆÓÕØÓÕßÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔ¬ÕMPS[O`®ËÃÔÇÏ
ÓÏÇÚÏÓÎÚÏÑÂÒÁÐÎÍÏÇÓÁÔÇ

– Τι θεωρείτε το πιο επικίνδυνο
στοιχείο στον Τραμπ;
¶¬ÎÔÁÒÒËÏÉÎÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÂÝÊÏ¦ÛËÙÎÝÚÕÔØÇÚÙÏÙÓÄÚÕß
ÚÕÔÖÇØÇÔÕáÑÄÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ËÑÖØÕÙÜÖËÃÚÎÞ×ØÇÓÇÝÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÒÒ¦ÚÕÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔÕÔÕÓÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏÖÜÝÊÏÇÙÑËÊ¦àËÏÓË
ÇßÚÄ ÇÏÑÇÔËÃÝ¦ÒÒÕÝßÖÕÉÂÌÏÕÝ
ÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÊËÔÚÕÔÇÖËÏÒËÃ
¦ØÇÔÕÓÃàÜÄÚÏÛÇÐÇÔÇÑËØÊÃÙËÏ
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
– Η πολιτική ορθότητα είναι πρόβλημα σήμερα; Ας δούμε το κίνημα #metoo πώς ξεκίνησε και
πώς εξελίσσεται... Ποια είναι η
άποψή σας;
¶ØÇÑÚÏÑ¦ÑÏËÍ×ÔÕÓÃàÜÄÚÏ
ËÃÓÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÕØÛÄÝÇÑØÇÃÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÕØÛÄÚÎÚÇËÑÌØ¦àËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝÖÒÕÆÙÏÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÕßÊËÔÙßàÎÚÕÆÔÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÙÚÏÝÌÚÜÞÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ©ÖÜÝ
ÑÇÏÔÇ»ÞËÏÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÚÕÑÃÔÎÓÇ
TL[VVÁÖØËÖËÔÇßÖ¦ØÐËÏÁÞËÏ
Ñ¦ÔËÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇØÕÌÇÔ×ÝßÖ¦ØÞÕßÔÇÔÚËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÑÇÏÖÇØ¦ÖÒËßØËÝàÎÓÃËÝÚÇÔ
ÄÓÜÝÖÕÒÆÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄ!ÚØÄÓÇÐËÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇËÒÁÍÞÕßÔÑÇÒÆÚËØÇÚÎ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÝÔËÃÔÇÏÚÄÙÕ
¦ÙÞÎÓÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÕ²ÄÒÏÍÕßÔÚËÃÔÇÏÇÖËÃØÜÝÞËÏØÄÚËØÇ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÑÇÔÕÔÏÑÕÆÝ®ÇÔÛØ×ÖÕßÝ¢ÇÔÚÇÙÚËÃÚËÚÏÍÃÔËÚÇÏ
ÙË¦ÒÒÇËØÍÇÙÏÇÑ¦ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇ
ÙÚÇ4J+VUHSKZÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ

– Το καινούργιο βιβλίο σας έχει
τίτλο «The tarnished wisdom
of a filth elder» («Η κηλιδωμένη σοφία ενός βρωμόγερου») με
υπότιτλο «Mr. Know-it-all» («Ο
κ. Ξερόλας»). Υπάρχει μια δόση
ειρωνείας;
¶ÙÌÇÒ×ÝÒÒ¦ÚÕÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏ
ËÏÒÏÑØÏÔÁÝÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕÔÚØÄÖÕ
ÖÕßÖÕØËÆÛÎÑÇÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇ
ÍÏÇÔÇÈØËÛ×ËÊ×ÖÕßËÃÓÇÏÙÂÓËØÇØÕÌÇÔ×ÝÊËÔÚÇÐÁØÜÄÒÇÊËÔ
ÐÁØÜÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÃÖÕÚÇÍÏÇ
ÚÇÙÖÕØÂÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÌÇÔÚÇÙÃÇ§ÕÓÃàÜÄÚÏÊËÔÛÇÈÒ¦ÉËÏ
ÑÇÔÁÔÇÔÔÇÚÕÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÃÔÇÏ
ÁÔÇÈÏÈÒÃÕÓËÞÏÕÆÓÕØ

«Στα 20 μπορεί ÑÉËÑ{¨o{ÐÓØ~Ñ{ÓÂ{VÑÜÜÒÓÑØ¬ÆT¨Ø¨o{ÐÓØÉËÑ{¨ÑoÐÑ³{~ÒÑÂ{Ú¨Êi³Ø~Ñ{
ÚÜ{KÉ¨ÌØ1Ñ¨ÓÉ{~ÑÉËØÐÉoÑÜ³ÑØÑÓTÉ{ÙÈÜÓÉ{ÐÉ³ÉÑÈ³Ì³ÈuVÜÓÉ{0ÇÈÌ³É¨Ø
ÄÖÕßÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÊÏÇÙÎÓÄÚÎÚËÝÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÙÕßÔÕÆÚËÓÃÔÚÏÇ
ÔÇËÔÊÏÇÌËØÛÕÆÔ
– Πιστεύετε ότι οι κοινωνίες γίνονται όλο και πιο συντηρητικές
αντί να ανοίγονται στην πρόοδο;
Κι αν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι;
¶ ÞÜ ËÓÖËÏØÃÇ ÑÇÏ ÚÜÔ ÊÆÕ
¦ÑØÜÔ©ÚÇÔÂÓÕßÔÔÁÕÝÁÑÇÔÇÙËÐ
ÓËÖÁÔÚËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÖÇØÚËÔÁØ
ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÂÓËØÇÞØËÏ¦àËÙÇÏ
ÖÁÔÚËÊÏÑÎÍÄØÕßÝÍÏÇÔÇÑÇÒÁÙËÏÝ
Ñ¦ÖÕÏÕÔÙËØÇÔÚËÈÕÆØÕÙÜÖÏÑ¦
ÁÞÜÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÑÇÏÇÖÄÚÇÊÆÕ
¦ÑØÇÂÓËØÇßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÑÇÚÇÔÇÍÑÇÙÓÕÃÇÖ»ÄÚÏËÃÞÇÔÕÏ
ÍÕÔËÃÝÓÇÝ¡ËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÕÏÌÏÒËÒËÆÛËØÕÏÖØÕÕÊËßÚÏÑÕÃÓÖÕØËÃÔÇ
ËÃÔÇÏËÐÃÙÕßÌÇÙÃÙÚËÝÓËÚÕßÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝÏÄÚÏÊËÔÌÇÔÚ¦àÕÔÚÇÏ

Ταινίες του ÌØ³t&x}>xn©u¬¸~Ñ{³t>x¦©¦>ÃuddÚÉ¨Ö³Ñ{Rº²Ñ¨{³È¨oÊÐÑ³Ñ

ÖÕÚÁÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝÊÏÇÌÜÔËÃÓÇàÃÚÕßÝÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÍÏÇÓÁÔÇÔÇ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÜÚÏÝËÏÊÂÙËÏÝÙËÁÔÇ
ÓÄÔÕÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÑÇÔ¦ÒÏËÃÚËËÃÔÇÏ
ÖØÕÕÊËßÚÏÑÄËÃÚËÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄËÔ
ÛÁÒÜÔÇÓÕßÖËÏÕÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝ
ÚÏÙÑÁÌÚËÚÇÏÇÒÒ¦ÔÇÓÕßÓËÚÇÊ×ÙËÏÚÏÝËÏÊÂÙËÏÝÑÏËÍ×ÛÇÚÏÝËÖËÐËØÍÇÙÚ×ÏÇÈ¦àÜ¦ØÛØÇÍÔ×ÓÎÝ
ÙËÙßÔÚÎØÎÚÏÑ¦ÖËØÏÕÊÏÑ¦ÓËÚÇ
ÕÖÕÃÇÊËÔÙßÓÌÜÔ×ÇÒÒ¦ÛÁÒÜÔÇ
ÊÜÖ×ÝÁÐßÖÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙßÍÑØÕÚÕÆÔÚÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝ¦ØÇÁÚÙÏ
ÏÙÞßØÕÖÕÏ×ÑÇÏÚÇÊÏÑ¦ÓÕß
– Αρα, κατά κάποιον τρόπο, πιστεύετε στην εκπαίδευση υπό
την ευρεία έννοια...
¶ÏÙÚËÆÜÙÚÕßÝÇÔÕÏÑÚÕÆÝÕØÃàÕÔÚËÝ¦ÔËÃÙÇÏÖÕÒßÚÇÐÏÊËÓÁÔÕÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÙÇÏØÇÚÙÏÙÚÂÝ¦Ô

ÓÁÔËÏÝÓÄÔÕÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÙÕßÑÇÏ
ÊËÔÓËÚÇÑÏÔÎÛËÃÝÖÕÚÁÇÖÄËÑËÃÚÄÚËÚÕÁÊÇÌÕÝËÃÔÇÏÖØÄÙÌÕØÕÙÚÎ
ÈÒÇÑËÃÇÑÇÏÙÚÕÔØÇÚÙÏÙÓÄÍÏÇÚÃ
ÖÕÚÁÊËÔÈÒÁÖËÏÝÖ×ÝàÕßÔÕÏ¦ÒÒÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
– Είμαστε συμφιλιωμένοι περισσότερο, σήμερα, με τη «διαφορετικότητα»;
¶ÐÇØÚ¦ÚÇÏ ¦ÖÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ËÃÔÇÏÏÙÚËÆÜÄÚÏÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇ®ËÃÔÇÏÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÚÄÙÕÖÇØ¦ÒÕÍÎÑÇÏÍËÒÕÃÇ×ÙÚËÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÒÁÔËÊËÔÖ¦ÔËÙÚÕÊÏ¦ÈÕÒÕÛÇ
ÉÎÌÃÙÜÚÕÔ¬ØÇÓÖÁØËÚËÙËÄÒÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔÄØÏÇ¬Ç¦ÑØÇÑ¦ÔÕßÔ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÖËØÔÕÆÔËÆÑÕÒÇÙÚÎÔÇÔÚÃÛËÚÎÖÒËßØ¦
– Ο τίτλος της περφόρμανς που

– Το γήρας έχει σκοτεινή πλευρά;
¶©ÞÏÍÏÇÓÁÔÇ¢ßÙÏÑ¦ÙÑÕÚËÏÔÂÖÒËßØ¦®ËÃÔÇÏÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÖËÛ¦ÔËÏÝ©ÌËÃÒÜÄÓÜÝÔÇÖÇØÇÊËÞÛ×ÄÚÏÎàÜÂÓÕßÍÏÔÄÚÇÔÄÒÕ
ÑÇÏÑÇÒÆÚËØÎÑÇÛ×ÝÓËÍ¦ÒÜÔÇ
ÚÇÓÖÕØËÃÔÇËÃÙÇÏÕØÍÏÙÓÁÔÕÝÑÇÏÙÁÐÏÇÒÒ¦ÁÔÇÝÞØÕÔÕÝ
ÕØÍÏÙÓÁÔÕÝËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÐÏÕÛØÂÔÎÚÕÝÑÇÏÛÒÏÈËØÄÝÇÖØÁÖËÏÑÇÔËÃÝÓËÍÇÒ×ÔÕÔÚÇÝÔÇÁÞËÏ
ÊÕßÒÁÉËÏÓËÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÔÇÓÎÔ
ÑÇÚÎÍÕØËÃÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÕßÔÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÏÝËßÛÆÔËÝÚÕßÔÇÁÞËÏ
Ó¦ÛËÏÄÚÏÎàÜÂÊËÔËÃÔÇÏÊÃÑÇÏÎ
ÑÇÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇßÚÄÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÑ¦ØÓÇ®ØÕÙÜÖÏÑ¦ÊËÔ
ÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÖÏÑØÃÇÍÏÇÚÃÖÕÚÇ¬Õ
²ÄÒÏÍÕßÔÚÓÕßÌÁØÛÎÑËÊÃÑÇÏÇÕÏ
ÚÇÏÔÃËÝÓÕßËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÚÇÈÏÈÒÃÇÓÕßÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÏÇÖÕÒÆ
ÒÃÍÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓÖÕØ×ÔÇÊÏÇÓÇØÚßØÎÛ×¬ÇÄÔËÏØ¦ÓÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÑÇÏÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÄÚÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÛÁÒËÚËÔÇÐËØ¦ÙËÚËÑÇÛ×ÝÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜÊÏÇØÑ×Ý
ÇÒÒ¦ÁÚÙÏËÃÔÇÏ
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

«Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης»

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

ÚÉÒ³¨È¨ÈÌÚÉÐ{ØÑ³ÇiÑÑoÊ~Ñ{
É¨o{Øå¨Ó³iØV¨iÙ{~Ñ³ÊØ
³Èå³Ò³ÈÛ{~Ñ³i¨ËÈÑ¨È{ÒÇÈ³K{KÜË³iØÜÌiØÉ¨Ë³it Ð{~ÓØ(É¨{Ó³É{ÉØuVÑ{¨É³{ÐÖØÚÑ
ÑÉÈÚÖÈ{³ÑØÑ³ÇiÒKKÑØV
¨ÌÉÙ¨Ø$  VÒ¨~ØÒÇØVÙ{ÉÈÚÈ³ÊØ ~ÙÌÉÛÙiVåÜÓ~Ø
Ñ¨~ËÙiØV¨ioÉ{~ÌØÉ{ÑooÉÜÓÑØVÛ¨ØÑËÙiØVÉ¨oËÑÖÐÑV
×{ÜÌÜoØV'ËK{Ñ.ÒKKÑV¨Í³ÑÐÓiå¨TÉËÈ,åËÚÈÑ ~ÙiÜÉ
³iØ$  V³Ñ³ËÈ.È¨{ÙÒ~{
´wlV.³¨ÌKÜØÛÉÈ³Ó¨ÑV´Æ.É³ÉÐK¨ËÈ¸ÆV¨Ñ¬U´ÆÐÐΠληροφορί-

Η θεατρική Ñ¨Ò³ÑiÈÈÉTËÇÉ³Ñ{o{Ñ³¨Ë³i
T¨{Ò³i ÜÜÒÙÑÈo~É³¨³ÑØÙ{ÚÈ¨ÑÐK{~ÓØ~¨{³{~ÓØÑÌ³ÖÜ³È0ÖÈVÓ¨TÉ³Ñ{
³iÖ¨Vo{ÑÐËÑÑ¨Ò³Ñi³1ÓÑ³¨,{ÒÜ³(¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ³ÐÌÜoÈÓo¨ÑÉi
Òi0ÈÐÑ~Ò¨iVKÑ{ÐÓØ³{ØÑ×ioÊÉ{Ø
³ÈËÙ{È³ÈÒ¨~ÈÓ³{ÌØ~Ñ³Ño¨Ò×i~Ñ
³K{KÜËtÒ¨~ØÑÐKÑ~Ò¨iØVåÈ³K{o¨Ñ×ËÑu
ÈÉ{ÐÉÜÊÚi~ÉiåooÉÜ{~ÊÓÜÜÈwÒ{Ü(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑÉ~Üi~³{~ÌÐÌÜoV³Ë
1ÑÒiØ(ÑÑoÉ¨oËÈÈÙÖÉ³Ñ{³Ò¨~
ÑÐKÑ~Ò¨iÊÐÒÜÜÉËÑ{V~Ñ³ÒoÉ{~ÊÐÜoËÑVÒ¨~ØÑÐKÑ~Ò¨iØÈÑ×ioÉË³Ñ{³iÇÊ
³È ÇÊ³ÈÐÉoÒÜÈ¨ÉÐÓ³iV³ÈKÑÑ{ÐÓÈ{i³ÊVÈÚÓ³iVÐÈÇÈÂÊ~Ñ{³¨ÑoÈÙ{³ÊV
ÈÐÉ³Ó¨o³È~ÑÚÌ¨{É³i¨ÉËÑ³ÈÑ³{~ÖÜÑÍ~Ö³¨ÑoÈÙ{ÖVÈÐÈ~É³Ñ{ÐÓÑ³i
ÉÂÐÜÌoiiwÈÓ³ÉÈÂiÈÓÙÉ³®V
³¨ËÑT¨Ì{Ñ¨{³ÚÒÑ³Ì³È%ØÜÓÉ{ËÙ{Ø
t(ÑË¨³ÚÒ¨¨ØÑÉ~ÚÓ³ÑÑÐÑ¨³ÊÐÑ³ÒÐÈ
³~ÌÐ.¤ÓÑ~ÌÐÈÉo³È³¨ÑoÖÙiÑ³{ØTÑ¨ÓØ³ÈV³{ØÜÖÉØ³ÈV³ÑÜÖ³i³ÈV
³i×³TÉ{Ñ³ÈV³i¨×Ò{Ñ³ÈV³iÂÉ{³{Ò³È
åÈ³ÌØ~ÌÐØÚÓÜÑoËÉ{ÉÂÐÜÌoØÐÈu
.~iÚÉËÑ¯É¨ÐiÉËÑU1ÑÒiØ(ÑÑoÉ¨oËÈV
~io¨Ò×ØgÉÙÈÐÑ³ÜÌoØUÓÑÖi1ÓÑ³¨,{ÒÜ³VåÙ¨ÓÑÛ¨È{³iVÑ³ÉËÑ ¨VÉÐÉÌØ0É³Ò¨³i¸$~³K¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ

ες templeinn63@gmail.com

Πληροφορίες 77 77 77 45

29.9.19 -5.10.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΒΙΒΛΙΟ

«Νομικές περιπέτειες»
Η φιλόλογος- ~¨{³{~ÌØÜo³ÉTËÑØ~Ñ{

Ενοικιάζονται
φίλοι και λοιποί
συγγενείς

Τ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΘΕΑΤΡΟ

«Ιστορίες της Κύπρου»

«Ιούλιος Καίσαρ. Σπαράγματα»

Ο Παγκύπριος .ÈÙÓÐÈå×Ë³
(ÑÉ{³iÐËåÈ³¨ÑÜËÑØÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³0 (å~Ñ{³(ÑÉ{³ÊÐ{Ö¨ÈÑ¨È{ÒÇÈ³K{KÜË
t³¨ËÉØ³iØÖ¨ÈUå×{Ó¨ÐÑÉ
Ð{ÑÑÜÜ³{ÊÉTÊu³Ëo¨Ò×³i~É~Ñ{~È~Ü×Ì¨iÉ³iÉÜKÖ¨i
ÑÌ³~È¨{Ñ~ÊØ~Ñ³ÑooÊØ³Ñ³Ë ÐÐÑÈÊÜ0K{KÜËÉ¨{ÓTÉ{
³{ØÇ³ÑÓØÑÑÐÊÉ{Ø~Ñ{{³¨ËÉØ
É¨{³Ó¨ÑÌmÆiÜ{~{ÐÓ
È¨ËÈoÉÊÚi~Ñ~Ñ{ÇÖÑ
³iÖ¨~Ñ³Ò³¨³Ð{Ì³È
¸ÆÖÑ{Ñ Ñ¨ÈËÑi³ÈK{KÜËÈÚÑoËÉ{ÑÌ³~Ò¨i)ÒÜ³iV
Ë~È¨ÑÚioi³Ê{{~ÊØ~Ñ{
åÑ³ÈÂ{Ñ~ÊØ)ÈTÜoËÑØV0ÐÊÐÑ)ÈTÜoËÑØV(ÑÉ{³ÊÐ{Ö¨È$~
)ÒÜ³iØÚÑÉ{~É³¨ÚÉËÉÚÓÐÑ³Ñ
È¨{Ñ~ÊØÙ{Ñ¨ÒØ¸$~³K¨ËÈV
¨Ñ¬UÆÆÐÐåÐ×{ÚÓÑ³¨ÆdV³Ë¨{åÑ³Ò{ØÉKÓ³iØV(ÑÉ{³ÊÐ{Ö¨ÈVÉÈ~ËÑ

Ο κορυφαίος ³ÑÜÌØÙiÐ{È¨oÌØ

+_>©²_ºRRxÓ¨TÉ³Ñ{o{Ñ¨³i×¨Ò³iÖ¨V³ÜÑË{³È
Û{ÉÚÖØ'É³{KÒÜtÖ¨{Ñu¸Æ
É¨×Ì¨ÐÑØwÙ¨ÑÐÑ³{~ÊÑ¨ÓÐKÑitÖÜ{ØÑËÑ¨.Ñ¨ÒoÐÑ³Ñu
Ñ¨È{Ò³i~Éo{Ñ¨³i×¨Ò³i
ÜÌ{Ñ³Ò¨³{³È¸ÆmØÐÓ¨Ø³È³{Ði³{~ÖÑ×{É¨ÐÑ³Ø³
~iÚÓ³iÐÉ³Ë³ÜVtÑ{iåÜÉÖ
ÉËÉ³Ì¨Ñ~ÑUÒÚiÐÑÉ{~ÊØ
ÜÜoËÑØuå³ÉÜÉËÈÐÖ~ÐÑ³iØÉÐKÜiÐÑ³{~ÊØÑ¨Ò³ÑiØ
ÖÜ{ØÑËÑ¨ViËÑÑÓKi~É³
¬~Ñ{Ñ³ÓÜÉÉÐËÑÑÌ³{Ø{
¨iÂ{~ÓÜÉÈÚÉØ~Ñ{ÑÑ³¨É³{~ÓØÙiÐ{È¨oËÉØ³iØ-R_²>©+>kk>_->Åx
.³Ñ.Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÉ{³ÚÉÑ³
Ñ¨È{ÒÇ³Ñ{ViÐËÑÐÉ³Ò³iÒÜÜiV³¨É{Ø{³¨{~ÓØÐ¨×ÓØ³ÈÚÉÒ-

³¨È~Ñ{³iØÜ{³{~ÊØUÐÈ³i¨{ÙiØ~Ö¨{Ø×~{ÈÑ¨ÑÓÐÉ{
³Ñ³Ó¨Ñ³iØÙ¨ÑÐÑ³{~ÊØ³ÓTiØ
³Ñ³Ë.³Ñ{ÜÒ×~{V{iÜÌØ
~Ñ{oÉ¨ÑÐÓØÖÜ{ØÑËÑ¨~Ñ{
ÙÉ{ÌØ¨Ê³¨ÑØÒ¨~Øå³{ØV
ËØÉÑ¨~É³Ñ{ÑÌÓÑiÚ{ÌÐÉ³¨ÑTÉ{³ÐÊÉ³iKÊÚÉ{Ñ
³iØ³ÉTÜoËÑØ{ÚÉÑ³ÓØÚÑ~Ñ³ÑÙÈÚÖ³Ò¨~{É³É¨{~Ì³È
iÚ{Öo{ÑÑÑÑ~ÑÜÖÈ³
ÐiTÑ{ÐÌÑ¨ÑooÊØ³iØ×ÊØ~Ñ{
³ÜÓÂÉÖÜ{ØÑËÑ¨ÑØUx>x
&>ÅÅxVÒ¨~Øå³{ØxR>ÛiÐ³{~ÌÓ³¨0ÉTÉÈ~ËÑØV
(ÑÜ{ÒØ ÜÉ~³¨{~ÊØVÉÈ~ËÑ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØV¸~Ñ{´$~³K¨ËÈV¨Ñ
dU´ÆÐÐ
Πληροφορίες τηλέφωνο
70002212, www.kypria.org.cy

ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Fast Paced Collectives»

Το «Δειν» από το ΘΕΠΑΚ
Μια ξεχωριστή É~ÙÊÜiÑ×{É¨ÐÓi³É¨³{~ÌKÜÓÐÐÑÌØÓTÉ{Ñ³È-

ÚÉË³i~È¨{Ñ~ÊËiiÑÌ³{Øt,ËÐÉØåoÒiØu³È®ÈÑ{ÑÐÓT¨{³
tÛÌÐÈ¨{ÐÌu³È¸ÆÖÑ{Ñ.³¨³ÐÓ¨Ø³iØÉ~ÙÊÜiØ{TÒÜiØ({É¨ÊØÑ¨È{ÒÇÉ{È³{~Ò³ÑtÈ¨{Ñ~Ò ¨³{~ÒuÊt,ËÐÉØåoÒiØuÈo¨Ò×³i~Ñ
³i~È¨{Ñ~ÊÙ{ÒÜÉ~³³È®ÈÑ{ÑVÉ³{ÒÇ³ÑØ³iÙÉÌÇÈÑ~Ñ{ÙÈÑÐ{~ÊÑ¨ÈËÑ
³ÈÐ³ËKÈ³ÈKÜÓÐÐÑ³Ø³ËÂÉ~{ÒÑÌ
³ÑÙiÐ³{~Ò³¨ÑoÖÙ{Ñ³ÈÐÉÑËÑ~Ñ{ÐÓ
³ÈåÈÐÈ{i³Ê³È®ÈÑ{Ñ×³ÒÉ{
ÓØ³iËii³ÈÑËÜi{TÑiÜËÙiV³ÈÛiÐÊ³¨i{Ó¨³iV³È³ÑÌ³iV³È{TÒÜi
(Ñ{Ñ¨ÙÊV~Ñ{Ñ¨~É³{i³Ò¨iÙ³iØÖ¨È(Ñ¨Ñ~ÉÈÊm$~³K¨{ÈV¨ÑdU´ÆÐÐ(Ü{³{³{~ÌÓ³¨(ÑÉ{³iÐËÈÖ¨ÈVå¨T³{~Ì$ÙÖåÂ{ÚÓÑØVÑÜ{ÒÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο
22894531 - 22894532, culture@ucy.ac.cy.

Η γκαλερί _x©Ñ¨È{ÒÇÉ{ÐÉTÑ¨Ò
³i¨³iÑ³Ð{~ÊÓ~ÚÉi³iÖ¨
³È.³ÓÜ{ÈÑ¨ÑÐÑÜiÐÉ³Ë³Ü>©²
&>R_X_R²x¿_©t(ÖÑÙ{ÑKÉËØÑÈ³Ò
³ÑKÈÒ%o~{³ÌÐÉoÒÜ{ÈÓTÉ{
ÂÉTÑ³ÉË³KÒÚØ³ÈØ0KÜÓÐÐÑÒ³Ñ³¨ÑÐÐÓ³{Ø~¨È×ÓØ³ÈØ(Ò³Ñ
É~ÉËÈ³ÑÐÑ³ÒÉ.ÑÉ{~ÌÑÑÌÜÈ³i
~Ñ{³ÓÜÉ{Ñ~¨Ò³Ñ³KÒÚØ³iØÑÐÈ³{~ÌÑ{É~ÉËoÉÜ{Ó³Ñ{³ÐÒ³{~Ñ{ÐËÇÉ{
Ì³{~Ñ³ÓTÉ{³ÌÜ³ÈØ(ÒÉ{~Ñ¨ÑÓ¨ÑV
ÐËÇÉ{Ì³{³{ØÓTÉ{Ù{ÑKÉË~{ÌÜÑØÓÑ
Ñ³ÑÉÈÐÌ{ÑÐÉ³¨{Ó³Ñ{³ÖØ³ÈØ
Ñ{ÉÈÐÌ{ÑÐÉ³¨ÖÐÉÑÒÉØ³ÈØ
T¨ÌÈØ³ÈØÓÑÑÈ³ÖØ³ÈT¨ÌÈØTÉÖ³Ñ{~Ñ{ÉÐ×ÑËÇÈÐÌ{~Ñ{
~¨Ð³Ñ{Ò0ÑT¨ÐÑ³ÑÙ{ÑÜÓoÈ³

ØÚÑÉÐ×Ñ{³Ö³T¨³ÈØV~Ñ{
³ÑT¨ÐÑ³ÑVT¨Ì{ÉËÑ{~Ñ{ÑÈ³Ò~Ñ{ÐÑÇËÓØÑ{³Ì³ÉÉËÑ{ÈÉÐ×ÑËÇ³Ñ{
~Ñ{ÑTËÇÈÑÐÑØ~{³ÒÂÈ~Ñ³ÉÈÚÉËÑÐÓÑ³ÑÐÒ³{ÑÑ{ÚÑ~{³ÒÇÈÐÌ
³ÑÐÒ³{Ñ{Ñ³ËÑÈ³Ì ³{ÓTÉ{¨{³ÉËÑ
³iÑ¨TÊåÈ³ÌÉËÑ{³ÐÌÈ³ÈØÉÙ{Ñ×Ó¨É{NeOu o~ÑË{Ñ´Æ.É³ÉÐK¨ËÈV
¨Ñ¬U´ÆÐÐÛ{Ò¨~É{ÑÓØ ÉÐK¨ËÈ
x©>_¦ÃV1ÓÐ{ÙØ¸dVÉÐÉÌØΠληροφορίες www.einsgallery.com
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Τέσσερα πολιτιστικά παραδείγματα

Μ

ε εκείνο ÚÕÛÁÓÇÚÎÝÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝ
ÚÏÑ¦ÔÕßÓË" ÇÒ¦ËÃÓÇÙÚËÑÇÏÚÕ
ÇßÚÄËÖÏÛßÓÕÆÓËÑÇÏÍÏÇËÙ¦Ý§ÇÏ
ËÔÚ¦ÐËÏÑÇÒ¦ËÃÓÇÙÚËÇÒÒ¦ÛÁÒÕßÓËÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÑ¦ÚÏÂÛÇÚÕÙÚËÃÒÕßÓËÑÇÏ
ÇßÚÄÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÑÇÒÁÔÊËÝ" ¦ÚÏÛÇ
ÍÃÔËÏÓÖÕØËÃÙÂÓËØÇÓÖÕØËÃÇÆØÏÕÃÙÜÝ
Ñ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÕÓÁÒÒÕÔ¦ÒÒÜÙÚËÚÏ
ÞØËÃÇÔÁÞÕÓËÔÇÖÄÈÏÈÒÏÕÛÂÑÇÝ"ÜÙÚÄÑÏ
ÇßÚÄÛÇÓÕßÖËÃÚËÚÏÔÇÚÏÝÑ¦ÔÕßÓËÚÏÝ
ÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÔÇÖ¦ÔËÖÕÏÕÏ"ÁÈÇÏÇÍÏÇ
ÔÇÓÎÔÖÇØËÐÎÍÎÛ×ÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÁÞÕßÓËÙÚÎÔÖÄÒÎÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÓÃÇÚÎÔ
ÁÌÚÏÇÐËÕÇÔ§ÕßÈÁÒßÓ¦ÙÚËÖÄÙÕ
ßÖËØÂÌÇÔÕÏÂÓÇÙÚÇÔÄÒÕÏ" ÕÚàÇÓ¦Ô
ÇØÞÏÚÁÑÚÜÔÁÌÚÏÇÐËÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÙÚÎÔ
ÆÖØÕÑÇÏÚØÁÞÇÓËÄÒÕÏÔÇËÖÏÙÑËÌÛÕÆÓË
ÚÕÔÔÇÄÚÎÝÍÔ×ÙÎÝÖ¦ËÏÖÁØÇÙËÑÏ
ÇßÚÄÑÇÏËßÚßÞ×ÝÍÏÇÔÇËÃÓÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝ
ÍÏÇÚÃÊËÔÇØÍÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÓÄÊÇÚÕ
SPIYHYPUNV\[ÑÇÏÚÇÚÕÏÇÆÚÇ
¿ÖÜÝ ÑÇÏ ÔÇ »ÞËÏ ßÖØÏÇÑÂ
ÏÈÒÏÕÛÂÑÎÍÏÇÚÎÔ×ØÇÊËÔÁÞÕßÓË
ÇÔÚ¦ÐÏÇÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÓÇÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÓÇÝÑÚÒÑÚÒÚÇÁÞÕßÓËÐÇÔÇÍØ¦ÉËÏ ÇÏ

ÚÏÑ¦ÔÕßÓËÍÏ»ÇßÚÄ"¡ÇÌßÙÏÑ¦ÚÃÖÕÚÇ
ÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÑ¦ÚÏÖÕßÔÇÌÇÃÔËÚÇÏ
¡ÇÑ¦ØÏÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÖØÇÍÓÇÚ¦ÑÏÇÑÇÏ
ËÍ×ÔÇËÃÓÇÏËÑÚÄÝÚÕßÔßÓÌ×ÔÇÑÇÏÔÇ
ÓÎÔÚÕÁÞÜÖ¦ØËÏËÃÊÎÙÎÒÒ¦ÊËÔÛÇ
ÁÖØËÖËØËÖÇÏÊÃÓÕßÔÇËÃÞËÍÃÔËÏÑ¦ÚÏ"Ú×ØÇÖÕßÚÕÛßÓÂÛÎÑÇÓËËÑËÃÔÕÚÕ ßÖØÏÇÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÏÑ¦ÔÕßÓË"
ÄÙÕËÃÞÇÓËÞÇØËÃÓËÚÏÝÓÇÑÁÚËÝÑÇÏ
ÚÎÔ ÖÇØÕßÙÃÇÙÎ¯ ßÓ¦ÙÚË" ¡Ç ÚÏ
ÜØÇÃÇÖÕßÂÚÇÔÁÍÏÔÇÔÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝ
Ö¦ØÛÎÑÇÔÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÙÚÕ±ÖÕßØÍÏÑÄ
ßÓÈÕÆÒÏÕÈØÁÛÎÑÇÔÞØÂÓÇÚÇÁÍÏÔÇÔ
ÈÂÓÇÚÇ ÇÒÒ¦ ÁÔÇ ÓÄÔÕ ÖØÄÈÒÎÓÇ
ßÖ¦ØÞËÏ¯ÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏÑ¦ÓÖÕÙÕÝÑÇÏØÄÝ
ÑÇÏÊËÔÁÞËÏÓÇÛËßÚËÃÄÚÏÑÏÔËÃÚÇÏÑ¦ÚÏ
§ÇÖÕÆÔËÐÁØËÚËÙËÒÃÍÕÇØÞÃàÕßÔÕÏ
ËØÍÇÙÃËÝÑÇÏÙËÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÚÇÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖÕßÁÞÕßÓËÛÇÚÇÊËÃÚËÙË
ÁÔÇÔÁÕÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÓÕßÙËÃÕÖÕßÛÇ
ÚØÃÈËÚËÚÇÓ¦ÚÏÇÙÇÝÑÇÏÛÇÇØÞÃÙÕßÓË
ÔÇÊÏËÑÊÏÑÕÆÓËÑÇÏÚÏÝÇØÞÇÏÄÚÎÚÁÝÓÇÝ
ÑÇÏÔÇÚÏÝËÑÛÁÚÕßÓËÙÚÕßÝÔÁÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÚÕß¥ØÇÃÇÏÊÁÇÁÚÙÏ"
¿ÖÜÝÑÇÏÔÇ»ÞËÏÔÁÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ

¡ÕßÙËÃÕ ÊËÔ ÁÞÕßÓË ÇÔÚ¦ÐÏÕ ÚÎÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÓÇÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÓÇÝÑÚÒ
ÑÚÒ ÚÇ ÁÞÕßÓË ÐÇÔÇÍØ¦ÉËÏ ÓÎÔ ÚÇ
ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÑÇÏÍÃÔÕßÓËÚÃÖÕÚÇ
ÍØÇÌÏÑÕÃ ÇÏÚÏÍÃÔËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÇßÚÄÚÕ
àÂÚÎÓÇ"¬ÃÖÕÚÇ¯ÚÎØËÃÚÇÏÙÏÍÂÏÞÛÆÕÝ¯
ÒÁÚËÔÇÙßÓÈÇÃÔËÏÚÃÖÕÚËÙ¦ÖÏÕÙÚÕ
ÇÙÃÒËÏÕ¯ÚÜÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×Ô"ËÔÐÁØÜ
ÇÒÒ¦ÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÞËÑÏÔÎÛËÃÑ¦ÖÜÝ
ÚÕÖØ¦ÍÓÇ" ÇÏÚ×ØÇÖÕßÚÇÒÁÓË¯ÓËÚÎÔ
ØÇÚÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÆÍÞØÕÔÎÝ¬ÁÞÔÎÝ
ÚÏÑ¦ÔÕßÓË" ÇÒ¦ËÃÓÇÙÚËßÓ¦ÙÚËÖÕß
ËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÕÔ
²ØÏÙÚÄÌÕØÕ¦ÈÈÇ"ÄÙÕÞÇØÂÑÇÓËÍÏÇ
ÚÇËÍÑÇÃÔÏ¦ÚÎÝÖÄÙÕÜØÇÃÇÂÚÇÔ" ÇÏ
ÍÏÇÔÇËÃÓÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝÂÚÇÔÖÕÒÆÜØÇÃÇ
ÁÑÛËÙÎÇÒÒ¦ÚËÒËÃÜÙËÇßÚÂÎÁÑÛËÙÎÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÚ×ØÇÚÏÍÃÔËÚÇÏ"±Ö¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÍÏÇÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ"¡ÂÖÜÝÛÇ
ÁÖØËÖË ÔÇ ËÑÚËÛÕÆÔ ÚÇ ÁØÍÇ ÖÕß
ËÖËÙÚØ¦ÌÎÙÇÔÇÖÄÚÇ ÇÚËÞÄÓËÔÇËÑËÃ"
ÇÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÑÇÏÁÔÇÑ¦ÒËÙÓÇÙÚÎÔÚÑ
ÖÒËßØ¦ÔÇÙÚËÃÒËÏÓËØÏÑ¦ÁØÍÇÇÔ¦ÒÕÍÜÔ
¬ÑÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÑÇÏÔÇÇÌÂÙÕßÓËÚÎÔ
ÚÁÞÔÎÔÇÙßÔÕÓÏÒÂÙËÏ" ÇÒ¦ÇÔÊËÔÚÕ

ÛÁÒÕßÓËÇßÚÄÊËÔÛÇÂÚÇÔÜØÇÃÕÔÇÖ¦ÔË
ËÑËÃÚÇÁØÍÇÑÇÏÔÇàÂÙËÏÖ¦ÒÏÜØÇÃËÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÎÏÔÇÑÕÛÂÑÎÓÇÝ"
¡ËÚÕÔÁÕÎÓÕÚÏÑÄÁÇÚØÕÚÏÑ¦ÔÕßÓË"
Ê×ÄÓÜÝÚÇÖ¦ÓËÖËØÃÌÎÓÇÑÇÏÓÏÒ¦Ü
ÙÕÈÇØ¦ ÇÏÁÚÙÏÛÁÒÜÔÇÑÒËÃÙÜÓËÑ¦ÚÏ
ÛËÚÏÑÄÔÇÑÇÏÔÃÙÚÎÑËÚÕÑ¦ÔÇÓËÑÕÆÑÒÇ
ÑÇÏ¦ØÞÏÙËÔÇÌÏÒÕÐËÔËÃÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÑÇÏ ËÑËÃ ÔÇ ÖËØÏÕØÏÙÚËÃ ÖÇØÇÑÇÒ×
ÙÇÝËßÞÇØÏÙÚ×ÇÝÙÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÏ
ÚÕ ÞÇÃØËÙÇÏ ÜØÇÃÕ ÌÜÚËÏÔÄ ÇÃÛØÏÕ
ÇÔÇÖÇßÚÏÑ¦ÑÇÛÃÙÓÇÚÇÜØÇÃÇÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÓËÒÃÍÇÒÄÍÏÇÑÇÏÒËÝÍÏÇÚÃÊËÔÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÍÃÔËÚÇÏÖ¦ÔÚÇÁÚÙÏ"ÃÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝ
ÄÚÏÑÇÏÚ×ØÇÓËÚÕËÐÇÏØËÚÏÑÄÏËÛÔÁÝ
¢ËÙÚÏÈ¦ÒËßÑÜÙÃÇÝÛÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÙÚÕ
ÓÁÍÏÙÚÕÎÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÇÐÃÇÚÕßÛË¦ÚØÕß
ÑÇÏÕÂÓÕÝËßÑÜÙÃÇÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏÚÇÇÊÆÔÇÚÇÊßÔÇÚ¦ÔÇÓÎÓÁÔËÏ
ÖÕÚÁÎÙÑÎÔÂÚÕß¦ÊËÏÇÓËÖÇØÇÍÜÍÁÝ
ÇÐÏ×ÙËÜÔÏÄÚÏÊËÔÇØÍËÃÔÇËßÚËÒÏÙÚËÃ
ÕÞ×ØÕÝÈÒÁÖË ÕÆØÏÕÑËÌÚËÃÚËÔÇ
ÇÔÚÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÙÚÏÝÖÇØÇÍÜÍÁÝ© ÑÇÏ
ÎÓÕÚÏÑÄÁÇÚØÕËßÑÜÙÃÇÝÑÇÏËÙÆÔÇ
ÓÎÔÐÁØËÏÝÖÕÆÔÇÖÇÝ

ο «χρήμα ÊËÔÌÁØÔËÏÚÎÔËßÚßÞÃÇ®ÓÖÕØËÃÄÓÜÝÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÓÏÇËÖÏÛßÓÎÚÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÌØ¦ÙÎ
ÇßÚÂÖÕßÎÞËÃÙÇÔÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÄ®ÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÖØÕáÄÔÚÕÝÙßÔÕÉÃàËÏÑÇÏ
ÚÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ©ÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂßÚßÞÃÇ®-HTPS`9VTHUJL®©
ÚÃÚÒÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÚÃÚÒÕÝÚÎÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇÝÚÇÏÔÃÇÝÚÕßÁØÔËØ²ÁØÚàÕÍÑ
ÖÕßÖØÕÈÒÂÛÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕÏËÛÔÁÝ
¢ËÙÚÏÈ¦Ò§ÆÞÚËÝØËÓÏÁØÇÝ®©ÇÑÇÚÇÖÄÔÎÚÕÝÞØÕÔÕÝËØÓÇÔÄÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ
ÑÏÔÂÛÎÑËÓËÚÇÐÆÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÑÇÏÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÍÏÇÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÓËÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÉÆÞØÇÏÓÕßÖÇØÇÚÎØÎÚÂÁÔÇÍËÍÕÔÄÝÓËÚÇÓÕØÌÜÚÏÑÄÑÇÏÊÆÙÑÕÒÕÍÏÇÚÏÝ
ÙÎÓËØÏÔÁÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÚÕ¬ÄÑÏÕËÊØËÆËÏÎ
-HTPS`9VTHUJL®ÖÕßÙÑÕÖÄÁÞËÏÔÇÇÔÇÖÒÎØ×ÔËÏÑËÔ¦àÜÂÝÍÏÇÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝ
Ê×ÑÇÏÓÏÇËÚÃÇÖËØÃÖÕßÎÛÕÖÕÏÕÃ
ÄÒÜÔÚÜÔÎÒÏÑÏ×ÔÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÕÔØÄÒÕÚÕßßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÚÕßÍÏÇÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÙÞËÊÄÔÖÏÛÇÔÂÙßÔÛÂÑÎÖÄËÔÕÏÑÃÇÙÎ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÔÓËÒ×ÔÖÕßÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÂ
ÇÖËÈÃÜÙÇÔÓÖÇÓÖ¦ÝÓÇÓ¦ÖÇÏÊÏ¦ÑÕÑ
ÁÜÝÌÃÒÕßÝMVSSV^LYZÑÕÏÔÄÚÎÔÇÔÇÈÃÜÙÎÓÏÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑÂÝÓÁØÇÝÍÏÇÚÎàÜÂÚÕß
ÖËÒ¦ÚÎÖÕßÛÁÒËÏÔÇÐÇÔÇÔÏ×ÙËÏËßÌÕØÏÑ¦
ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÕÑ
ÚÎÔÇØÞÂÚÃÖÕÚÇÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕ¡ÖÄÒÏÑÎÇÓÎÞÇÔÃÇÖÕßßÖÕÞÜØËÃÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÓÏÇÝ
ÑÇÏÕÇÏÚ×ÔÈÕÂÛËÏÇÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÚÎÔÇßÚÇÖ¦ÚÎÚÎÔÖØ×ÚÎÙÑÎÔÂÙÚÕÍËÓ¦ÚÕÇÖÄ
ÇÔÛÏÙÓÁÔËÝÑËØÇÙÏÁÝÖ¦ØÑÕÏÕÍÏÄÍÑÏÎ
ÞØÕÔÎ¡ÇÞÃØÕ¬ÇÔÏÓÄÚÕÛÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏ
ÚÕÔÔÕÏÑÏÇÙÓÁÔÕ®ÓÖÇÓÖ¦ÚÎÝÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦¡ÕßÓÕÏ¦àËÏÝ®ÛÇÚÎÝÖËÏ¡ÇÞÃØÕ
ÕÆÚËÚÕßÓÏÒ¦ËÏÕÆÚËÚÕÔÑÕÏÚ¦àËÏ ÇÛ×Ý
ÄÓÜÝÕÏÓÁØËÝÖËØÔÕÆÔÚÕÔËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏ
ÚÕßËÐÕÓÕÒÕÍËÃÚÇÏÓßÙÚÏÑ¦Ö¦ÔËÈÇØÑ¦ÊÇ
ÈÍ¦àÕßÔÙÁÒÌÏ ¦ÛËÚÄÙÕÕÎÛÕÖÕÏÄÝÖÇÚÁØÇÝËÔÎÓËØ×ÔËÏÚÎÔËßÑÇÚ¦ÙÚÇÚÎÓÎÚÁØÇ
ÓÕÔÕÍÕÔËáÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ¬ÎÝÊÃÔËÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÎÔÑÄØÎÚÎÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÏÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÎÝØÜÚ¦ËÏÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÓÖÕØËÃÍÏÇÚÕÔ¦ÔÚØÇÖÕßßÖÕÊÆËÚÇÏ!Ö×Ý
ÔÚßÔÄÚÇÔÚÏÖØÕÚÏÓÂÙËÏÝËÃÞËÇÔËÃÞËÑ¦ÖÕÏÕ
ÚÏÑ©ÓÜÝÊËÔÛÁÒËÏ¶ÂÊËÔËÖÏÚØÁÖËÚÇÏ¶ÔÇ
ËÃÔÇÏÑÇØÏÑÇÚÕÆØÇÚÕßØÁÖËÏÔÇÛßÓÃàËÏ
ÚÕÔÓÖÇÓÖ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÓÎÚÕßÓÕÏ¦àËÏÇÙÏÑÂÇØÞÂÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ!ÊËÔËÖÏÚØÁÖËÚÇÏ
ÔÇÇÍÇÖ¦ÓËÕÆÚËÔÇÓÇÝÇÍÇÖÕÆÔ®
¡ÏÇ¦ÒÒÎÑßØÃÇÖÕßÁÞËÏÑËØÊÃÙËÏÓËÒÇÞÔÄËÑÇÚÍÏËÔÇÔÇàÎÚ¦ËÏËÑËÃÔÕÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÁÑÖÒÎÐÎÝÑÇÏËßÚßÞÃÇÝÚÎÔÎÓÁØÇÖÕßÚÎÝÞÚÆÖÎÙÇÔÚÎÔÖÄØÚÇÍÏÇÔÇÚÎÝ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙÕßÔÚÕÍËÍÕÔÄÝÃÞËÇÏÙÛÇÔÛËÃ
ÓÕÔÇÊÏÑÂ®ÛÁÒËÏÍÏÇÇÑÄÓÇÓÃÇÌÕØ¦ÔÇ
ÈØËÛËÃÙÑÎÔÕÛËÚÎÓÁÔÇÁÙÚÜÙÚÎÔÃÊÏÇÙßÔÛÂÑÎ¡ÃÇÔÁÇÍßÔÇÃÑÇÕÔËÏØËÆËÚÇÏÔÇÍÃÔËÏ
ÙÚÇØÙÚÇZVJPHSTLKPHÇÔÇØÚ×ÔÚÇÝÈÏÔÚË¦ÑÏÇÓËÌÜÚÕÍØ¦ÌÕßÝÔÇÚÎÔÑßÔÎÍÕÆÔÑÇÏ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇÓÇàËÆËÚÇÏÍÆØÜÚÎÝÞÒÜØÃÊÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÏÔÜÔËÖÏÛßÓÏ×ÔÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇÔËÐËØËÆÔÎÚÎ
©²ÁØÚàÕÍÑÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌËÃÓËÙËÔ¦ØÏÕ
ÇÒÒ¦ÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÙÚÇÕÖÕÃÇÈÇÙÃàËÚÇÏÎ
ÚÇÏÔÃÇËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÔÌÇÃÔËÚÇÏÄÓÜÝ
ÔÇÚÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÇÐÏÕÖËØÃËØÍÕÚÎÝÖÇØÕÞÂÝ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÕÏÇËÃÔÇÏÚÇÄØÏÇÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÙÞÁÙËÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÎÇÔÚÕÞÂÚÎÝÇßÚÇÖ¦ÚÎÝ"©ÚÇÔÎÓÏÑØÂ¡ÇÞÃØÕàÎÚ¦ËÏÇÖÄ
ÚÕÔÓÖÇÓÖ¦®ÚÎÝÔÇÓÁÔËÏÓÇàÃÚÕßÚÇÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÇÑÇÏÎÓÎÚÁØÇÚÎÝÚÕßÖØÕÚËÃÔËÏ
ÔÇÁØÛËÏÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÔÇÖÇÔÚØËßÚÕÆÔ"
ÑÇÏÔÇÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÜÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÙÚÎÔÖÕÒßÚËÒÂÑÇÚÕÏÑÃÇËÑËÃÔÕÝÇÖÇÔÚ¦ÄÚÏÂØÛËÎ
×ØÇÔÇÖËÛ¦ÔËÏ®ßÚÂÚÎÌÕØ¦ÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÍÕØ¦ÙËÚËÁÔÇÛ¦ÔÇÚÕ®ÒÁËÏÙÚÎÓÎÚÁØÇ
ÄÙÕÇÔÛËÑÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÑÇÚÇÙÑËßÂ®ÚÎÝ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ"ËÓÖÒÕÑÂËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ
ÇØÍ¦ÂÍØÂÍÕØÇÍÏÇÚÃÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÖÇØ¦
ÚÕÔÇßÙÚÎØÄËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄÊËÔÇÊØÇÔÕÖÕÏËÃÚÇÏ¬ÏÛÇÙËÆËÚÇÏßÖÇÑÕÆËÏÙËÑÇÔÄÔËÝ
ÇÒÒ¦ÊËÔÔËÑØ×ÔËÚÇÏ©ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝ
Ñ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇÈØËÛËÃÙËÁÔÇÐËÔÕÊÕÞËÃÕÙÚÕÕÖÕÃÕÕÏßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÙÚÎÔßÖÕÊÕÞÂ
ËÃÔÇÏØÕÓÖÄÚÚÇÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑÇÏÁÔÇËÔßÊØËÃÕÓËÉÇØ¦ÑÏØÕÓÖÄÚ©ÌÇÑÄÝÇÌÏËØ×ÔËÏÞØÄÔÕÙÚÎÔ
ÑÃÔÎÙÂÚÕßÓÁÙÇÙÚÕÔËØÄÙÚÏÝÓÎÞÇÔÏÑÁÝ
ØÇÌÁÝÚÕßÙ×ÓÇÚÄÝÚÕßÙÚÕËÌÏÇÒÚÏÑÄÑÇÏ
ÛÇßÓÇÙÚÄÚÎÝÆÖÇØÐÂÝÚÕß¡ÏÓËÃÚÇÏÚÕÉ¦ØÏÕÏÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÁÞÕßÔÚÎØÎÛËÃÓËËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÇÑØÃÈËÏÇÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏ®É¦ØÏ
ÄÙÕÙßÓÌÏÒÏ×ÔËÚÇÏÚÕÈÒÁÓÓÇÓËÚÕÇÔÕÃÑËÏÕ"ËÏÑÄÔÇÖÕßÊËÔÉËÆÊËÚÇÏÊÎÒ×ÔËÏ
ÄÚÏÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖÇØÇÚÎØËÃÝÚÄÙÕÖÏÕ
ÇÖÜÛÎÚÏÑÄÓÕÏ¦àËÏ
ÇÒÇÑÇØÚÇÔÛØ×ÖÏÔÎÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙËÓÏÇÔÁÇÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ"
ÏÇÚÕÔ²ÁØÚàÕÍÑÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÇÇÊÏÁÐÕÊÇ©ÙÕßÖ¦ØÞÕßÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÇÊÏÁÐÕÊÇÞÜØÃÝßÖÕÞØËÜÚÏÑÁÝÒÆÙËÏÝ ÏÇßÚÄÄÙÕÇÑÕÆÍËÚÇÏÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕ¦ÒÒÕÚÄÙÕËÃÔÇÏÑÇÏÙÜÚÂØÏÕ
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Πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα ταξίδια μου
Ο ηθοποιός Θανάσης Παπαγεωργίου μιλάει στην «Κ» για τον ρόλο του στην παράσταση «Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης»
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η θεατρική ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÍ×Õ¡¦ØÑÕÝÇÓÈÇÑ¦ØÎÝ®ÇÖÄÚÕË¦ÚØÕ
ÚÕ¦ÖÕßÙßÔËÞÃàËÚÇÏÍÏÇÚØÃÚÎ
ÞØÕÔÏ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔ
ÆÖØÕÍÏÇÓÃÇÓÄÔÕÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÕÁÇÚØÕªÏ¦ÒÚÕÙÚÎËÓËÙÄ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁØÍÕÚÎÝ§¦ÔÙÎÝ¬ÕßÓÖÇÑ¦ØÎÑÇÏÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÕß¡¦ØÑÕßÇÓÈÇÑ¦ØÎÚÕßÖÇÚØÏ¦ØÞÎÚÕßØËÓÖÁÚÏÑÕß
ÚØÇÍÕßÊÏÕÆÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÑÇÏËØÓÎÔËÃÇÚÕßÓÕÔÕÒÄÍÕßËÃÔÇÏÚÕß
ÇÔ¦ÙÎÇÖÇÍËÜØÍÃÕßÕÕÖÕÃÕÝ
ÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®ÍÏÇÚÕÔØÄÒÕÚÕß

–Κύριε Παπαγεωργίου, ποιο ήταν
το πρώτο πράγμα που σκεφτήκατε, όταν διαβάσατε την πρώτη
ατάκα του κειμένου;
¶¿ÚÏÁÞÜÔÇÑ¦ÔÜÓËÓÏÇÍÒ×ÙÙÇÙÖ¦ÔÏÇÑÇÏÊÆÙÑÕÒÎÖÕßÓÏÒÏÁÚÇÏÇÖÄÁÔÇ¦ÔÛØÜÖÕÚÕÃÊÏÕ
ÙÖ¦ÔÏÕÑÇÏÊÆÙÑÕÒÕ
–Μέσα από την ιστορία του Βαμβακάρη, τον οποίο υποδύεστε,
φαίνεται παράλληλα και η Ελλάδα τα χρόνια που έζησε;
¶ ßØÃÜÝÇßÚÄ¬ÇÞØÄÔÏÇÚÕß
¡¦ØÑÕß  ËÃÔÇÏÞØÄÔÏÇ
ÖÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙßÔÁÈÎÙÇÔÙÑÒÎØ¦ÑÇÏËÖ×ÊßÔÇÍËÍÕÔÄÚÇ¾ÙÜÝÎ
ÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÌ¦ÙÎÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÄÖÕßÁÍÏÔÇÔ
ÊÆÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÏÖÄÒËÓÕÏÎ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ ÇÚÇÙÚØÕÌÂÑÇÏÚÕÑÆÓÇ
ÚÜÔÖØÕÙÌÆÍÜÔÚÎÝÓÆØÔÎÝÊÆÕ
ÊÏÑÚÇÚÕØÃËÝÎ ÇÚÕÞÂÚÜÔËØÓÇÔ×ÔÕÓÌÆÒÏÕÝ¯ËÔÁÓËÏÔËÑÇÏ
ÚÃÖÕÚÇÑÇÑÄÖÕßÔÇÓÎÙßÔÁÈÎÓÁÙÇÙ»ÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇ
–Πείτε μας για τις συναντήσεις

ÚËØÇÚÇÐÃÊÏÇÓÕßÖ¦ÔÜÙÚÎÙÑÎÔÂ§ÕÓÃàÜÄÚÏÑ¦ÔÇÓËÓÏÇÖÕÒÆ
ÑÇÒÂÖÇØÁÇÑÇÏÛÇºÛËÒÇÖÕÒÆÔÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÐÁØÜÇÔÑÏËÑËÃÔÕÝ
ÖÁØÇÙËÑÇÒ¦

«Προσπάθησα να είμαι
ειλικρινής και έντιμος
με την Τέχνη μου. Δεν
ξέρω τι κατάφερα, αλλά
έχω τη συνείδησή μου
ήσυχη ότι εργάστηκα
σαν τίμιος εργάτης για
τα συμφέροντά της.»
με τον Βαμβακάρη. Τις χρησιμοποιήσατε υποκριτικά;
¶¿ÞÏÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÚÕÖÜ
ÖØ×ÚÎÍÔÜØÏÓÃÇ¦ÒÒÜÙÚËÁÍÏÔË
ÄÚÇÔËÍ×ÂÓÕßÔÊÁÑÇÞØÕÔ×ÔÑÇÏ
ÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÛßÓ¦ÓÇÏÖÇØ¦ÛÕÒÁÝ
ËÏÑÄÔËÝÇÍÔ×ÙÚÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔ
ÊËÆÚËØÎÓÕß¦ÌÎÙËÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ËÔÄÝÑÕßØÇÙÓÁÔÕßÑÇÏÖØÄÜØÇ
ÍËØÇÙÓÁÔÕßÇÔÛØ×ÖÕßÑÇÒÕÙßÔ¦ÚÕßÑÇÏËßÖØÕÙÂÍÕØÕß¾ÙÜÝ
ÇßÚ¦ÚÇÊÆÕÚËÒËßÚÇÃÇÔÇÓËÑÇÛÄØÏÙÇÔÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎÚÕß
¡¦ØÑÕßÑÇÏÔÇÓÕßÖØÄÚËÏÔÇÔ®
ÓÏÇÖØ×ÚÎËÏÑÄÔÇÇÌÕÆÇßÚ¦ÖÕß
ÇÌÎÍËÃÚÇÏÙÚÕÁØÍÕÚÇÇÌÎÍËÃÚÇÏÄÚÇÔÂÚÇÔÙ»ÇßÚÂÚÎÔÎÒÏÑÃÇ
ÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÂÚÇÔÖÕßÁÊÏÔË
ÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÚÕßÙÚÎÔ ¦áÒ
–Χρησιμοποιήσατε κάποιο θεατρικό τέχνασμα για να ενσαρκώσετε τον Βαμβακάρη;
¶¿ÞÏÖÕÌËÆÍÜÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×Ý
ÚÇÙÑÎÔÏÑ¦ÚËÞÔ¦ÙÓÇÚÇ½ÍÃÔËÙÇÏÂÊËÔÍÃÔËÙÇÏÄÚÇÔËÃÔÇÏÔÇ
ËÔÙÇØÑ×ÙËÏÝÁÔÇÔÂØÜÇÚÄÙÕÑÕÔÚÏÔÄÑÇÏÚÄÙÕÍÔÜÙÚÄÒÒÏ×ÝÎ
ÑÇØÏÑÇÚÕÆØÇÑÇÏØÕÌßÒÇÑÚËÃÓË
ÄÚÏÇßÚÄÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏ
–Τι σας δυσκόλεψε σε αυτή τη
δουλειά;

–Ακούγατε ρεμπέτικο; Σας άρεσε; Αντίστοιχο ήχο σήμερα βρίσκουμε;
¶³ÑÕßÍÇÖÕÒÆÇÖÄÓÏÑØÄÖÇÏÊÃÍÏÇÚÃÂÚÇÔÚÇÇÑÕÆÙÓÇÚÇÚÕß
ÙÖÏÚÏÕÆÓÇàÃÓËÑ¦ÖÕÏÇÖÇÒÏ¦
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕßÖÕÒÃÚÏÑÇÚØÇÍÕßÊ¦ÑÏÇÓÏÇÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝËÖÕÞÂÝ
ÙßÔÚÇËÖÕÞÏÑ¦ÙÕßÐÁÂÓËØÇÕ
ÑÄÙÓÕÝÁÞËÏ¦ÒÒÇÇÑÕÆÙÓÇÚÇÇÒÒ¦ÁÚÙÏÍÃÔËÚÇÏÙËÄÒËÝÚÏÝËÖÕÞÁÝ
ÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÒÇÕÆÝËÔÐÁØÜÇÔ
ÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÏÙÚÕÏÞÏÙÚËÃ¬Õ
ØËÓÖÁÚÏÑÕÊËÔÂÚÇÔÓÄÔÕÍÁÔÔÎÓÇÓÏÇÝËÖÕÞÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÁÑÌØÇÙÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÚ¦ÐÎÝÖÕßÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÎÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ
ÙÂÓËØÇÖ¦ÒÏØËÓÖÁÚÏÑÕÇÑÕÆËÏÂ
ÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÒÇáÑÄ ÇÏÄÖÜÝÑÇÏ
ÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËÇßÚÄÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÇÖÄ
ÚÏÝÖØÕÚÏÓÂÙËÏÝÚÕßÒÇÕÆ

Με οδηγό ³iÜ{³{~Ê~Ñ³Ò³{ÑV¨ÉÈÌÐÑ³ÉÉÙ¨ÌÐÈØÈ~ÒÈ~Ò-

{ÈØÑ³¨Ó³Ñ{ÈÇÖÉ¤ÑÈ³Ê³iÉTÊ~Ñ{ÒÜÜÈØÑ¨ÑÚÖÑ³i~ÒÈTÉ{¨Ì³É¨iVT¨ËØtiÚ{~ÒuÉÐÌÙ{Ñ~Ñ{ÒÜÜÉØtÑiÙËÉØuV
ÜÓÉ{1ÑÒiØ(ÑÑoÉ¨oËÈ
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÎÍÒ×ÙÙÇÚÕßÇÓÈÇÑ¦ØÎÄÖÜÝËÃÖÇÑÇÏÙÚÎÔÇØÞÂ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÎËßÛÆÔÎÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÝÚÕÍÏÇÚÃ®ÄÒÎÝÇßÚÂÝÚÎÝàÜÂÝ©¡¦ØÑÕÝËÃÔÇÏÚËÒËÃÜÝÇÔÚÏÌÇÚÏÑÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÖÇÏÚËÃÔÇ
ÚÕßÇÔÂÑËÏÎÍßÔÇÃÑÇÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦ËÔ×ÑØÇÚ¦ËÏÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕßÄÒÕÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇÚÎÔÖØÕÊÃÔËÏÙßÔËÞ×ÝÑÇÏÌÇÔËØ¦ ÇÏÄÚÇÔ
ËÑËÃÔÎÚÕÔÖÕßÒ¦ËÏÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÔ
¦ÒÒÕÔÃÙÜÝÑÇÏÙËÇÔÚÇÖÄÊÕÙÎ
ÄÒÜÔÇßÚ×ÔÖÕßÚÎÝÁÞËÏÑ¦ÔËÏ

ÚÄÚËÛÇÖËÏÙÑÆÒÇÓ»ÁÑÇÔËÝÑÇÏ
ÒÏ×ÔÜ¯®¡ÏÒ¦ÓËÍÏÇÓÏÇÑÇÚÎÍÕØÃÇÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÕÏÖÕÒÒÁÝ
ÍßÔÇÃÑËÝÚÇÖÕÚ¦ÑÇÏÚÇÚÙÏÍ¦ØÇ
ÕÏÑÇÈÍ¦ÊËÝÑÇÏÚÇÓÇÞÇÏØ×ÓÇÚÇ
ÎÇÒÎÚËÃÇÑÇÏÕÇÖÄÒßÚÕÝÌÇÒÒÕÑØÇÚÏÙÓÄÝÑÇÛÕØÃàÕßÔÚÕÔÇÔÊØÏÙÓÄÚÕÇÔÚØÏÒÃÑÏ®

–Ποιος είναι ο στόχος αυτής της
παράστασης. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο η
ÍÔÜØÏÓÃÇÓËÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ"
¶ÚÄÞÕÝÂÚÇÔËÎÏÙÚÕØÃÇÚÕß
¡¦ØÑÕßÇßÚÕÆÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÚÕßÖÕÏÎÚÂÚÕßÓÕßÙÏÑÕÆÒÒ¦
ÄÚÇÔÓÏÒ¦ÝÍÏÇÚÎàÜÂÑ¦ÖÕÏÕß
ÇßÚÄÓÇÚÇËÏÙÞÜØËÃÝÑÇÏÙËÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇÇÌÕÆ
ÇßÚ¦ËÃÔÇÏËÑËÃÔÇÖÕßÑÇÛÕØÃàÕßÔ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÎÔÖÕØËÃÇÓÇÝ

–Τι σας έμεινε από τη συνάντηση με τον Μάρκο Βαμβακάρη επί
σκηνής;
¶ÇÁÒËÍÇÁÔÇÇÖÄÚÇÜØÇÏÄ-

–Τι μάθατε από την παράσταση
αυτή;
¶ÇÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÖÕÒÒ¦ÄÖÜÝ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÖ¦ÔÚÇÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÝ

ÄÚÏÎÇÒÂÛËÏÇÑØÆÈËÚÇÏÓÁÙÇÙÚÏÝ
ÉßÞÁÝÚÜÔÈÇÙÇÔÏÙÓÁÔÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÇÖÄÑÒÎØÜÔ
–Έχετε πει σε συνέντευξή σας
ότι στην Τέχνη την κρίση τη μετράμε με πνευματική κατάντια
και όχι με οικονομικά προβλήματα. Σήμερα βιώνουμε πνευματική κατάντια;
¶²ËÏØÄÚËØÎÊËÔÍÃÔËÚÇÏ¡ËÕÊÎÍÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÚ¦ÔÚÏÇÖÕØËßÄÓÇÙÚËÙËÊØÄÓÕßÝÖÕßÑ¦ÔÕßÔÑ¦ÖÕÏÕßÝÔÇÔÚØÁÖÕÔÚÇÏÖÕßàÕÆÔË
Ù»ÇßÚÂÚÎÔËÖÕÞÂÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÔÇ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÚÎÔÑ¦ÔÕßÔÞËÏØÄÚËØÎÞÜØÃÝÎÛÏÑ¦®ËÓÖÄÊÏÇÑÇÏ¦ÒÒËÝÇÎÊÃËÝ®ÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇ
ËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÑ¦ÖÕÏÕßÝÔÄÓÕßÝàÕÆÍÑÒÇÝ¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÁÞËÏ
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÉËÏÄÚÏ
ÁÞËÏÑËØÊÎÛËÃÓËÚÕÔËÆÓÇÑÇÏÚÕÔ
ÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏÔÇÍßØÃÙËÏÙËÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÍØÃÜÔà×ÜÔÔËÖÇÃÙÛÎÚÕ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ!ÇØÞÂÁÞËÏÍÃÔËÏÙÚÏÝ
ÑËØÑÃÊËÝÚÜÔÖÕÊÕÙÌÇÏØÏÑ×ÔÍÎÖÁÊÜÔÄÖÕßÑÇÔËÃÝÊËÔÊÏÇÓÇØÚßØÂÛÎÑËÖÕÚÁÍÏÇÚÃÚÕÔÁÞÕßÔÈ¦ÒËÏ
ÓÁÙÇÙ»ÁÔÇÑÒÕßÈÃÙßØÓÇÚÕÖÒËÍÓÁÔÕØÕÌÇÔ×ÝÚÕßÇØÁÙËÏÍÏÇÚÃ
ÁÚÙÏÇÖÕÑÚ¦ÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÄÚÇÔÈÍËÏ
ÇÖÄËÑËÃÔÇÌËØÛËÃÙÇÔÁÔÇ¦ÍØÏÕ
à×Õ ÇÏÇßÚÄÑ¦ÔËÏ
–Τι θέατρο κάνετε όλα αυτά τα
χρόνια, κ. Παπαγεωργίου;
¶ØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÇËÃÓÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝÑÇÏÁÔÚÏÓÕÝÓËÚÎÔ¬ÁÞÔÎÓÕß
ËÔÐÁØÜÚÏÑÇÚ¦ÌËØÇÇÒÒ¦ÁÞÜ
ÚÎÙßÔËÃÊÎÙÂÓÕßÂÙßÞÎÄÚÏËØÍ¦ÙÚÎÑÇÙÇÔÚÃÓÏÕÝËØÍ¦ÚÎÝÍÏÇ
ÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÚÎÝÔÑÇÏÇßÚ¦
ÖÕßÙÕßÊÃÔËÏÎ¬ÁÞÔÎÊËÔÐËÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÓËÑÇÓÃÇËØÍÇÙÃÇ¦ÔÚÇ
ÛÇÚÎÝÞØÜÙÚ¦ÓËËÓËÃÝÖÕÚÁÊËÔ
ÛÇÓÇÝÞØÜÙÚ¦ËÏËÑËÃÔÎ
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Φεστιβάλ Σαρδάμ σημαίνει ρίσκο και καινοτομία
Η Μαρία Α. Ιωάννου, από την ομάδα aRttitude, μιλάει στην «Κ» για τις πολλές εκδηλώσεις και τη λογοτεχνική περφόρμανς
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Για έβδομη ÞØÕÔÏ¦ÇÖÄÚÏÝÁÜÝ
ÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÌËÙÚÏÈ¦ÒÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ
ÇØÊ¦Ó®ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàËÏÖÕÒÒÁÝ
ÑÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÓË
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÛÁÒËÏÔÇËÔÛÇØØÆÔËÏÚÕÔ
ÙßÔÊßÇÙÓÄÚÕßÒÄÍÕßÑÇÏÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÓË¦ÒÒËÝÚÁÞÔËÝÑÇÏÓÁÙÇÁÑÌØÇÙÎÝÛÁÇÚØÕÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÎÞÎÚÏÑÂÖÕÃÎÙÎÕÖÚÏÑÂÖÕÃÎÙÎ
ÂÞÕÓÕßÙÏÑÂËÏÑÇÙÚÏÑÁÝÚÁÞÔËÝ
ÑÒÖ©ÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙËËßÑÜÙÃÇÑÇÏ
ËÓËÙÄÑÇÏÍÏÇÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®Î¡ÇØÃÇÜ¦ÔÔÕßÇÖÄ
ÚÎÔÕÓ¦ÊÇH9[[P[\KLÙßÔÊÏÕØÍÇÔ×ÚØÏÇÓËÚÎÔÆÎÇÔÇÍÏ×ÚÕß
ÎÕÖÕÃÇÒÁËÏÄÚÏÚÕÇØÊ¦ÓÊËÔÊÏÇÑÕÙÓËÃÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ×ÙÚËÔÇÚÎÔ
Ñ¦ÔËÏÖÏÕÖØÕÙÏÚÂÂËÒÑßÙÚÏÑÂ©Ï
ÙßÔËØÍÇÙÃËÝÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÊËÔ
ËÃÔÇÏËÖÏÊËØÓÏÑÁÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ
ÖÏÇÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÕÏÒÁÐËÏÝÇÒÒ¦
ÕÒÄÑÒÎØÎÎÙÆÔÛËÙÎ¿ÙÕÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÒÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÇßÚÂÊËÔËÃÔÇÏÙÚÇÚÏÑÂÊËÔËÃÔÇÏÖÇÛÎÚÏÑÂËÃÔÇÏÙËÊÏÇØÑÂÑÃÔÎÙÎÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÇØÇÓÆÛÏÓËÇØÞÂÓÁÙÎÑÇÏ
ÚÁÒÕÝËÃÔÇÏÚØÜÚÂÄÖÜÝÑÏËÓËÃÝ
–Κάνουμε Σαρδάμ και φέτος, άρα
όλα τα λάθη επιτρέπονται! Τι είναι το Σαρδάμ, όμως;
¶¬ÕÇØÊ¦ÓËÃÔÇÏÁÔÇÊÏËÛÔÁÝÊÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÌËÙÚÏÈ¦ÒÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÖÕßËÔÛÇØØÆÔËÏÚÕÔÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÚÕßÒÄÍÕßÑÇÏÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÓË
¦ÒÒËÝÚÁÞÔËÝÑÇÏÓÁÙÇÁÑÌØÇÙÎÝ
ÛÁÇÚØÕÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÎÞÎÚÏÑÂÖÕÃÎÙÎÕÖÚÏÑÂÖÕÃÎÙÎÂÞÕÓÕßÙÏÑÂËÏÑÇÙÚÏÑÁÝÚÁÞÔËÝÑÕÑßÍÍØÇÌËÃÝ
ÖËØÌÄØÓËØÇÖÄÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÑËÃÓËÔ¦
ÚÕßÝÓÁÙÇÇÖÄÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÁÝÖËØÌÄØÓÇÔÝËØÍÇÙÚÂØÏÇÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝ
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ÊËÔËÃÔÇÏÑËÃÓËÔÇÓËÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÁÔÔÕÏÇÇÒÒ¦ÁÔÇÝÙßÔÊßÇÙÓÄÝÇÖÄÂÞÕßÝÑÇÏÒÁÐËÏÝ.\LZ[
VM/VUV\YÚÕßÌËÚÏÔÕÆÇØÊ¦ÓÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏÕ¦ÖÜÔÇÝÎÞÎÚÏÑÄÝÖÕÏÎÚÂÝ;VTVTP(KHJOPÕ
ÕÖÕÃÕÝÚÏÓÂÛÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇÓËÚÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈØÇÈËÃÕ(YZ,SLJ[YVUPJH
ÍÏÇÚÕÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÚÏÑÄÚÕßÙÚÏÒ
ÙÚÎÞØÂÙÎÚÜÔÒÁÐËÜÔÚÕßÂÞÕß
ÑÇÏÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÇØÊ¦ÓÞÜØÃÝ
ÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÄØÃÙÑÕÑÇÏÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐËÏ ÇÏÜÝ
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

–Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στη
λογοτεχνική περφόρμανς, τι ακριβώς είναι;
¶ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÖËØÌÄØÓÇÔÝÚÄÙÕÜÝËÃÊÕÝÄÙÕÑÇÏÜÝÄØÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÙßÔËÞÂËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÊËÔÖÇÆËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔËÔÊÏ¦ÓËÙÎØËßÙÚÂ
ÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÎÝÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎ
ÑÇÏÓËÈ¦ÙÎÄÙÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÙÚÕ
ÇØÊ¦ÓÑÇÏÙËÖÇØÄÓÕÏÇÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÛÇÁÒËÍÇÄÚÏËÃÔÇÏÚÕ
ËÃÊÕÝÚÎÝÖËØÌÄØÓÇÔÝÖÕßÙßÔÊß¦àËÏÚÕÔÒÄÍÕÑÇÏÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÓË
¦ÒÒÇÓÁÙÇÁÑÌØÇÙÎÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝËÔÚÁÒËÏÁÔÇËÔÏÇÃÕÊØ×ÓËÔÕ
ÓÏÇËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓÏÇÊÏÇÊØÇÙÚÏÑÂ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÇÌÂÍÎÙÎÓÏÇÑÇÏÔÕÚÄÓÇ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÙËËÐÁÒÏÐÎ
ÁÔÇÔÖÕÏÎÚÂÙßÍÍØÇÌÁÇÖËØÌÄØÓËØÑÕÑ6;VT)YLZLTHUUÖÕÏÎ-

«Ως υβριδικό ×É³{KÒÜV³.Ñ¨ÙÒÐÐÉ³ÑÜÜÒÉ³Ñ{~Ñ{ÉÂÉÜËÉ³Ñ{ÈÉTØVÐÑÇË³È~{ÉÐÉËØuVÜÓÉ{iÑ¨ËÑÒÈÒÙÉÂ{Ò

«Στο Σαρδάμ ο ίδιος ο
δημιουργός του κειμένου
είναι και ο περφόρμερ,
είτε χρησιμοποιώντα
το σώμα και τη φωνή
του είτε σε συνεργασία
με άλλους καλλιτέχνες
πάνω στη σκηνή».
ÚÂÝÖËØÌÄØÓËØÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞËÙÚÕ
ÖËØÙÏÔÄÇØÊ¦ÓÑÇÏÙßÔÏÊØßÚÂÝÚÕß
ÕØÍÇÔÏÙÓÕÆ3L[[YL[HNLÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÇÔÁÌËØËÄÚÏÚÕÇØÊ¦ÓÚÕÔÁÑÇÔËÔÇ
ÖÏÙÚÁÉËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÎÔÖÕÃÎÙÎÓÁÙÇ
ÇÖÄÁÔÇÚØÏÂÓËØÕÍËÓ¦ÚÕÇÙßÔÂÛÏÙÚËÝÊØ¦ÙËÏÝÖÇÒÓÄÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÖËØÌÄØÓÇÔÝ
ÁÞËÏÇßÚÂÚÎÔÇÓËÙÄÚÎÚÇÊÃÔËÏÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÙËÑÕÏÔÄÑÇÏÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝ
ÔÇÍÔÜØÏÙÚÕÆÔÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÔÔÇ
ÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÔÚÇÄØÏ¦ÚÕßÝÄÞÏÓÄÔÕ
ËÔÚÄÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÑÚÄÝÈÏÈÒÃÕß
–Η αφήγηση ή η θεατρική δράση δεν είναι μια άλλη μορφή της
λογοτεχνικής δραστηριότητας;
¶ÚÕÇØÊ¦ÓÕÃÊÏÕÝÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕßÑËÏÓÁÔÕßËÃÔÇÏÑÇÏÕÖËØÌÄØÓËØËÃÚËÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÕ
Ù×ÓÇÑÇÏÚÎÌÜÔÂÚÕßËÃÚËÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË¦ÒÒÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖ¦-

Ομαδική Βράδια Λογοτεχνικών
Περφόρμανς
QÉÐÉÌØ¯(Ñ¨Ñ~ÉÈÊÆm$~³K¨ËÈ¸Æ¯1 å0,$ å¶ÛiÐ³{~Ê
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ÔÜÙÚÎÙÑÎÔÂ© ÆÖØÏÕÝÖÕÏÎÚÂÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝÇÖÇÍËÜØÍÃÕßÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÍÏÇÊËÆÚËØÎÞØÕÔÏ¦ÙÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÍÏÇÚÃÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÃÊÏÕÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÕß
ÊÃÔËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏ
ÔÇÊØÇÓÇÚÕßØÍÂÙËÏÑÇÏÔÇÊØÇÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÕß¡ÄÔÎ
ËÐÇÃØËÙÎÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÇÖÕÚËÒËÃÎ
ÔÄÚÎÚÇÇØÊ¦ÓÚÏÍÓÂÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÁÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÑËÃÓËÔÕËÔÄÝ
ÆÖØÏÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÞÜØÃÝÔÇËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÎËÔËØÍÂÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ¢ÁÚÕÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎÙÑÎÔÕÛÁÚÏÊÇ¡ÇØÃÇ ßØÏ¦ÑÕßÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ÚÕÔÎÛÕÖÕÏÄÚÁÒÏÕÔÊØÕÔÃÑÕß
ÑÇÏÚÕÔÎÞÎÚÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÚÂ¦ÔÕ
¡ÖÇØÚàÂÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÜÌØÄÔÎÜÌØÕÔÃÕß
–Χρειάζονται οι λέξεις ήχο, χρώ-
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μα, κίνηση; Δεν τις αποδυναμώνει, δεν περιορίζει την προσωπική εικόνα του κάθε αναγνώστη;
¶ÕÒÆÑÇÒÂËØ×ÚÎÙÎ¿ÓÜÝÕÏ
ÒÁÐËÏÝÁÞÕßÔÇÖÄÓÄÔËÝÚÕßÝÂÞÕ
ÞØ×ÓÇÑÃÔÎÙÎÃÔÇÏÂÞÕÝÞØ×ÓÇ
ÑÃÔÎÙÎ¿ÖÜÝÒÁËÏÑÇÏÎ3VSH5PL[V
ÇÖÄÙÖÇÔÃÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÙßÓÓËÚÁÞÕßÙËÝÚÕßÌËÚÏÔÕÆÌËÙÚÏÈ¦ÒÓÏÇ
ÒÁÐÎÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÎÞÎÚÏÑÁÝËØÓÎÔËÃËÝÑÇÏÇßÚÄÇÔÕÃÍËÏÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚÇÚÕÔÄÎÓ¦ÚÎÝ®©Ï
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÖËØÌÄØÓËØÖÕßÑÇÚÕØÛ×ÔÕßÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÇßÚ¦
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÓËÕØÍÇÔÏÑÄÚØÄÖÕÔÇ
ÙßÔÊß¦ÙÕßÔÊÎÒÇÊÂÇØÓÕÔÏÑ¦ÚÏÝ
ÒÁÐËÏÝÓËÚÇÓÁÙÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔËÃÔÇÏÇßÚÕÃÖÕßÑËØÊÃàÕßÔÚÕÔ
ÛËÇÚÂÑ¦ÛËÞØÄÔÕ¬ÕÇØÊ¦ÓÊËÔ
ÊÏÇÑÕÙÓËÃÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ×ÙÚËÔÇ
ÚÎÔÑ¦ÔËÏÖÏÕÖØÕÙÏÚÂÂËÒÑßÙÚÏÑÂ
©ÏÙßÔËØÍÇÙÃËÝÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÊËÔ
ËÃÔÇÏËÖÏÊËØÓÏÑÁÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ

ÖÏÇÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÕÏÒÁÐËÏÝÇÒÒ¦
ÕÒÄÑÒÎØÎÎÙÆÔÛËÙÎÖØÕÙÜÖÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÕßÑ¦ÛËÛËÇÚÂÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÖÇØÇÓÁÔËÏÄÒÇËÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚ¦
–Φέτος είναι η 7η χρονιά, άρα
κάτι καλό γίνεται. Τι νομίζεις ότι
έχει επιτύχει το φεστιβάλ;
¶¬ÕÇØÊ¦ÓÑ¦ÛËÞØÄÔÕÖØÕÚËÃÔËÏÓÏÇÖÕÒßÊÏ¦ÙÚÇÚÎËÓÖËÏØÃÇ
ÁÔÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚØÄÖÕÛÁÇÙÎÝ
ÚÕßÒÄÍÕßÑÇÏÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ¬Õ
ÑÕÏÔÄÁÞËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÖËØÌÄØÓËØÑÇÏÔÇÁØÛËÏÙËËÖÇÌÂÓË
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–Υστερούμε σε φιλαναγνωσία
στην Κύπρο;
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ÊÏÇØÑÂÑÃÔÎÙÎÊËÔËÃÔÇÏÖÇØÇÓÆÛÏ
ÓËÇØÞÂÓÁÙÎÑÇÏÚÁÒÕÝËÃÔÇÏÚØÜÚÂÄÖÜÝÑÏËÓËÃÝÝÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÓË
ÔÇÌÕÈÄÓÇÙÚËÚÎÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂ
ÊßÙÌÕØÃÇÚÜÔÒÁÐËÜÔ®ÄÖÜÝÓÕß
ÇØÁÙËÏÔÇÚÎÔÇÖÕÑÇÒ×

Q(É¨{o¨Ñ×ÓØÉ¨oÑ³i¨ËÉÙU
v²²©U¯¯©>¦X>RÃÀ¦X¦_©©R¯
À¦}©v©¯

+ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ÉËÙØÉÜÉÖÚÉ¨i
QÆ®$~³K¨ËÈ¸Æg  .$.g
/Ý&& +Ý+ ÜÉÈÚÉ¨ËÑØ®¸
Q¬UÆÆÐÐgdUÆÆÐÐå(Ï å
/xÝX>Rvxg(Ñ¨ÈËÑi¯
_U-ºX&_²¦ÃV/_RvnÃ
>Xx¿_ _R²¦xR©
FÜÑÉ{~{ËÑØUÑooÜ{~Ê
Q{ÑÜÌ~Üi¨³¨Ìo¨ÑÐÐÑU
v²²©U¯¯©>¦X>RÃÀ¦X¦_©©R
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Πίσω από το «μεγάλο φακέλωμα»
Η αυτοβιογραφία του Εντουαρντ Σνόουντεν εστιάζει στην ανθρώπινη, αλλά και στην ουσιαστική πτυχή της πολύκροτης υπόθεσης

Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ*

«Είχα όσα ËÃÞÇÛËÒÂÙËÏÙÚÎàÜÂÓÕß
¶ÇÍ¦ÖÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÏËÖÏÚßÞÃÇÇÖËÃØÜÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖ»ÄÚÏÓÕß¦ÐÏàË¶ÑÇÏàÕÆÙÇÙËÁÔÇÔÖÇØ¦ÊËÏÙÕ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÊÁÔÊØÇÑÇÚ¦ÌÕØÚÇÓË
ÑÇØÖÕÆÝÑÏÇÖÄÇßÚÕÆÝÓÕÔ¦ÞÇÁÔÇÝ
ÓÕßÂÚÇÔÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÕÝ¬ÕËßÑÕÒÄÚËØÕÖØ¦ÍÓÇÑÇÔÕÔÏÑ¦ÛÇÂÚÇÔ
ÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÜÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝ®¡Ë
ÇßÚÄÚÕÔÇÌÕÖÒÏÙÚÏÑÄÚØÄÖÕÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕ,ÔÚÕßÇØÔÚÔÄÕßÔÚËÔÚÕ
ÎÛÏÑÄÊÃÒÎÓÓÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙË
ÄÚÇÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÕÊØÄÓÕÝÚÕßÖÒÎØÕÌÕØÏÕÊÄÚÎÊÎÓÄÙÏÕß
ÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝ^OPZ[SLISV^LYÛÇÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÙËÓËÓÏÇÑÇÚ»ÕßÙÃÇÔÑÇÚËÙÚØÇÓÓÁÔÎàÜÂÚÎÔÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇ
ÚÕßÖÕßÓÄÒÏÝÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝßÖÄÚÕÔÚÃÚÒÕ¬ÕÓËÍ¦ÒÕ
ÌÇÑÁÒÜÓÇ®ÕÔÄÕßÔÚËÔÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÍÒÇÌßØ¦ÚÎàÕÌËØÂÖËØÏÖÁÚËÏ¦ÚÕß
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔÓßÙÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÑÇÏÓÇàÃËÐÎÍËÃÚÎÔÕßÙÃÇÚÎÝ
ßÖÄÛËÙÂÝÚÕßÓÏÒ×ÔÚÇÝÇÔÇÒßÚÏÑ¦
ÍÏÇÚÇÙÖÕßÊÇÃÇËßØÂÓÇÚÇÖÕßÁÌËØË
ÙÚÕÌÜÝÎßÖÕÑÒÕÖÂÊÏÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÇÖÄÓÁØÕßÝÚÕß

Αβολη αλήθεια
©ÔÄÕßÔÚËÔÇÖÕÑ¦ÒßÉËÙËÄÒÕ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦¦ÈÕÒÎ
ÇÒÂÛËÏÇÍÏÇÚÏÝ!ÕÏÓßÙÚÏÑÁÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÝÁÞÕßÔÙÚÂÙËÏÁÔÇ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕÙÆÙÚÎÓÇÓÇàÏÑÂÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÞÜØÃÝÚÎÍÔ×ÙÎÂÚÎ
ÙßÍÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô®ÖÕß

ÓÕÏ¦àËÏÓËËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÌÇÔÚÇÙÃÇ
¡ÖÕØÕÆÔÔÇÊÕßÔÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÞØÄÔÕÚÇÖ¦ÔÚÇÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕÏÊÏÜÚÏÑÄÓÂÔßÓÇÖÕßÛÇÖÒÎÑÚØÕÒÕÍÂÙËÏÝ
ÙËÒÃÍÕÍËÍÕÔÄÝÖÕßÑ¦ÔËÏÙÇÌÁÝÄÚÏ
ÄÙÕÏÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙËÇßÚÄÚÕÙÆÙÚÎÓÇÁÞÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙÚÕÞÁØÏ
ÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÖÄÚÕÖÕßÖÂØË
ÚÕÔÊÆÙÑÕÒÕÊØÄÓÕ×ÝÙÂÓËØÇÎ
ÖËØÙÄÔÇÚÕßÖØ×ÎÔÖØ¦ÑÚÕØÇÁÞËÏ
ÍÃÔËÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÇÏÔÏ×ÔÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÑÇÏÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÁÞËÏÍÃÔËÏÑÄÓÏÑ
ÑÇÏÈÏÔÚËÕÖÇÏÞÔÃÊÏ ÇÏËÃÔÇÏÒÕÍÏÑÄ
ÑÇÛ×ÝÎÏÙÚÕØÃÇÚÕßÊÏÇÛÁÚËÏÄÒÇÚÇ
REUTERS / TOBIAS SCHWARZ

EDWARD SNOWDEN
Tο μεγάλο φακέλωμα
μτφρ.: Χρήστος Καψάλης
εκδ. Ψυχογιός, 2019, σελ. 376

Για τον ψύχραιμο
αναγνώστη του βιβλίου,
ο Σνόουντεν θα είναι
ένας τραγικός ήρωας
της γενιάς
του Διαδικτύου.

Διαδηλωτές ³É¨ÜËÇi³ÖÑÙÚÉËÒÈÜ³ ³ÈÑ¨³.ÌÈ³ÉV³¸Æ´{Ñ³ÈØÈÉ¨Ñ{³ÓØ³iØ
{Ù{³{~Ì³i³ÑØV.ÌÈ³ÉÜi¨É{Ñ~¨{KÒ³i³ÌÜÐi³ÈÑÉ~ÚÓÉ{³{K¨Ð{~ÐÈ³{~Ì³iØÓÑØÉTÊØ

ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÑÇÒÕÆÛØÃÒËØ!ÙÇÙÖÁÔÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÓßÙÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÖØÕÊÕÙÃÇÑÃÔÊßÔÕßÉÎÒÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÁØÜÚÇÇÙÛÁÔËÏÇ
ÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇËÐÕØÃÇ¬×ØÇÂØÛËÎ
×ØÇÔÇÓÏÒÂÙËÏÕÃÊÏÕÝÙËÖØ×ÚÕÖØÄÙÜÖÕÍÏÇÚÏÝ¦ÑØÜÝÇÖÄØØÎÚËÝÑÇÏ
ÔÚØÕÖÏÇÙÚÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßËÔËÞËÃØÏÙËÙÚÇÞÁØÏÇÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔ
ÍÏÇÚÕÓÇÑØÆÚÇÐÃÊÏËÔÎÒÏÑÃÜÙÎÝÑÏ
ÇßÚÕÍÔÜÙÃÇÝÖÕßÁÑÇÔËÍÏÇÔÇÖËØ¦ÙËÏÙÚÎÔÇÖÁÔÇÔÚÏÖÒËßØ¦ÑÇÏÔÇ
ÈØËÛËÃÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÚÕßÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÍÏÇÚÏÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÚÕßÝÌÄÈÕßÝ
ÑÇÏÚÏÝËÒÖÃÊËÝÚÕß
ÏÇÚÕÑØ¦ÚÕÝÚÜÔÕÔÄÕßÔÚËÔÛÇËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÁÔÇÝÖØÕÊÄÚÎÝ

ÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏÑÇÙÚËÃÑÇÏÔÇÚÏÓÜØÎÛËÃÍÏÇÚÏÝÊÏÇØØÕÁÝÖÕßÁÑÇÔË
ËÔ×ÍÏÇÚÕßÝÇÖÇÔÚÇÞÕÆßÖËØÇÙÖÏÙÚÁÝÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝÛÇËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ËÐÄØÏÙÚÕÝÞ¦ÑËØÙÚÎ¡ÄÙÞÇÖÕß
ÛÇÖÒÎØ×ÔËÏÇÑØÏÈ¦ÚÎÔÚÄÒÓÎÚÕß
ÔÇËÑÛÁÙËÏÚÕÖÏÕÈØ×ÓÏÑÕÓßÙÚÏÑÄ
ÚÎÝÔÁÇÝËÖÕÞÂÝÏÇÚÕÔÉÆÞØÇÏÓÕ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÜÙÚÄÙÕÕ
ÔÄÕßÔÚËÔÛÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÚØÇÍÏÑÄÝ
ÂØÜÇÝÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß¬Õ
ÖÕÒÆÌØÕÔÚÏÙÓÁÔÕÑÏËÐÕÓÕÒÕÍÎÚÏÑÄ
ÑËÃÓËÔÄÚÕßÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÁÔÇÔËßÇÃÙÛÎÚÕÑÇÏÕÐßÊËØÑÂÔÁÕ¦ÔÛØÜÖÕ
ÖÕßËÃÊËÑÏÇßÚÄÝÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝ
ÜÝÚÎÓÃÇÑÇÏÓÕÔÇÊÏÑÂÙÚÇÛËØÂ
ÙÜÚÂØÏÇÇÒÂÛËÏÇÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÓÇÝ®

ÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÓËÖÕÒÆÞÏÕÆÓÕØÖÕß
ÍÏÇÚÎÔÖØÕÔÕÓÏÇÑÂÖØÄÙÈÇÙÂÚÕß
ÙÚÇÖÒÁÕÔÇÖÄØØÎÚÇÁÍÍØÇÌÇÍØ¦ÌËÏ!ËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÇÔÇØÜÚÏÁÙÚË!
§ÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖ¦ÚÎÙËÖØ¦ÍÓÇÚÏ
ÚÕÖÄÊÏÚÕßÙÚÎÙËÒÂÔÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂËÃÔÇÏÍËÍÕÔÄÝ©ÞÏÊËÔÓÇÝ
ÉËÑ¦àÕßÔ®¬ÕÁÍÑÒÎÓÇÚÕßÞØÕÔÕßÙÂÓËØÇÔËÇØÕÆÓËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦ÞØÜÓÇÚÏÙÓÁÔÎ®ËÌÎÈËÃÇÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÊËÔÛÇÖÇØÇÍØÇÌËÃÖÕÚÁ
ÄÖÜÝÊËÔÛÇÊÏÇÍØÇÌÕÆÔÖÕÚÁÚÇ
ÊËÊÕÓÁÔÇÚÜÔÙÑÒÎØ×ÔÓÇÝÊÃÙÑÜÔ
ÇÛÄÒÕßÚßÞÇÃÇÕÃÊÏÕÝÚÏÚÒÕÌÕØËÃ
ÚÎÓÇØÚßØÃÇÚÕß¡ÄÔÏÓÕÇØÞËÃÕ®
×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÊËÃÐËÏÄÚÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÊËÔËÃÔÇÏÎÇÖÒÂÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎ-

ÙÎÑÇÏÇÖÕÛÂÑËßÙÎÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÇÒÒ¦ÄÚÏÚÕÌÇÑÁÒÜÓÇ
ËÃÔÇÏÓÄÔÏÓÕÏÇÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝ
ÊËÔßÌÃÙÚÇÚÇÏÎÁÔÔÕÏÇÚÎÝÓÄÔÏÓÎÝ
ÊÏÇÍØÇÌÂÝ®ßÚÂÎÉÎÌÏÇÑÂÇÛÇÔÇÙÃÇ®ÛÇÁÖØËÖËÔÇÚØÕÓ¦àËÏÑÇÏÔ»
ÇÔÎÙßÞËÃÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÖÕß
ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏËÌÄÙÕÔÊËÔÁÞÕßÔ
Ñ¦ÚÏÔÇÌÕÈÎÛÕÆÔÊËÔÁÞÕßÔÑÇÏÒÄÍÕÔÇÚÕßÝÇÖÇÙÞÕÒËÃÎÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÍÏÇÚÃÑÇÔËÃÝÊËÔÐÁØËÏÖ×ÝÛÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÕÌ¦ÑËÒÄÝ®ÚÕßÝ
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔ¬ÕÄÔÕÓÇÚÕßÔÄÕßÔÚËÔ
ÁÞËÏÍÃÔËÏÙÆÓÈÕÒÕÙÚÕÔÇÍ×ÔÇÖÕß
ÊÃÔÕßÔËÚËØÄÑÒÎÚÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÑÇÚ¦ÚÜÔÓÇàÏÑ×ÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÜÔ
ÑÇÏßÖÁØÚÎÝÑØßÖÚÕÍØ¦ÌÎÙÎÝÚÜÔ

Η ιστορία ÓTÉ{ÌÜÑ³Ñ³{TÉËÑ³È
~ÑÜÖÚ¨ËÜÉ¨UÑÓØVÜ{³{~ÊV
¨ÙËÑV~Ñ³Ñ~ÉËÑVÉÂ¨ËÑ
ÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÏÚÜÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
ËÊÕÓÁÔÕßÚÕßÍËÍÕÔÄÚÕÝÄÚÏÕÏÔÁËÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÁÞÕßÔÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÁÔÇÖÇÍÑÄÙÓÏÕÞÜØÏÄÑÇÔËÃÝ
ÓÇÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÓËÃÔËÏÇÓÁÚÕÞÕÝ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÄÙÇÁÌËØËÙÚÕÌÜÝ¡ËÚ¦ÚÕÔÔÄÕßÔÚËÔÚÃÖÕÚÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÃÊÏÕÍÏÇÚÎÔÖËØÃÖÒÕÑÎËÖÕÞÂÓÇÝ
ÚËÑÓÎØÏÜÓÁÔÎÑÇÏÇÊÏ¦ÉËßÙÚÎ
ÍÔ×ÙÎÄÚÏËÃÔÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÓÏÇËÖÏÞËÃØÎÙÎÓÇàÏÑÂÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝ
ÛÁÚËÏÔÁÕßÝÄØÕßÝÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÊÏ¦ÒÕÍÕÏ»ÇßÚÄÑÏÕÙßÔÇÍËØÓÄÝÚÕß
ÔÄÕßÔÚËÔÍÃÔËÚÇÏÑ¦ÛËÓÁØÇÑÇÏÖÏÕ
ËÑÑÜÌÇÔÚÏÑÄÝÔÄÞÏÙÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÙËÄÙÕßÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊËÔ
ÁÞÕßÔÙßÔÁÞËÏÇÙÑßÓÓÁÔÕÚÕÑËÌ¦ÒÏ
Ö¦ÔÜÇÖÄÓÏÇÕÛÄÔÎ

* Ο κ. Μανώλης Ανδριωτάκης
είναι συγγραφέας. Το τελευταίο
του μυθιστόρημα, «Το δεξί χέρι»,
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΟΥΜΠΡΟΥ

Ασυλα «ανιάτων»

Τ

Η Ιωάννα Ντούμπρου γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στην Ελλάδα και
στην Αγγλία. Διηγήματά της έχουν
δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά, έχουν βραβευθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και έχουν
συμπεριληφθεί σε συλλογικούς
τόμους. Η «Βορινή παραλία», που
κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις
εκδόσεις Πατάκη, είναι το πρώτο
της μυθιστόρημα.
INTIME NEWS / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ

ο καλοκαίρι ÐËÑÃÔÎÙËÎÓËÍ¦ÒÎ
ÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕË¦ÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÑÇÚÇØÍÎÛËÃÚÕ¦ÙßÒÕÙÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑÇÔ
ÙËÑÇÚÇÌÆÍÏÕÖÇØÇÈÇÚÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÕÐÏÑÕËÐÇØÚÎÓÁÔÜÔÑÇÏÖÇØËÓÖÄØÜÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÔÏËØÄ
Þ×ØÕÚÎÝÍÔ×ÙÎÝÑÇÏÚÎÝÊÏÇÑÃÔÎÙÎÝÚÜÔÏÊË×ÔÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙËÇÔÃËØÕÞ×ØÕÊÏÇÑÃÔÎÙÎÝÕßÙÏ×ÔÑËÃ
ÊËÔÁÈØÏÙÑÇÔÑÇÚÇÌÆÍÏÕÄÙÕÏÂÛËÒÇÔÔÇàÂÙÕßÔÑÇÏÔÇÙÑËÌÛÕÆÔ
ËÒËÆÛËØÇÑÇÏÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛÕÆÔ
ÇÒÒ¦ËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÔÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÕßÞ×ØÕßÄÙÕÏÙÚÄÞËßÇÔÙÚÎÔ
ËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÚÜÔÊÏÑ×ÔÚÕßÝÇÔÃËØÜÔÙÑÕÖ×ÔÓÕÒÆÔÕÔÚÇÝÚÕÔÞ×ØÕÑÇÏÙßÓÈÕÒÏÑ¦ÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ßàÎÚ¦ÓËËÊ×ÑÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇÍÏÇÚÎÔÑØÃÙÎÇßÚÂÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÃÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÇÑÄÓÇÑÇÏÉßÞÇÔÇÒßÚÁÝÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÖ¦ÔÜ
ÙËÇßÚÂÔËÑÌØ¦àÕÔÚÇÏÍØ¦ÌÕßÔ
ËÔÓÖÕØÕÆÓËÄÓÜÝÖÏÇÔÇÓÏÒ¦ÓË
ÍÏÇÑØÃÙÎÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÂÒÛËÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ
ÖÇØÂÒÛËËÔÚÕÆÚÕÏÝÇßÚÄÖÕßÊËÔ
¦ÒÒÇÐËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËÈ¦ÛÕÝËÃÔÇÏÎÙÑÁÉÎÖ¦ÔÜÙÚÎÈÇÛÆÚËØÎ
ÊÏ¦ÈØÜÙÎÇßÚÕÆÚÕßÚÄÖÕßÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÇÒÒ¦àËÏÓÕØÌÂÄÉÎÇÒÒ¦ÇÔÇÖÇØ¦ÍËÚÇÏ
¬ÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄ¦ÙßÒÕÁÚÙÏ
ÄÖÜÝÚÃÛËÚÇÏÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝÛÁÚËÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕß
Þ×ØÕß ÇÚÇÖÇÚ¦ÚÇÏÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÝÞ×ØÕÝÍÏÇ¦ÒÒÕßÝÙÑÕÖÕÆÝ
ÖÁØÇÔÇßÚ×ÔÖÕßÚÕÔÑ¦ÔÕßÔÏËØÄ
¬ÏÙßÓÈÇÃÔËÏÄÓÜÝÓËÚÕÔÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÊÏ¦ÌÕØÜÔ¦ÒÒÜÔÞ×ØÜÔ®
ÖÕßÌÁØÔÕßÔËÖÃÙÎÝÓÏÇÔÏËØÄÚÎÚÇ
ÜÝÖØÕÝÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ"¬ÏÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÚÕÌÇÔÚÇÙÏÇÑÄ
¦ÙßÒÕÚÕÉßÞÏÑÄÚÕÖÔËßÓÇÚÏÑÄ"
©Þ×ØÕÝÊËÔÁÞËÏÓÃÇÊÏ¦ÙÚÇÙÎÊËÔ
ÁÞËÏÓÄÔÕÚÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÔÇàÎÚÕÆÔÑÇÚÇÌÆÍÏÕÑÇÏÙË
¦ÒÒÕßÝÞ×ØÕßÝ®ÑÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ÚÕßÝÑÇÚÇÖÇÚÕÆÔÚÕßÝËÐÇÞØËÏ×ÔÕßÔÚÕßÝÒËÎÒÇÚÕÆÔÖÇØÄÚÏÇßÚÄ
ÊÆÙÑÕÒÇÍÃÔËÚÇÏÕØÇÚÄÇÔÚÏÒÎÖÚÄ
ÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÊÏÇÞËÏØÃÙÏÓÕ
ËÔËÃÔÇÏÂÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏÎÇÚØÏÑÂÁÔÇÝÏËØÄÝÞ×ØÕÝ"
ÕÒÏÚÏÑÂ"ÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇ"©Ï¬ÁÞÔËÝ"¬ÇØ¦ÓÓÇÚÇ"ËÔÙßÔÚÎØËÃÚÇÏ
ÇÑÄÓÇÎÌÇÔÚÇÙÃÜÙÎÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÄÚÏÁÔÇÝÖÕÏÎÚÂÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÈÇÛÏ¦
ËßÇÃÙÛÎÚÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ"©ÚÏÁÔÇÝÉßÞÇÔÇÒßÚÂÝÁÞËÏËØÍÇÙÚËÃÈÇÛÏ¦Ö¦-

Το πανεπιστημιακόÒÈÜÓ³{ÌØ³ËÚÉ³Ñ{³iÑ³ÇÓ³Ñ³iØÈÇÊ³iiØÚÓ³É{³¨ÌKÜiÐÑ³ÈT¨È0{ÈÐKÑËÉ{VÌÐØVÐÉ³ÈÐKÜ{ÐÌÒÜÜtT¨u«0{ÈÐKÑËÉ{ÐÉ³×Ñ³Ñ{Ñ~ÌÒÈÜV³ÈT{~ÌV³ÉÈÐÑ³{~Ì«

Δεν είναι ή δεν
θα έπρεπε να είναι
η Ιατρική ένας ιερός
χώρος; Η Πολιτική;
Η Δημοσιογραφία;
Οι Τέχνες;
Τα Γράμματα;
ÔÜÙÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÉßÞÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇ"
©ÚÏÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÝÊËÔÑ¦ÔËÏ
¦ÒÒÕÇÖÄÚÕÔÇÖØÕÜÛËÃÚÎÍÔ×ÙÎ"
©ÚÏÁÔÇÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÍØ¦ÌËÏÖ¦ÔÚÇÓËÁÍÔÕÏÇÍÏÇÚÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝ
ÚÕßÑÇÏÄÞÏÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕß"©ÚÏ
ÊËÔÁÞËÏÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÚàÁÔÚÇÑÇÏ
ÊËÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃ®ÍÏÇÃÊÏÕÔÄÌËÒÕÝÚÕÈÂÓÇÖÕßÚÕßÊÄÛÎÑË"ËÔ
ÛÇÁÖØËÖËÄÒÕÏÇßÚÕÃÕÏÚÕÓËÃÝÔÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔ¦ÙßÒÇ®"§ÇÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔËÑËÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÓÁÙÜÚÎÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÚÕßÝÁÑÌØÇÙÎÝÓËØÏÓÔÕÆÔÍÏÇÚÎÔÖØÕ¦ÙÖÏÙÎÚÕßÏËØÕÆ
Þ×ØÕßÖÕßÚÕßÝÖØÄÙÌËØËÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ"
ÏÇÚÃ¦ØÇÍËÞ¦ÛÎÑËÎÖÃÙÚÎ
ÙÚÎÔÕßÙÃÇÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÖÇÒËÆÕßÓËÑÄÑÑÕÑÄÑÑÕÔÇÇÔÇÙßÙÚÂÙÕßÓËÑ¦ÚÏÖÕßÙßÔËÞ×ÝÑÇÚÇÚØ×ÍËÚÇÏËÙÜÚËØÏÑ¦"ÏÄÚÏÖÒÁÕÔ
ÙÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÚÕßÝÖÇØÇÖ¦ÔÜÚÕÓËÃÝÖÕßÇÔÇÌÁØÛÎÑÇÔ
ÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÆÍËÏÑÇÑÕÖÕÏ¦®ÙÚÕÏÞËÃÇÇÔÃÇÚÕÏÇÙÛËÔËÃÝÖÕßÊËÔÙËÈ¦ÙÚÎÑÇÔÚÕÔÏËØÄ®ÙßÓÈÕÒÏÙÓÄ
ÚÕßÞ×ØÕßÙÚÕÔÕÖÕÃÕËÔÚ¦ÞÛÎÑÇÔÑÇÏÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÓËÚÇÒ-

ÒÇÞÛÕÆÔÖØÕÝÚÕÑÇÒÆÚËØÕÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÔÕßÙÃÇÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÚÕßÝ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÄÖÜÝÓßÙÚÏÑ¦ÑÇÏßÖÄÍËÏÇËÏÙÁØØËÇÔÚÇÖÇØÇÈÇÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÖÁØÏÐÑÇÏËÔÚÄÝÚÜÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÁÚÙÏÑÇÚÕÏÑÕÆÔËÊ×ÑÇÏ
ÊËÑÇËÚÃËÝÊÏËÌÛÇØÓÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÑÇÏÙË¦ÒÒÕßÝÏËØÕÆÝÞ×ØÕßÝÑÇÚÇÙÚØÇÚÎÍ×ÔÚÇÝ¦ÙßÒÇÑÇÏÄØÑÕßÝ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚØÇÖÇÚÙ¦ØÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÇÃÍÒÎËÔÄÝÚÃÚÒÕßÚÏÓÂÝ¬ÕÔÇËÃÙÇÏ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÂÙßÍÍØÇÌÁÇÝÛÇ
ÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÚÃÚÒÕÝÚÏÓÂÝ
©ÙßÓÈÕÒÏÑÄÝÞ×ØÕÝÙÕÆÇÖÕÔÁÓËÏ
ËÔÚÕÏÝÖØ¦ÍÓÇÙÏÓÏÇÊÏÇÑØÏÚÂÛÁÙÎ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ¬ÏÙßÓÈÇÃÔËÏÄÓÜÝ
ÓËÖ¦ØÇÖÕÒÒÕÆÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÄÚÇÔ
ÊËÔÖÁÌÚËÏÖ¦ÔÜÚÕßÝÚÕÌÜÝÚÎÝ
ÓÁØÇÝ"ÕÏÕÏËÃÔÇÏÙÚÇÇÒÂÛËÏÇÄÙÕÏ
ÓÇÝÑÇÛÕÊÎÍÕÆÔÂÓÇÝÊÏÊ¦ÙÑÕßÔ"
ÄÙÕÊÏÇÙÚØËÈÒ×ÔÕßÔÑÇÏÇÒÒÕÏ×ÔÕßÔÚÕÔÞ×ØÕÑÇÏÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚÇ"
¬ÕÔÇËÃÙÇÏÍÏÇÚØÄÝÂËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÝËÃÔÇÏÒËÏÚÕÆØÍÎÓÇÖ¦ÔÜÑÇÏ
ÖØ×ÚÇÇÖÄËÖ¦ÍÍËÒÓÇ¬ÏÙßÓÈÇÃÔËÏÄÓÜÝÄÚÇÔÕÈÇÛÆÚËØÕÝÙÑÕÖÄÝ
ËÃÔÇÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÝÖÒÕßÚÏÙÓÄÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ"ËÔÑÇÚÇÖÇÚ¦ÚÇÏ
ÁÔÇÝÞ×ØÕÝ"ËÔÊÏÇÌÛËÃØËÚÇÏÑÇÏ
ÊËÔÓÕÒÆÔËÚÇÏÕÉßÞÏÑÄÝÚÄÖÕÝ®"
ÏÇÚÎØÕÆÓËÚÎÔÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎ
ÄÚÏÇØÑËÃÔÇËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÑÇÒÄÝ
ÙËÚËÞÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇÊÕßÒËÏ¦®½ÄÚÏÓÄÔÕÔÖÕÒÆÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÊÏÑÂÓÇÚÇËÃÔÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÚÏÓÜØÕÆÔÚÇÏÏÇÚÇÉßÞÏÑ¦ÑÇÏÎÛÏÑ¦ÇÊÏÑÂÓÇÚÇÄÓÜÝÊËÔÊÃÔÕßÓËÑÇÏÖÕÒÆ
ÓËÍ¦ÒÎÙÎÓÇÙÃÇ¬ÇÖØÕÙÖËØÔ¦ÓË
ÏÇÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑÕÏÚ¦ÓËÚÏÝÚË-

ÞÔÕÑØÇÚÏÑÁÝÚÕßÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÂÚÎ
ØÎÚÕØÏÑÂÚÕßÝÊËÏÔÄÚÎÚÇÙÖ¦ÔÏÇ
ÜÙÚÄÙÕËÔÚÕÖÃàÕßÓËÚÎÈÇÛÆÚËØÎ
ÎÛÏÑÂÚÕßÝßÖÄÙÚÇÙÎÊÏÄÚÏÖØÕÌÇÔ×ÝËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÊÆÙÑÕÒÇËÔÚÕÖÃàËÚÇÏØÁÖËÏÔÇÊËÏÝÑ¦ÖÕÏÕÔÇÖÄ
ÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÝÚÎ
ÊÏÇÙÚØÕÌÏÑÂÚÕßÙÑÁÉÎÚÎÞÇÒÇÙÓÁÔÎÚÕßÎÛÏÑÂ ÇÏÙßÔÂÛÜÝÑÕÔÚ¦ÙËÇßÚÕÆÝËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏËÐÃÙÕß
ÞÇÒÇÙÓÁÔÕÏÂËÓÖÕÚÏÙÓÁÔÕÏÓËÑßÔÏÙÓÄÙÚÕÚÏÙßÍÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÂÙÚÕÚÏ
ÇÖÕÙÏÜÖ¦ÚÇÏßÚÄÏÙÞÆËÏÊßÙÚßÞ×Ý
ÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÞ×ØÕßÝÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÎÛØÎÙÑËÃÇÙÚÎÍÔ×ÙÎÙÚÇ
ÍØ¦ÓÓÇÚÇÂÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÒÃÍÕÏ
ËÃÔÇÏÇßÚÕÃÖÕßàÂÚÎÙÇÔËÑËÃ¦ÙßÒÕÍÏÇÔÇÊ×ÙÕßÔÑ¦ÚÏÇßÛËÔÚÏÑÄ
ÑÏÁÔÚÏÓÕÇÖÄÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝÍÏÇ
ÔÇÇÌÂÙÕßÔÑ¦ÚÏÄÓÕØÌÕÙÚÕÖËÊÃÕÇßÚÄÖÕßÚÕßÝÚÃÓÎÙËÑÇÏÚÕßÝ
ÇÍÑ¦ÒÏÇÙË©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÙßÞÔ¦
ÖÇØÇÑÇÒ×ÔÚÇÝÂÌÕØ×ÔÚÇÝÚÎÓ¦ÙÑÇÚÎÝËßÇÏÙÛÎÙÃÇÝÂÚÎÝßÉÎÒÂÝ
ÎÛÏÑÂÝËÏÙÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÕÙßÓÈÕÒÏÑÄ
ÖËÊÃÕÍÏÇÔÇÚÕÇÒ×ÙÕßÔÏÇÔÇÒËÎÒÇÚÂÙÕßÔÍÏÇÔÇÑÒÁÉÕßÔÑÇÏÔÇ
ÒÆÙÕßÔÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÕßÝÇÊÏÁÐÕÊÇ©ÖÜÝÓÖÕØËÃÕÑÇÛÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝ
ÒÃÍÕ¦ÒÒÕÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕ¦ÒÒÕÝßÒÏÑ¦¦ÒÒÕÝÉßÞÏÑ¦ ÇÏÓËÚ¦ÍÏÇÔÇ
ÑÇÚÇÑ¦ÉÕßÔÇÌÂÔÕÔÚÇÝÖÃÙÜÚÕßÝ
ÙßÔÂÛÜÝÙÚ¦ÞÚËÝÙËÉßÞÁÝÑÇÏÙßÔËÏÊÂÙËÏÝ ÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÏÑÇÒÆÚËØÕ
ÇÖÄÓÏÇÈØ¦ÈËßÙÎÍÏ»ÇßÚÕÆÝÚÕßÝ
ÓËÍ¦ÒÕßÝ¦ÔÊØËÝ®ÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×Ý
ÛÇÈØËÛÕÆÔÖ¦ÔÚÇÑ¦ÖÕÏÕÏ¦ÒÒÕÏ
ÇÔÃÇÚÕÏ®ÔÇÈØÇÈËÆÙÕßÔÚÕÔÒËÎÒÇÚÎÚÂÑÇÏÚÇÇÖÕÑÇãÊÏÇÚÕß
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Η δόξα του έρωτα
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ
Τρεις τελείες
εκδ. ÉÜÒ{Vσελ. 30
Ένα ενιαίο ÖÕÃÎÓÇÙÚØÕÌ×Ô
ÙËÑ¦ÛËÙËÒÃÊÇßÖ¦ØÞÕßÔÚØËÏÝ
ÙÚØÕÌÁÝÑÇÏÑßØÏÇØÞËÃÎÚËÒËÃÇ
ÞÜØÃÝÔÇÒËÃÖÕßÔÌßÙÏÑ¦ÚÇ¦ÒÒÇ
ÙÎÓËÃÇÙÚÃÐÎÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙË
¦ÒÒÜÙÚËÔÇÍÃÔËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
ÑßØÏÇØÞÃÇÚÎÝÚËÒËÃÇÝÛÇËÃÔÇÏ
ÇÊÆÔÇÓÎ¦ÔËß¦ÒÒÜÔÙÎÓÇÊÏ×Ô
ÓËÚÕÙÚÇÍÕÔÄÓËÚØÕÄÓÜÝÑÇÏ
ÓÄÔÕÄÖÕßËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÇ¡ÄÔÕ¦ÒÒÕÏÙÞßØÄÙÎÓËÃÕÙÚÃÐÎÝÙÚÏÝ¬ØËÏÝÚËÒËÃËÝ®
ÚÕËØÜÚÎÓÇÚÏÑÄÇÖÕßÙÏ¦àËÏÚÕ
ÛÇßÓÇÙÚÏÑÄ¬ØËÏÝÚËÒËÃËÝÖÇÆÙÎ
ÏÙÞßØÂÂÇÖÕÙÏ×ÖÎÙÎ¯
© ²ØÂÙÚÕÝ  ¡ÏÞÇÂÒ ÁÞËÏ
ÂÊÎÊ×ÙËÏÚÏÝÖÕÏÎÚÏÑÁÝÙßÒÒÕÍÁÝ ÇÞßÖÕÉÃÇËÔÄÝ¦ÒÒÕÛÏ®ÚÕ
ËÑÊ¬ËÚØ¦ÍÜÔÕÑÇÏ
ÚÕÎÑÏ¦ÍßÔÇÃÑÇ®ÑÊ
¡ËÚØÕÔÄÓÕÝÓËÁØÍÕÚÕß¬ØËÏÝ
ÚËÒËÃËÝ®ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ¡ËÒ¦ÔÏ
ÚÕÔÇËÃÔÇÏÚÕÚØÃÚÕÚÕßÑÇÚ¦ÙËÏØ¦ÖÕÏÎÚÏÑÄÖÄÔÎÓÇÃÔÇÏ
ÕÏ¬ØËÏÝÚËÒËÃËÝ®ÁÔÇÝÓÕÔÄÒÕÍÕÝÂÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÏÊÏÄÚßÖÕÊÏ¦ÒÕÍÕ"ËÔËÃÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝÄÚÏ
ÁÞÜÇÖ¦ÔÚÎÙÎ!ØÞÁÝ¢ÒËÈ¦ØÎ
ÑËØÇÙÚÂÑÇÓËÚÕÔÖÄÔÕB¯D®ÑÇÏ
ÇÒÒÕÆØÕÙÜØÏÔÄÚÎÚÇÑÕÆÝ"
ËÔËÃÔÇÏÇÙÚËÃÕ®ÑÇÏÖÇØÇÑ¦ÚÜ
¬ÏÓÕßÛßÓÃàËÏÝ"¾ÙÜÝÑ¦ÖÕÚËÔÇ
àÕÆÙËÝB¯D®ËÔÐÁØÜÇÔÓÕÔÕÒÕ-

ÍËÃßÖÇØÐÏÇÑ¦ÒÕÏÖÄÔÚÕÖÕÏÎÚÏÑÄßÖÕÑËÃÓËÔÕ!ËÝÓÕßÇÒÂÛËÏÇ
ÓÏÇÔÇÒÂÛËÏÇÖÕßÔÇÑÇÃËÏÊËÔ
ÓËÚØÕÓ¦àËÏÎÌÜÚÏ¦Ö×ÝÔÇÙ»
ÚÕÖÜ"B¯D®ÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏÎÙÚØÕÌÂËÝÓÕßÚÏÌÚÇÃËÏÎÆÖÇØÐÂ
ÓÕßÔÇÛßÓÃàËÏÚÕÔÑÇØÖÄÚÎÝ
ÇÓÇØÚÃÇÝ"B¯D®ËÖÕÏÕÔÇÖËßÛÆÔËÚÇÏ"¡ÂÖÜÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
Ò¦ÈËÏÇÖ¦ÔÚÎÙÎ"
ÕÏÕËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÚÕÖÕÏÎÚÏÑÄÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕ"
©ÁØÜÚÇÝÎÇÒÂÛËÏÇÎÃÊÏÇÓÇÝ
ÎÆÖÇØÐÎ"
Ñ ÖØ×ÚÎÝ
ÄÉËÜÝÕ¡ÏÞÇÂÒÇÔÇàÎÚËÃÚÕÔ
ÁØÜÚÇ ÇÒÒ¦ Õ
ÚÃÚÒÕÝ ÚÕß ÁØÞËÚÇÏÔÇÓËÑ¦ÔËÏ ÔÇ ÙÑËÌÚ×
ÓÂÖÜÝßÖ¦ØÞËÏ
Ñ¦ÚÏ ÖÃÙÜ ÇÖÄ
ÇßÚÄ¡ÂÖÜÝÕÏ
ÚØËÏÝÚËÒËÃËÝËÃÔÇÏÇÖÕÙÏÜÖÎÚÏÑ¦"´ØÜÚÇÝ¯
¦ÔÛØÜÖÕÝ¯ËÍ×¯ËÄÝ¯©
¡ÏÞÇÂÒÐËÑÏÔ¦ËÏÓËÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎ¬ÎÊÄÐÇËÍ×ÙÚÕÔÁØÜÚÇÊËÔ
ÈØÂÑÇ®ËÃÔÇÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÄÝÕ
ÖØ×ÚÕÝÙÚÃÞÕÝ¡ÇÕÁØÜÚÇÝÚÏ
ËÃÔÇÏ"´ÔÇÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÙÞËÚÏÑÄËØÜÚËßÄÓÇÙÚËÑÇÏÖØÕÙÜØÏÔ¦
ÍËßÄÓÇÙÚËÚÕßÝÑÇØÖÕÆÝÚÕßÍÏ»
ÇÍ¦ÖÎÊÃÉÇÙÇÑÏÇÝÓÎÍÔÜØÃàÜ

ÖÄÙÎ®¯¦ØÇÍËÕ¡ÏÞÇÂÒÓÏÒ¦ËÏ
ÑÇÏÍÏÇÇÍ¦ÖÎ"´ØÜÚÇÝÑÇÏÇÍ¦ÖÎÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÔÊÃÖÒÇ
ÓÇÝÚÎÍßÔÇÃÑÇÖÕßËÃÞÇÓËÑÇÏ
Þ¦ÙÇÓËÚÕÔÙÆÔÚØÕÌÕÖÕßÓÇÝ
ÇÖÁØØÏÉËÇÒÒ¦ÓÖÕØËÃÑÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÃÊÏÇÚÎàÜÂÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝÚÎ
ÙßÔÚØÕÌÏÑÄÚÎÚÇÚÎÔÃÊÏÇ!ÚÁÒÔËÏÝÓÎÔÆÓÇÚÇÔÇÒ¦ÓÖÕßÔÕÏÕÛÄÔËÝB¯DÓËÚÎÔ
ÇÖÄÙÚÇÙÎ ÔÇ
ÍÊÁØÔËÏÚÕßÝÇÏ×ÔËÝ®ÇÃàËÏÓË
ÚÎÔÆÖÇØÐÎÙÚÕÔ
ÞÜØÕÞØÄÔÕÑÇÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÕÆÙÇÇÖÄÚÕÁØÍÕ
ÚÕßÎÓÇÚÇÏÄÚÎÚÇÚÕßÞØÄÔÕß!
ØÕÙÜØÏÔÄÚÎÚÇßÚÄÖÕß
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÑ¦ÛËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÐÇÔ¦ ÓËÝ ÙÚÎÔ
ÖÎÍÂÚÕÑ¦ÛË
ÑÆÚÚÇØÕÕÞØÄÔÕÝ ÑÇÚÇÙÚØÁÌËÏÓËÓÏÇÖÒÎÍÂÖÕßÄÙÕÑÏÇÔ
ÌØÄÔÚÏÙËÝÊËÔÛØÁÌËÏËÑ¦ÖÕÏÇÛ¦ÒÇÙÙÇÍÇÒ¦àÏÇÛÇÖÔÏÍËÃ
ÇßÚÄÖÕßËÖÁÖÒËßÙËÓÕÃØÇ
Ú¦ÊËÁÌÎ®
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÌÄØÓÇÚ×ØÇ
ÖÕßËÖÁÒËÐËÕ¡ÏÞÇÂÒËÃÔÇÏÓÏÇ
Ñ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝÇÙÑÎÚÏÑÂ¦ÙÑÎÙÎÎÕÖÕÃÇËÔÚßÖÜÙÏ¦àËÏ©ÙÌÏÞÚÄÝÁÓÓËÚØÕÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÙÚÏÝ

¬ØËÏÝÚËÒËÃËÝ®ËÃÔÇÏÓÃÇÚÕÒÓÎØÂ¶ÛÇÁÒËÍÇ¶ËÖÏÒÕÍÂÁÞÕÔÚÇÝ
ÜÝÙÚÄÞÕÕÖÕÏÎÚÂÝ¶ßÖÕÛÁÚÜ¶
ÚÎØÁÕßÙÇÇÖÇÍÍËÒÃÇ¥ÙÚÄÙÕ
ÛËÜØ×ÄÚÏÇßÚÂÎËÖÏÒÕÍÂÃÙÜÝ
ÔÇÇÌÇÏØËÃÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕß
ÁØÍÕßËÔÚÁÒËÏÓÏÇÝÑÇÏÎËÆØËÙÎÚÜÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÜÔÒÁÐËÜÔÑÇÏ
ÎÙÜÙÚÂÚÕÖÕÛÁÚÎÙÂÚÕßÝÍÏÇ
ÔÇËÐßÖÎØËÚÎÛËÃÚÕÓÁÚØÕÇÔÇÍÑ¦àËÏÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÔÇÑ¦ÔËÏ
ÒËÑÚÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÖÕßÇÖÕÊßÔÇÓ×ÔÕßÔÚÕÄÒÕÔÖÞ¢ÏÒÏ¦ÖßØ¦ÐÁØËÏÝÓËÌÁØÇÔËÙÚÎÍÎÙÕß
ÄÞÏÇÛ×ÕÓÇÃÙÜÝÄÞÏÖÕÔÎØÄ
ÓËÚØ×ÔÚÇÝÂÚÚËÝÑÇÏÙÕÌÃÇÇÖ»
ÚÎÔÖÒÎÍÂÙÕßÛÇÓÖÜÙÚÇÙÆÔÕØÇËÍ×ÑÇÚÇÑÚÎÚÂÝÙÕßÑÇÏ
ÙÑÒ¦ÈÕÝÆÙÚËØÇÙÚÎÝÓÔÂÓÎÝÚÕ
ÏËØÄÔÇÛßÙÏ¦ÙÜËÇßÚÄÍÏÇÚÕ
ÌÏÒÃÙÕß®ÂËÓÏÇÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÕßÈÒÃÔÕËßÑÜÙÃÇÌÄØÇÖÇØÚÃÊÇÇÔÕÏÞÚÂÑÇÓËÑÏÕÏÊßÕ»
ÁÔÇÙÞÕÏÔÃÇÑØÕÈÇÚËÃÎÇÛÇÔÇÙÃÇ
ÍËÓ¦ÚÎÌÄÈÕÑÇÏÙÏÜÖÂÑÇÏËÏÑÇÙÃÇÓ»ÇÔÛÁÒËÏÝÁØÜÚÇËÑËÃÔÕÝ
ÛÁÒËÏÊÆÕÍÏÇÔÇÞÜØÁÙËÏÙÚÕ
ÑËÔÄÚÎÔÖØÕÊÕÙÃÇ®ÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏÚÎÙÚßÒÏÙÚÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÚÕß
¡ÏÞÇÂÒÙÚÕÓÁÚØÕÈ¦àËÏËÇßÚÄÔ
ÙËÇßÙÚÎØÄÖÒÇÃÙÏÕ¶ËÃÖÇÓË¶
ÚÕÔÛÁÒÍËÏÚÕÓÁÚØÕÇÖØÕÚÏÓÕÆÙÇÔÕÓÃàÜÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÒËÆÛËØÕÚÕÔÙÚÃÞÕÔÇÇÔÇÖÔËÆÙËÏÚÕ
ÑËÃÓËÔÕÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÕßÖÕÏÎÚÏÑÕÆßÖÕÑËÏÓÁÔÕßÖÕßÇÔÇàÎÚËÃ
ÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ¶¦ØÇÍËÙÚÕÔÁØÜÚÇ"

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0t0Ó¨Ð{Üu³iØ.KÉ³ÜÒÑ
åÜÉÂËÉK{³ØV³tÑÜÑ³Òu³iØåÑ
É¨ØV~Ñ{³it³¨ËÑÉÌØoÒÐÈu³È~Ò{¨~ÖÜ{~É
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

$ÐÑT{~ÌØ³É³Ó~³{K'ËÜ{Ò¨ÜÈVÙ{ÒTÉ{¨ÌØ,Ó{Ð³0Ò³ÜÉ¨å³{ÐÉ³ËÇÉ{³iÇÊÐÉ
³{~Ì³i³ÑVÓTÉ{{Ù{Ì³ÈiÑËÚii³ÈT{ÖÐ¨V~Ñ{É~³ËÚÉ³Ñ{
³ÈØ~{ÙÖÈØVÑ¨ÌÜÈ×KÒ³Ñ{tå~ÖÑÚ¨{ÉØ~¨ÑÈoÓØÐÓÑ³iÖT³Ñ~Ñ{³¨ÓT
ÑÙ³{ÈÐKÑËÉ{uVÜÓÉ{~ÒÈ
ÑØ¨ÐÑ³{~ÌØÊ¨ÑØ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

0ÈØ=Ñ ÌÇV ³Òo~ÜÑØå³ÑÐØV
0ÇÌÑ ³Ë³{V=¨Ç(É¨Ó~~Ñ{
É¨³ÌÉo~Ñ³.ÈÉ{Ùi³{
ØVÐÉÉÂÑË¨Éi³å³ÑÐØV{
ÈÙÑ{³ÈÐÌÉØÉËÑ{ÙÉ{Ë~Ñ{³ÓØÛÉË³~ÊVÜ{Ì
Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

ÐÑÚÑØÐÓT¨{³ÙÓ~Ñ³ÓKÙÐÑ{ÑÊ³ÑÉÈ¨ÓØÙ{ÑÙÉÙÐÓiiÒiÌ³{{ÐÑoÊ³ÉØÓTÈ
ÈTÊVo{Ñ³ËÓTÈ³i{Ù{Ì³i³ÑÑ
ÓÜ~È~Ñ{ÑÑÚÖ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t1ÑÐÐÓØÇ³ÑÌØu
³Èå¨Ü³ÓÉ³
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε δια-

βάσει τις περισσότερες φορές;

0Èo~É³¨³{~Ì³ÌÐ³{i³{~ÈÜÜo³Èå¨oÖ¨i{ÌiVt ×Ê³iØ{ÊØu(Ëii
~Ñ¨Ù{ÒØ
Σε ένα ειδυλλιακό νησί, τι συμβολίζει η απρόσιτη, εχθρική σχεδόν
βορινή του παραλία; Γιατί τη φοβόμαστε;

${K¨{ÓØÑ¨ÑÜËÉØÉËÑ{É~³ÉÚÉ{ÐÓÉØ³ÈØÑÓÐÈØV~ÈÐÑ³ÙÉ{ØV
ÉË³ÉK¨Ð{~ÉØ.¤ÓÑÉ{ÙÈÜÜ{Ñ~ÌiËViK¨{ÊÑ¨ÑÜËÑ×Ñ³ÒÇÉ{
ÉTÚ¨{~Êo{Ñ³ËÙ{Ñ³Ñ¨ÒÉ{³iÉÈÙÑËÚii³ÉÜÉ{Ì³i³ÑØÈ{Ó{~{É{Ù{~È.É³¨ÐÒÇÉ{o{Ñ³Ë
É×Ó¨É{Ñ³{ÐÓ³ÐÉÌÑÙÉ
ÚÓÜÉ{ØÑÙÉ{ØåVo{ÑÑÑ¨Ñ×¨Ò³0Ç ³VÒÚ¨ØÉËÑ{
iËVËØÓTÉ{~{É~ÉËØÐÓÑ³È
Ð{ÑK¨{ÊÑ¨ÑÜËÑ
Γιατί τελικώς, άτομα και ζευγάρια, κάνουμε τα ίδια λάθη ξανά
και ξανά;

{Ñ³ËÓTÈÐÉ³i³ÒiÑÙ¨ÖÐÉ
ÐiTÑ{³{~Ò{Ñ³ËÙÉÑ¨Ñ³i¨ÖÐÉØÐÑØ~ÒÈÑÑ{ÚÑÌÐÑ³É{ÒÚ¨{~Ñ{³Ñ¨ÒoÐÑ³Ñ
{Ñ³Ë~Ò³ÉVÜÖÑÜ{ÒV×³{ÒÂÑÐÉÐ{Ñ{³¨ËÑo{Ñ³{{ÉËÐÑ³É
~Ñ{³{{³ÉÖÈ{ÒÜÜ{o{ÑÐÑØ~{
Ó~³³ÉVÑÈÉËÙi³ÑV¨ÑÚÖÐÉ
Ñ³iÉ{KÉKÑ{ÈÐÉ
Εχετε Facebook, Twitter κτλ.;
Υπάρχει καθόλου ποίηση εκεί μέσα;

T>R_H}~Ñ{©²>n¦>$
o{Ñ³iËiiVÈÒ¨TÉ{Ñ³Ö
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EPA/NEIL HALL

A.P. / MICHEL EULER

EPA / MARISCAL

EPA/ABIR SULTAN

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA / CHRISTIAN BRUNA

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΤΕΛ ΑΒΙΒ

ΒΙΕΝΝΗ

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΠΑΡΙΣΙ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Η πόλη του Μπάουχαους
Εγκαινιάστηκε Õ ©ÃÑÕÝ4H_3PLISPUN
ÙÚÕ¬ËÒÈÃÈÖÕßÛÇËÃÔÇÏËÌËÐÂÝ
ÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝËßÑÂÝÄÒÎÝÄÖÜÝ
ÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÎÓËÍÇÒÕÆÖÕÒÎÚÕßÙØÇÂÒÒÄÍÜÚÜÔÖÕÒÒ×Ô¡Ö¦ÕßÞÇÕßÝÑÚÏØÃÜÔÚÎÝ©ÔÁÕÝ©ÃÑÕÝ
ËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑË¶ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ¶ÓËÇÌÕØÓÂÚÇÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÔÃÊØßÙÎ
ÚÎÝÞÕÒÂÝÚÕß¡Ö¦ÕßÞÇÕßÝÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÑÊÎÒ×ÙËÏÝÍÃÔÕÔÚÇÏÙË
ÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕ¬ÕÑÚÃØÏÕÞÚÃÙÚÎÑË
ÚÕ ÓËÙÞÁÊÏÇÚÕßÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ
§ÚÕÈ ÇØÓÃ

Για τον Αλμπρεχτ Ντίρερ
Η μεγαλύτερη ÖÇØÕßÙÃÇÙÎÁØÍÜÔÚÕß
ÒÓÖØËÞÚ§ÚÃØËØËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÙËÁÔÇÇÖÄÚÇÑÕØßÌÇÃÇ
ÓÕßÙËÃÇÚÎÝÏÁÔÔÎÝÚÕ(SILY[PUH
ßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑÇÔÁØÍÇÇÖÄÖÒÂÛÕÝ
ÙßÒÒÕÍ×ÔÖÕßÖØÕÙÚÁÛÎÑÇÔÙÚÎ
ÓËÍ¦ÒÎÙßÒÒÕÍÂÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÓÕßÙËÃÕß¬Õ(SILY[PUHÁÞËÏÚÎÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÎÙßÒÒÕÍÂÁØÍÜÔ§ÚÃØËØ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÇßÚÂÇÖÕÙÑÕÖËÃÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÓÏÇÑÇÒËÏÊÕÙÑÕÖÏÑÂÛË×ØÎÙÎÚÕßÁØÍÕß
ÇßÚÕÆÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÚÎÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝ

Το επινοημένο σώμα
Ενα φόρεμα ÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÕÇÖÄÚÕÔ
ÙÖÇÔÄÔÚÏà¦ÏÔËØË¦ÔÚØÕ ¦ÔÕÍÏÇ
ÚÎÁÏÔÚÏÑ¦ÍÑÇËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ËÑÛÁÓÇÚÇÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÓÄÊÇÝÓËÚÃÚÒÕ¬ÕËÖÏÔÕÎÓÁÔÕ
Ù×ÓÇ®ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÃÛÕßÙÇÚÁÞÔÎÝ(aJHÚÎÝ
¡ÇÊØÃÚÎÝÁÜÝÚÇ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇ
ÁÑÛËÙÎÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÊÎÓÏÕßØÍÃËÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÖÕßÌÕØÁÛÎÑÇÔÇÖÄÊÏÇÙÎÓÄÚÎÚËÝÄÖÜÝÎ¡ÁØÏÒÏÔ¡ÕÔØÄËÎ
ÕÌÃÇÄØËÔÎ ÒÄÔÚÏÇÃÌËØÑÇÏ
ÖÕÒÒÁÝÇÑÄÓÎ

Σπάνιο έργο του 13ου αιώνα
Ο εμπειρογνώμων ÙËÛÁÓÇÚÇÚÁÞÔÎÝ
ÚËÌ¦ÔÏÔÚ¦ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÁÔÇÁØÍÕ
ÚÁÞÔÎÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÖÕßÈØÁÛÎÑËÙËÓÏÇÑÕßàÃÔÇÙÚÎÇÒÒÃÇÃÔÇÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÚÇÒÕÆÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
¬ÙÏÓÇÓÖÕÆËÊØÇÙË
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇßÖÂØÞË
ÇÑÄÓÎÏÙÞßØÂÈßàÇÔÚÏÔÂËÖÃÊØÇÙÎ
ÙÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÚÁÞÔÎÑÇÏÕÃÊÏÕÝÛËÜØËÃÚÇÏÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝ
ÚÇÒÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÇßÚÂÔÚÎÔÚËÞÔÕÚØÕÖÃÇ¬Õ
ÁØÍÕÛÇÊÎÓÕÖØÇÚÎÛËÃÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖÜÒÎÛËÃÙËßÉÎÒÂÚÏÓÂ

Τα έργα της Μόνα Χατούμ
Καλλιτέχνις ÖÕß ÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÄÒÇ
ÚÇÓÁÙÇËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÍÒßÖÚÏÑÂ
ÈÃÔÚËÕÎ¡ÄÔÇ²ÇÚÕÆÓÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓÏÇÙËÏØ¦ÔÁÜÔÁØÍÜÔÙÚÎ
>OP[L*\IL)LYTVUKZL`ÚÕßÕÔÊÃÔÕß¬ÇÁØÍÇÚÎÝÇÒÇÏÙÚÃÔÏÇÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÎÕÖÕÃÇàËÏÑÇÏËØÍ¦àËÚÇÏÙÚÕÕÔÊÃÔÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÖÕÏÎÚÏÑ¦ÑÇÏÍËÓ¦ÚÇÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÝ¬Õ
ÁØÍÕÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÁÞËÏÚÃÚÒÕ
/V[:WV[®ÁÑÛËÙÎÎÖØ×ÚÎ
ÓËÚ¦ÚÎÔÇÚÕÓÏÑÂÚÎÝÙÚÎÔ;H[L
4VKLYUÚÕÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÁÜÝ
ÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕß

MARK WICKENS/NEW YORK TIMES

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÐÒ{¨.³Ó{³ËÜ³{o~ViÓÑÉÐÉ{¨ËÑ³(Ñ¨Ñ³i¨i³Ê¨{
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Στις 7 Οκτωβρίου ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÖÕÑÇÒßÌÛËÃÙÚÕÑÕÏÔÄÇßÚÄÖÕßÕÏÙÞËÊÏÇÙÚÁÝÚÕßÇÖÕÑÇÒÕÆÔÎËÓÖËÏØÃÇÚÕß
ÇØÇÚÎØÎÚÎØÃÕß®ÑÇÛ×ÝÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÎÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÒËÏÚÕßØÍÏÑÂÑÇÏ
ÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝÙÚÕÓÖ¦ÏØ
ÚÁÏÚ¡ÖÃÒÔÚÏÔÍÑÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ßÚÄÚÕÑÕÓÉÄÁÓÈÒÎÓÇÚÕß¡ÇÔÞ¦ÚÇÔËÃÔÇÏÂÊÎÁÔÇÑÚÃØÏÕËÚ×Ô
¡ËÕØÄÌÕßÝÂÚÇÔÙÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÕßÁÔÇÛÇÆÓÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÑÇÏÍÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÔÇÙÎÓËÏ×ÙÕßÓËÖÜÝÙÞËÊÏ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÕ

ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÍØÇÌËÃÕ:OYL]L3HTI
/HYTVUÖÕßÁÞÚÏÙËÖÕÒÒ¦ÑÚÃØÏÇ
ÑßØÃÜÝÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏÖÕßÂÚÇÔ
ËÔËØÍÄÁÜÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»¬Õ
ÓÖ¦ÏØÚÁÏÚ¡ÖÃÒÔÚÏÔÍÑÓËÚÕËÐÇÃØËÚÕÇØÔÚËÑÄØ¦ÓÌÕÝÚÕßËÃÔÇÏÙßÔßÌÇÙÓÁÔÕÓËÚÎÔÑÕßÒÚÕÆØÇÚÎÝ
ÚÇÞÆÚÎÚÇÝÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏ
ÚÎÝÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝÖÕßÍËÔÔÕÆÙÇÔÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÇÏÎÇÒÒÇÍÂÚØÄÖÕßàÜÂÝ
ÇØÄÚÏËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÓËÚ¦ÚÕÑØÇÞ
ÚÕß» ÚÕÓÖ¦ÏØÚÁÏÚ¡ÖÃÒÔÚÏÔÍÑ
ÁÍÏÔËÙßÔ×ÔßÓÕÚÎÝËÖÏÛßÓÃÇÝÍÏÇÚÕ
ÇÆØÏÕËÔÔÕÆÙËËÖÏÛßÓÃËÝ¬ÕÇØÇ-

ÚÎØÎÚÂØÏÕËÐÇØÞÂÝÙÞËÊÏ¦ÙÚÎÑËÍÏÇ
ÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÛÁÇÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝÕÖÚÏÑÁÝ
ÍÜÔÃËÝÑÇÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÙËÊÆÕËÖÃÖËÊÇÙÚÕÓËÍ¦ÒÕÑÇÏÑËÔÚØÏÑÄÙÚÕÔ
ÕÄØÕÌÕÑÇÏÚÕÓÏÑØÄÚËØÕÙÚÕÔ
ÕÃÔÇÏÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝËÓÖËÏØÃÇÝÇÖÄÓÏÇËÖÃÙÑËÉÎÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝÚÕßØÃÙÚËÝ¬ÕÑÚÃØÏÕ
ÇÔÂÑËÏÙÚÕ,TWPYL:[H[L9LHS[`;Y\Z[
ÖÕßÖÂØËÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÕÔÈÇÛÓÄÚÇÒÇÏÖÜØÃÇÝÙÚÕßÝÞÏÒÏ¦ÊËÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÑÇÏÔÇÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏ
ÚÕßÝÞ×ØÕßÝÞÕßÔÂÊÎÖÇØÇÊÕÛËÃ

ÚÓÂÓÇÚÇÚÕßÁØÍÕßÖÕßÚ×ØÇÈÇÊÃàËÏÙÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÂÚÕßÚÎÙÃÜÝ
Ö¦ÔÜÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÚÕÑÚÃØÏÕÑÇÏÄÒÕÏÛÁÒÕßÔÔÇÇÔËÈÕÆÔÙÚÕÇØÇÚÎØÎÚÂØÏÕÑÇÏÔÇÈÍ¦ÒÕßÔÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ¬Ç
ÁÙÕÊÇÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÔÞØÄÔÕÏÊÏÕÑÚÂÚØÏÇËÚÇÏØËÃÇÇÔÁÛËÙËÚÕÁØÍÕÙÚÕßÝ
;OPUJ+LZPNUÖÕßßÖÕÍØ¦ÌÕßÔÚÕÔ
ËÑÛËÙÏÇÑÄÞ×ØÕÚÕß ¡ËÓÄØÏÇÒ
ÑÇÏ¡ÕßÙËÃÕßÓËÙÑÕÖÄÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÙÚÕÓÖ¦ÏØÚÁÏÚ¡ÖÃÒÔÚÏÔÍÑÇÐÁÞÇÙÚÎÊÎÇÖÄÚÎÔËÃÙÕ-

ÊÕÙÚÎÔ>Î©ÊÄÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÑÇÔËÃÝÄÚÏÚÇÖ¦ÔÚÇÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏ
ÓÄÔÎÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎËÃÔÇÏÕÁÒËÍÞÕÝ¬ËØ¦ÙÚÏËÝÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÁÝÊÏÎÍÕÆÔÚÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÑÚÏØÃÕßÇØÔÚËÑÄÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÁÞÕßÔÓËÍËÛßÔÛËÃÑÇÏÓÏÇØËÖÒÃÑÇ
ÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÑÚÏØÃÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÚÕÖØ×ÚÕßÒÏÑÄÍÏÇÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎ
¬ÕÖÏÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄËÃÔÇÏÎÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÇÔÁÍËØÙÎÝÚÕßÓÖ¦ÏØ
ÚÁÏÚ¡ÖÃÒÔÚÏÔÍÑÙÇÔÔÇËÃÙÇÏÓÁØÕÝÚÜÔÊÏ¦ÙÎÓÜÔÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÚÕß
3L^PZ>/PULÇÖÄÚÕ 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Η ακαταμάχητη μελαγχολία της Λάνα Ντελ Ρέι
Την περασμένη ßØÏÇÑÂÓÁÙÇÙÚÕÖÇØÇÒÂØÎÓ¦ÚÕßÍÏÇÚÕÖÕÃÎÓÇÍØÏÄÞÎÔËÝ®ÚÎÝ¡ÇÃØÎÝ©ÒÏÈËØÕÑÆØÏÕÝ
ÑØÏÇÔÁÌËØËÚÎ¦ÔÇ§ÚËÒªÁÏ©ÚÏ
ÚÕÖÕÃÎÓÇÚÎÝ©ÒÏÈËØÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÁÞËÏÜÝÓÕßÙÏÑÂßÖÄÑØÕßÙÎ
ÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÚØÇÍÕÆÊÏÚÎÝ§ÚËÒªÁÏ
ÔÇàÂÚÎÙÇÇßÚÄÚÕÖÁÚÇÍÓÇÚÕß
ÖÕÏÂÓÇÚÕÝÚÎÝ©ÒÏÈËØÚÕÔÇÔÕÏÞÚÄ
ÕØÃàÕÔÚÇÚÎÌÆÙÎÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÕØÍÇÙÓÄÑÇÏÙËÖÁÔÛÕÝÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ¶ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÑ¦ÚÏÑËØÊÃàËÚÇÏÑ¦ÚÏÞ¦ÔËÚÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÚÇßÚÄÞØÕÔÇ¶ÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÖÒÜÙÏ¦ÚÎÝÖÏÕÔÁØÏÑÎÝ
ÌÇÔÚÇÙÃÇÝÚÕÑÇÚÇÙÚÇÒÇÍÓÁÔÕÛÒÏÓÓÁÔÕÖÔËÆÓÇÚÕßÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÕßÖÕß
ÚÙÇÑÃÙÚÎÑËÑÇÏÚÙ¦ÑÏÙËÇÔÇàÂÚÎÙÇ
ÄÒÇÄÙÇÚÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÖËØÔÕÆÔÙÇÔ
ÍßÓÔÁÝÇÞÚÃÊËÝÌÜÚÄÝÓÁÙÇÑÇÏÖÃÙÜ
ÇÖÄÚÏÝÒÁÐËÏÝÙËÑ¦ÖÕÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝ§ÚËÒªÁÏ
Ú¦ÛÎÑÇÙËÓËØÏÑ¦ÇÍÇÖÎÓÁÔÇ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÖÕßËÃÞÇÑÇÏØÄÔÇÇÑÕÆÙÜ
ÚÕ/PNOI`[OL)LHJO®ÚÕ4\ZPJ[V
>H[JO)V`Z;V®ÚÕ/VUL`TVVU®
ÑÇÏÇÌÁÛÎÑÇÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦ÙË

Είναι αυτή η αίσθηση
που απομένει
σαν απόσταγμα
έπειτα από έναν προσωπικό αγώνα, ένα αγκομαχητό, μια προσπάθεια.
ÇßÚÄÚÕËÑØÎÑÚÏÑÄÓËÃÍÓÇßÖÔÜÚÏÙÚÏÑÂÝÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÝÑÇÏÓÏÇÝÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÝÖÕßÙËÑ¦ÔËÏÔÇÓÎÔÐÁØËÏÝÖÕÆ
ÔÇÙÚÇÛËÃÝÑÇÏÖ×ÝÔÇÇÔÇÖÔËÆÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÚËÒÏÑ×ÝÇÔÁÚØËÐÇÙÚÕÖÕÒÆÌØÁÙÑÕ¦ÒÓÖÕßÓÚÎÝÚÕÖÁÓÖÚÕÇßÚÄ
ÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÁÒÎßÍÕÆÙÚÕß!
ÚÕ5VYTHU-\JRPUN9VJR^LSS®
ßØÃÜÝÞÇÙÕÓÁØÎÙÇÕÔËÏØÕÖÄÒÎÙÇÕÊÂÍÎÙÇÐ¦ÖÒÜÙÇÑÇÏÑÕÏÓÂÛÎÑÇÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÓËØÏÑ¦ÇÒÎÙÓÄÔÎÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÄÖÜÝÚÇ/V^
[V+PZZHWLHY®*PUUHTVU.PYS®
4HYPULYZ(WHY[TLU[*VTWSL_®
=LUPJL)P[JO®ÄÓÜÝÕÑÆØÏÕÝÑØÏ

Λάνα Ντελ Ρέι: ÓÑÑÌ³iÐÈ{~Ê~Ñ{³ÈØ³ËTÈØ³iØÉ³{ÒÇÉ{ÐÉ
iÜÉ~³¨{~Ì¨ÉÖÐÑÊVÑÌÐ{ÑÒÜÜi~{ÒVÉ~ÐiÙÉËÇÉ{ÐÓÑÈ~Ñ{oÖ¨
È~ÒÚÉÑËÚiiKÑ¨Ö³i³ÑØ

ÂÚÇÔÖÕßÓÕßßÖËÔÛÆÓÏÙËÄÚÏÕÏÇÍØÏÄÞÎÔËÝÓÁÙÇÓÇÝÖËÚÕÆÔÑÇÒÆÚËØÇ
ÙÚÕÔØßÛÓÄÚÕßÁÐÕÞÕß*HSPMVYUPH®
 ÇÔÕÔÏÑ¦ÈÁÈÇÏÇÁÔÇÖÕÏÎÚÏÑÄ
ÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇÄÖÜÝÇßÚÄÚÎÝ©ÒÏÈËØÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏßÖÄÑØÕßÙÎÁÞËÏ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßÓÕßÙÏÑÂÂÙÚÎÞËÏØÄÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÓÕßÙÏÑÂÞÜØÃÝÌÜÔÂ
ÞÜØÃÝÙÚÃÞÕßÝÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÚ×ØÇËÊ×ËÃÔÇÏÏËØÕÙßÒÃÇ®ÙÞÕÒÃÇÙËÕ
ÑÆØÏÕÝÑØÏÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕÝÙÖ¦ÙÚÎÝÄÚÇÔÛÁÒËÏ
ßÚÂÚÎÌÕØ¦ÚÕÔÇÍÔÄÎÙÇÑÇÏÇÝ
ÂÐËØÇÄÚÏËÃÞËÊÃÑÏÕÖÄÒßÚÕÊÃÑÏÕ
ÛËÒÇÄÓÜÝÔÇÖÜÊßÕÒÄÍÏÇÍÏ»ÇßÚÂÚÎÔÄÓÕØÌÎÓËØÏÑÇÔÃÊÇÖÕßÓÁÙÇÇÖÄÚÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝ
ÚÎÝÙËÚÏÔ¦àËÏÓËÎÒËÑÚØÏÑÄØËÆÓÇÂ
ÇÖÄÓÏÇÔ¦ÒÒÎÙÑÕÖÏ¦ËÑÓÎÊËÔÃàËÏ
ÓÁÙÇÙÕßÑÇÏÍÆØÜÙÕßÑ¦ÛËÇÃÙÛÎÙÎÈÇØÆÚÎÚÇÝ¬ÕÄÚÏÓÕßÚÎÛÆÓÏÙÇÔÕÏÍØÏÄÞÎÔËÝ®ÊËÔÓËÖËÃØÇàË
¡¦ÒÒÕÔÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ!ÇßÚ¦ÚÇÔÕÎÚ¦
ËÙÜÚËØÏÑ¦ÊÏÇÔÕÎÚÏÑ¦ÂÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦¶ÙßÔËÏØÓÏÑ¦ËÔÚÁÒËÏÒÏÔÑ®
ÇÖÄÁÔÇÖÕÃÎÓÇÙËÁÔÇÚØÇÍÕÆÊÏÙË

ÓÏÇÚÇÏÔÃÇÙËÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÙË
ÁÔÇÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÙËÁÔÇÊÕÑÃÓÏÕÙË
ÁÔÇÖÕÃÎÓÇÐÇÔ¦ÑÇÏÖ¦ÒÏÇßÚ¦ËÃÔÇÏ
ÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÇÒÎÙÓÄÔÎÚÇÚÇÐÃÊÏÇ
ÖÕßÙËÑØÇÚÕÆÔàÜÔÚÇÔÄÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÚÏÝÊÆÙÑÕÒËÝÙÚÏÍÓÁÝÖÕßËÙÆÑ¦ÖÜÝ
ÚÕÁÞËÏÝÐËÞ¦ÙËÏ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÄÖÜÝÚÕÖÕÃÎÓÇ
ÚÎÝ©ÒÏÈËØÁÚÙÏÑÇÏÎÓÕßÙÏÑÂÚÎÝ
§ÚËÒªÁÏÙÕÆßÖËÔÛßÓÃàÕßÔÑ¦ÚÏÖÕß
ÊËÔÍÃÔËÚÇÏËÆÑÕÒÇÇÔÚÏÒÎÖÚÄ!ÄÚÏ
¦ÒÒÕÎÞÇØ¦ÑÇÏ¦ÒÒÕÎËßÚßÞÃÇ©ÚÏ
ÓÖÕØËÃÝÔÇËÃÙÇÏËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÝÍÏÇ
ÁÔÇÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÍÏÇÁÔÇÒËÖÚÄ
ÍÏÇÓÏÇ×ØÇÍÏÇÓÏÇÔÎÓÁØÇÞÜØÃÝ
ÊÏÄÒÕßÔÇËÃÙÇÏÞÇØÕÆÓËÔÕÝÒÂØÎÝÇÒÒ¦ÄÞÏÊßÙÌÕØÏÑ¦ÑÏÔÎÚÏÑÄÝÂ
ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÌØËÔÂØÎÝÃÔÇÏ
ÇßÚÂÎÇÃÙÛÎÙÎÖÕßÇÖÕÓÁÔËÏÙÇÔ
ÇÖÄÙÚÇÍÓÇÁÖËÏÚÇÇÖÄÁÔÇÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÇÍ×ÔÇÁÔÇÇÍÑÕÓÇÞÎÚÄÓÏÇ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ¡ÏÑØÂÂÓËÍ¦ÒÎÒÃÍÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÁÞËÏ

|ÌÏËØÜÓÁÔÕÙËÓÏÇÚ¦ÐÎÇÍÍÒÏÑ×Ô
ÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ ÐÕÊÕÝ
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H μεταμόρφωση³È.³ÑÐÒ³i'ÑÈÜÊVÑÌ³{Ø{É{³ÈTiÐÓÉØVÓo{ÉÐÉ³iKÊÚÉ{Ñ³ÈåT{ÜÜÓÑÑ¨Ë³È0iÓTÉ{T¨ÐÉ³¨ÊÉ{VT¨É{ÒÇÉ³Ñ{mÆÜÉ³Ò~ÒÚÉK¨ÒÙÈ³~ÑÐÑ¨Ë{Vo{ÑÑoËÉ{å¨{³³ÓÜiØÏÒiØ

Ωνάσης,
ένα μείγμα
άσπρου
και μαύρου
Ο κροίσος... στη σκηνή του Παλλάς

Η πρώτη ύλη
ÏÇÔÇÍØ¦ÉËÏÚÕÁØÍÕÈÇÙÃÙÚÎÑË
ÙËÖÕÒÒ¦ÈÏÈÒÃÇÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÍÏÇ
ÚÕÔÒÒÎÔÇÑØÕÃÙÕÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÙË
ËÌÎÓËØÃÊËÝÑÇÏÖËØÏÕÊÏÑ¦ÖÕßÁÊÏÔÇÔÙÞËÊÄÔÓÏÇ+¦ÖÕÉÎ®ÄÖÜÝ
ÒÁËÏÙÚÎÔ ® ¦ÛËËÌÎÓËØÃÊÇ
ÖÇØÕßÙÃÇàËÚÕÛÁÓÇÚÕßÍ¦ÓÕßÓË
ÚÎÔ¬à¦ÑÏÙËÖÕÒÒ¦ÊÎÓÕÙÏËÆÓÇÚÇ
ÄÖÜÝÚÎÙÞÁÙÎÚÕßÓËÚÎÔ ¦ÒÒÇÝ
ÚÎÔ¦ÖÕÉÎÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÚÜÔ
ÍÍÒÜÔÂÚÜÔ¦ÒÒÜÔÍÏ»ÇßÚÄÔ
©ÏÈÏÕÍØ¦ÌÕÏ¢ØÇÔÙÕß¦¢ÕØËÙÚÏÁ
ÑÇÏÃÚËØÈÇÔÝÍØ¦ÌÕßÔÙÞËÊÄÔ
ÚÇÃÊÏÇÔÑÇÏÕÈÇÔÝÁÍØÇÉËÁÔÇ
ÊËÆÚËØÕÈÏÈÒÃÕÚÕ¸§ÁÓËÙÏÝ¹ÖÕß
ËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔßÈØÏÙÚÏÑÄÖÇØÄÚÏÙÚÕ
ÖØ×ÚÕËÑÛËÃÇàËÚÕÔ¥Ô¦ÙÎ¡¦ÒÏÙÚÇÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÙÚÕÛÁÇÚØÕ
ÇÔÁÒÇÈËÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ¡¦ØÚÏÔÁØ-

«Η παράσταση δεν είναι
ούτε αγιογραφία ούτε
λιβελλογράφημα»,
λέει στην «Κ»
ο Σταμάτης Φασουλής,
που υποδύεται τον
διάσημο εφοπλιστή.
ÑÇÏÕÞ×ØÕÝ¬ÕÇÒÒ¦ÝÛÁÒËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÔÎÑÃÔÎÙÎ
ÖÇÃàËÏØÄÒÕÙËÁÔÇÓÏÑØÄÛÁÇÚØÕ
ÙÚÕÇÒÒ¦ÝÎÇÑÏÔÎÙÃÇÍØ¦ÌËÏÏÇ
ÔÇÙÚÇÓÖÏÒÇØÏÙÚËÃÚÕÖØÄÙÜÖÕ
ÑÇÏÚÕÇÃÙÛÎÓÇÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏ¬Õ
ÑÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÇÔÁÑÇÔÇÚÕ¸ ÒÕßÈÃ
ÓËÚÏÝÚØËÒÁÝ¹ÑÇÏÓËÚ¦ÚÕ¸ØÙËÔÏÑÄÑÇÏÖÇÒÏ¦ÊÇÔÚÁÒÇ¹©ÚÏÍÏÔÄÚÇÔËÔËÍØÎÍÄØÙËÏÊËÔ¸ÁÍØÇÌË¹
ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÍÏÇÚÃÚÕÑÕÏÔÄÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÛËÃÙË
ÁÔÇÖØÄÙÜÖÕÑÇÏÙËÓÃÇÑÃÔÎÙÎ
ÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÞ×ØÕßÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÈØËÏÝÓÏÇÊßÕÙÑÎÔÁÝÖÕßÔÇ
ÙßÓÖßÑÔ×ÔÕßÔÄÒËÝÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇ©ÒÇÍÃÔÕÔÚÇÏÖÏÕ
ÒÏÚ¦ÑÇÏÙßÍÞØÄÔÜÝÖÏÕÓËÍ¦ÒÇ
ÇÏÙÚÕÙÑÎÔÏÑÄÊ×ÚÕÙÑÎÔÏÑÄÚÕßÏ×ØÍÕßÇÈÇÒ¦ËÃÔÇÏÓÏÇ
ÕÒÄÑÒÎØÎÑÇÚÇÙÑËßÂËÔËÃÔÇÏ
ÔÇÚÕßØÇÒÏÙÚÏÑÄÇÒÒ¦ÙÇÔÁÔÇÝ
Þ×ØÕÝÖÕßÓÕÏ¦àËÏÓËÒÏÚÄßÖËØÛÁÇÓÇ®
ÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ßÖÕÍØ¦ÌËÏÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÛËÇÚØÏÑÄÁØÍÕÙÑÎÔÕÛËÚËÃÑÇÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÞËÏ
ÓËÍ¦ÒÎÇÍÜÔÃÇÇÒÒ¦ÄÞÏÚØÇÑ
ÇÍÜÔÃÇËÃÔÇÏÁÔÇËßÍËÔÁÝÇÃÙÛÎÓÇ
ÚÕÚØÇÑËÃÔÇÏËÔÇÔÚÃÕÔÙÕßÊ×ÑÇÏ
ÞØÄÔÏÇÚÕËÒÁÍÞÜ®
¬ËÒÏÑ¦ÖÕÏÇÍÔ×ÓÎÙÞÎÓ¦ÚÏÙË
ÍÏÇÚÕÔÂØÜÇÖÕßßÖÕÊÆËÚÇÏÚÕÔ
ÇÚÃÛÇÙÕÍÏÕËÔÄÝÑÇÖÔËÓÖÄØÕßÖÕß
ÁÍÏÔËÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÊÏÇÙÎÓÄÚËØÕßÝ
ÑØÕÃÙÕßÝÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ"ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÊËÔËÃÔÇÏÕÆÚËÇÍÏÕÍØÇ-
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«Το θυμάμαι ÙÇÔÚ×ØÇ®ÒÁËÏÕÚÇÓ¦ÚÎÝ¢ÇÙÕßÒÂÝÍÏÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ËÏÑÄÔËÝÚÜÔÖÇÏÊÏÑ×ÔÚÕßÞØÄÔÜÔ
ÖÕßÊËÔÐÁÞÇÙËÖÕÚÁÚÇÔÚÕ
  ÂÓÕßÔÓÇÛÎÚÂÝÇÑÄÓÎÚÕß
ÎÓÕÚÏÑÕÆÄÚÇÔÓÏÇÓÁØÇÑÇÛ×Ý
ÚØ×ÍÇÓËÓËÚÎÓÎÚÁØÇÓÕßÖÇÍÜÚÄÑÇáÓ¦ÑÏÙÚÕÇÙÇÒÏÓ¦ÔÏÁÌÚÇÙËÓÏÇÈËÔàÏÔ¦ÑÇÚÕÝÑÇÏÑÇÚÁÈÎÑÇÔÎ¡ÇØÃÇ ¦ÒÒÇÝÕ©ßÃÔÙÚÕÔ
¬Ù×ØÚÙÏÒÑÇÏÎ¬ÃÔÇÏÈÇÔÕÆ©ÒÇ
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚØÁÞÇÓËÍÏÇÔÇÊÕÆÓËÚÏ
ÙßÓÈÇÃÔËÏ®ÚÇÔÓÃÇÇÖÄËÑËÃÔËÝ
ÚÏÝÑØÕßÇàÏÁØËÝÚÕßØÏÙÚÕÚÁÒÎ
¥Ô¦ÙÎÓËÚÎÔÖÕÒßÚËÒÂÛÇÒÇÓÎÍÄÚÕßÙÚÎÔÕÖÕÃÇÍÏÇÞØÄÔÏÇÌÏÒÕÐËÔÂÛÎÑÇÔÖÕÒÒÕÃÖÄÚÕÔ¬àÕÔ
ÁÔËÔÚÏÑÇÏÚÕÔÈÇÙÏÒÏ¦¢ÇØÕÆÑ
ÚÎÝÏÍÆÖÚÕßÁÜÝÚÎÔ¬àÃÔÇÕÒÕÓÖØÏÚàÃÚÇÚÎÕÌÃÇÄØËÔÑÇÏÚÕÔ
Ñ¦ØÏ ÕÆÖËØ
ËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÕÚÇÓ¦ÚÎÝ¢ÇÙÕßÒÂÝÛÇßÖÕÊßÛËÃÙÚÎÙÑÎÔÂÚÕÔ
ÊÏ¦ÙÎÓÕÑØÕÃÙÕ©ÏÇÌÃÙËÝÙÚÎÔÖÄÒÎÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÚÎÓËÚÇÓÄØÌÜÙÂ
ÚÕßÇÖÄÚÏÝÖÏÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔËÝÖÕß
ÁÍÏÔËÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕßÞÏÒÒÁÇ
²ÇØÃÚÕß¬ÎÔÁÞËÏÞØÕÔÕÓËÚØÂÙËÏ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÒËÖÚ¦Ñ¦ÛËÈØ¦Êß
ÙÚÕÑÇÓÇØÃÔÏÔÇÍÃÔËÏÕØÏÙÚÕÚÁÒÎÝ¥Ô¦ÙÎÝ ¦ÛÕÓÇÏÇÑÃÔÎÚÕÝÑÇÏ
ÓÕßËÖÏÛÁÚÕßÔÓÆÚÎÑÇÏÊÏ¦ÌÕØÇ
¦ÒÒÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦®
¥Ô¦ÙÎÝ!¬ÇÛÁÒÜÄÒÇ®ËÃÔÇÏÑÇÏ
ÕÚÃÚÒÕÝÖÕßÁÊÜÙËÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÎÕÖÕÃÇÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÏÝ
ÙÚÕÇÒÒ¦ÝÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÕÔÎÛÕÖÕÏÄÕÕÖÕÃÕÝßÖÕÍØ¦ÌËÏÚÕÁØÍÕÑÇÏÚÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ ¦ÖÕßÊÏ¦ÈÇÙÇ¸Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÚÇ
ÂÛËÒËÄÒÇ¹ËÔÓÕß¦ØËÙËÑÇÛÄÒÕß
ÚÕÚØÃÚÕÖØÄÙÜÖÕ©¥Ô¦ÙÎÝËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÖØ×ÚÕÖØÄÙÜÖÕ®

ÓÇÔÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÕÔªÄÓÖËØÚ
ÃÔÚÙËáÇÒÒ¦ÊËÔÖÂÍËÑÇÒ¦®
©¢ÇÙÕßÒÂÝÙÚ¦ÛÎÑËÖÕÒÆÙË
ÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÙÚÕ
ÖØÄÚàËÑÚ4HYPHI`*HSSHZ®ÚÕß¬ÕÓ
ÕÒÌÑÇÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÎÓÂÚØÎ
ßÓÖËØÄÖÕßÒÕßÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÓËÚÇÐÆÌÏÐÏÄÔÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÑÇÏÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÖÕßËÃÞÇÔ®
ÑËÃÔÕÖÕßÚÕÔÖÇÃÊËÉËÂÚÇÔÔÇ
ÌÚÏ¦ÐÜÊØÇÓÇÚÕßØÍÏÑ¦ÁÔÇÁØÍÕ
ÖÕßÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏ§ÇÁÞËÏÚÎÔ
ÆÈØÏÔÇÁÞËÏÑÇÏÚÎÔÑ¦ÛÇØÙÎ®
¡ÃÇËÖÏÖÒÁÕÔÊßÙÑÕÒÃÇÂÚÇÔ

Η «Κ» παρακολούθησε ~Ò{ÉØÑÌ³{Ø¨ÌKÉØ³iØÑ¨Ò³ÑiØ.³i×³o¨Ñ×ËÑÙ{Ñ~¨ËÉ³Ñ{iÛÊÐi³¨ÑÑ³Ö~ÑVÈÈÙÖÉ³Ñ{³i0ÇÒ~{ÓÉ³{
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Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Εκτός ÑÌ³¨³Ño{³{~Ì¨ÌÜV.³ÑÐÒ³iØ'ÑÈÜÊØÓTÉ{o¨ÒÉ{~Ñ{~iÚÉ³ÉË³Ó¨oÑË³i~ÉÉÜÜÒK{KÜËÑVÑÜÜÒ~È¨ËØ
ÉÉ×iÐÉ¨ËÙÉØ~Ñ{É¨{Ù{~Ò
ÌÃÇÕÆÚËÒÏÈËÒÒÕÍØ¦ÌÎÓÇÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÄÒËÝÕÏÍÔ×ÓËÝÇÖÄÚÏÝ
ÖÏÕÑÕÒÇÑËßÚÏÑÁÝÁÜÝÚÏÝÙÑÒÎØÄÚËØËÝ¡ÃÒÎÙÇÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝÇÖÄ
ÚÎÔ©ÒßÓÖÏÇÑÂÖÕßÚÕÔÍÔ×ØÏÙÇÔ
ÑÇÏÊËÔÓÕßËÃÖÇÔÚÇÑÇÒÆÚËØÇ¡Ë
¦ÒÒÕßÝÖÕßËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕßÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÇÔÑÇÏ
ÂÚÇÔÖÏÇÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏ®ÚÇÔÙËÁÔÇ
ÊÏÇØÑÁÝÖËÊÃÕÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÝÏ¦ÒËÍËÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÊËÔÂÐËØÇÔÇÑØÏÈ×ÝÚÕÔÁØÜÚÇÄÖÜÝÚÕÔÍÔ×ØÏàË
ÇßÚÄÝ¬ÏÝÖØÕÙËÃÒÑßËÓÏÇÙÑÕÚËÏÔÂ
ÖÒËßØ¦ÚÕßÁØÜÚÇ®¬ØËÏÝÂÚÇÔÕÏ

ÈÇÙÏÑÁÝ!¬ÃÔÇÏÈÇÔÕÆ¡ÇØÃÇ ¦ÒÒÇÝ¬à¦ÑÏ ÁÔËÔÚÏÖÕßÙÚÕÇÒÒ¦Ý
ßÖÕÊÆÕÔÚÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÕÏßÍËÔÃÇ
ÎÓÎÚØÕÖÕÆÒÕß ÇÚËØÃÔÇÇÖÕßÚÙ¦ÑÎÑÇÏÂÓÎÚØÇ¡ÇÚÙÕÆÑÇ
¬à¦ÑÏÊËÔËÃÞË¦ÒÒÎÒÆÙÎ
ÁÈÒËÖËÔÇÙÑÕÚ×ÔÕßÔÚÕßÝ ÁÔËÔÚÏÁÔÇÔÁÔÇÔÒÒ¦ÊÇÂÚÇÔ
ÁÔÇÑÇÚÇÌÆÍÏÕÓÏÇÙÏÍÕßØÏ¦ÍÏÇ
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝ©Í¦ÓÕÝÂÚÇÔÓÏÇ
ÒÆÙÎÇÖÄÍÔÜÙÎÝÆØÜÇÖÄÚÕÔ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝËÏÖ×ÛÎÑÇÔÖÕÒÒ¦
ÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÇ!¸¬ÕÖÏÕÙÑÒÎØÄ
ÖÒ¦ÙÓÇ¹¸ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÙÏÍÑÕÆÔÇÚÕßÑÄÙÓÕß¹ÚÇÔÄÓÜÝÑÇÏ
ÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÖÕßÇÍÇÖÕÆÙËÚÎÔ
ÖÕÃÎÙÎÚÎÊÏÇÛÂÑÎÚÎÝÁÍØÇÉË¸ÊËÔÛÁÒÜÔËÑØÕÒÕÍÃËÝÇÒÒ¦
ÔÇÊÏÇÈÇÙÚËÃÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÔÚ¦ÌÕ
ÓÕßÎ¸Û¦ÑÎ¹ÚÕß ÇÈ¦ÌÎ¹ÚÇÔ
ÁÔÇÖËØÃËØÍÕÑØ¦ÓÇÓÖÏÚÝÑÇÏÇØÏÙÚÕÑØÇÚÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÇÖÄÚÕÔ
§ÄÚÕÖÕßÎÌÏÒÕÒÕÍÃÇÂÚÇÔÁÔÇ
ÇÚÕÆÙÚÎÔÖØÕÃÑÇÚÎÝ ¦ÒÒÇÝ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÊËÔÂÐËØËÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÁØÜÚÇÝÔÄÓÏàËÄÚÏÂÚÇÔ
ÓÏÇßÖÕÞØÁÜÙÎÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
¸4HYPHI`*HSSHZ¹ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÊÏÇØÑ×ÝÄÚÏÎÍßÔÇÃÑÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÍÏÇÑÇØÏÁØÇÇÒÒ¦ÍÏÇÔÇËÃÔÇÏÊÃÖÒÇÙËÁÔÇÔ¦ÔÊØÇÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÚÎÝ¬ÕÒÁËÏÚÁÙÙËØÏÝÌÕØÁÝ ÇÏ
ÇßÚÂËÃÞËÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝ ÇÚ¦ÒÇÈË
ÄÚÏËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔÚÁÞÔÎÑÇÏÄÒÇ
ÚÇ¦ÒÒÇßÖ¦ØÞËÏÑÏÁÔÇÑØËÈ¦ÚÏ¬ÕÛËÜØÕÆÙËÄÓÜÝÙßàßÍÏÑÂ
ßÖÕÞØÁÜÙÎÑÇÏÄÞÏÖØÕÙÜÖÏÑÂ

ÎÊÕÔÂÏÇÚÎÔ¬ÃÔÇÏÈÇÔÕÆÁÞÜ
ÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑËÔÇËÃÔÇÏÊÃÖÒÇÙËÁÔÇÔ
ÖÇÚÁØÇÞÜØÃÝÔÇËÃÔÇÏÊËÙÓËßÓÁÔÎÏÇÚÃÕÏÈÇÔÄÝÂÚÇÔÁÔÇÝÖÕÒÆÇßÚÇØÞÏÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ©ÚÇÔ
ÖÇÔÚØËÆÚÎÑËÂÚÇÔÞØÄÔÜÔ
Õ¥Ô¦ÙÎÝÚÇÔÑÇÏÖÕÒÆÑÇÚÇÌËØÚàÂÝ©ÚÇÔÙÚÇÚÕßÂÚÇÔ
ÓËÚÎ¡ÇÓÃÚÇÍÑËÂÚÇÔÚÕÄÔÕÓ¦ÚÎÝÑÄØÎËÌÕÖÒÏÙÚ×ÔÁÑÇÔË
ÙÑÏÑÇÏÁÍØÇÌËÓËÚÕÔÇÌØÄÚÜÔ
ÑßÓ¦ÚÜÔÚÕÄÔÕÓ¦ÚÎÝÚÎÏÈÇÔÕÆÞ¦ØÏàËÁÔÇÓÖØÇÙËÒÁÖÕß
ÁÍØÇÌË¸¬ÃÔÇ0SV]L`V\¹ÑÇÏÙÚÎÔ
¦ÒÒÇÝ¸¡ÇØÃÇ0SV]L`V\¹Ñ¦
ÚÇÔÇØÑËÚ¦ÁÐßÖÔÕÝ×ÙÚËÔÇ
ÓÎÔÖÇØÇÊÕÛËÃÙÚÎÙÑÒÎØÄÚÎÚ¦
ÚÕßÈÇàËÁÔÇËÖÃÞØÏÙÓÇÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÙÓÕÆÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕß
ÍÏÇÔÇÁÞËÏ¦ÒÒÕÛÏÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕßßÚÄÚÕÓËÃÍÓÇÚÕß¦ÙÖØÕß
ÓÇÆØÕßÚÕÔÁÑÇÔËÚÄÙÕÊÇÏÓÄÔÏÕ
ÇÏÓÁÞØÏÔÇÖËÛ¦ÔËÏÕÍÏÕÝÚÕß
ÕÒÁÐÇÔÊØÕÝÊËÔËÃÞËÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÃÖÕÚÇ©ÙÕÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÃÚÕß
ÖÁÛÇÏÔÇÔÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕß
ÓÇØÇÃÔÕÔÚÇÔÚÄÙÕÇÔÁÈÇÏÔËÙÇÔ
¦ÔÛØÜÖÕÝ®

Στην κηδεία του Τσώρτσιλ
ÃÞË ÑÇÏ ÚØßÌËØÁÝ ÙÚÏÍÓÁÝ
ÕÒÒÕÃÔÄÓÏàÇÔÄÚÏ¸ÁÍÒËÏÌË¹ÚÕÔ
¬Ù×ØÚÙÏÒÚÎÔÑÎÊËÃÇÚÕßØËÚÇÔÕÆÎÍÁÚÎÄÓÜÝËÔ×ÄÒÕÏËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÙÕÈÇØÕÃËÑËÃÔÕÝÑØßÓÓÁÔÕÝ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÁÔÇÙÚÇÙÃÊÏÁÑÒÇÏÍËÙÇÔ

ÓÜØÄÖÇÏÊÃÚÕÔÍÏÕÚÕßÒÁËÏÁÔÇÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÕßÌËØÄÚÇÔÇÖÇÃÙÏÇ
¶¸ØËÓÇÒ¦ÑÇ¹ÑÇÏÚÁÚÕÏÇÚÕÏÓÇàÄÚÇÔÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÙÚÕ¡ÄÔÚË
¦ØÒÕÑÇÏÕßÖ¦ÒÒÎÒÄÝÚÕßÛÇÚÕÔ
ÖÂÍÇÏÔËÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÄÚÇÔÕ
ÒÁÐÇÔÊØÕÝÚÕßËÃÖË¸ÛÇÁØÛÜÑÏ
ËÍ×¹¢Ú¦ÔÕÔÚÇÝÕÍÏÕÝÚÕßÚÕÔ
ÞÇÏØÁÚÎÙËÙÚÇßØÜÚ¦¬ØËÏÝÌÕØÁÝÁÑÇÔËÚÕÔÍÆØÕÚÕßÇËØÕÖÒ¦ÔÕßÊÇÑØßÙÓÁÔÕÝÕ¥Ô¦ÙÎÝÖØÏÔ
ÇÔÁÈËÏÒÁÍÕÔÚÇÝÓËÙßÍÑÃÔÎÙÎ
ÙÚÕÔÙßÔËØÍ¦ÚÎÚÕß¸Ó»ÇÍÇÖ¦ËÏ
Ó»ÇÍÇÖ¦ËÏ¹ÑËÃÔÕÝÚÕÔØ×ÚÎÙË!
¸;ÄÚËÍÏÇÚÃÚÕßÌÁØËÙÇÏÁÚÙÏ"¹2ÇÏ
ÕÑØÕÃÙÕÝÇÖ¦ÔÚÎÙË!¸ÏÇÚÃÖ×Ý
ÚÕßÌÁØÕÓÇÏ"¹®
¬Î²ØÏÙÚÃÔÇÕÚÇÓ¦ÚÎÝ¢ÇÙÕßÒÂÝÛËÜØËÃÄÚÏÕ¥Ô¦ÙÎÝÊËÔ
ÚÎÔÇÍ¦ÖÎÙËÖÕÚÁÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÇÖÄÖËÏØÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÔÇÒÁËÏ!
¸ÌÂÙÚËÚÎÔÇÖËÛ¦ÔËÏÔÇÎÙßÞ¦ÙÕßÓË¹¬ÇØ¦àÕÓÇÏÔÇÚÕÇÔÇÌÁØÜ
ÇÃØÔÕÔÚÇÝÇÒÂÛËÏËÝÇÖÄÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÌÚÏ¦ÞÔÕßÓËÙÑÎÔÁÝÖÕßÚÇÖËØÏÁÞÕßÔÞÜØÃÝÔÇÚÇÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔ®
©ÒÇÇßÚ¦ÑÇÛØËÌÚÃàÕßÔÓÏÇÔ¦ÒÒÎÒÒ¦ÊÇ¬ÏÒÁËÏÕÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕÝ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÑÇÏÎÛÕÖÕÏÄÝÍÏÇÚÎ
ÙÎÓËØÏÔÂ"
ÃÔÇÏÌÕØÁÝÖÕßÊËÔÖÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏÚËÒËÃÜÙËÕËÌÏ¦ÒÚÎÝÑÕÆÜ
¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÑÇÏÔÕÓÃàÜÄÚÏ
ÛÇÈÍËÏÕ¬ÙÃÖØÇÝÂÕ ÇØÇÔÃÑÇÝ
ÃÓÇÏËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÝÖÕßÚËÒËÃÜÙË
ØÁÖËÏÔÇËÒÖÃàÕßÓËÍÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÓËÑÇÏßÖÕÞØË×ÙËÏÝ®
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Χίλιες λέξεις λόγια με απανωτά κλικ της μηχανής
Η δημοσιογράφος-φωτογράφος Ανδρούλα Γεωργιάδου παρουσίασε την πρώτη της έκθεση φωτογραφίας στο Κέντρο Μαστού
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η φωτογραφία ËÃÔÇÏÇÖÕÚÆÖÜÙÎÓÏÇÝ
ÊËÊÕÓÁÔÎÝÙÚÏÍÓÂÝÑÇÏÇßÚÂÎÙÚÏÍÓÂÇÖÇÛÇÔÇÚÃàËÚÇÏÍÏÇÖ¦ÔÚÇÍÃÔËÚÇÏÓ¦ØÚßØÇÝÚÎÝÊÏÑÂÝÙÕßÓÔÂÓÎÝ
¡ÃÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇËÍÑÏÈÜÚÃàËÏÁÔÇÔ
ÕÒÄÑÒÎØÕÑÄÙÓÕÖÕßËÃÊËÝÖÕßÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑËÝ²ÇÃØÕÓÇÏÖÕßËÃÞÇÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÚÇÐÏÊÁÉÜÙÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÚÎÝÔÊØÕÆÒÇÝËÜØÍÏ¦ÊÕßÖÕßÌÏÒÕÐËÔÂÛÎÑËÙÚÕÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÄÇÚØÏÑÄ ÁÔÚØÕ¡ÇÙÚÕÆ
ÆÖØÕß®ÙÚÎËßÑÜÙÃÇ¬ÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÂÚÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÁÔÇÚÇÐÃÊÏÙËÂÞÕßÝÞØ×ÓÇÚÇÑÇÏ
ÒÁÐËÏÝÇÌÕÆÚØËÏÝÑÇÒÁÝÌÃÒËÝÚÎÝ
ÌÜÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕß
ÔÊØÕÆÒÇÝËÜØÍÏ¦ÊÕßÎÎÛÕÖÕÏÄÝÏ¦ÔÔÇËßÑ¦ÚÎÎÖÕÏÂÚØÏÇÒËÐ¦ÔÊØÇÇÒÇÔÕÆÑÇÏÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏÇ
ÇÃÚÎ©ÏÑÕÔÕÓÃÊÕßÓËÚÎÔÖÏÇÔÃÙÚØÏÇÍÔÂÇÑÑ¦ÖÇØ¦ÚÕÖÒËßØÄ
ÚÎÝÌØÄÔÚÏÙÇÔÎÑÇÛËÓÏ¦ÓËÚÇÊÏÑ¦ÚÎÝÄÖÒÇÔÇÔÚÆÙÕßÔ®ÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÓËÚÕÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÚØÄÖÕ
¬ÁÙÙËØÏÝÍßÔÇÃÑËÝÒÕÏÖÄÔÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËßÚÁØÇËÖÚËÓÈØÃÕß ÙßÔÁÛËÙÇÔÓÃÇËÑÊÂÒÜÙÎÁÓÖÒËÎÝÙßÍÑÃÔÎÙÎÝ ÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝËÑÊÂÒÜÙÎÝÊÏ¦ÈÇÙË
ÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÎÝÎÖÕÏÂÚØÏÇÒËÐ¦ÔÊØÇÇÒÇÔÕÆÑÇÏÚØÇÍÕÆÊÎÙËßÖÁØÕÞÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇÎ ÇÃÚÎ
©ÏÑÕÔÕÓÃÊÕßÓËÚÎÓÕÔÇÊÏÑÂÌÜÔÂ
ÚÎÝÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔÔÊØÕÆÒÇËÜØÍÏ¦ÊÕßÎÎÛÕÖÕÏÄÝÏ¦ÔÔÇ
ËßÑ¦ÚÎÓÃÒÎÙËÍÏÇÚÎÓÇÑØ¦ÖÕØËÃÇÚÎÝÙÚÎÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÇÍ¦ÖÎÚÎÝÍÏÇÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂ
ÑÇÏÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ ÏÁÚÙÏ®ËÃÖËÊËÔÍØ¦ÌËÏÖÏÇÓËÒÄÍÏÇÇÒÒ¦ÓËÇÖÇÔÜÚ¦ÑÒÏÑÚÎÝÓÎÞÇÔÂÝ
ÏÇÔÇÓÇÝÇÖÕÊËÃÐËÏÚÕÛË×ØÎÓÇ
¡ÏÇËÏÑÄÔÇÞÃÒÏËÝÒÁÐËÏÝ®ÃÊÏÇ

Η ηθοποιός Γιάννα Λευκάτη είπε χαρακτηριστικά για την Ανδρούλα
Γεωργιάδου «δεν γράφει
πια με λόγια, αλλά με
απανωτά κλικ της μηχανής. Για να μας αποδείξει το θεώρημα «Μια εικόνα χίλιες λέξεις».

Η Ανδρούλα É¨o{ÒÙÈÉÓÜÉÂÉ×È{~ÒVo{¤ÑÈ³Ê³i¨³iÑ³Ð{~ÊÓ~ÚÉÊ

³iØVÐ¨×{ÓØÈ³iÜioÈVÑÌ³iÜÑKÐÓiV~Ñ³ÉTÌÐÉiÖ¨

ÎÔÊØÕÆÒÇËÜØÍÏ¦ÊÕßËÃÖËÖÜÝ
ËÖÁÒËÐËÍÏ»ÇßÚÂÚÎÔÖØ×ÚÎÇÚÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÂÚÎÝÑ¦ÖÕÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÏÑ¦ÚÇÐÃÊÏÇÚÎÝÙËÕÓÕØÌÏÁÝ
ÖÕßÚÎÔÖÒÎÍ×ÔÕßÔÚÎÒÇÈÜÓÁÔÎ
ÑÇÚËÞÄÓËÔÎ ÆÖØÕÖÕßÇÍÇÖ¦ÖÏÕ
ÖÕÒÆÒÒ¦ÑÇÏÙËÕÓÕØÌÏÁÝÖÕß
ÚÎÔÑÇÛÎÒ×ÔÕßÔÑßØÃÜÝÇÖÄÖØÄÙÌÇÚÇÚÇÐÃÊÏÇÚÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÙËÕÓÕØÌÏÁÝÖÕßÚÎÔÑ¦ÔÕßÔÔÇ
ÔÏ×ÛËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÙÇÔÓÏÇÇÖÁØÇÔÚÎÇÍÑÇÒÏ¦ÚÕßËÕÆÑÇÏÔ»ÇÖÕ-

ÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÍÇÒÂÔÎÚÎÝÙÚÏÍÓÂÝ
ÜÝÇÔËÑÚÃÓÎÚÕÊ×ØÕ®ÚÁÞÔÎ
ËÃÖËÕÏÚËÞÔÏÑÁÝÕÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÑÇÏÚÕÌ¦ÙÓÇÚÜÔÛËÓ¦ÚÜÔÙÚÎ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÁØÇÔÚÕ
ÖËÊÃÕÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÕÆÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÝÑÏËßÞÇØÃÙÚÎÙÎÝÐËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÕÝÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÏÊÏÇÃÚËØÇÚÕ
ÌÜÚÕØËÖÕØÚ¦àÎÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÎ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÊØÄÓÕßÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÕÖØÄÙÜÖÕÎÁÑÌØÇÙÎÚÕÞÇÓÄÍËÒÕÚÕÊ¦ÑØß ÇÏ
ÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÓËÙßÍÑÒÕÔÃàÕßÔÚÕ
ÞØ×ÓÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÏÚÎÝ×ØÇÝ
ÕÏÂÖÏËÝÂÊØÇÓÇÚÏÑÁÝÇÖÕÞØ×ÙËÏÝ
ÚÕßÚÕÖÃÕß®

Λόγος και νότες
ÏÇÚÎÔÖÕÃÎÙÎÚÎÝÒËÐ¦ÔÊØÇÝ
ÇÒÇÔÕÆÎÏ¦ÔÔÇËßÑ¦ÚÎÇÔÁÌËØËÖÜÝÖÎÍ¦àËÏÇÖÄÈÏÜÓÁÔÕßÝ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÑÇÏËÑÌØ¦àËÏÓÏÇ
ÖÒÕÆÙÏÇËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÍÔÂÙÏÇ
ÙÚÕÞÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÃÔÇÏËßØËÃÇÖØÄÙÛËÙËÎÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝ
ÚÎÝ!ËÖÃÖÕÔÎËÙÜÚËØÏÑÂÊÏËØÍÇÙÃÇÚÎÝÖÕÏÎÚÏÑÂÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÎ

ÓÕÔÇÐÏ¦ÎÇÒÒÕÚØÃÜÙÎÑÇÏÎÁÒÒËÏÉÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÎÇÖ×ÒËÏ¦ÑÇÏ
ÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÜØÏÓÄÚÎÚÇ¬Ç
ÈÏ×ÓÇÚÇÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßÇÔÛØ×ÖÕß
ÖÕßÖÇØÇÚÎØËÃÑÇÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÚÇÏ
ÓËÚÕßÙÏ×ÔÕÔÚÇÏÙËÙÚÃÞÕÓÁÙÇÇÖÄ
ÓÏÇÖÕÏÎÚÏÑÂÍØÇÌÂËÐÕÓÕÒÕÍÎÚÏÑÂ
ÑÇÏ¦ÓËÙÎÖÕßÇÖÕÊËÙÓËÆËÏÓÏÇÌÏÒÕÙÕÌÏÑÂÖØÄÙÒÎÉÎÚÕßÑÄÙÓÕß
ÖÕÃÎÙÂÚÎÝÁÞËÏÓÏÇÇÐÏÕÖØÄÙËÑÚÎÖßÑÔÄÚÎÚÇÇÖÒÄÚÎÚÇÒÏÚÄÚÎÚÇÑÇÏËÏÒÏÑØÃÔËÏÇ®ÏÇÚÎÔ ÇÃÚÎ©ÏÑÕÔÕÓÃÊÕßÎÑËßÑ¦ÚÎËÃÖË
ÖÜÝÎÌÜÔÂÚÎÝÁÞËÏÇÑÕßÙÚËÃÙË
ÑÇÛËÊØÏÑÕÆÝÔÇÕÆÝÛÁÇÚØÇÖÒÇÚËÃËÝÑÏÁÞËÏÙßÍÑÒÕÔÃÙËÏÚÕÑÕÏÔÄ
ÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÎÑ©ÏÑÕÔÕÓÃÊÕß
ÁÑÒËÉË®ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÏÇßÚÂ
ÚÎÈØÇÊÏ¦ÚÜÔËÍÑÇÏÔÃÜÔÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÎÝÑËÜØÍÏ¦ÊÕß¬ÕàËÙÚÄ
ÑÒÃÓÇÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÈØÇÊÏ¦ÝËÃÔÇÏÇÖÄÚÕÑÕ
ÚÜÔËÏÒÏÑØÏÔ×ÔÙÞÁÙËÜÔÖÕßÁÞÕßÔ
ÕÏÚÁÙÙËØÏÝÇßÚÁÝÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÓË
ÇÌÕØÓÂÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÈØÂÑÇÔ
ÚÕÔÚØÄÖÕÔÇÇÌÂÙÕßÔËÒËÆÛËØÇ
ÞÃÒÏÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
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Ωριμάζοντας
με οδηγό
το «Αφεντικό»
Μια τυπική ιστορία ενηλικίωσης
με ισχυρές δόσεις... Μπρους Σπρίνγκστιν
Blinded by the Light ***
ΚΟΜΕΝΤΙ (2019)
Σκηνοθεσία: ~È¨Ë³É¨0Ò³Ñ
Ερμηνείες: ËKÉ~ÒÜ¨ÑV ³{w0Ñ¨ÜØ

0ÒÐÑV{³,{KV ³Ó{K{³Ó{ÐÑ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Μετά την πρώτη ÖØÕÈÕÒÂÚÎÝÙÚÕ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÌËÙÚÏÈ¦Ò§ÆÞÚËÝ
ØËÓÏÁØÇÝÙÚÕÚÓÂÓÇ¡ÕßÙÏÑÂ
ÑÇÏ¢ÏÒÓ®ÎÈØËÚÇÔÏÑÂÚÇÏÔÃÇÁØÞËÚÇÏÑÇÏÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÍÏÇÔÇÌÁØËÏ
ÚÕÔÇÁØÇÚÕß¡ÖØÕßÝÖØÃÔÍÑÙÚÏÔ
ÓÁÙÜÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßÃÙÜÝÛÇßÓÇÙÚÂÚÕßÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß
 ÕÔËÇØÄÝ¬àÇÈÁÔÚÍÏÕÝÓÏÇÝ
ÌÚÜÞÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÇÖÄÚÕÇÑÏÙÚ¦ÔÓËÍÇÒ×ÔËÏÙÚÕÕÆÚÕÔÚÎÝ
ÍÍÒÃÇÝÃÔÇÏÎËÖÕÞÂÚÕßÙÑÒÎØÕÆ
ÛÇÚÙËØÏÙÓÕÆÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÔËÕÔÇàÏÙÚÏÑÂÝÁÐÇØÙÎÝÚÕßÛÔÏÑÕÆ¡ËÚ×ÖÕßÓËÚÕÔ¬àÇÈÁÔÚÔÇ
ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÝÇÖÄ
ÚÏÝÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝÚÕßÇßÙÚÎØÕÆ
ÖÇÚÁØÇÚÕßßÚ¦ÓÁÞØÏÖÕßÙÚÇ
ÞÁØÏÇÚÕßÖÁÌÚÕßÔÊÆÕÑÇÙÁÚËÝ
ÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕß¡ÖØÕßÝÖØÃÔÍÑÙÚÏÔÎÍÔÜØÏÓÃÇÓËÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝ
ÚÕßÌËÔÚÏÑÕÆ®ÛÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙËÏ
ÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ÚÕÔÔËÇØÄÑÇÏÛÇÚÕÔ
ËÔÛÇØØÆÔËÏÔÇÑßÔÎÍÂÙËÏÚÇÙßÍÍØÇÌÏÑ¦ÚÕßÄÔËÏØÇ
¡ÏÇÚßÖÏÑÂÏÙÚÕØÃÇËÔÎÒÏÑÃÜÙÎÝËÓÖÒÕßÚÃàËÚÇÏÓËÚÇÓÕßÙÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÄÞÏÓÄÔÕÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔ
ÙÚÎÔÖÒÕÑÂÚÎÝÇÒÒ¦ÊËÃÞÔÕßÔÑÇÏ
Ö×ÝÎÓÕßÙÏÑÂ¶ÑÇÏÕÏÚÁÞÔËÝÍËÔÏÑÄÚËØÇ¶ÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÖÎÍÂÁÓÖÔËßÙÎÝÍÏÇÔËÄÚËØÕßÝ
ÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÏÇ
ÚÕÔ¬àÇÈÁÔÚÎÁÓÖÔËßÙÎÇßÚÂÙßÔÊÁËÚÇÏ¦ÓËÙÇÓËÚÎÞËÏØÇÌÁÚÎÙÎ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

22.45 The french connection
07.30
10.00

11.00


11.30

12.00

13.30
14.00
14.15

15.15


16.15

17.30

18.00
18.20

18.50

19.20

20.00
21.00
21.30


22.45



23.30
23.35
00.30
01.15
02.15

1ÉËÑÜÉ{³È¨oËÑ
ÑÐÐÑ³Ñ³Ç{Ñ¨ÐÑ³Ñ
Ð{~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
Road Trip - (E)
È{~ÊÉ~ÐÊ
ÐÉ³i ÜÓi:ÓÈ
9¨ËØÑ~ÉÈÓØw 
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
9ÒÜ~{ÑT¨Ì{ÑVw 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
åÐÖÉÚÑ{É¨ËÒ³¨iØ
EIΔHΣEIΣ
Ý¦²>k_Vw 
~ÐÊÜ{³{ÐÖ
°~ÈÑÙÉ{Øw 
Ð{~ÊÉ{¨ÒVÐÉ³ÈØ
å³iÑ³Ñ¨ÊVÒÑ
.{Ñ×~ÒÜÜiV~Ò
/É³wåw0É³w 
tÉÈ³(ÑÑÙÌÈÜØu
.Ë³{³i×ÖiV
(É¨{KÑÜÜ³{~ÊÉ~ÐÊ
EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
$¨ÑÐÑ³ÉÈ³ÊØw 
È¨{³{~~É³Ø
¨ËØÑ~ÉÈÓØw 
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
(É³ÑÜÖÙÑw 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
EIΔHΣEIΣ
åÚÜi³{~ÊÈ¨{Ñ~Ê
0É³wåw0É³w 
tÑ¨ËÑÑÜÓiw
Ñ¨ÒKÑØÈ¨{ÑÇÊØu
$ÒÚ¨ØÑÌ³iÑÜÜËÑ
The french connection
Ý³ÈÐ{~ÊÉ¨{Ó³É{ÑV
ÐÉ³ÈØ/Ç{9Ò~ÐÑV
&Ì{.Ò{³É¨V~Ò
EIΔHΣEIΣ
.ÈÓTÉ{Ñ³iØ³Ñ{ËÑØ
¨ËØÑ~ÉÈÓØw 
EIΔHΣEIΣ - (E)
åÚÜi³{~ÊÈ¨{Ñ~Êw 

ΡΙΚ2

ÑÇÏÚÕÔÇÖËÍÑÒÜÈÏÙÓÄÚÕßÇÖÄÁÔÇ
ÊÏÖÒÄÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ!
ËÑËÃÔÕÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÖÕßÁÞËÏ
ÖËØÃÖÕßÖØÕÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÚÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏÚÎÝàÜÂÝÚÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÝ
Ëß¦ÒÜÚÎÝÙÚÕÔØÇÚÙÏÙÓÄËÖÇØÞÏÇÑÂÝÖÄÒÎÝÓËÚÏÝÒÃÍËÝËßÑÇÏØÃËÝ
ËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓËÚÇÔÇÙÚ×Ô
¬ÕÆÌÕÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏ
Ö¦ÔÚÜÝÙËÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÇÔ¦ÒÇÌØÕÑÇÏÇØÑËÚÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÑÜÓÏÑÄËÔ×ÄÖÜÝËÃÖÇÓËÓËÍ¦ÒÕØÄÒÕÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏÎÓÕßÙÏÑÂ
ÖÄÚÎÔ×ØÇÖÕßÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÚÕÔ
ÖØÃÔÍÑÙÚÏÔÕ¬àÇÈÁÔÚÈØÃÙÑËÏ
ËÑËÃÁÔÇÔÓÁÔÚÕØÇÙÞËÊÄÔÍÏÇÚÇ
Ö¦ÔÚÇÇÖÄÚÕÖ×ÝÔÇÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÇÑÕØÃÚÙÏÇÓÁÞØÏÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝ
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Εδινα την ψυχή μου στο τραγούδι
Ο Σταμάτης Κόκοτας μιλάει στην «Κ» για τη ζωή του, τις επιτυχίες του, τον Ωνάση, τις γυναίκες, τον νέο του δίσκο
Συνέντευξη στη ΓΙΩΤΑ ΣΥΚΚΑ

Ετρεχε ~Ñ{ÉÑoÉØtÈÒ¨ÉÉ³ÑÈ³~Ëi³Vi³ÑTÖ³i³ÑVÓÑ{ÂÑ
ÌÊÚÉÜÑV³¨ÑÖ³É³~ÑKÑÜÒu

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Ηταν μέσα ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
ÓÇÚÕÛßÓ¦ÓÇÏÙÇÔÇÂÚÇÔÞÛËÝ!
ÐÜÇÖÄÚÕÄÔÇØÝ®ÑÕÓÉÄÝËßÛßÚËÔÂÝÑÇÏÞÇÓÕÍËÒÇÙÚÄÝÕÚÇÓ¦ÚÎÝ ÄÑÕÚÇÝÊÏÇÙÞÃàËÏÈÏÇÙÚÏÑ¦
ÚÎÔÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß©ÏÕÊÎÍÕÃÚÕÔ
ÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÑÇÏÚØÇÈÕÆÔÞËÏØÄÌØËÔÕ!ËÏÇÙÕßÚÇÓ¦ÚÎ®ÞÇÏØËÚÕÆÔËÍÑ¦ØÊÏÇÑËÃÔÕÝÇÔÚÇÖÕÊÃÊËÏÇØÞÕÔÚÏÑ¦ÑÇÏÖËØÔ¦ÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÓËÙÈËÒÚ¦ÊÇÇÌÂÔÕÔÚÇÝÔÇÇÞÔÕÌÁÍÍËÏÓÄÔÕÎÍßÇÒ¦ÊÇÇÖÄÚÕÙÁÔÏÕÑÕÙÚÕÆÓÏ
ØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÈØËÛÂÑÇÓËÙËÁÔÇÑÇÌÁÊÃÖÒÇÙÚÕÔÍÏÕ
×ÙÚÎÙÚÎÒËÜÌÄØÕßÍÍØÕÆ ÇÏ
ÄÖÜÝÚÄÚËÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÏÝÚØËÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÖÕßÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÇÔÙË
ÇßÚÁÝÚÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÂØÛËÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÖØ×ÚÕÝÙÚÕØÇÔÚËÈÕÆÑÇÏÇÝÖÂÍÇËÃÑÕÙÏÒËÖÚ¦ÔÜØÃÚËØÇÇÖÄÚÎ
ÙßÓÌÜÔÎÓÁÔÎ×ØÇ
ªÏÍÁÒÇÊÃÑÕÙÚÕÆÓÏÒËßÑÄÖÕßÑ¦ÓÏÙÕ¦ÙÖØÇÓÕÑÇÙÃÔÏÇÓÇÑØÏ¦
ÓÇÆØÇÓÇÒÒÏ¦ÄÖÜÝÚÕÔÛßÓÄÓÇÙÚË
ÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÓË
ÚÏÝÊÏ¦ÙÎÓËÝÌÇÈÕØÃÚËÝ¬ÇÖØ¦ÙÏÔÇÓ¦ÚÏÇÁÞÕßÔÚÎÔÃÊÏÇÒ¦ÓÉÎÑÇÏ
ÕÚÇÓ¦ÚÎÝ ÄÑÕÚÇÝÚÎÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÚÕßËßÍÁÔËÏÇÃÔÕßÔËÒÒÎÔÏÑÄÑÇÌÁÓËÚÎÑÕÓÉÂÙÆàßÍÄ
ÚÕßÎÕÖÕÃÇÇÖÕÙÆØÛÎÑËËßÍËÔÏÑ¦
ÄÚÇÔÐËÑÃÔÎÙËÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔ
ËÖÇÔ¦ÑÇÓÉÂÚÕß¬ÕÔËÃÊÇÓËÙÚÕ
ÇÒÒÏÓ¦ØÓÇØÕÙÚÕÇÌÏÁØÜÓÇÍÏÇ
ÚÕÔ¡ÃÑÎËÕÊÜØ¦ÑÎÔÇÚØÇÍÕßÊ¦ÚÕÔ ÇÎÓÄ®ÑÇÏÚÕÚØ×ÙËÚÕ
ÙÚØ×ÓÇÙÕßÍÏÇÊßÕ®ÓËÚÕØËÌØÁÔ
Ó¦ÒÏÙÚÇÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦©ÓÜÝÙËÒÃÍÕ
ÑÇÏØÄÑßÑÒÕÌÕØËÃÔÁÕÝÚÕßÊÃÙÑÕÝ
ÓËÚÃÚÒÕ©ÒÇÍÏÇÓÁÔÇËÃÙÇÏËÙÆ®
:VUHY4\ZPJ,SP[L
ÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇ"ËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÖËÃÚË
ÇÑØÏÈ×ÝÓÇÔÚ¦ÓÖÇØ¦ÄÚÏËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßÛÇÇÖÕÒÇÆÙËÏÕ
ÑÄÙÓÕÝ®ÒÁËÏÓËÙÏÍÕßØÏ¦ÍÇÃÔËÏ
ËÔÚÄÝÚÜÔÎÓËØ×ÔÙËJKÑÇÏÈÏÔÆÒÏÕÓËÙßÔÛÁÚÎÚÕÔ¦ÔÕËÜØÍÕßÒ¦ÑÇÏÙÚÏÞÕßØÍÄÚÕÔÚÇÆØÕÇÒÇÔ¦ÑÎÃÔÇÏÑÇÒ¦ÒÇáÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÍÏÇÚÃÐÁØËÚËÄÚÏËÃÓÇÏËÖÏÒËÑÚÏÑÄÝ
ÑÇÏÙÚÕÔÙÚÃÞÕ¬Õ¸©ÔËÏØÕÇÖÇÚÎÒÄ¹ÚÕßÖÄÙÚÕÒÕß ÇÒÊ¦ØÇÑÇÏ
ÚÎÝßÚßÞÃÇÝÇÖÇÍÏÇÔÔÕÖÕÆÒÕß
ËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÙÕßÐÁÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ¸ÏË
ÓÕß¹ËÖÃÙÎÝÚÕßÖÄÙÚÕÒÕßÑÇÏ
ÚÕßËßÚÁØÎÇÖÇÊÄÖÕßÒÕßÖÕß
ÁÍØÇÉËÑÇÏÚÕÔ¸¬ØËÒÄ¹ÙËÓÕßÙÏÑÂÏ¦ÔÔÎÖÇÔÕÆÑÇÏÖÄÙÇ¦ÒÒÇ®
²ÜØÃÝÖÕÆØÕÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÇÑÄÓÎÓÏÇÙßÔÂÛËÏÇÖÕßÁÑÕÉË¦ÔË
ÇßÚ¦ÕÆÚËÇÔÇÖÚÂØÇÊËÔÁÞÜ®ÍËÒ¦ËÏÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕß
ÙÇÑÇÑÏÕÆßÓ¦ÓÇÏÊÏÎÍÂÙËÏÝÕÓÕÚÁÞÔÜÔÚÕßÄÚÏÚÇÙÇÑ¦ÑÏÇÚÕß ÄÑÕÚÇËÃÞÇÔËÙÜÚËØÏÑÂÚÙÁÖÎØÇÓÓÁÔÎÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÓÖÇÃÔÕßÔÄØÛÏÇ

«Γράφω ³ËTÈØV³Ð{~¨ÌK{ÈÒ¨TÉ{ÛÉ×KÒÐÑ{³Ë³Ñ0iÇÊ¨ÓÉ{Ñ³iÑË¨É{ØÌØÓ¨TÉ³Ñ{u

Αν δεν εμφανίζομαι
συχνά, είναι γιατί
η νυχτερινή διασκέδαση
άλλαξε, δεν έχει
τον κόσμο
που είχαμε εμείς.
ÚÇÞÇØÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇÍÏÇÔÇÓÁÔÕßÔ
ÑÕÒÒÇØÏÙÚ¦¬ÕÐÁÌßÍËÑÕÒÇÑËßÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎÔËØ×ÚÎÙÎÄÓÜÝ
ËÃÞÇÔÔÇÚÕÒÁÔËÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕß
ÖÄÙÕÇÔÕÏÞÚÕÞÁØÎÝÂÚÇÔ
ÒÕÆÙÏÕÝÙËÇÏÙÛÂÓÇÚÇÄÞÏ
ÙËÒËÌÚ¦ÏÇÚÃÇßÚÄÝÚÇÒËÌÚ¦ÚÇ
ÙÑÕØÖ¦ËÏÊËÔÚÕßÝÊÃÔËÏÙÎÓÇÙÃÇ®
ÚÙÏËÃÞËÖËÏÕÇÓÖÁÚÇÝÍÏÇÚÕÔ ÄÑÕÚÇÙÚÎÔÜ¦ÔÔÇ ÒËÏ¦ÙÏÕß ÇÏ
ÎÈØÄÞÇÁÖÏÖÚË¯ÙÚØÁÏÚÛØÕß®
ËÑÊ§ÚÁÌÏËÒ¦ËÏÙÇÔÚÕÇÑÕÆËÏ
Ø¦ÍÓÇÚÏËÍ×ÑßÔÂÍÎÙÇÚÎÔÇÍ¦ÖÎÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏÚÎÔÑÁØÊÏÙÇ¬Õ
ÓßÙÚÏÑÄÚÎÝËÖÏÚßÞÃÇÝÓÕßÂÚÇÔÄÚÏ
ÁÊÏÔÇÚÎÔÉßÞÂÓÕßÙÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ
©ÖÕßÖÂÍÇ¦ÌÎÙÇÚÎÙÌØÇÍÃÊÇ
ÓÕß!ÚÎÔËØÓÎÔËÃÇ©ÒÇÇßÚ¦Ñ¦ÔÇÔËÚÕÔÚÇÓ¦ÚÎÔÇÁÞËÏÖ¦ÔÚÇÁÔÇ
ÞÇÓÄÍËÒÕÍÏÇÚÕÔÑÄÙÓÕ®
ËÔÂÔÚÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇÑÇØÏÁØÇÝ
ÇÔÓËÚØÂÙÕßÓËÇÖÄÚÕ ÄÚÇÔ
ÐËÖØÄÈÇÒËÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕßÚÇÆØÕßÇØÞ¦ÑÕßÙÇÔÚÕÔÁÕÇÙÚÁØÏ

ÔÖØÕÙÛÁÙÕßÓËÑÇÏÚÇÞØÄÔÏÇÖÕß
ÂÚÇÔÙÚÕÇØÃÙÏËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÒÒ¦ÇÖÕÌËÆÍËÏÔÇÚÇÓËÚØÂÙËÏ!
¬ÏÔÇÒÁÓËÚ×ØÇÇÔÚÇÓ¦ÚÎÝËÃÓÇÏËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÝ©ÚÏÖËØÃÓËÔÇ
ÇÖÄÚÕÔÑÄÙÓÕÓÕÆÚÕÁÊÜÙËÑÏËÍ×
ÚÕßÁÊÜÙÇÄÚÏÊËÔÖËØÃÓËÔË©ÚÏ
ÚØÇÍÕÆÊÎÙÇÁÍÏÔËÙÕßÐÁ®
ÚÏÝÏÖÒÕÖËÔÏÁÝ®ÚÕßÏ×ØÍÕß
ÑÇÒËÔ¦ÑÎÓËÚÕßÝÕßÍÏÕßÑÒ¦ÑÎ
ÇÖÇÓÏÞÇÂÒÕÔËÇØÄÝÚÇÓ¦ÚÎÝ
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÔÇÖÇÃàËÏÓÖÕßàÕÆÑÏÙÚÎÔÕØÞÂÙÚØÇ¬ÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÚÕß©ÛÜÔÇÚÇÞØÄÔÏÇ®ÑÇÏ¡Ë
ÚÏÑÇØÊÏ¦ÔÇÙ»ÇÖÕÞÇÏØËÚÂÙÜ®ÙË
ÙÚÃÞÕßÝ§ÃÑÕßÑ¦ÚÙÕßÑÇÏÓÕßÙÏÑÂÚÇÆØÕßÇØÞ¦ÑÕßÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇ
ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔÇÖÇÓÏÞÇÂÒ
ÄÓÜÝÇÍÇÖÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÔ ÄÑÕÚÇÙÚÕÔÇÓËÙÎÓÁØÏ®ÖÕßÈÍÂÑËÙÚÎÔ*VS\TIPH¬ÄÚËÁÒÇÓÉËÚÕ
¦ÙÚØÕÚÕß¢ØÁÙÑÏÇÓËÒÜÊÏÑÂÌÜÔÂËßÍÁÔËÏÇÙÚÏÈÇØÄÆÌÕÝÓÖÕÒÏÇÙÓÁÔÕÓËÑ¦ÚÏÇÖÄÚÎÊÏËÛÔÂ
ÖÕÖÚÎÝËÖÕÞÂÝ¬ÁÒÕÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÑÇÏÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÞØÄÔÏÇÎÞÕÍØÇÌËÃÚÎÓÃÇËÖÏÚßÞÃÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÒÒÎÓËÚÕßÝÇØÞ¦ÑÕ
¡ÕÆÚÙÎ ÇÒÊ¦ØÇÖÇÔÄ²ÇÚàÎÔ¦ÙÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔ¬ÙÏÚÙ¦ÔÎÑÇÏ
ÚÕÔËÕÊÜØ¦ÑÎ ÇÏÇÖÄÙÚÏÞÕßØÍÕÆÝÁÔÇÝÑÏÁÔÇÝ!Ñ¦ÚÙÕÝÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝÇÖÇÍÏÇÔÔÕÖÕÆÒÕß
ÇÖÇÙÚËÌ¦ÔÕß
©ÖÇÚÁØÇÝÂÚÇÔÍÏÇÚØÄÝÑÇÏÎ

ÓÎÚÁØÇÚØÇÖËàÏÑÄÝÓÁÔÇÓËÑÁØÊÏÙËÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ®¡ÏÇÑÏÛ¦ØÇÖÕß
ÚÕßÞ¦ØÏÙËÎÓÎÚÁØÇÚÕßÙÚÇ
ÚÕÔÐËÓß¦ÒÏÙËÓËÚ¦ÖÂØËÓÁØÕÝ
ÙÚÕ¬ØÃÕ¡ÖØÇàÃÒÂÍËÙÚÕÇØÃÙÏ
ÔÇÙÖÕßÊ¦ÙËÏÏÇÚØÏÑÂÄÖÜÝÂÛËÒË
ÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÄÓÜÝËÑËÃ¦ØÞÏÙËÚÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏÙËÑÇÓÖÇØÁ

Δίπλα στον Αζναβούρ
ÑÇÔÇÑÇÏÖÕÒÒÂÚÎÒËÄØÇÙÎ
ÃÖÒÇÙËÓËÍ¦ÒÕßÝÙÇÔÚÕÔàÔÇÈÕÆØÚÕÔÏÒÓÖÁØ¡ÖËÑÄÑ¦ÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÚÇÒÃÇÓËÚÕÔ¬àÏ¦ÔÏ
¡ÕØ¦ÔÚÏÒËÏÉÇÕÑÚ×ÞØÄÔÏÇ
ÊÕßÒËÏ¦ÖÂÍÇÏÔËÖÕÒÆÑÇÒ¦ÂÓÕßÔ
ÖÇÔËßÚßÞÂÝÂÛËÒÇÔÇÓËÃÔÜÒÒ¦
ÕÚÇÆØÕÝÇØÞ¦ÑÕÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÕÌËÃÒÜÖÕÒÒ¦ÓËËÃÊËËÑËÃÑÇÏÓÕß
ÖØÄÚËÏÔËÔÇÍßØÃÙÜÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÎÇÒÒÃÇÈØÂÑÇÑÇÏÚÕÔ¡ÃÑÎ
ÖËÏÚÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÂÚÇÔÔÇÚØÇÍÕßÊÂÙÜÁÔÇÁØÍÕÚÕßÚËÒÏÑ¦ÚÕ
ËÃÖËÓÏÇ¦ÒÒÎÑßØÃÇ¬ÕÓÖÇÓÁÍÏÔËÖØ¦ÍÓÇÚÏÚÕ ÓËÚÕÔÚÇÆØÕÑÇÏÚÕ¸ÔÇÓËÙÎÓÁØÏ¹ÖËÏÚÇ
ÚÕ¸©ÔËÏØÕÇÖÇÚÎÒÄ¹ÚÕß ÇÒÊ¦ØÇ
ÑÇÏÖÄÙÇÇÑÄÓÎ®
¢ÜÔÂÍÒßÑÏ¦ÓËÇÃÙÛÎÓÇÁÊËÙË
ÓËÚÎÔËßÍÁÔËÏÇÑÇÏÚÕÙÚßÒÖÕßßÏÕÛÁÚÎÙËÚÇÔÊÏÑÂÓÕßÏÊÁÇ ¦ÖÕÏÕÏÓÕßÖØÄÚËÏÔÇÔÔÇËÓÖÕØËßÚ×
ÚÏÝÌÇÈÕØÃÚËÝÇÒÒ¦ÈØÂÑÇÔÈÕßÔÄ
ÇÖÁÔÇÔÚÏ®ÔÜÙÚÂËÚÇÏØËÃÇÒÁÔË
ÚÕßÁÊÏÔËËÑÇÚÊØÇÞÓÁÝÍÏÇÔÇ

ÚÏÝÐßØÃÙËÏÊÏÇÌÎÓÃàÕÔÚÇÝÚÇÐßØÇÌ¦ÑÏÇÚÎÝ©ÑÄÙÓÕÝÓËÖÃÙÚËÉË
ÑÇÏÓËÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÔÊËÔËÓÌÇÔÃàÕÓÇÏÙßÞÔ¦ËÃÔÇÏÍÏÇÚÃÎÔßÞÚËØÏÔÂÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎ¦ÒÒÇÐËÊËÔÁÞËÏ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßËÃÞÇÓËËÓËÃÝ®
¡ËÄÒÕßÝÚÕßÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÒÁËÏÚÇÖÂÍÇÏÔËÑÇÒ¦¡ËÚÕÔØÎÍÄØÎ¡ÖÏÛÏÑ×ÚÙÎÊÕßÒËÆÇÓË
ÞØÄÔÏÇÓÇàÃÑÇÏÖÕÚÁÊËÔËÃÖÇÓË
ÕÁÔÇÝÙÚÕÔ¦ÒÒÕÔÑ¦ÚÏÖÏÕÖÁØÇ
ÖÄÚÏÝ ÚÕÈØ¦ÊßÓÁÞØÏÚÕÐÎÓÁØÜÓÇÍ×ÊÕÆÒËßÇÑÇÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÍÏÇÚÃÕ¥Ô¦ÙÎÝÓÕßàÎÚÕÆÙË
ÔÇÚØÇÍÕßÊ¦ÜÍÏÇÚÕßÝÊÏ¦ÙÎÓÕßÝ
ÑÇÒËÙÓÁÔÕßÝÚÕß®
ÃÞËÇÑØÏÈ¦ÞÄÓÖÏÑÇÏÖÕÒÒ¦ÖÕÒßÚËÒÂÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÒÒ¦ÄÞÏÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÙÚÇØËÔÚÕÑÇÚÇÊËÞÄÓÕßÔ®©ÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÜÝ
ÕÊÎÍÕÆÇÍ×ÔÜÔÌÏÍÕßØ¦ØÏàÇÔÙÚÇ
ÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÇ¡Õß¦ØËÙËÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÎÚÇÞÆÚÎÚÇÁÖÇÏÐÇÄÙÕÂÛËÒÇÚ×ØÇÕÆÚËÚÕÑÇÈÇÒ¦Ü®ÃÞË
ÄÔÚÜÝÑÇÏªÕÒÝªÄÏÝ"ÁÈÇÏÇËÃÞÇ
ÚÎÔÁÊÜÙÇ ÇÏ¦ÒÕÍÇËÃÞÇÍ×ÑÇÏ
Õ¡Ö¦ØÒÕÝ©ÚØ¦ÚÕÝÙÙÏÕÔßÙÃÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÖÕÒÆÇØÍÄÚËØÇ
ÃÞËÑ¦ÚÏÒÃÍÇ®ÓËÏÔËÑ¦ÚÏÇÖ»ÄÒÇ
ÇßÚ¦ÇÖÕÚÇÓÃËßÙË"ÔÚ¦ÐËÏÑÇÒ¦
ËÃÓÇÙÚËßÖ¦ØÞÕßÔÞËÏØÄÚËØÇÍÏÇÔÇ
ÓÎÔÇÔÇÌÁØÜÚÇÑÇÚ×ÚÇÚÇ®
ÒÇÚØËÃÇÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔËÃÔÇÏ
ÁÔÇÇÑÄÓÎÑËÌ¦ÒÇÏÕÑÇÒ¦ÇßÚ¦
ÊËÔÚÇÒÁÓË¬ÇÑÕØÃÚÙÏÇÚÎÝËÖÕÞÂÝ

ÙËÄÒÕßÝËÑÊÂÒÜÔÇÔÚÕÔÛÇßÓÇÙÓÄ
ÚÕßÝÍ×¸ÓÏÒÕÆÙÇ¹ÙÚÎÔÉßÞÂÚÜÔ
ÍßÔÇÏÑ×ÔÒÒ¦ÂÓÕßÔÑÇÏÜØÇÃÕ
ÖÇÏÊÃÊËÔÂÓÕßÔÚÕßÖËÚÇÓÇÚÕÆ¬Ï
ÔÇÙÇÝÖÜ!ÂÓÕßÔÖËØÇÙÚÏÑÄÝÇÖÄ
ÚÎàÜÂÄÒÜÔÚÜÔÍßÔÇÏÑ×Ô ÇÏÓË
Ñ¦ÛËÚØÇÍÕÆÊÏÖÕßÍÏÔÄÚÇÔÖ¦ÔÚÇ
ÔÁÕÙÕßÐÁÕÏÇÍ¦ÖËÝÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇàÄÔÚÕßÙÇÔ®
©¥Ô¦ÙÎÝÚÕßËÃÞËÇÊßÔÇÓÃÇ©
ØÃÙÚÕÝÓËÐËÞ×ØÏàËÑÇÏÎ¡ÇØÃÇ
ÓÕÆÁÒËÍË¸ÚÏÍÒßÑ¦ÖÕßÚØÇÍÕßÊ¦Ý
ÚÇÓ¦ÚÎ¹¡ËÚÎ¡ÇØÃÇÊËÔÂÚÇÔ
ËÆÑÕÒÕÔÇÓÏÒÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÊËÔÙßàÎÚÕÆÙÇÓËÖÕÒÆÒÃÍÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
¬ÎÝÞ¦ØÏÙÇÄÓÜÝÁÐÏSVUNWSH`ÊÏÑ¦
ÓÕßÚÇÕÖÕÃÇ¦ÑÕßÍËÑ¦ÛËÈØ¦Êß
ÄÚÇÔÂÛËÒËÔÇÐËÑÕßØÇÙÚËÃ²¦ØÎÑÇÖÕßËÃÞÇÚÎÔÚÆÞÎÔÇÍÔÜØÃÙÜ
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÑßØÃÇ©ÓËÍ¦ÒÕÝ¥Ô¦ÙÎÝ
ÊËÔÑÕÏÓÄÚÇÔÖÕÒÆÖÁÙÚØËÌÇÇÖÄ
ÚÕÓÇÍÇàÃÚÕÖØÜÃÑÇÏÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÊÆÕ×ØËÝÆÖÔÕßËØÞÄÚÇÔÕÕÊÎÍÄÝ
ÚÕßÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÓÕßÑÇÏÓÕß
ÁÒËÍË¸ÙÂÑÜÚÕÇÌËÔÚÏÑÄËÃÖËÔÇ
Ö¦ÓËÙÚÕÔÑÕØÖÏÄ¹ÁØËÏÝÓËËÒÏÑÄÖÚËØÕÑÇÏÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÚÇÔËÐÇÏØËÚÏÑÄÝÕØÃÙÚÕÝ¸ÚÇÓÇÚ¦ÑÎÄÒÇ
ÑÇÒ¦"¹ÁÒËÍËqÓËØÜÚÕÆÙË!¸¬ÕÔ
ÒÁÐÇÔÊØÕÖ×ÝÚÕÔÈÒÁÖËÏÝÕÊÎÍËÃ
ÑÇÒ¦"®Ù»ÚÇÔÇÓÎÔÚÇÛßÓ¦ÓÇÏ
¡ËÖËÏØ¦àËÏ¯®
ÚÇÚÕßÊËÔÈÍÇÃÔËÏÖÕÒÆ
ÖÃÚÏÑ¦ÚÏÛÇÈØÜÔÇÑ¦ÔÜÍØ¦ÌÜÙÚÃÞÕßÝÚÕÓÏÑØÄÈÏÕßÖ¦ØÞËÏ
ËÔÌÕÈ¦ÓÇÏÚÃÖÕÚÇ¬ÎàÜÂÖØÁÖËÏÔÇÚÎÔÖÇÃØÔËÏÝÄÖÜÝÁØÞËÚÇÏ®
¡ËÊÆÕÍ¦ÓÕßÝÚØÃÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏ
ÊÆÕËÍÍÄÔÏÇÖ×ÝÔÏ×ÛËÏÙÚÕÔØÄÒÕ
ÚÕßÖÇÖÖÕÆ"¬àÁÔÚÒËÓÇÔÓËÄÒÕßÝ
ÇßÚÄÝËÃÔÇÏÕÚÇÓ¦ÚÎÝ®ËÜØËÃ
ÄÚÏÂÚÇÔÑÇÒÄÝÖÇÚÁØÇÝ"ÔÚ¦ÐËÏ
ËÒÇÚÚ×ÓÇÚÇÁÞËÏÄÒÕÝÕÑÄÙÓÕÝÒÒ¦ËÃÔÇÏÚÄÙÇÖÕÒÒ¦ÚÇÖØÕÚËØÂÓÇÚÇÖÕßÚÇÑÇÒÆÖÚÕßÔÄÒÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÓÇÛÇÃÔËÚËÚÇÓßÙÚÏÑ¦ÓÕß®
ÖËÏÚÇÓÕßÊÃÔËÏÚÕÞÁØÏÇßÚÂËÃÔÇÏÎàÜÂÚÕÆÚÇÓ¦ÚÎÞ¦ØÎÑÇ®
ÊÃÔÕÔÚÇÝÚÁÒÕÝÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎÑÇÏ
ÇÌÂÔËÚÇÏÓËËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄÙÚÕÔ
ÌÇÑÄÚÕß§ÃÑÕß ÕÑÑÇÒÏ¦àÎÚ×ÔÚÇÝÙßÍÍÔ×ÓÎÍÏÇÚÎÔÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎ®ÇÖÄÚÕßÝÊÏÖÒÇÔÕÆÝÛÇÓ×ÔËÝÚÕßÑÇÌÁ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Σταθερά υψηλή ποιότητα από το «Κέρτις» στη Γεννάδειο
ÙÚÕ ÁØÚÏÝÚÕÑÇÏÁÑÚÕÚËÁÞËÏ
ÚÏÓÎÛËÃÓËÖÒÂÛÕÝÊÏÇÑØÃÙËÜÔ
¡ÁÙÇÇÖÄÚÇÁØÍÇÖÕßËÖÁÒËÐË
ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÐËÊÃÖÒÜÙËÖÒÂØÜÝÚÕÚÇÒÁÔÚÕÚÎÝÙËÄÚÏÇÌÕØ¦
ÚÎÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÁÑÌØÇÙÎËÑÃÔÎÙËÚÎÈØÇÊÏ¦ÓËÚÎ
ÕÔ¦ÚÇÇØÙËØËÓËÃàÕÔÇÚÕß
¡ÄÚÙÇØÚÁÔÇÁØÍÕÓÕÔ¦ÞÇÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÇÖÒÄ!ÄÖÜÝÚÄÙÕÙßÞÔ¦

Η νεαρότατη Τζάνις
Καρίσα εγκαινίασε
τις βραδιές
με ένα εντυπωσιακό
ρεσιτάλ πιάνου.

Η νεότατη 0ÇÒ{ØÑ¨ËÑÑÌ³iÙiËÑÉo~Ñ{ËÑÉ³×É³{Ì~Ö~Ü
ÐÈ{~É~ÙiÜÉ³iÉÒÙÉ{

ÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕß
ÙßÔÛÁÚÎÁÚÙÏÑÇÏÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÙÆÔÛËÙÎÕÏÊßÙÑÕÒÃËÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÚËÞÔÏÑÁÝÇÒÒ¦ËÑÌØÇÙÚÏÑÁÝÙÌÇÒ×ÝÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇ

ÔÇËÃÔÇÏÄÒÕÏÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÌÛÄÍÍÕÏÙÚÎÔ×ØÇÚÕßÝÑÇÏÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÇÒÒ¦ÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÚØ¦ÎÖÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÛÇÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃÎÓËÒÜÊÏ-

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Πέμπτη ÞØÕÔÏ¦ÍÏÇÚÏÝ§ÆÞÚËÝÑÒÇÙÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝ®ÙÚÎËÔÔ¦ÊËÏÕÏÈÒÏÕÛÂÑÎÓÏÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÎÕÖÕÃÇ
ÚËÃÔËÏÔÇÍÃÔËÏÛËÙÓÄÝÑÇÏÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÕÏÌÏÒÄÓÕßÙÕÏÖØÕÙÈÒÁÖÕßÔ
ÓËÇÔßÖÕÓÕÔÎÙÃÇÑÇÛ×ÝÚÕÌÛÏÔÕÖÜØÏÔÄÇÛÎÔÇáÑÄÓÕßÙÏÑÄÚÕÖÃÕÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚÇÛËØ¦¦ÔßÊØÕ
²¦ØÎÙÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝ
ÈÇØÚÝÙÚÇÚÁÒÎËÖÚËÓÈØÃÕßÇßÚÄÝÕÑÆÑÒÕÝÙßÔÇßÒÏ×ÔÙÎÑ×ÔËÏ
ÓËËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÙßÔÁÖËÏÇÚÎÔÇßÒÇÃÇÑ¦ÛËÇÛÎÔÇáÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÙËàÄÔÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ßÉÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕßÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÇÖÄÌÕÏÚÕÏÑÇÏÑÇÛÎÍÎÚÁÝ
ÚÕßÖËØÃÌÎÓÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß¡ÕßÙÏÑÂÝ ÁØÚÏÝÚÜÔ
¢ÁÚÕÝÕÏÈØÇÊÏÁÝÐËÑÃÔÎÙÇÔ
ÙÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕßÓËÁÔÇÏÊÏÇÃÚËØÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔØËÙÏÚ¦ÒÖÏ¦ÔÕß
ÔËÄÚÇÚÎ¬à¦ÔÏÝ ÇØÃÙÇßÖÄÚØÕÌÕÝÚÕßÏÊØÆÓÇÚÕÝÖÕßÙÚÎØÃàËÏ
ÕÙÖÕßÊÇÃÕÝ ÏÔÁàÕÝÖÏÇÔÃÙÚÇÝ
ÇÔÍÑÇÔÍÑÐËÑÃÔÎÙËÙÖÕßÊÁÝ

ÑÂÍØÇÓÓÂÑÇÏÕÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÛÇÇØÛØÜÛËÃÚÕÓÕßÙÏÑÄ
ÑËÃÓËÔÕÙËËÔÄÚÎÚËÝÓËÔÄÎÓÇ
×ÙÚËÚÕÁØÍÕÔÇÓÎÔÑÇÚÇÒÂÐËÏ
ÑÇÚÇØØ¦ÑÚÎÝÇÖÄÔÄÚËÝÇØ¦

ÚÎÔËÆÒÕÍÎÇÍÜÔÃÇÚÜÔÖØ×ÚÜÔ
ÒËÖÚ×ÔÎ ÇØÃÙÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑËÇØÞÏÑ¦ÞØÜÓÇÚÃàÕÔÚÇÝÑ¦ÖÜÝ
ÓÎÞÇÔÏÑ¦ÚÏÝÌØ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÄÙÕ
ÖËØÔÕÆÙËÎ×ØÇÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÄÒÕ
ÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎËßÇÏÙÛÎÙÃÇÑÇÏ
ËÒËßÛËØÃÇÜÝÖØÕÝÚÎÔÁÑÌØÇÙÎ
ÚÎÊÎÓÕÌÏÒÂ©ßÍÍØÏÑÂªÇÉÜÊÃÇ®ÇØÚÕßÏÙÚÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙËËÃÞËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇËÖÏÊËÃÐËÏÚÎÔÚËÞÔÏÑÂÑÇÏÊËÐÏÕÚËÞÔÏÑÂ
ÚÎÝ¦ÔËÙÎÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÊÆÔÇÓÎ
ÎÕÖÕÃÇÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÁÔÚÇÙÎ
ÚÕßÂÞÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÑÚÏÓÎÛËÃÑÇÒÆÚËØÇÙËÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÃÛÕßÙÇ
ÏÕÞÇÒÇØÂÙÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝ
ÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÎÖÏÇÔÃÙÚØÏÇ
ÁÊÜÙËËØÓÎÔËÃËÝÓËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊÏÇÈÇÛÓÃÙËÏÝÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇËÑÃÔÎÙËÓËÚÕ
ÖØ×ÚÕØËÒÕÆÊÏÕÙËÓÏËÒ¦ÙÙÕÔÇÇÖÄÚÇÁÐÏÚÕßÁØÍÕßÚÕß
¡ÁÔÚËÒÙÕÔÑÇÏÇÖÁÊÜÙËËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÚÎÌÕÆÍÑÇÖÕßÚÕÇÑÕÒÕß-

ÛËÃßÔÁÞÏÙËÞÜØÃÝÊÏÇÑÕÖÂÓËÚÇ
¬ÁÙÙËØÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÍÏÇÖÏ¦ÔÕ®ÁØÍÕ ÚÕß¡ÖØÇÓÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÇÖÇÏÚÎÚÏÑÁÝÙßÔÛÁÙËÏÝÖÕßÖØÕâÖÕÛÁÚÕßÔÙËÃÙÕÈÇÛÓÄÚËÞÔÏÑÂ
ÑÇÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÜØÏÓÄÚÎÚÇ
ÖÕÚËÒÕÆÔÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÙßÔÛÁÙËÏÝÚÕß¡ÖØÇÓÝÍÏÇÖÏ¦ÔÕÑÇÏÎ
ÕßÙÃÇÚÕßÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÞËÊÄÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔÁÑÌØÇÙÎËÖËÏÊÂ
ËÑËÃÚÎÔÚÕÖÕÛËÚËÃÕÃÊÏÕÝÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕßÝÄÖÜÝÍÔÜØÃàÕßÓËÇÖÄ
ÚÎÔÇÒÒÎÒÕÍØÇÌÃÇÚÕßÓËÚÎÔ Ò¦ØÇÕÆÓÇÔßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ßÖÕÚÏÓ¦ÑÇÔËÃÝÚÎÔÑÇÛÇØ¦ÓÕßÙÏÑÂÇÐÃÇÚÕßÝÚÕÇØÓÕÔÏÑÄÑÇÏ
ØßÛÓÏÑÄÚÕßÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔ©ÓÜÝ
ÄÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏËØÍÇÒËÃÇÙÚÇÞÁØÏÇÚÕß¡ÖØÇÓÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ËÑÌØ¦ÙËÏÓËÚÎÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂ
ÚÕßÍÒßÑÆÚÎÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÖ¦ÛÕÝÚÇ
ÈÇÛÏ¦ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚ¦ÚÕß¬ËÞÔÏÑ¦
¦ÓËÓÖÚÎÎ ÇØÃÙÇÌ×ÚÏÙËÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÇßÚÄÓËÚÎÔÑÇÛÇØÂÓÇÚÏ¦
ÚÎÝÎÒÏÑÃÇÝÚÎÝ

#EconCyprusSummit

15TH CYPRUS SUMMIT
Cyprus: Thriving unimpeded?
Europe: In need of a new narrative
More than 40 distinguished speakers from the USA & Europe
have conﬁrmed for the 15th consecutive year including:
Hazlis & Rivas advertising

John Peet

Nicos Anastasiades

Wess Mitchell

Klaus Regling

Political editor
The Economist

President
Republic of Cyprus

Former US assistant
secretary of state for European
and Eurasian affairs

Managing director
European Stability
Mechanism (ESM)

Nikos Christodoulides

Harris Georgiades

Yiorgos Lakkotrypis

Savvas Angelides

Minister of foreign affairs
Republic of Cyprus

Minister of ﬁnance
Republic of Cyprus

Minister of energy,
commerce and industry
Republic of Cyprus

Minister of defence
Republic of Cyprus

David Harris

Judith G. Garber

Anita Tuladhar

Elias Kassis

Chief executive officer
American Jewish
Committee (AJC), USA

Ambassador of the
United States of America
to the Republic of Cyprus

Mission chief for Cyprus
International Monetary Fund (IMF)

Vice-president North Africa,
MENA division, Total Exploration
& Production

NOVEMBER 4TH - 5TH 2019

In collaboration with:

Hilton Park Nicosia
www.hazliseconomist.com

www.cyprus2019.economist.com

The Economist Events for Greece,
Cyprus, Malta and southeast Europe
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