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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Επικίνδυνη η στάση
της Τουρκίας
στην Αν. Μεσόγειο
Η στάσης της Άγκυρας
στην Αν. Μεσόγειο είναι επικίνδυνη, εκτιμά
ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Ευάγγελος Αποστολάκης σε συνέντευξή του στην «Κ». Κατά την εκτίμησή του δεν υπάρχει κίνδυνος θερμού επεισοδίου με την Τουρκία και
λέει, ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής
πίεση προς όσους μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση. Μάλιστα, εξηγεί ότι επειδή οι Αμερικανοί θέλουν
να κρατήσουν κοντά τους την Τουρκία
έναντι οποιουδήποτε τιμήματος, οι
πιέσεις είναι χαλαρές, ενώ και η Ε.Ε.,
για άλλους ευνόητους λόγους, δεν
επιθυμεί να έρθει σε ευθεία σύγκρουση με την Τουρκία. Σελ. 8
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Τριμερής και πενταμερής πριν το τέλος 2019
«Ο γ.γ. του ΟΗΕ άφησε να εννοηθεί ότι σε όλες αυτές τις εργασίες θα προχωρήσει πριν από το νέο έτος»
Πριν εκπνεύσει το τρέχον έτος, θέλει
ο γ.γ. του ΟΗΕ να έχουν πραγματοποιηθεί τόσο η τριμερής διάσκεψη
όσο και η άτυπη πενταμερής, λέει
ο Τ/κ ηγέτης στη συνέντευξή του
στην «Κ», επιβεβαιώνοντας πλήρως
το πρωτοσέλιδο της «Κ» της περα-

σμένης Κυριακής, ότι ο Γκουτιέρες
επιμένει να τους έχει όλους ενώπιόν
του και δεσμευμένους στους όρους
αναφοράς, αν είναι δυνατόν, πριν
να υποβάλει την έκθεσή του τον
προσεχή Νοέμβριο. Μιλώντας για
τα εμπόδια στους όρους αναφοράς








Συνέντευξη
Μουσταφά
Ακιντζί
στην «Κ»

ο Μ. Ακιντζί ισχυρίζεται ότι και την
9η Αυγούστου 2019, ο Ν. Αναστασιάδης όπως έκανε τα τελευταία δύο
χρόνια, δεν αποδέχθηκε το έγγραφο
της 30ής Ιουνίου 2017, λες και υπάρχει άλλο. Αναφερόμενος στην κρίση
στην ΑΟΖ ο κ. Ακιντζί λέει ότι η Τουρ-

Στην Αθήνα για τη συμφωνία ο Μάικ Πομπέο

Σε ρυθμούς νέων
εξοπλιστικών η Ε.Φ.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Τα Μουσικά Ταλέντα
ανεβάζουν την ένταση
Η συμφωνία Υπ. Παιδείας και Πανεπιστημίου Κύπρου για διατήρηση του
Προγράμματος υπό την «κηδεμονία»
του Πανεπιστημίου, προκάλεσαν την
έντονη αντίδραση των βουλευτών της
Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Αρκετά μέλη της Επιτροπής κάνουν λόγο για ασέβεια προς τις υποδείξεις
του Σώματος, αλλά και την ανάγκη για
εξηγήσεις από τον ίδιο τον υπουργό.
Την ίδια στιγμή τα εμπλεκόμενα μέρη
κάνουν λόγο για σεβασμό στις νομικές υποχρεώσεις. Σελ. 6

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Σελ. 2
Απερήμωση και χαμηλές πτήσεις
ΠEΤΡΟΣ ΖΑΡΟYΝΑΣ
Σελ. 6
Το «Γιαβούζ» στο 7 σε μία επικίνδυνη γεωπολιτική συγκυρία
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Σελ. 13
Με το βλέμμα στον τελικό στόχο
ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Σελ. 13
Οι «ταραξίες» της σήμερον

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Στρατηγική
αμφίσημων
αποτελεσμάτων
Ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωνε την προσφυγή
της στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να καταγγείλει τις τουρκικές ενέργειες στην Αμμόχωστο, το «Γιαβούζ» έμπαινε στο οικόπεδο
7, προκαλώντας πανικό στο εσωτερικό για
το πώς η Κύπρος βάλλεται από παντού. Η
Λευκωσία επιζητεί μέτρα, τη στιγμή που
η χρονική συγκυρία διεθνώς δεν είναι με
το μέρος μας. Σελ. 3

ΑΜΥΝΑ

Σε περίοδο άνοιξης έχουν εισέλθει
τα εξοπλιστικά προγράμματα της
Εθνικής Φρουράς, τα οποία υλοποιούνται αθόρυβα και μεθοδικά. Τα
νέα αποκτήματα που παρουσιάστηκαν στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου δεν είναι τα μοναδικά που έχουν
παραληφθεί το τελευταίο διάστημα.
Εκτός από το σύστημα Αλεξάντερ
στην Κύπρο βρίσκεται αριθμός μη
επανδρωμένων αεροσκάφη για σκοπούς επιτήρησης. Εκτός από την αγορά και δεύτερου πλοίου για το Ναυτικό η Κύπρος ενδιαφέρεται και για
γερμανικά άρματα μάχης. Σελ. 3

κία και οι Τ/κ δεν πρόκειται να παραμείνουν με τα χέρια δεμένα, ενώπιον των εργασιών που διεξάγουν
ξένες εταιρίες για λογαριασμό των
Ε/κ στη θάλασσα και θα ήταν καλό
να υπάρξει πρόοδος στα ζητήματα
αυτά πριν από τη λύση. Σελ. 6

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι επιδιώξεις
Άγκυρας στην ΑΟΖ
Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής ο υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, με σκοπό την υπογραφή της νέας ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας. Παράλληλα, το γεωπολιτικό παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο περιπλέκεται μετά τις κινήσεις της Αγκυρας. Σελ. 17

Μετωπική Τραμπ
με Δημοκρατικούς
Εμφυλιοπολεμική η ατμόσφαιρα
Πώς να εξηγήσει κανείς την τόσο αυτοκαταστροφική συμπεριφορά Τραμπ; Αναλυτές υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να χωνέψει την αμφισβήτηση της νίκης του, το
2016, και θέλει να συντρίψει όλους όσοι
ενεπλάκησαν στις εναντίον του έρευνες.
Υπό αυτό το πρίσμα αναζητεί σωσίβιο από
Κίνα, Ουκρανία και Αυστραλία. Σελ. 22

Μείωση αιτήσεων
για πολιτογραφήσεις
Φρένο στις άδειες για πύργους
Μειωμένες ήταν από το Μάιο οι αιτήσεις
από επενδυτές τρίτων χωρών για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, λόγω των πρόσθετων μέτρων που λήφθηκαν. Δεν θα
δοθούν άλλες άδειες για πύργους, αφού
ήδη μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες
για τα επόμενα χρόνια. Οικονομική, σελ. 6

O Τσίπρας σαν ενήλικας στο πανί
Η «ηρωική αφήγηση» Βαρουφάκη και το θρίλερ του Κ. Γαβρά
Στην ταινία του Κώστα Γαβρά, που βασίστηκε στο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη,
ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζεται ως ηγέτης που λιποψύχησε και δεν τόλμησε να
δώσει τη χαριστική βολή σε μια Ευρώπη
που υποτίθεται πως είχε κλονιστεί από
το «Όχι» του ελληνικού λαού. Η ταινία,
όπως άλλωστε και το βιβλίο, που ο Guar-

dian τοποθέτησε στα «100 καλύτερα του
21ου αιώνα», είναι πειρασμός για όσους
αρέσκονται στα πολιτικά θρίλερ. Πολλοί,
ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το φιλμ είναι
κατάλληλο μόνο για πολιτικά «ανηλίκους»
που πιστεύουν ότι η Ελλάδα έπρεπε να
πέσει στον γκρεμό για να πετάξει προς
το μέλλον. Σελ. 19

Αισιοδοξία παρά τα κενά αέρος
Κινήσεις για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα λουκέτα
Το ντόμινο των αρνητικών εξελίξεων στο
τουριστικό πεδίο από τον περασμένο
Οκτώβριο, προκάλεσε μεγάλη ανησυχία
σε όλους τους φορείς του τουρισμού. Στα
λουκέτα της Cobalt και της Germania,
την κατάρρευση της Thomas Cook και
την αναστολή του πτητικού προγράμματος της TUS Air, ήρθε να προστεθεί η

Cyprus Airways, η οποία κινείται δικαστικώς κατά του κράτους, λόγω της απόφασής του να τερματίσει το σχέδιο αποζημίωσης προς τις κυπριακές εταιρείες
εξαιτίας του τουρκικού εμπάργκο. Ωστόσο,
εκφράζεται αισιοδοξία ότι τα κενά θα καλυφθούν και οι επιπτώσεις στον τουρισμό
θα είναι μικρές. Οικονομική, σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πολιτιστική κυψέλη η Λευκωσία
Σε λίγες ημέρες η Λευκωσία θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει είκοσι και πλέον παραστάσεις υψηλού επιπέδου, στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, στο ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Ο Δήμος ανεβάζει τον πολιτιστικό πήχη ψηλά. Ζωή, σελ. 1

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

9ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου
Ο Ιωακείμ Μυλωνάς και η Αλεξία Ρόιτερ μιλούν στην «Κ» για το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, και φέτος για πρώτη χρονιά είναι επίσημος εταίρος στο Δίκτυο των Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Ζωή, σελ. 3

ΘΕΑΤΡΟ

Η «Αμίλητη» του Π. Μπουκάλα στη Λυρική
Το ποιητικό κείμενο του Παντελή Μπουκάλα η «Αμίλητη» βασίζεται σε μια
αληθινή ιστορία τη δεκαετία του 1840, στη Μάνη. Ανεβαίνει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Αθήνα σε σύνθεση της Δήμητρας Τρυπάνη. Ζωή, σελ. 4

Τρεις είναι οι στόχοι της Τουρκίας πίσω από
την εισβολή του «Γιαβούζ» στην ΑΟΖ και σε
αδειοδοτημένο τεμάχιο, όπως εκτιμούν διπλωματικές πηγές. Στόχοι που δεν σχετίζονται
με τις διακηρύξεις της Άγκυρας για προστασία
των συμφερόντων των Τ/κ. Σελ. 7

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Εθνικό Συμβούλιο
Δεν είναι η πρώτη φορά που η «εμφάνιση» του Εθνικού Συμβουλίου
δεν είναι η πρέπουσα. Τόσο που να
είναι εξόφθαλμο ότι το Σώμα δεν
μπορεί πλέον να αρθεί στο ύψος των
περιστάσεων. Διότι την ώρα που δημοσίως τα μέλη του κόπτονται για
τις προκλήσεις της Τουρκίας στις
θάλασσές μας, έξω από την Πάφο,
ανοικτά της Καρπασίας και στο «οικόπεδο 7», και ο κοσμάκης τους
ακούει «μετά φόβου Θεού», στη σύνοδο του Σώματος όπου μαζεύονται
τάχατες για να δώσουν λύσεις σε κορυφαία ζητήματα ο καθένας λέει το
κοντό του και το μακρύ του και στο
φινάλε παίζουν επικοινωνιακά παίγνια μπροστά στις κάμερες. Έχει
αποδειχτεί, από τον βίο και τις ημέρες
του Σώματος, που χαρακτηρίστηκε
από μέλη του και σαν «γουμάς», ότι
η ύπαρξή του δημιουργεί περισσότερη ζημιά παρά όφελος.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ο χαμός στο Εθνικό, το πείσμα του Άντρου
και η έρευνα του Οδυσσέα για τα τζετ

Απερήμωση και χαμηλές πτήσεις
Τον προηγούμενο μήνα
και ενόψει γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και
με την ευκαιρία της Ειδικής Συνόδου Κορυφής
για το Κλίμα, είχαμε
βομβαρδισθεί από τις καλές προθέσεις
κυβερνώντων όλου του πλανήτη για
το κλίμα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης
μάλιστα εκτός από το ότι συνυπέγραψε
τη διακήρυξη 32 αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων, υπέβαλε προς τον γ.γ.
του ΟΗΕ πρόταση της Κ.Δ. για πρωτοβουλία συνεργασίας και συντονισμού των χωρών της Αν. Μεσογείου
και Εγγύς Ανατολής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής. Προσωπικά εκτιμώ ότι κι
αυτή η κίνηση ήταν για το θεαθήναι.
Για να δείξουμε ότι είμαστε χώρα που
μπορεί να καταστεί καταλύτης για τις
χώρες της περιοχής. Κι όμως τι δείχνει
η ζωή και τι αποδεικνύει η πολιτική
αυτού του κράτους, δεξιών, αριστερών
και βένετων μια κομματικής συνοπαρτζιάς (συν απαρτίας) που λυμαίνεται τον τόπο; Σε μια χώρα που έχει
όλες τις δυνατότητες να ζει με καθαρή
ενέργεια κάθε άλλο παρά αυτό είναι
το πρωτεύον. Εδώ που λόγω υψηλής
ηλιοφάνειας θα μπορούσαμε να σκεπαζόμασταν κυριολεκτικά με ηλιακά
πλαίσια, σε μια χώρα-νησί που δέρνεται
από ανέμους και θα μπορούσαμε να
είχαμε αρκετά αιολικά πάρκα, καταντήσαμε, τον 21ο αιώνα, σιδηροδέσμιοι
του μαζούτ και αιχμάλωτοι των συντεχνιακών συμφερόντων της υδροκέφαλης Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
και των πετρελαϊκών εταιρειών που
τα έχουν πλακάκια με το κατεστημένο.
Δεν είναι τυχαίο που όσοι ιδιώτες
ασχολήθηκαν με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φαλίρισαν. Τώρα αναλαμβάνουμε τάχα πρωτοβουλία συντονισμού των χωρών της περιοχής
μας ενώ ως Κύπρος είμαστε στην κόκκινη ζώνη της απερήμωσης εδώ και
χρόνια χωρίς να καίγεται καρφί κανενός. Το έχω γράψει και παλαιότερα
ότι το πρώτο εθνικό θέμα είναι πλέον
η απερήμωση της Κύπρου και όχι η
κατοχή! Η κυβέρνηση θα έπρεπε, λοιπόν, να αναλάβει πρωτοβουλία διάσωσης του τόπου και των παιδιών μας
από τον ενώπιόν μας κίνδυνο και δευτερευόντως να απελευθερώσει τον
ανώνυμου πολίτη από το χαράτσι και
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το δηλητήριο της ΑΗΚ. Κι αν θέλετε,
αγαπητέ πρόεδρε Αναστασιάδη, να
αναδειχθείτε υπερασπιστής του κλίματος στην περιοχή, γιατί παίζετε
τότε σε ένα παιχνίδι άκρως επικίνδυνο
κλιματικά, όπως είναι οι υδρογονάνθρακες; Δεν είδατε την περασμένη
εβδομάδα που η φωτογραφία του CEO
της Exxon ήταν το κυρίαρχο πανό
στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά
των «φονιάδων» του πλανήτη; Ένα
παιχνίδι που είναι άκρως επικίνδυνο
και πολιτικά για μας, όπως βλέπετε
από την αντίδραση της Τουρκίας. Κι
αυτό γιατί δεν έχουμε το εκτόπισμα
για να ξιφουλκούμε με την Άγκυρα.
Όμως πριν από 10-12 χρόνια επί Χριστόφια που είδαμε τη φλόγα στην
«Αφροδίτη», άρχισαν τα σάλια όλων
υμών των πολιτικών να στάζουν, διότι
η μυρωδιά του γκαζιού ισοδυναμούσε
με χρήμα κι όποιος κυβερνά και βάζει
υπογραφή, είναι γνωστό ότι εισπράττει
και ως δημόσιο και ιδιωτικώς. Φουριόζοι εφόρμησαν στα θαλασσοτεμάχια κι έφεραν Ιταλούς, Γάλλους κι Αμερικάνους. Η Άγκυρα αφού είδε ότι
αφήσαμε στην απ’ έξω Τ/κ και εμμέσως
και την ίδια έφτιαξε σχετικό στολίσκο
και μας δοκίμασε με άσφαιρα στο «οικόπεδο 3». Όταν είδε ότι είμαστε ανυπεράσπιστοι προχώρησε στο σχέδιο.
Όπως είδατε από τον περασμένο Φεβρουάριο, οι νοικάρηδες των θαλασσοτεμαχίων μας πάγωσαν τις εργασίες
τους και τα τουρκικά σκάφη όργωσαν
τις θάλασσες μας μέχρι λίγο πριν αρχίσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Τώρα ήλθαν βόλτα από το οικόπεδο
7 και θα μας πιλαλάνε μέχρι τον Νοέμβριο, εκτός αν νωρίτερα συναινέσουμε σε άτυπη πενταμερή. Αντί, λοιπόν, το μέλλον του τόπου, δείχνετε
προτίμηση σε πτήσεις ιδιωτικών τζετ
από και προς Νέα Υόρκη, χωρίς να δίνετε λογαριασμό σε κανέναν. Διότι
δεν θα υπήρχε ψόγος αν η Προεδρία
έβγαζε μια ανακοίνωση που να εξηγεί
απλά ότι η Κ.Δ. βγήκε σε προσφορές
και επέλεξε την καταλληλότερη για
τις μετακινήσεις του προέδρου βάσει
μάλιστα σχετικού πρωτοκόλλου. Αλλά
από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ούτε προσφορές υπάρχουν ούτε και κανείς να
ελέγξει πόσα πάνε και πόσα έρχονται.
Απερήμωση στην κυριολεξία!

paraschosa@kathimerini.com.cy

Χαμός έγινε στο Εθνικό Συμβούλιο της Παρα-

σκευής το οποίο δεν πέτυχε να εκδώσει μια
κοινή ανακοίνωση για να καταγγέλλει τη νέα
τουρκική εισβολή στην ΑΟΖ. Το παρασκήνιο
σάς το είχα περιγράψει λεπτομερώς και με
ακρίβεια στη στήλη της ηλεκτρονικής έκδοσης
της Παρασκευής, πολύ πριν ολοκληρωθεί το
Εθνικό Συμβούλιο. Βλέπετε οι αντιδράσεις των
πολιτικών αρχηγών είναι, δυστυχώς τόσο προβλέψιμες που έχουν καταργήσει ακόμα και
τους... πράκτορες. Ωστόσο, κανένας δεν περίμενε ότι οι αντιδράσεις θα ήταν τέτοιες που θα
οδηγούσαν σε ναυάγιο μια κοινή ανακοίνωση
για τον κοινό εχθρό. Εκτός κι αν κατά βάθος
υπάρχει αμφιβολία ότι ο κοινός εχθρός είναι η
Τουρκία και η πειρατεία που ασκεί στην κυπριακή ΑΟΖ. Το σχόλιο δεν είναι δικό μου, αλλά
από άτομο που βίωσε τη «συνεδρίαση» του
Εθνικού Συμβουλίου και όπως ανέφερε:
«πραγματικά έφριξα».

«Θέλεις να σου δώσω και φωτογραφίες ποιοι μπαίνουν στην προεδρική λιμουζίνα;»

Και για να έχετε σωστή γνώση για όσα διαδρα-

ματίστηκαν, όντως την εισήγηση για κοινή καταδικαστική ανακοίνωση την έκανε ο Φούλης,
με την πρόταση αυτή να συμπεριλαμβάνει αναφορά στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Το
ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ και άλλοι του λεγόμενου Ενδιάμεσου υποστήριξαν πως δεν θα έπρεπε να
υπάρχει αναφορά στο Πλαίσιο Γκουτιέρες, ενώ
κάποια κόμματα ζήτησαν να μην υπάρχει ούτε
αναφορά στη διζωνική ομοσπονδία. Τότε ο Άντρος Κυπριανού υποστήριξε πως δεν επρόκειτο το ΑΚΕΛ να συμφωνήσει σε κοινή ανακοίνωση αν δεν γίνεται αναφορά στη διζωνική, δικοινοτική Ομοσπονδία ως βάση λύσης και αρνήθηκε να υπογράψει την ανακοίνωση ακόμα κι αν
γινόταν αναφορά στα ψηφίσματα του ΟΗΕ,
όπως εισηγήθηκαν πολιτικοί αρχηγοί. Μάλιστα,
ο Άντρος υποστήριξε πως το κοινό ανακοινωθέν δεν μπορεί να εκδοθεί εάν δεν υπάρχει
συμφωνία όλων για τη βάση της επιδιωκόμενης λύσης. Και δεν άλλαξε τη γνώμη του ούτε
όταν του υποδείχθηκε πως δεν είναι ανάγκη να
συμφωνούν όλοι στην ίδια βάση λύσης για να
εκδώσουν κοινή καταδικαστική απόφαση κατά
της τουρκικής επιδρομής στην ΑΟΖ. Έτσι οι πολιτικοί αρχηγοί καταδίκασαν ο καθένας από μόνος του τις τουρκικές ενέργειες και με την ένταση και το λεξιλόγιο που αυτοί επέλεξαν...

Ποικίλα σχόλια προκάλεσε στον Λόφο η από-

φαση του Οδυσσέα-Τσακ Νόρις να ασχοληθεί
με τα ταξίδια του προέδρου και άλλων, ειδικά
των άλλων με ιδιωτικά τζετ. Όπως άκουσα από
πηγή μου που γνωρίζει, ο ίδιος ο Νίκαρος είναι

ενοχλημένος από τον τρόπο που αναλήφθηκε
η πρωτοβουλία και τη δημοσιότητα που δόθηκε. Παράλληλα έδωσε εντολή να δοθούν στην
Ελεγκτική Υπηρεσία όλα τα στοιχεία που ζητούνται, δηλώνοντας πως «δεν έχουμε τίποτα
να φοβηθούμε». Σε ένα κόμμα ακούω πως
αναμένουν με μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα της έρευνας. Κάποιο στέλεχος του εν λόγω
κόμματος μάλιστα δήλωνε προχθές πως και μόνο το γεγονός ότι διεξάγεται η συγκεκριμένη
έρευνα, «αποτελεί κέρδος για το κόμμα μας,
ανεξαρτήτως αποτελέσματος».
Από άλλο μεγάλο κόμμα διατυπώθηκε η απορία «κατά πόσον ο Οδυσσέας θα ασχοληθεί μόνο με την προεδρία του Αναστασιάδη ή και των
προηγούμενων προέδρων; Και γιατί να ερευνήσει μόνο τα έτη 2018 και 2019 και όχι ολόκληρη τη θητεία του νυν προέδρου;».
Συνεχίζεται η έντονη συζήτηση για το γραφείο

που θα λειτουργήσει ο ευρωβουλευτής του
ΑΚΕΛ, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ στα Κατεχόμενα. Όχι
μόνο στα κόμματα του λεγόμενου Ενδιάμεσου
Χώρου, αλλά και στο ίδιο το ΑΚΕΛ. Οι πληροφορίες για αντιδράσεις και εντός του κόμματος
για τη λειτουργία του γραφείου επιβεβαιώνονται, αφού κάποια στελέχη διατύπωσαν την θέση ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά
για το κόμμα. Όπως με πληροφόρησε η κυρία
Γιαννούλα, η οποία ως γνωστόν ακούει όλα όσα
ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και
ακόμη περισσότερα, από δύο στελέχη του κόμματος διατυπώθηκαν τρία σημαντικά ερωτήματα προς την ηγεσία του κόμματος τα οποία έμει-

ναν αναπάντητα:
1. Το γραφείο θα λειτουργήσει με άδεια και έγκριση από το ψευδοκράτος;
2. Ο ευρωβουλευτής θα αναρτήσει στο γραφείο του τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας της οποίας είναι ευρωβουλευτής και θα
έχει πινακίδα στην οποία θα αναφέρεται ως
ευρωβουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας;
3. Μέσω του γραφείου του στα Κατεχόμενα θα
εξυπηρετεί μόνο Τουρκοκύπριους ή και έποικους;
Η κυρία Γιαννούλα μου είπε πως το αφτί της πή-

ρε και μια προτροπή προς τον Άντρο Κυπριανού
να αποφύγει να παρευρεθεί στα εγκαίνια για
να μην προκαλέσει αρνητικά σχόλια και στις
ελεύθερες και στις κατεχόμενες περιοχές.

Πόντους κέρδισε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου από

την αντιπαράθεση που είχε με τον Τούρκο αντιπρόσωπο στον ΟΑΣΕ. Η βουλευτής του ΑΚΕΛ
του τα «είπε» του Τούρκου εκπροσώπου για τις
τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Σε
βαθμό που κάποιος σχολίασε: «Μακάρι το κόμμα της να υιοθετούσε το λεξιλόγιο και την μαχητικότητά της»

ΚΟΥΙΖ: Ποιος πολιτικός αντίκρισε με ειρωνεία

την ανακοίνωση της «Παράλληλης Βουλής» από
τον Συλλούρη; Από τη στιγμή που δεν το έπραξε
ο ίδιος δημόσια, δεν πρόκειται να τον αποκαλύψω. Όπως είπε: Ας καταφέρει πρώτα ο Συλλούρης να οργανώσει την κανονική Βουλή και ας
προχωρήσει μετά και στην Παράλληλη...

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
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στες, είχε στηρίξει τον πρόεδρο Χριστόφια στο δικαίωμά του να μετακινείται με
ιδιωτικό αεροπλάνο. Ο λόγος είναι
απλός: Είναι θέμα στάτους του προέδρου μιας χώρας, είναι θέμα ασφάλειάς του, και είναι θέμα καλύτερης εκμετάλλευσης του χρόνου του εκάστοτε
προέδρου, να μην περιμένει στα lounge
των αεροδρομίων για να πιάσει connecting flights, ειδικά στην καθημερινότητα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στα
επίσημα ταξίδια. Σε μια σοβαρή χώρα
αυτό θα έπρεπε να επεκτείνεται με μικρό και οικονομικό αεροπλάνο και στον
ΥΠΕΞ και στους υπουργούς που μετέχουν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια.

Τα κριτήρια. Στο πανεπιστήμιο, στις

Σχολές δημοσιογραφίας μάς μάθαιναν πως αν θέλαμε να μην πούμε τίποτα
να λέγαμε πολλά. Αν θες να πεις κάτι
λες δυο κουβέντες.
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με για «όρους αναφοράς» και πράσινα άλογα τα οποία ο κόσμος δεν καταλάβει και νομίζω ούτε τον ενδιαφέρει να
καταλάβει.
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Στο παράδειγμα. Μην πάθουμε,

όμως, στο Κυπριακό ό,τι έπαθαν οι
γιατροί με το ΓεΣΥ. Συζητούσαν κάποιοι
το νομοσχέδιο που κανείς δεν καταλάβαινε και δεν ενδιαφερόταν τα καταλάβει. Όταν το κατάλαβαν ήταν ήδη αργά.
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Στον ανασχηματισμό. Ξέρω το θέμα

είναι βαρετό όσο δεν πάει. Ενδιαφέρει μόνο αυτούς που τους αφορά. Γι’ αυτό σας καταγράφω τις νέες ιδέες (που
θα έλεγαν και Τσαβούσογλου - Νίκαρος)
που θα μπορούσαν να πέσουν στο τραπέζι για να υπάρξει και ενδιαφέρον για
τον κόσμο.
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9

Στις ανατροπές. Που λέτε, ο Χριστο-

δουλίδης, το θείο βρέφος, μετακινείται στο Υπουργείο Οικονομικών για να
τσαλακωθεί που θα έλεγε κι ο Χάρης. Ο

ΚΥΠΕ

«ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»: [...] το ελληνικόν ατμόπλοιον «Διαμαντής Πατέρας» εβυθίσθη υπό γερμανικού υποβρυχίου
εις απόστασιν 60 μιλλίων από των αγγλικών ακτών. Το
πλήρωμα διεσώθη. Εξ μέλη του πληρώματος μετεφέρθησαν
εις νοσοκομείον. Ο πλοίαρχος εδήλωσεν ότι το πλοίον
είχεν ειδοποιηθή υπό του υποβρυχίου προτού καταβυθισθή.
Οι διασωθέντες έφθασαν εις την ξηράν διά μικράς λέμβου
ανηκούσης εις το υποβρύχιον. [...] Ο πλοίαρχος Πανάγος
του ελληνικού ατμοπλοίου αναφέρει: [...] «Κατά την
διάρκειαν των 36 ωρών καθ’ ας εμείναμεν εντός του υποβρυχίου ελαμβάνομεν την αυτήν τροφήν την οποίαν και
το πλήρωμα. Το φαγητόν ήτο πολύ καλόν και μας προσέφεραν μάλιστα και γερμανικά σιγαρέττα». Ο Ελλην
πλοίαρχος Πανάγος περιγράφει κατόπιν [...] πώς το υποβρύχιον απεβίβασε το πλήρωμα του «Διαμαντή» έξωθι
της ιρλανδικής ακτής διά μιας πεπαλαιωμένης λέμβου.
«Καθ’ ην στιγμήν εξηρχόμην του υποβρυχίου ο κυβερνήτης
του, λέγει ο πλοίαρχος Πανάγος, μου έσφιξε το χέρι και
με απεχαιρέτησε ευχηθείς ώραν καλήν και καλήν τύχην.
Οταν όλοι πλέον εξήλθομεν εις την ξηράν ο κυβερνήτης
του υποβρυχίου από τον πυργίσκον μάς έκαμε πάλιν σημείον αποχαιρετισμού και κατόπιν το υποβρύχιον απεμακρύνθη».

Στις κουβέντες. Εδώ και μήνες μιλά-

Στο μυαλό του Τζων Μάλκοβιτς.

Πετρίδης πάει στο Μεταφορών και Συγκοινωνιών για να τελειώσουν τα έργα
της Λευκωσίας, όπως είναι το Μουσείο
και ο περιφερειακός. Σε αυτό αντιδρούν
οι Λεμεσιανοί και ζητούν ο Γιάννης Λούτσιος να διοριστεί στο Εμπορίου. Το αίτημά τους γίνεται αποδεκτό.
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Στα στανταράκια. Ο Ιωνάς Νικολά-

ου επιστρέφει στο Εσωτερικών και
εισαγγελέας πάει ο Σαββας Αγγελίδης,
γνωστός ποινικολόγος. Ο Χαμπιαούρης
μετακινείται στο Άμυνας για να είναι
μονίμως σε πολεμικό κλίμα που του
αρέσει. Στο νέο Υφυπουργείο Καινοτο-

μίας πηγαίνει ο Λακκοτρύπης.
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Στη λογική. Υφυπουργός παρά τω

προέδρω αναλαμβάνει ο Τσιόλας
προς χαρά της λαϊκής δεξιάς. Ο νυν υφυπουργός Βασίλης Πάλμας αναλαμβάνει
το Υγείας και ο Κωνσταντίνος Ιωάννου
καταλήγει στο Τουρισμού, κάτι που ξέρει να κάνει καλά άλλωστε. ΥΠΕΞ ανακαλείται από την εφεδρεία ο Ιωάννης
Κασουλίδης και επιστρέφει, κάτι σαν τον
Αυγουστή με τον Απόλλωνα.
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Στα λόγια μου. Η στήλη, όπως θα θυ-

μούνται οι φανατικοί της αναγνώ-

Στα υπερατλαντικά. Όμως, γιατί

πάντα υπάρχει ένα «όμως»... Πρόεδρε, έχουμε ξεφύγει κάπως να θέλουμε να πηγαίνουμε και υπερατλαντικά ταξίδια με ιδιωτικό αεροσκάφος. Και μην
ακούσω πως ήταν φτηνό το ναύλο, γιατί
αν ήταν φτηνό σημαίνει πως κάποιος άλλος πλήρωσε. Και δεν μας τιμά αυτό σαν
χώρα. Ούτε εσένα. Τι θα πάθαινες αν πήγαινες από Λονδίνο με τη γραμμή first
class με το κρεβάτι σου και την καμπίνα
σου;
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Στο θαύμα. Πάντως, η αλήθεια εί-

ναι πως μόνο ως τέτοιο μπορεί να
εκληφθεί το γεγονός ότι χώνεψαν τα
δημαρχεία πως θα ενωθούν σε μεγαλύτερους δήμους και θα χάσουν τα μικρά
χαλιφάτα τους. Και αν υπάρχει και καμιά
διαφωνία θα τους φωνάξει ο Νίκαρος
πάνω να παίξουν μαζί μονόπολη, να τα
βρουν.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
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Διευθυντής: Α ΛΕΞΗΣ Π ΑΠΑΧΕΛΑΣ

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΘΕΜΑ

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

3

Η επιστροφή στα εξοπλιστικά της Ε.Φ.
Το πυροβόλο των 155 mm και ο ατομικός οπλισμός των ειδικών δυνάμεων δεν είναι τα μοναδικά νέα αποκτήματα του στρατού







Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Άρματα μάχης
Τα ρωσικά Τ80 U συνεχίζουν να
αποτελούν την αιχμή του δόρατος
στον τομέα των αρμάτων μάχης.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν
διαρρεύσει, η Κύπρος εμφανίζεται
να έχει επιδείξει ενδιαφέρον για το
γερμανικό Leopard 2A4. Το ενδια-

Το Ναυτικό θα ενισχυθεί
με ένα δεύτερο πλοίο
ανοικτής θαλάσσης.
Ενδιαφέρον φαίνεται να
υπάρχει για ενίσχυση
της δύναμης πυρός των
αρμάτων μάχης με μια
επιλαρχία Leopard.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Η παρουσίαση νέων οπλικών συστημάτων στη φετινή στρατιωτική παρέλαση για την 1η Οκτωβρίου, αναμφίβολα άφησε πίσω αισθήματα ικανοποίησης, κατέδειξε όμως πως η
Εθνική Φρουρά άφησε πίσω της τα
πέτρινα χρόνια, τουλάχιστον στο
κομμάτι των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Τα νέα οπλικά συστήματα
έρχονται σε μια περίοδο που η τουρκική παραβατικότητα διαρκώς αυξάνεται και αναμένεται ότι θα τονώσουν, το αίσθημα ασφάλειας των
πολιτών. Η εικόνα που παρουσίασε
η Εθνική Φρουρά στη φετινή παρέλαση κατά γενική ομολογία σκόρπισε
χαμόγελα τόσο στο κομμάτι των μηχανοκίνητων όσο και πεζοπόρων
τμημάτων. Το ενδιαφέρον ήταν
εστιασμένο περισσότερο στο νέο
αυτοκινούμενο πυροβόλο Αλεξάντερ,
το οποίο θα καλύψει τα όποια κενά
υπήρχαν αλλά και θα αυξήσει σημαντικά τη δύναμη πυρός του Πυροβολικού. Αίσθηση προκάλεσε και
ο νέος ατομικός οπλισμός που έφεραν τα τμήματα των Ειδικών Δυνάμεων που συμμετείχαν στην παρέλαση. Ωστόσο, εκτός προγράμματος,
έμειναν και άλλα νέα οπλικά συστήματα τα οποία έχει αγοράσει η Εθνική
Φρουρά. Ένα από αυτά είναι τα μη
επανδρωμένα αεροσκάφη για σκοπούς επιτήρησης, τα οποία βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και δεν είναι
τα μοναδικά.

Η παρουσίαση του πυροβόλου Nora-B52 155 mm αλλά και οπλικών συστημάτων που έμειναν εκτός παρέλασης δείχνει
πως η αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Άμυνας.
φέρον εστιάζεται στην αγορά μια
επιλαρχίας, μεταχειρισμένων αρμάτων. Μια επιλογή προμήθειας
είναι η Ελλάδα, η οποία διαθέτει τον
συγκεκριμένο τύπο και μάλλον είναι
διατεθειμένη να πωλήσει μια επιλαρχία για αναβάθμιση των υπολοίπων. Επιπλέον, όπως υποστηρίζεται,
δεν αναμένονται σοβαρές αντιδράσεις από τη Γερμανία μετά την αποκάλυψη για μεταφορά Leopard από
την Τουρκία στα Κατεχόμενα.

Το Αλεξάντερ
Το αυτοκινούμενο σύστημα Αλεξάντερ, σερβικής κατασκευής και
προέλευσης, θεωρείται μια αξιόπιστη
λύση στα κενά που είχε η Εθνική
Φρουρά με τα υπάρχοντα οπλικά
συστήματα, στην κατηγορία των
155 mm. To Nora-B52 155 mm, όπως
είναι η ονομασία του συγκεκριμένου
αυτοκινούμενου πυροβόλου, θα ανανεώσει σημαντικά το οπλοστάσιο
του Πυροβολικού, αυξάνοντας την

ικανότητα κρούσης της Εθνικής
Φρουράς. Η παραγγελία και παραλαβή του συγκεκριμένου όπλου κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η πρώτη μοίρα του συστήματος Αλεξάντερ παραλήφθηκε
αρχές του προηγούμενου μήνα και
το επόμενο διάστημα αναμένεται
να παραληφθούν και άλλες. Κατασκευαστής του νέου αποκτήματος
της Ε.Φ. είναι η εταιρεία YugoImport.
Το συγκεκριμένο μοντέλο NORA B52 είναι αποτέλεσμα συνεχών αναβαθμίσεων του αρχικού, με τις οποίες
βελτιώθηκαν οι επιδόσεις του.

-Κατασκευαστής: YugoImport.
-Χώρα προέλευσης: Σερβία.
-Μέγιστο βεληνεκές με βλήμα
Μ107: 32 χλμ.
-Μέγιστο βεληνεκές με βλήμα
ERFB-BB 41,85 χλμ.
-Βλήματα ανά στοιχείο: 12 βλήματα έτοιμα για χρήση, 24 βλήματα
αποθηκευμένα πάνω στο στοιχείο.

-Ταχυβολία: 4 βολές ανά λεπτό
-Τροχοφόρο όχημα: 8x8
-Μέγιστη ταχύτητα οχήματος: 90
χλμ. την ώρα
-Βάρος στοιχείου: 34 τόνοι.

Drones από Ισραήλ
Η αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι μια ιστορία που
πάει πολλά χρόνια πίσω. Η αγορά
σύμφωνα με τις πληροφορίες που
υπάρχουν είχε κολλήσει στις διαδικασίες προμήθειας, ακολούθησε η
κρίση του 2013 με αποτέλεσμα το
όλο θέμα να βρεθεί στα αζήτητα. Η
ενδυνάμωση των σχέσεων με το Ισραήλ και στον αμυντικό τομέα, επανάφερε το όλο θέμα στο προσκήνιο.
Η Εθνική Φρουρά που εξελίσσεται
σε καλός πελάτης για την πολεμική
βιομηχανία της γειτονικής χώρας,
επέλεξε την αγορά τεσσάρων μη
επανδρωμένων αεροσκαφών για
σκοπούς επιτήρησης. Τα μη επανδρωμένα Aerostar Tactical UAS

(TUAS) αγοράστηκαν από την εταιρεία Aeronautics Ltd, έναντι 3 εκατ.
ευρώ έκαστο. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει χαρακτηριστεί αποδοτικό
και οικονομικό στην κατηγορίας
του, και σύμφωνα με τους κατασκευαστές έχει καταγράψει 250 χιλιάδες ώρες πτήσεων, επιτηρώντας
περιοχές ανά το παγκόσμιο. Η παραγγελία από κυπριακής πλευράς
έκλεισε το Δεκέμβριο του 2018. Το
σύστημα του Aerostar Tactical UAS
αποτελείται από τον επίγειο σταθμό
ελέγχου και το αεροσκάφος. Με
βάση τα χαρακτηριστικά που δίνει
ο κατασκευαστής, το Aerostar Tactical UAS (TUAS) έχει:

-Άνοιγμα φτερών 8,7 μέτρα
-Μήκος 4,5 μέτρα
-Πλάτος ατράκτου 1,2 μέτρα
-Βάρος 230 κιλά
-Ωφέλιμο φορτίο 50 κιλά
-Μέγιστη αυτονομία πτήσης 12
ώρες
-Ταχύτητα πτήσης 110 kt
-Εύρος πτήσης πάνω από 250 χλμ.
-Ύψος πτήσης έως 18.000 πόδια.

Στο νευραλγικό κομμάτι της επιτήρησης, η Εθνική Φρουρά τα τελευταία χρόνια και από τότε που η
κυβέρνηση προσχώρησε σε ξεπάγωμα των κονδυλίων για τα εξοπλιστικά, έχει προχωρήσει σε σημαν-

τικές αγορές και επιλογές που έχουν
ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την αντιαεροπορική ομπρέλα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ καταγράφεται
στενή συνεργασία με τη Γαλλία, με
αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνολογικών υποδομών και την προμήθεια νέων, όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Ναυτικό
Η ενίσχυση του Ναυτικού δεν
περιορίζεται στην απόκτηση του
πρώτου πλοίου ανοικτής θαλάσσης,
επίσης από το γειτονικό Ισραήλ. Οι
τεράστιες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί με τα ενεργειακά προγράμματα της Δημοκρατίας, καθώς
και οι αυξημένες υποχρεώσεις στο
κομμάτι Έρευνας και Διάσωσης, εντός των ορίων δικαιοδοσίας πιέζουν
για την αγορά ενός δεύτερου πλοίου
ανοικτής θαλάσσης. Επί του προκειμένου, οι πληροφορίες που υπάρχουν για την πορεία αγοράς είναι
ελάχιστες, ωστόσο, η Λευκωσίας
φαίνεται να στρέφει την προσοχή
της, προς την Ευρώπη. Η στενή συνεργασία με τη Γαλλία στο στρατιωτικό τομέα κατατάσσει την πολεμική βιομηχανία της χώρας ως
την υπ’ αριθμόν ένα επιλογή, ναυπήγησης του νέου πλοίου της Εθνικής Φρουράς.

Ειδικές Δυνάμεις
Στο πνεύμα ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Φ., ενισχύθηκε σημαντικά ο ατομικός εξοπλισμός των Ειδικών Δυνάμεων με την
προμήθεια σύγχρονων μέσων, όπως
το Tavor X95 που κατασκευάζεται
από την αμυντική βιομηχανία του
Ισραήλ, Israel Weapon Industries
Ltd (IWI). Ο νέος οπλισμός των ειδικών δυνάμεων είναι διαμετρήματος
5,56 mm.
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Εξωτερική
πολιτική
αμφίσημων
αποτελεσμάτων
Η κυπριακή κυβέρνηση ελπίζει σε μέτρα
από την Ε.Ε. κατά της Τουρκίας
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την ώρα που η κυβέρνηση ανακοίνωνε την προσφυγή της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να καταγγείλει τις τουρκικές ενέργειες στην περίκλειστη
περιοχή της Αμμοχώστου, το «Γιαβούζ» έμπαινε στο οικόπεδο 7, προκαλώντας πανικό στο εσωτερικό
για το πώς η Κύπρος των τριμερών
και της διασφαλισμένης ΑΟΖ βάλλεται από παντού. Και αυτό γιατί
αποτελεί σημαντική εξέλιξη που
δημιουργεί νέα τετελεσμένα και
για το φυσικό αέριο και για το Κυπριακό. Για το ενδεχόμενο έλευσης
του «Γιαβούζ» στο οικόπεδο 7 είχε,
βεβαίως, πληροφόρηση η κυβέρνηση τουλάχιστον από τις αρχές
του καλοκαιριού, ενώ ακόμα και
στελέχη της αντιπολίτευσης προειδοποιούσαν από νωρίς για την
κάθοδό του. Δεν αποτέλεσε συνεπώς κεραυνό εν αιθρία ούτε τους
έπιασε στον ύπνο, καθώς εκτός από
την εσωτερική πληροφόρηση που
είχε η κυβέρνηση για το τι σχεδιάζει
να κάνει η Άγκυρα, το είχε δηλώσει
και δημοσίως ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου τον περασμένο Ιούλιο ότι θα
ενισχυθούν οι δραστηριότητες στην
κυπριακή ΑΟΖ.
Ετεροχρονισμένες κινήσεις, λανθασμένες εκτιμήσεις ή απουσία
στρατηγικής; Αυτό θα είναι το κύριο
ερώτημα για το οποίο η κυβέρνηση
αναμένεται να δεχτεί σωρεία επιθέσεων στο εσωτερικό, όπως επίσης
και απαίτηση να λογοδοτήσουν για
τα επόμενα βήματα. Το πώς θα κινηθούν η κυβέρνηση Αναστασιάδη,
μπροστά στις νέες προκλήσεις,
αλλά και η διεθνής κοινότητα είναι
το μεγάλο ερωτηματικό. Το σίγουρο
είναι πως η χρονική συγκυρία δεν
είναι με το μέρος της Κύπρου, καθώς
σειρά παραγόντων καταδεικνύουν
πως ο διεθνής παράγοντας δεν είναι
διατεθειμένος να μπει σε ευθεία
αντιπαράθεση με την Τουρκία.

Τα μέτρα
Με την ανακοίνωση, πάντως,
της έλευσης του «Γιαβούζ» στο
αδειοδοτημένο οικόπεδο, η κυβέρνηση εξέδωσε NAVTEX, προειδοποιώντας πως θα αντιμετωπίσουν
όλες τις συνέπειες σύμφωνα με το
ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο
και θα εκδοθεί διεθνές ένταλμα
σύλληψης εναντίον τους. Η κυβέρνηση διέρρευσε στο κρατικό κανάλι
το βράδυ της Πέμπτης πως προχώρησε στην αγορά τεσσάρων μη
επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) από το Ισραήλ με στόχο την
επιτήρηση της κυπριακής ΑΟΖ και
την παρακολούθηση των τουρκικών ενεργειών, σημειώνοντας πως
θα έχουν καθοριστική δράση. Κίνηση η οποία προκάλεσε ερωτήματα και προς την αποτελεσματικότητα, αλλά και προς τους κινδύνους που ελλοχεύουν από μία τέτοια
διαρροή. Πέραν των μη επανδρω-

μένων αεροσκαφών από το Ισραήλ,
η κυβέρνηση θα καταγγείλει την
τουρκική ενέργεια μέσω επιστολής
που θα αποστείλει στους Ευρωπαίους αξιωματούχους, στα μόνιμα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
και στον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών
όπου από την Ε.Ε. θα ζητεί στοχευμένα μέτρα κατά της Άγκυρας
μετά και τις τουρκικές προκλήσεις
στην κυπριακή ΑΟΖ και ιδιαίτερα
μετά την έλευση του «Γιαβούζ» στο
αδειοδοτημένο οικόπεδο 7. Πέραν
των κυρώσεων θα επιδιωχθούν και
μέτρα εναντίον συγκεκριμένων
προσώπων.
Καθόλου τυχαίο το ντόμινο τηλεφωνικών επικοινωνιών της Λευκωσίας με Ευρωπαίους αξιωματούχους και την Αθήνα την Παρασκευή
που πέρασε. Πρώτη ήταν η δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη με την
ύπατο εκπρόσωπο της Ε.Ε. για την
εξωτερική πολιτική Φεντερίκα
Μονγκερίνι, ανακοινώνοντας πως
θα εγγράψει το θέμα στην ατζέντα
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 14 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο. Ακολούθησε η τηλεφωνική επικοινωνία Αναστασιάδη-Τουσκ όπου δημοσιοποιήθηκε
η συμπερίληψη των τουρκικών προκλήσεων στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 Οκτωβρίου. Όταν δηλαδή θα συζητείται
και η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. Τις προηγούμενες
μέρες συζητήθηκαν διάφορες ενέργειες και ακούστηκαν διάφορα για
το πώς θα δράσει η Λευκωσία. Αφαίρεση υπηκοοτήτων από κάποιους
αξιωματούχους του ψευδοκράτους,
ακόμη και κλείσιμο οδοφράγματος
ως προσπάθεια εκτόνωσης της έντονης αντίδρασης του κόσμου στο
εσωτερικό. Υπενθυμίζεται πως πολιτικά μέτρα είχαν ληφθεί εναντίον
της Τουρκίας από την Ε.Ε. τον περασμένο Ιούνιο με την επιδίωξη
να ληφθούν στοχευμένα μέτρα το
επόμενο διάστημα. Θα διαφανεί
βεβαίως αν «το επόμενο διάστημα»
είναι τώρα, μετά και την κορύφωση
των προκλήσεων.

Αθήνα από μακριά
Πάντως, είναι κοινώς παραδεκτό
πως η χρονική συγκυρία διεθνώς
δεν ευνοεί τη Λευκωσία για συγκεκριμένα μέτρα εναντίον της Τουρκίας. Η πρώτη κίνηση για παράδειγμα που έκανε η κυβέρνηση
ήταν να επιδιώξει την παρουσία
ελληνικού πλοίου στην περιοχή,
που θα περιοριστεί στην παρακολούθηση των τουρκικών ενεργειών.
Μία κίνηση για επικοινωνιακούς
λόγους περισσότερο, στο πλαίσιο
και της εκτόνωσης των ανησυχιών
στο εσωτερικό μέτωπο. Επί του παρόντος δεν έχει αποφασιστεί κάτι
τέτοιο από την Αθήνα, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται. Είναι, όπως λέγεται από διπλωματικές πηγές, δύσκολο, καθώς η Αθήνα και συγκε-

Ο Νίκος Αναστασιάδης θα δεχτεί πιέσεις στο εσωτερικό για κατάρρευση του αφηγήματος περί διασφαλισμένης ΑΟΖ και απουσίας συγκεκριμένης στρατηγικής.

ΗΠΑ με άλλες προτεραιότητες
Στο κάδρο άλλων προτεραιοτήτων μπαίνουν και οι ΗΠΑ. Όπως αναφέ-

ρουν διπλωματικές πηγές, η Κύπρος απευθύνθηκε στην Ουάσινγκτον
για τις τουρκικές προκλήσεις χωρίς ωστόσο να υπάρξει επί του παρόντος καμία ουσιαστική ανταπόκριση. Αναλύσεις ειδικών επισημαίνουν
πως ο βασικός λόγος είναι ότι στόχος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής είναι να αποτρέψουν την Τουρκία από το να επέμβει στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας και να κτυπήσει τους Κούρδους, που αποτελούν
δυνητικούς συμμάχους των ΗΠΑ. Η Κύπρος σε αυτή την περίοδο αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο, καθώς το τελευταίο που θέλουν οι Αμερικανοί είναι να ανοίξουν και δεύτερο μέτωπο με την Τουρκία.









Νέα τετελεσμένα και για
το φυσικό αέριο αλλά και
για το Κυπριακό προκαλούν οι τουρκικές κινήσεις στο οικόπεδο 7, με
τη Λευκωσία να επιζητεί
μέτρα, αλλά και να επικεντρώνεται στην επανέναρξη των συνομιλιών.
κριμένα η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση
Μητσοτάκη έχει θέσει ως προτεραιότητα την οικονομία, δεύτερο
το μεταναστευτικό, που συνδέεται
με την Τουρκία και στη συνέχεια
οτιδήποτε άλλο. Η «Κ» είχε καταγράψει εδώ και καιρό πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη κρατά μία στάση
επιφυλακτική γύρω από την κινητοποίηση στο Κυπριακό. Καθόλου
τυχαίο το φρένο που έβαλε στην
πενταμερή, με την πρώτη του επίσκεψή στη Λευκωσία μετά τις εκλογές. Το τελευταίο που θέλει η ελληνική κυβέρνηση, όπως λέγεται
από αθηναϊκές πηγές, είναι μία αντιπαράθεση με την Άγκυρα και ένταση στο Αιγαίο. Με νωπή τη λαϊκή
εντολή ο κ. Μητσοτάκης, οι ίδιες
πηγές λένε πως δεν θέλει να συνδέσει το όνομά του με μία αποτυχία
στο Κυπριακό αλλά και με ένταση
στα ελληνοτουρκικά. Καθόλου τυχαία και η απόφασή της να μην
αποστείλει τα F-16 κατά την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. Κίνηση
που προκάλεσε την ενόχληση της
Λευκωσίας.

Μειωμένων αντιστάσεων
Όμως δεν είναι μόνο η Ελλάδα
αλλά και ευρύτερα. Έγκυρες διπλωματικές πηγές, σημειώνουν
πως το Συμβούλιο Ασφαλείας θα
τοποθετείτο στο τέλος της βδομάδας

για την περίκλειστη περιοχή της
Αμμοχώστου και τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά το παρέπεμψε για
την επόμενη εβδομάδα, καταδεικνύοντας πως υπάρχουν δυσκολίες.
Το αφήγημα της Άγκυρας, πάντως,
στην περίπτωση της Αμμοχώστου
είναι πως πρόκειται για μία απλή
καταγραφή περιουσιακών στοιχείων
και δεν αποκλείεται η επιχειρηματολογία τους να έπαιξε τον δικό
της ρόλο στην αναστολή των όποιων τοποθετήσεων και δηλώσεων.
Ζήτημα προκύπτει και στο ευρωπαϊκό σκηνικό, καθώς πρώτιστος
στόχος για την Ε.Ε. είναι το μεταναστευτικό στο οποίο εμπλέκεται
άμεσα η Τουρκία και το τελευταίο
που θα ήθελαν τα κράτη μέλη της
Ε.Ε. είναι να πιέσουν τον θερμόαιμο
Ερντογάν για άλλα ζητήματα που
αφορούν το Κυπριακό. Καθόλου
τυχαίο ότι την περασμένη Πέμπτη
ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών
ευχαριστούσε την Τουρκία για την
«πολύτιμη βοήθειά της» στο μεταναστευτικό. «Η Τουρκία έχει προσφέρει μια μεγάλη υπηρεσία όχι
μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Όπου μπορούμε να προσφέρουμε, είμαστε
πρόθυμοι να βοηθήσουμε την Τουρκία, σε ό,τι επιθυμεί» έλεγε χαρακτηριστικά Χορστ Ζεεχόφερ προϊδεάζοντας με αυτό πως δύσκολα
θα πειστεί η Γερμανία να συναινέσει τη δεδομένη στιγμή σε αυστηρά μέτρα κατά της Τουρκίας.
Το ερώτημα είναι τι θα κάνει η Γαλλία δεδομένου και του διαμοιρασμού που έχει με την ιταλική ENI
στο οικόπεδο 7. Όπως λένε έγκυρες
διπλωματικές πηγές ο Εμανουέλ
Μακρόν έθεσε το θέμα στον Τούρκο
πρόεδρο στη Νέα Υόρκη με τον τελευταίο να είναι ανένδοτος στο ενδεχόμενο αναδίπλωσης. Όπως λέγεται, οι Γάλλοι αναμένεται να στείλουν πλοίο στα σύνορα των οικοπέδων 6 και 7.

Η αλλαγή του AKP
και ο ρόλος Ερντογάν
Το ερώτημα που εγείρεται όμως
είναι μέχρι πού θα φτάσει η Τουρκία και αν θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις
της Λευκωσίας ήταν ότι η Τουρκία
δεν θα τα καταφέρει, καθώς δεν
θα μπορεί να βρει πλατφόρμα-γεωτρύπανο, αλλά ούτε προσωπικό
να εργαστεί σε αυτή. Εκτιμήσεις
για τις οποίες ελέγχεται σήμερα
η κυβέρνηση Αναστασιάδη μπροστά και στην κορύφωση των προκλήσεων. Όπως αναφέρουν πολιτικοί αναλυτές, η Άγκυρα μετατρέπει σε μείζον εθνικό ζήτημα
τις «έρευνες στη Νοτιανατολική
Μεσόγειο». Καθόλου τυχαίο ότι
όλα τα πολιτικά κόμματα πλην
του Κουρδικού, έβγαλαν μετά από
χρόνια κοινό ανακοινωθέν που
χαιρετίζουν τις ενέργειες Ερντογάν στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την εκεί παρουσία της
Άγκυρας. Οι κινήσεις Ερντογάν
συνδέονται και με την τριχοτόμηση του AKP και τη δημιουργία
άλλων δύο κομμάτων από τα σπλάχνα της. Όπως σημειώνουν αναλυτές της περιοχής το AKP άλλαξε
την εκλογική του βάση. Ενώ στο
παρελθόν το ακροατήριό του αποτελείτο από ανθρώπους που ήθελαν τη χώρα εντός της Ε.Ε. τώρα
ρέπει προς ένα πιο εθνικιστικό
ακροατήριο. Σε αυτό το πλαίσιο
δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και η
στάση που τηρούν στα Κατεχόμενα. Έχει ήδη συζητηθεί στο
παρασκήνιο πως η Άγκυρα δεν
επιχείρησε να κλείσει καμία συνάντηση του Τ/κ ηγέτη Μουσταφά
Ακιντζί στη Νέα Υόρκη σε αντίθεση με τις συναντήσεις που κλείδωσε για τον Τ/κ «υπουργό εξωτερικών» Κουντρέτ Οζερσάι.

Μία διαδικαστική νίκη
Όσο πάντως και αν τα κόμματα
στη Τουρκία βγαίνουν με κοινό
ανακοινωθέν χαιρετίζοντας το τι
διαμείβεται στη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο, το ίδιο βεβαίως δεν γίνεται και στη Λευκωσία. Διαφάνηκε κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συμβουλίου όταν η σκέψη
για έκδοση κοινού ανακοινωθέντος ναυάγησε. Και αυτό καθόλου
τυχαίο, καθώς επικρατεί χάος μεταξύ των κομμάτων για το ποια

θα είναι η πολιτική στο Κυπριακό.
Προς το τέλος του Εθνικού Συμβουλίου συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου πρότεινε την έκδοση κοινού
ανακοινωθέντος για τις τουρκικές
προκλήσεις. Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ συμφώνησε, υποστηρίζοντας πως θα
πρέπει να μιλάει για επανέναρξη
των συνομιλιών στο πλαίσιο της
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και για άμεση συνομολόγηση
όρων αναφοράς. Τοποθέτηση που
προκάλεσε την αντίδραση του
Μαρίνου Σιζόπουλου αλλά και
του προέδρου των Οικολόγων
Γιώργου Περδίκη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε πως κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συμβουλίου δεν
τέθηκε ζήτημα κοινού ανακοινωθέντος ούτως ώστε να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Θετικός στην
έκδοση κοινού ανακοινωθέντος
ήταν ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν ούτως ώστε να διαφανεί συναίνεση μπροστά στις
τουρκικές προκλήσεις. Ο Άντρος
Κυπριανού υποστήριξε πως από
τη στιγμή που υπάρχουν διαφωνίες δεν υπάρχει λόγος κοινού
ανακοινωθέντος. Πέραν πάντως
των διαφωνιών για κοινό ανακοινωθέν, δεν υπήρξε καμία νέα ενημέρωση γύρω από το Κυπριακό
και τις συναντήσεις του Νίκου
Αναστασιάδη στη Νέα Υόρκη.
Στο πλαίσιο των τουρκικών προκλήσεων αλλά και των διαφωνιών
στο Εθνικό Συμβούλιο, διέρρευσε
στα ΜΜΕ η τριμερής που επίκειται
είτε στη Γενεύη είτε στο Παρίσι.
Μία έστω και διαδικαστική νίκη
της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι η Τουρκία επέμενε
πρώτα σε πενταμερή και μετά σε
τριμερή θεωρείται σημαντική αυτή τη στιγμή για την Λευκωσία.
Ενδεικτική άλλωστε της τάσης
που καλλιεργείται και η δήλωση
του συναγερμικού προέδρου περί
«οριακών συνθηκών για το Κυπριακό». «Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση της ΔΔΟ» ανέφερε στο τέλος του Εθνικού Συμβουλίου ο Αβέρωφ Νεοφύτου και
αυτή φαίνεται πως θα είναι το
επόμενο διάστημα η στρατηγική
που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Λυδία λίθος η πολιτική ισότητα για Κυπριακό
Ανάληψη πρωτοβουλιών από τον γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες, το αργότερο μέχρι τα τέλη του έτους αναμένουν στα Κατεχόμενα







Ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί θεωρεί ότι οι επαφές που είχε με την
ε/κ πλευρά στη Νέα Υόρκη δεν ολοκληρώθηκαν όπως έπρεπε, αφού
τόσο ΟΗΕ και οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία
για την τριμερή διάσκεψη. Γι’ αυτόν
τον λόγο, άλλωστε, λίγο μετά τη συνάντηση του κ. Ακιντζί με τον γενικό
γραμματέα του ΟΗΕ, ο ίδιος επέλεξε
να αναφερθεί σε μια πιθανή ημερομηνία για τη νέα διάσκεψη, κατά
το διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου.
Μπορεί, βέβαια, στη Νέα Υόρκη
να μην έκλεισε το νέο ραντεβού των
δύο ηγετών με τον Αντόνιο Γκουτιέρες, ωστόσο, εμφανίστηκαν τα
πρώτα τροχιοδεικτικά σημάδια για
την πορεία του Κυπριακού. Έτσι,
κύκλοι του «Προεδρικού» επισημαίνουν ότι ο γ.γ. των Η.Ε. παρουσιάζει
αποφασιστικότητα για την ανάληψη
πρωτοβουλιών στο Κυπριακό, το
αργότερο μέχρι τα τέλη αυτού του
έτους. Από την άλλη δε στην Άγκυρα
το συνολικό κλίμα για το Κυπριακό
είναι πολύ πιο διαφορετικό, με την
τουρκική πλευρά να επιμένει στο
γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για να
ξεκαθαρίσει το τελικό μοντέλο λύσης
του Κυπριακού.

Συμφωνία εξπρές

Σε αντίθεση με την τουρκική
πλευρά, ο κ. Ακιντζί επιμένει στη
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία
και το εννοεί, ενώ το ομοσπονδιακό
μοντέλο βρέθηκε στο επίκεντρο της
συνάντησης του Μ. Ακιντζί με τον
κ. Γκουτιέρες. Ο κ. Ακιντζί σε αυτήν
τη συνάντηση εστίασε κυρίως στο
ζήτημα της πολιτικής ισότητας και
σύμφωνα με τον ίδιον, στο σημείο
που έχουν φτάσει σήμερα τα πράγ-

ΚΥΠΕ/O.ASIK

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Συμφωνία εξπρές για την πολιτική ισότητα μας οδηγεί σε νέα διαδικασία με χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με την τ/κ

πλευρά. Δεν συμφωνεί με τον Ακιντζί η Άγκυρα, η οποία επιμένει για νέο μοντέλο λύσης.
ματα, η αρχή της πολιτικής ισότητας
είναι η λυδία λίθος για τη λύση του
Κυπριακού. Για το επίμαχο ζήτημα
όσα υποστηρίζει ο κ. Ακιντζί είναι
γνωστά. Η τ/κ πλευρά ζητάει την
άμεση αποδοχή και κατοχύρωση
της εκ περιτροπής προεδρίας, της
αποτελεσματικής συμμετοχής και
της μιας θετικής ψήφου σε όλα τα
επίπεδα της νέας ομοσπονδίας. Θεωρεί δε ότι αρχικά αυτό το ζήτημα
είχε διευθετηθεί κατά την πρώτη
περίοδο διαπραγματεύσεων Ακιντζί
– Αναστασιάδη το 2015-2017. Ωστόσο, στην πορεία η ε/κ πλευρά άλλαξε
στάση. Με βάση αυτήν τη θεωρία,
στα Κατεχόμενα προβάλλουν την
αρχή της πολιτικής ισότητας ως
προϋπόθεση για την τελική αποδοχή
της νέας ομοσπονδιακής δομής από
τους Τ/κ. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ» από τα Κατεχόμενα τ/κ ο κ.
Ακιντζί δεν αποκλείει την επίτευξη
της τελικής συμφωνίας στο ζήτημα
της πολιτικής ισότητας κατά τις επόμενες εβδομάδες. Το σκεπτικό της
τ/κ ηγεσίας γι’ αυτό το ζήτημα είναι

το εξής: Είτε με άμεση λύση του Κυπριακού είτε με τελική κατάρρευση
των συνομιλιών, οι εμπλεκόμενες
πλευρές δεν έχουν άλλη επιλογή
από το να παραμείνουν εντός των
πλαισίων του διεθνούς δικαίου, σημειώνοντας ότι μονομερή βήματα
δεν πρόκειται να φέρουν κανένα
αποτέλεσμα. Όπως τονίζεται από
την τ/κ πλευρά ο κ. Αναστασιάδης
έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια
ελιγμών στο ζήτημα της πολιτικής
ισότητας και πλέον δεν έχει άλλη
επιλογή παρά να επιστρέψει στις
συγκλίσεις της προηγούμενης περιόδου και να αποδεχθεί την πολιτική
ισότητα. Διαφορετικά, όπως σημειώνουν οι τ/κ πηγές, η ε/κ πλευρά θα
κινδυνεύσει να χρεωθεί την τελική
αποτυχία στο Κυπριακό.

Αποφυγή νέου 2004

Σε περίπτωση που κατά τις επόμενες εβδομάδες, η ε/κ πλευρά αποδεχθεί την αρχή της πολιτικής ισότητας και ανοίξει ο δρόμος για θετικές
εξελίξεις στο Κυπριακό, ο κ. Ακιντζί

επιθυμεί η νέα διαδικασία στο Κυπριακό να βασιστεί σε δύο σημαντικούς όρους. Πρώτον, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να
καταλήξουν σε συμφωνία για ένα
ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Δίχως
το χρονοδιάγραμμα, οι εμπλεκόμενες
πλευρές θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο τραπέζι και να ξεκινήσουν
νέες συνομιλίες επ’ αόριστον. Αυτό
το σενάριο δεν γίνεται αποδεκτό
από την τ/κ πλευρά. Γι’ αυτόν τον
λόγο, ο κ. Ακιντζί επιθυμεί τον καθορισμό καταληκτικών ημερομηνιών
στις συνομιλίες. Πριν ακόμη ξεκινήσουν οι νέες συζητήσεις, οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να
γνωρίζουν τα χρονικά περιθώρια
και το χρονικό τέλος των νέων επαφών. Δεύτερον, η τ/κ πλευρά χαρακτηρίζει ως «εφιαλτικό σενάριο» την
επανάληψη όσων έγιναν το 2004.
Έτσι, όπως τονίζουν στα Κατεχόμενα, οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν
πρέπει να οδεύσουν προς τα δημοψηφίσματα με ασάφειες, αφήνοντας
ανοιχτά κάποια κεφάλαια του Κυ-

Όπως σημειώνεται στην
τ/κ πλευρά, όλες οι
πλευρές θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η νέα πορεία αποτελεί μονόδρομο
και σε περίπτωση που
μία από τις πλευρές
απορρίψει τη λύση, αυτή
η επιλογή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις.
πριακού και ενδεχομένως, τροποποιώντας τις θέσεις τους λίγο πριν
από τα δημοψηφίσματα. Σε μια τέτοια περίπτωση η Κύπρος θα οδηγείτο σε τελική διχοτόμηση και η
τ/κ κοινότητα θα παρέμενε αντιμέτωπη με σειρά κινδύνων. Για να μη
συμβεί κάτι τέτοιο, τη στιγμή που
θα ξεκινά η νέα διαδικασία και θα
έχει καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα
όλες οι πλευρές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η νέα πορεία αποτελεί
μονόδρομο και σε περίπτωση που
μία από τις πλευρές απορρίψει τη
λύση, αυτή η επιλογή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις.

Πενταμερή για μοντέλο

Καλά ενημερωμένες τουρκικές
πηγές χαρακτηρίζουν ως «αφελή»
την αναμονή της ηγεσίας του κ.
Ακιντζί για την αλλαγή στάσης της
ηγεσίας του Νίκου Αναστασιάδη.
Για την Άγκυρα, η ε/κ πλευρά έχει
ξεκαθαρίσει τη στάση της στο πεδίο
της πολιτικής ισότητας και στο Κυπριακό. «Πώς είναι δυνατόν να αναμένεις συνολική αλλαγή στάσης
όταν δηλώνουν ότι δεν είναι πρόθυμοι να εφαρμόσουν την αρχή της
πολιτικής ισότητας σε ένα ζωτικής

σημασίας ζήτημα, όπως αυτό του
φυσικού αερίου», αναρωτιέται πηγή
της «Κ», που παρακολουθεί από κοντά την τουρκική εξωτερική πολιτική
και το Κυπριακό.
Όλες οι πληροφορίες από την
τουρκική πλευρά δείχνουν ότι αυτήν
τη στιγμή η τουρκική πλευρά εστιάζει την προσοχή της στις διασκέψεις
που ακολουθούν για το Κυπριακό.
Την τριμερή διάσκεψη των δύο ηγετών με τον Αντόνιο Γκουτιέρες κατά
τις επόμενες εβδομάδες, οι τουρκικές
πηγές τη χαρακτηρίζουν ως «επένδυση» στην προεκλογική εκστρατεία
του κ. Ακιντζί. «Ο Ακιντζί χρειάζεται
μια θετική εξέλιξη για να δώσει ώθηση στα σχέδια του για τις προεδρικές.
Η ε/κ πλευρά το γνωρίζει αυτό. Έτσι,
θα στηθεί μια νέα επικοινωνιακή
εκστρατεία και θα καλλιεργηθεί η
εντύπωση ότι το κλίμα στο Κυπριακό
είναι θετικό δίχως να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος», σημειώνει μια
άλλη πηγή.
Βέβαια, το πραγματικό ενδιαφέρον της τουρκικής πλευράς στρέφεται στην πενταμερή. Η πηγή μας
προσθέτει τα εξής: «Τα όσα δήλωσε
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
στη συνέντευξή του στην «Κ» μιλούν
από μόνα τους. Πάμε σε πενταμερή
για να διαπιστώσουμε ότι έχει κλείσει
το κεφάλαιο της ομοσπονδίας και
ότι υπάρχει ανάγκη να ξεκαθαρίσει
το νέο μοντέλο λύσης».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η
τ/κ ηγεσία όσο και η Άγκυρα αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις επόμενες κινήσεις του γ.γ. στο Κυπριακό.
Για την τουρκική πλευρά, ο κ. Γκουτιέρες έχει λάβει προ πολλού τις τελικές αποφάσεις του στο Κυπριακό
και την επόμενη περίοδο ετοιμάζεται
να πραγματοποιήσει τις τελικές κινήσεις του με απώτερο στόχο το
συνολικό ξεκαθάρισμα του τοπίου.
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Ο ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΚΙΝΤΖΙ ΣTHN «K»

Τριμερής και πενταμερής πριν το νέο έτος
Ο Γκουτιέρες άφησε να νοηθεί ότι οι δύο διασκέψεις θα πραγματοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους κατά τον Τ/κ ηγέτη
σουν εκ νέου στις συγκλίσεις. Έχουμε διευκρινίσει ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και την αποκεντρωμένη ομοσπονδία.
Υπάρχουν 22 καθορισμένες ομοσπονδιακές
εξουσίες, θα μπορούσαμε λ.χ. να τις μειώσουμε στις 12. Σε κάθε περίπτωση, όμως,
για να προχωρήσουμε πρέπει να αποδεχθούμε με ξεκάθαρο τρόπο τις συγκλίσεις
που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΣΤΕΛΓΙΑ

Πριν εκπνεύσει το τρέχον έτος, θέλει ο γ.γ.
του ΟΗΕ να έχουν πραγματοποιηθεί τόσο
η τριμερής διάσκεψη όσο και η άτυπη πενταμερής, λέει ο Τ/κ ηγέτης στη σημερινή
συνέντευξη του στην «Κ». Ο Μουσταφά
Ακιντζί αγγίζει όλα τα φλέγοντα ζητήματα
στο Κυπριακό ενώ δεν αποφεύγει να μιλήσει
και για την κρίση στην ΑΟΖ και χωρίς να
φείδεται σκληρής γλώσσας λέει ότι Τουρκία
και Τ/κ δεν πρόκειται να παραμείνουν με
τα χέρια δεμένα, ενώπιον των εργασιών
που διεξάγουν ξένες εταιρίες για λογαριασμό
των Ε/κ στη θάλασσα και θα ήταν καλό
να υπάρξει πρόοδος στα ζητήματα αυτά
πριν τη λύση.

–Την εβδομάδα που βρέθηκε στην Κύπρο η κ. Λουτ δεν έγινε εφικτό κάτι τέτοιο;
–Για μία ολόκληρη εβδομάδα ούτε εγώ
αλλά ούτε και ο εκπρόσωπός μου προβήκαμε σε οποιαδήποτε δήλωση. Από την
άλλη πλευρά όμως είχαμε καθημερινά δηλώσεις, ο ΥΠΕΞ του νότου λ.χ. σχολίασε
περί ελπίδων την πρώτη ημέρα. Ύστερα
είχαμε δηλώσεις περί τάχα αποδοχής από
τον κ. Αναστασιάδη του εγγράφου της
30ής Ιουνίου, ότι συμφωνήσαμε στην αποτελεσματική συμμετοχή, ότι εμείς παραιτηθήκαμε από την ενεργό συμμετοχή και
δεχτήκαμε διαδικασία ανοικτού τέλους.
Τέτοια πράγματα φυσικά και δεν υπήρξαν.

–Στο επίμαχο ζήτημα των όρων αναφοράς, η θέση που διατυπώνεται από
την ε/κ πλευρά είναι πως στις 9 Αυγούστου οι δύο ηγέτες είχατε αρχικά καταλήξει σε συμφωνία, ενώ στη συνέχεια
ακολούθησε παρέμβαση της Τουρκίας
και οδηγηθήκαμε σε αδιέξοδο. Ποια η
θέση σας;
–Ο γ.γ. του ΟΗΕ κινητοποιήθηκε για
το Κυπριακό ύστερα από δύο χρόνια. Επικοινώνησε τηλεφωνικώς μαζί μας. Ήταν

Τα τελευταία δύο χρόνια ο κ.
Αναστασιάδης δεν αποδέχεται
το έγγραφο της 30ής Ιουνίου
2017, λες και υπάρχει άλλο
έγγραφο. Το ίδιο έκανε και
την 9η Αυγούστου.
σε εκείνο το τηλεφώνημα που μίλησε για
μια τριμερή συνάντηση. Στη συνέχεια διά
της κ. Λουτ διαμήνυσε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε το ζήτημα των όρων αναφοράς. Στη Νέα Υόρκη είχαμε ξεχωριστές
συναντήσεις και δεν αναμέναμε μια τριμερή
συνάντηση. Παρόλα αυτά ο γ.γ. μελετά το
ενδεχόμενο τριμερούς πρώτα και μετά
πενταμερούς. Όλα αυτά τα αναφέρω για
να τονίσω ότι αν παρήλθαν δύο χρόνια, ο
γ.γ. επιθυμεί να συμβάλλει στη λύση του
Κυπριακού. Ωστόσο, πρέπει πρώτα από
όλα, εμείς οι Κύπριοι, να βοηθήσουμε ο
ένας τον άλλον. Πρέπει να παραιτηθούμε
από παιχνίδια εντυπώσεων και να εξηγήσουμε στις κοινότητές μας τις πραγματικότητες.
–Τι ακριβώς συνέβη την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου που σας οδηγεί
σε αναφορά σε παιχνίδια εντυπώσεων;
–Συζητήσαμε με βάση τρία βασικά στοιχεία: Το Κοινό Ανακοινωθέν με ημερομηνία
11 Φεβρουαρίου 2014, οι συγκλίσεις που
έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και το Πλαίσιο Γκουτιέρες. Όπως θα θυμάστε τα τελευταία δύο χρόνια ο κ. Αναστασιάδης δεν
αποδέχεται το έγγραφο της 30ής Ιουνίου
2017, λες και υπάρχει άλλο έγγραφο.
–Ο ίδιος αναφέρεται σε ένα έγγραφο
με ημερομηνία 4 Ιουλίου 2017…
–Αναφέρθηκε στις 4 Ιουλίου. Επίσης
ανέφερε και άλλα πράγματα, ενώ στις 9
Αυγούστου 2019 δεν αποδέχθηκε το έγγραφο της 30ής Ιουνίου 2017.
–Ποια υπήρξε η ένστασή του;
–Είχε πει, να συζητήσουμε τα έξι άρθρα
χωρίς να αναφερθούμε σε ημερομηνία.
Εγώ του απάντησα ότι υπάρχει η απόφαση
του Ιουλίου του Συμβουλίου Ασφαλείας,
η οποία αναφέρεται στην 30ή Ιουνίου 2017

–Πώς προχωράμε στη συνέχεια;
–Τις επόμενες ημέρες ο γ.γ. ενδέχεται

Η Τουρκία και οι Τ/κ δεν πρόκειται να παραμείνουν με τα χέρια δεμένα, ενώπιον των εργα-

σιών που διεξάγουν ξένες εταιρίες για λογαριασμό των Ε/κ στη θάλασσα. Ιδανικό θα ήταν τα
εμπόδια να ξεπεραστούν με τη λύση, αλλά θα ήταν και πολύ καλό να σημειώσουμε πρόοδο
σε τέτοιου είδους ζητήματα πριν επιλυθεί το Κυπριακό, λέει ο Μουσταφά Ακιντζί.
γι’ αυτό σε περίπτωση που δεν συμπεριλάβουμε τις ημερομηνίες θα συνεχιστεί η
παραπληροφόρηση. Η συζήτηση στις 9
Αυγούστου έληξε με αυτόν τον τρόπο.
–Τι ακολούθησε στη συνέχεια;
–Ο κ. Αναστασιάδης συνέχισε να τηρεί
τη γνωστή στάση του για την αποτελεσματική συμμετοχή. Όταν έφτασε η κ.
Λουτ καταβλήθηκε προσπάθεια για να γεφυρωθεί το χάσμα, καθώς το ζήτημα περιλαμβάνεται στις εκθέσεις του γ.γ. και
στα ψηφίσματα του Σ.Α. Εξάλλου πλέον
οι διαδικασίες ανοιχτού τέλους ανήκουν
στο παρελθόν. Ενώπιόν μας έχουμε μια
διαδικασία που επείγει και που θα πρέπει
να είναι επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα.
Οι εκθέσεις του γ.γ. εστιάζουν πια σε μια
στρατηγική συμφωνία. Εμείς ζητήσαμε
να ενταχθούν και αυτά τα ζητήματα στους
όρους αναφοράς.

Ο Αναστασιάδης αιτία...

–Αντιλαμβάνομαι ότι το Πλαίσιο Γκουτιέρες, η πολιτική ισότητα και τα νέα
χρονικά περιθώρια εμπόδισαν την συμφωνία. Η Τουρκία παρενέβη ή όχι;
–Όλοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία επιθυμεί
πενταμερή πριν από τη συμφωνία στους
όρους αναφοράς και συνδέει αυτή την επιμονή με τη στάση Αναστασιάδη, δηλώνοντας ότι στο Κραν Μοντάνα είχε κάνει λόγο
για δύο κράτη, ενώ στη Νέα Υόρκη το 2018
αναφέρθηκε στη συνομοσπονδία. Στην
Κύπρο, δε, έκανε αναφορά στη χαλαρή
ομοσπονδία, στη συνομοσπονδία, στην εκ
περιτροπής πρωθυπουργία. Ας ξεκαθαρίσει,
λοιπόν, αυτό το οποίο επιθυμεί η ε/κ πλευρά
και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε την καταγραφή των όρων αναφοράς. Ο ισχυρισμός
ότι η Τουρκία ζητάει την πολιτική ισότητα
και ο Ακιντζί οπισθοχωρεί είναι μια μεγάλη
αδικία προς τον τ/κ λαό. Εδώ και χρόνια

ζητάμε πολιτική ισότητα, αποτελεσματική
συμμετοχή, εκ περιτροπής προεδρία. Αυτά
έχουν μετατραπεί σε παραμέτρους του
ΟΗΕ. Στο σημείο που φτάσαμε σήμερα, σε
περίπτωση που δεν βοηθήσουμε ο ένας
τον άλλον, δεν συνομιλήσουμε με βάση
τις πραγματικότητες, τις προηγούμενες
συγκλίσεις, τις παραμέτρους του ΟΗΕ,
κανείς δεν πρόκειται να μας βοηθήσει. Πώς
είναι δυνατόν να λέμε «ναι» στις συγκλίσεις
και να μην αποδεχόμαστε τη μία θετική
ψήφο στο Υπουργικό Συμβούλιο, την αποτελεσματική συμμετοχή ή θα διαπραγματευόμαστε εκ νέου την εκ περιτροπής προεδρία; Η εκ περιτροπής προεδρία βρίσκεται
στο προσκήνιο από την περίοδο ΤαλάτΧριστόφια. Στο Σχέδιο Ανάν την ενέκρινε
ο κ. Αναστασιάδης. Μαζί μας συζήτησε τα
ποσοστά της διασταυρωμένης ψήφου, επειδή η λύση θα συμπεριλάμβανε την εκ περιτροπής προεδρία.

Η πολιτική ισότητα

–Αυτά τα ποσοστά συζητήθηκαν την
περίοδο 2015-2017;
–Ναι, την πρώτη περίοδο. Πώς είναι
δυνατόν να έχουμε συζητήσει τη διασταυρωμένη ψήφο, αν δεν είχε συζητηθεί πρώτα
η εκ περιτροπής προεδρία; Επίσης, στο
Μον Πελεράν συμφωνήσαμε το 7-4 για το
Υπουργικό Συμβούλιο και τη μία θετική
ψήφο. Την αποδοχή αυτού του όρου την
ανακοίνωσε στην εναρκτήρια ομιλία τού
Κραν Μοντάνα ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης.
Στο σημείο που φτάσαμε σήμερα κάποιος
θα μπορούσε να επικαλεστεί την αρχή της
συνολικής λύσης. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουμε σε αυτήν υπάρχουν ενδιάμεσοι
σταθμοί. Εκεί σημειώθηκαν συγκλίσεις.
Καθώς ξεκινάμε μια νέα διαδικασία, οι
πλευρές πρέπει να δηλώσουν ότι αποδέχονται τις προηγούμενες συγκλίσεις. Στο
μέλλον, οι πλευρές θα μπορούσαν να εστιά-

Όλοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία
επιθυμεί πενταμερή πριν
από τη συμφωνία στους
όρους αναφοράς και συνδέει
αυτή την επιμονή της
με τη στάση Αναστασιάδη.
να ξεκινήσει νέες επαφές μέσω της κ. Λουτ.
Ενδεχομένως αρχικά να πραγματοποιηθεί
μια τριμερής διάσκεψη και στη συνέχεια,
με καλύτερη προετοιμασία, να ακολουθήσει
η πενταμερής. Ο γ.γ. μάς άφησε να εννοηθεί
ότι σε όλες αυτές τις εργασίες θα προχωρήσει πριν από το νέο έτος. Προσωπικά
θεωρώ ότι πρέπει να φτάσουν στον κ. Γκουτιέρες τα σωστά μηνύματα από την Κύπρο,
διότι αν παρουσιαστεί μια εικόνα των πλευρών που είναι διαρκώς σε αντιπαράθεση,
ενδέχεται να διστάσει να προχωρήσει σε
διαμεσολάβηση.
–Σε κάθε περίπτωση μέχρι σήμερα, στο
πεδίο της πολιτικής ισότητας, δεν έχετε
σημειώσει σημαντική πρόοδο σε άλλα
ζητήματα εκτός από το Υπουργικό Συμβούλιο;
Το όλο ζήτημα έγινε κατανοητό σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου. Στα άλλα
ζητήματα η διαπραγμάτευση συνεχιζόταν,
όταν διακόπηκαν οι συνομιλίες. Σε αυτά
δεν υπήρχε συμφωνία. Ωστόσο, καθώς συνεχίζονταν οι συνομιλίες, ο κ. Αναστασιάδης
οπισθοχώρησε από το ζήτημα του Υπουργικού Συμβουλίου.
–Τότε ήταν που προέκυψε και η εμπλοκή στο ζήτημα της εκ περιτροπής
προεδρίας.
–Τότε. Η πολιτική ισότητα δεν γίνεται
να είναι άνευ περιεχομένου. Για να μη συμβεί αυτό χρειαζόμαστε την ενεργή συμμετοχή και την εκ περιτροπής προεδρία.
Την ίδια στιγμή έχουμε το έγγραφο της
30ής Ιουνίου 2017, με τα έξι άρθρα του,
το οποίο επιβεβαίωσα στη νέα συνάντησή
μου με τον γ.γ. του ΟΗΕ. Αυτά τα έξι άρθρα
πρέπει να καταγραφούν, δίχως καμία παράφραση. Τέλος, υπενθυμίζω τον τρόπο
με τον οποίο θα πρέπει να λάβει χώρα η
νέα διαδικασία.

Ο Τ/κ ηγέτης μιλάει για τον Νίκο Αναστασιάδη
–Πώς είναι το κλίμα των σχέσεών σας με τον Νίκο
Αναστασιάδη;

–Δυστυχώς, κάθε φορά που προβαίνει σε δηλώσεις ο κ. Αναστασιάδης, ενώ διακηρύττει ότι δεν
θέλει να εμπλακεί σε blame game, στη δεύτερη
πρότασή του αυτό κάνει, μας κατηγορεί. Η Ανατολική Μεσόγειος θερμαίνεται. Η ειρηνευτική δύναμη
πλέον δεν λαμβάνει αυτομάτως παράταση. Ο ίδιος
ο γ.γ. του ΟΗΕ δυσκολεύεται στο Κυπριακό. Επίσης, η ζωή συνεχίζεται, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις. Το στάτους κβο καθίσταται ολοένα και πιο επικίνδυνο. Και όμως, επί δύο χρόνια είχαμε εμπλοκή
για το Πλαίσιο της 30ής Ιουνίου 2017 ή της 4ης Ιουλίου 2017, ενώ όταν έπιανε δουλειά η κ. Λουτ είχε

ήδη προκύψει ότι το έγγραφο ήταν της 30ής Ιουνίου, ότι ενώπιόν μας ήταν οι συγκλίσεις και το Κοινό
Ανακοινωθέν του 2014. Σήμερα συζητάμε τις συγκλίσεις.
–Τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες η κ. Λουτ θα επιστρέψει στο νησί;

–Δεν αποκλείεται. Η κ. Λουτ θα συνομιλήσει και με
τις εγγυήτριες δυνάμεις.

–Μετά την κ. Λουτ θα πάμε σε τριμερή;

–Από ό,τι βλέπω ο γ.γ. εστιάζει σε τριμερή, θέλει
όμως να δει αν οι δύο ηγέτες μπορούν να συμφωνήσουν στους όρους αναφοράς.

Στο Μον Πελεράν συμφωνήσαμε το 7-4 για το Υπουργικό Συμβούλιο
και τη μία θετική ψήφο. Την αποδοχή αυτού του όρου ανακοίνωσε
στην εναρκτήρια ομιλία του Κραν Μοντάνα, ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης.

Πώς ερμηνεύει
την αποτελεσματική
συμμετοχή
–Με αφορμή τo γεγονός ότι στο επίκεντρο
της συζήτησης στην ε/κ πλευρά βρίσκεται
η αποτελεσματική συμμετοχή θα ήθελα
τη δική σας ερμηνεία.
–Έχει συμφωνηθεί ότι πρόεδρος και αντιπρόεδρος θα αποφασίζουν από κοινού,
ομόφωνα για εξωτερική πολιτική, άμυνα και
ασφάλεια. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, για
λήψη αποφάσεων είναι αναγκαία η μία θετική
ψήφος και των δύο πλευρών. Στην περίπτωση
που θα προκύψει ασυμφωνία θα διαμεσολαβεί
–έχει ήδη συζητηθεί– ο μηχανισμός άρσης
του αδιεξόδου. Πέρα από αυτό υπάρχει και
η Ανώτατη Δικαιοσύνη. Επίσης, μια ασυμφωνία θα μπορούσε να παραπεμφθεί στους
προέδρους. Στα όργανα, πέρα από το Υπουργικό, λ.χ. στο συμβούλιο ανταγωνισμού.
Μετά το Κραν Μοντάνα οι συνομιλίες σταμάτησαν. Οι ανακοινώσεις του ΟΗΕ για την
πολιτική ισότητα, την ενεργή συμμετοχή,
το ψήφισμα 716 του Σ.Α. προνοούν την εκπροσώπηση και την ενεργή συμμετοχή και
των δύο πλευρών σε όλα τα ομοσπονδιακά
όργανα. Αυτά τα έγγραφα δεν αναφέρονται
μονάχα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
–Πώς θα μπορούσε να βρεθεί διέξοδος;
–Θα μπορούσε αν λ.χ. παραχωρηθούν κάποιες εξουσίες στις ομόσπονδες δομές. Στο
συμβούλιο ανταγωνισμού, δημόσιων υπηρεσιών αποφασίστηκε η ίση εκπροσώπηση.
Θα υπάρχουν και συμβούλια με ένα άτομο.
–Δηλαδή υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας
για λύση στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας;
–Πιστεύω πως σε περίπτωση που παραμείνουμε δεσμευμένοι στις παραμέτρους
του ΟΗΕ θα βρούμε διέξοδο. Τι μας λένε οι
παράμετροι του ΟΗΕ; Τουρκοκύπριοι, μην
ερμηνεύετε την πολιτική ισότητα ως αριθμητική ισότητα, αυτό δεν μπορεί να συμβεί
σε κάθε όργανο. Γι’ αυτό τον λόγο απαιτούμε
την αριθμητική ισότητα σε όργανα όπως η
Γερουσία, το συμβούλιο ανταγωνισμού, το
συμβούλιο δημόσιων υπηρεσιών. Δεν απαιτούμε, ωστόσο, κάτι τέτοιο στο Υπουργικό
Συμβούλιο και άλλα όργανα. Ωστόσο, σε όργανα όπου αριθμητικά θα είμαστε μειοψηφία
ζητούμε δικαίωμα λόγου. Και η δική μας
άποψη να έχει σημασία. Η Κύπρος, με μικρότερο πληθυσμό από 1 εκατ. έχει ίση
ψήφο με αυτή της Γερμανίας των 80 εκατ.

Οι τρεις επιλογές
για την κρίση
στην κυπριακή ΑΟΖ
–Στα ανοιχτά της Κύπρου έχουμε νέα
εστία έντασης. Ποια η δική σας άποψη
για τις εξελίξεις στην ΑΟΖ;
–Να σας επισημάνω όσα δήλωσα προηγουμένως, ό,τι τόνισα και στη Σοσιαλιστική
Διεθνή. Υπάρχουν τρεις οδοί στο ζήτημα
της ΑΟΖ. Πρώτη, από ό,τι γνωρίζω το επεσήμανε κάποτε και ο κ. Ρολάνδης, το μορατόριουμ. Λύνουμε το Κυπριακό και μετά
ψάχνουμε φυσικό αέριο. Αυτό δεν είμαστε
σε θέση να το πράξουμε. Δεύτερη, αφού
δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μορατόριουμ, τότε ας συνεργαστούμε. Εμείς έχουμε
μια πρόταση. Υπάρχουν πτυχές, οι οποίες
δεν σας αρέσουν; Προτείνετε τότε κάτι
άλλο εσείς. Να υπάρξει διάλογος. Να συνεχίσουμε την εργασία πάνω από την πρόταση. Να βρούμε μια διέξοδο από κοινού.
Τρίτη, αν δεν είναι και αυτό εφικτό, τότε
θα προχωρήσουμε σε ξεχωριστές εργασίες.
Πρόκειται για αυτό που συμβαίνει τώρα.
Προσωπικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει άλλη
οδός. Εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία, η
Τουρκία θα διεξάγει έρευνες σε περιοχές
που διεκδικεί, στη δική της υφαλοκρηπίδα
και σε περιοχές όπου έχει λάβει εξουσιοδότηση από τους Τ/κ. Δεν υπάρχει τέταρτη
επιλογή. Η Τουρκία και οι Τ/κ να παραμείνουν με τα χέρια δεμένα, σε θέση θεατή
ενώπιον των εργασιών που διεξάγουν ξένες
εταιρείες για λογαριασμό των Ε/κ στη θάλασσα, δεν πρόκειται. Τα εμπόδια θα μπορούσαν να ξεπεραστούν με τη λύση του
Κυπριακού; Αυτό φυσικά είναι το ιδανικό
σενάριο. Αλλά θα ήταν και πολύ καλό να
σημειώσουμε πρόοδο σε τέτοιου είδους ζητήματα πριν επιλυθεί το Κυπριακό. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία για τους όρους αναφοράς, την οποία
αναμένει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Σε χαρτογραφημένα
νερά οι προκλήσεις
Οι επιδιώξεις της Άγκυρας πίσω από την παρουσία του «Γιαβούζ»
στο τεμάχιο 7 και οι δυνατότητες για έρευνες υδρογονανθράκων

Η αδυναμία της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντιδράσει, πέραν της
διπλωματικής οδού, στην πειρατική
συμπεριφορά της Άγκυρας εντός
της κυπριακής ΑΟΖ, έχει αποθρασύνει την Τουρκία, βάζοντας σε
δεύτερη μοίρα τους λόγους που
επικαλείται για την εδώ παράνομη
και προκλητική παρουσία της. Συμπέρασμα που ενισχύεται και από
τις πραγματικές δυνατότητες των
δύο τουρκικών γεωτρύπανων, έτσι
όπως αυτές αποκαλύφθηκαν πρόσφατα και δεν διαψεύστηκαν. Η
απάντηση στο ερώτημα που τίθεται
για το τι πραγματικά επιδιώκει η
Τουρκία είναι πως η κάθοδος του
«Γιαβούζ» εντός αδειοδοτημένου
τεμαχίου της ΑΟΖ, χρησιμοποιείται
ανοιχτά πλέον ως εργαλείο πίεσης
προς τη Λευκωσία, ενώ από την
άλλη δοκιμάζει πολιτικές αντοχές
τρίτων, που έχουν συμφέροντα εντός της ΑΟΖ.
Στον καμβά των σχεδιαζόμενων
επιδιώξεων δεν μπορούν να παραβλεφθούν και οι μακροπρόθεσμες
βλέψεις της Τουρκίας για την ανατολική Μεσόγειο και τους υπό αναζήτηση ενεργειακούς διαδρόμους
προς τις ευρωπαϊκές αγορές, ένα
θέμα ύψιστης προτεραιότητας για
την Άγκυρα. Η δημιουργία τετελεσμένων στα βόρεια τεμάχια της
κυπριακής ΑΟΖ, πρώτα με το «Φατίχ» δυτικά της Πάφου και τώρα
με το «Γιαβούζ» βόρεια στο τεμάχιο
7, στόχο έχει να μπει σφήνα στο








Η παράνομη Navtex που
εκδόθηκε από πλευράς
Τουρκίας δεσμεύει κομμάτι του τεμαχίου 7 μέχρι
και τον Ιανουάριο του
2020. Την περίοδο εκείνη
είναι προγραμματισμένη
η έναρξη εργασιών στο
τεμάχιο από την κοινοπραξία TOTAL-ENI.
ενεργειακό μπλοκ Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, καθώς και στις διεργασίες για τους αγωγούς Φ.Α. Μέχρι
και την Παρασκευή το βράδυ που
η εφημερίδα πήγαινε τυπογραφείο
δεν υπήρξε αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και από πλευράς Γαλλίας και Ιταλίας.

Το «Γιαβούζ»

Το σημείο όπου έριξε άγκυρες
το «Γιαβούζ» βρίσκεται στο πάνω
μισό του οικοπέδου 7, περιοχή
όπου επεκτείνεται και στα γειτονικά
6, 5 και 4, όριο της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τους προκλητικούς
ισχυρισμούς της Άγκυρας. Η συγκεκριμένη θέση δεν βρίσκεται στο
πεδίο ενδιαφέροντος της κοινοπραξίας του τεμαχίου, με βάση τα
σεισμικά δεδομένα που υπάρχουν.
Ένα στοιχείο που έρχεται να ενι-

Οι γεωτρήσεις
στην περιοχή
Η περιοχή όπου βρίσκεται το

«Γιαβούζ» είναι δεσμευμένη
με παράνομη τουρκική navtex μέχρι τον Ιανουάριο του
2020. Την περίοδο εκείνη με
βάση τους προγραμματισμούς που έχουν γίνει αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες της κοινοπραξίας TOTAL – ENI, κατά πάσα πιθανότητα στο ίδιο τεμάχιο. Πηγές
στη Λευκωσία διαβεβαίωναν
πως το πρόγραμμα εργασιών
δεν θα διαφοροποιηθεί, ένεκα των τουρκικών παρανομιών στο αδειοδοτημένο
κομμάτι. Ωστόσο, το όλο σκηνικό θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα όταν θα
υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από κυβέρνηση και
κοινοπραξία. Θεωρητικά δεν
αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα μιας και το
σημείο γεώτρησης της κοινοπραξίας βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που επιχειρεί παράνομα το τουρκικό γεωτρύπανο.
Με δεδομένο ότι οι προκλήσεις θα έχουν συνέχεια αυτό
που φαίνεται να προβληματίζει είναι το επόμενο σημείο
πρόκλησης των Τούρκων.

ΚΥΠΕ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Το «Γιαβούζ» έφθασε στο σημείο της προγραμματιζόμενης γεώτρησης εντός του τεμαχίου 7 το βράδυ περασμένης

Πέμπτης με τη συνοδεία δύο πολεμικών πλοίων και ενός πλοίου υποστήριξης εργασιών.
σχύσει το ερώτημα για το τι πραγματικά επιδιώκει η Τουρκία. Πηγές
από τον διπλωματικό χώρο που παρακολουθούν τις κινήσεις της Τουρκίας, από την πρώτη συμφωνία
οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο,
πίσω από την παρουσία του τουρκικού γεωτρύπανου, διαβλέπουν
τρεις επιδιώξεις της Άγκυρας. Πρώτον και βασικό να δημιουργήσει
ένα νέφος για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεύτερον να σφραγίσει
τις παράνομες διεκδικήσεις της,
σε περιοχές που δεν θα υπάρξει
αντίδραση από ξένες εταιρείες,
στις οποίες έχουν παραχωρηθεί
τεμάχια. Τρίτον με την παρουσία
της να δημιουργήσει εμπόδια στο
πολιτικό ζήτημα, με δεδομένη τη
θέση της Λευκωσίας ότι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξαχθούν υπό καθεστώς απειλών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις για το δεύτερο σκέλος των

επιδιώξεων που σχετίζονται με την
παρούσα κατάσταση στο 7. Αυτό
το οποίο επισημαίνεται είναι πως
το τουρκικό τρυπάνι κατέληξε σε
περιοχή που δεν συμπεριλαμβάνεται στους προγραμματισμούς εργασιών της κοινοπραξία του τεμαχίου. Επιλογή συνειδητή, όπως
υποστηρίζεται, προκειμένου η Άγκυρα να αποφύγει νέο μέτωπο με
εταιρείες.

Οι εταιρείες

Μέχρι και την ώρα που έκλεινε
το φύλλο της Κυριακής, αντίδραση
από πλευράς εταιρειών του τεμαχίου 7 δεν υπήρχε. Το τεμάχιο 7
με βάση πρόσφατη απόφαση του
υπουργικού συμβουλίου παραχωρήθηκε, κατά το ήμισυ για έρευνες
στον κοινοπραξία TOTAL – ENI.
Στο συγκεκριμένο τεμάχιο είναι
προγραμματισμένο να ξεκινήσουν
ερευνητικές εργασίες αρχές του
2020. Η Τουρκία απέφυγε να με-

τακινήσει το τρυπάνι της, νοτιότερα
και σε περιοχή όπου είναι προγραμματισμένη γεώτρηση, από
Γάλλους και Ιταλούς προκειμένου
να αποφύγει γενίκευση των αντιδράσεων. Αυτό που προκαλεί ανησυχία σε πολιτικούς κύκλους της
Λευκωσίας είναι η απουσία άμεσης
αντίδρασης από τις δύο εταιρείες,
οι οποίες είναι ευρωπαϊκές και κρατικές. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, η κοινοπραξία θα έπρεπε
να είχε αντιδράσει γραπτώς από
την πρώτη στιγμή, μιας και ήταν
γνωστή εδώ και αρκετές μέρες η
πρόθεση της Άγκυρας να εισέλθει
σε αδειοδοτημένο τεμάχιο. Το γεγονός ότι η Τουρκία περιορίζεται
σε περιοχές που θεωρεί υφαλοκρηπίδα της δεν μειώνει ουδόλως την
παραβατικότητα της Άγκυρας, σημείωναν οι ίδιοι κύκλοι και ως ανάδοχοι του τεμαχίου θα έπρεπε να
είχαν δημοσιοποιήσει την αντίθεσή
τους.
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Επικίνδυνη
η στάση
της Τουρκίας
στη Μεσόγειο

Τα υποβρύχια
– Υπάρχουν παραδείγματα επιτυχούς διαχείρισης
εκκρεμοτήτων, όπως με
τα υποβρύχια...

Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Η νέα ÙßÓÌÜÔÃÇÇÓßÔÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ4+*(ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÙÚÏÝÑÇÏÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÇÖÕÚßÖ×ÓÇÚÕÝÛÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÕÇÃÙÛÎÓÇ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÙÚÎÞ×ØÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÙÚÎÔ ®ÕÚÁÜÝßÖÕßØÍÄÝÛÔÏÑÂÝ
ÓßÔÇÝÑÇÏÖØ×ÎÔØÞÎÍÄÝ
ß¦ÍÍËÒÕÝÖÕÙÚÕÒ¦ÑÎÝÑÚÏÓ¦
ÄÚÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÛÇÈÕÎÛÂÙËÏ
ÑÇÏÙÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔßÖÕÊÕÓ×ÔÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕßÙÚØÇÚËÆÓÇÚÕÝÎ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔÓÇÞÎÚÏÑ×Ô-
ÑÇÏÚÜÔÌØËÍÇÚ×Ô¡ ©ÇÖÕÚËÒÕÆÔÆÉÏÙÚËÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÕÔÃàËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ

– Πόσο επικίνδυνη είναι για τα
ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα
η τουρκική στάση στην Ανατολική Μεσόγειο;
¶ÃÔÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÎÖÄÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔÖÕß
Ñ¦ÔËÏÎ¬ÕßØÑÃÇÙÚÎÔÔÇÚ¡ËÙÄÍËÏÕÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔ ÆÖØÕÛÇ
ÌÇÔËÃÑÇÏÖÕÏÇÛÇËÃÔÇÏÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßÏÍÇÃÕßÙßÔËÞÂÝÖÃËÙÎÑÇÏÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÚÏÝÇÖÄÉËÏÝ
ÚÎÝÑÇÏÔÇÖËÚÆÞËÏÚÏÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝ
ÚÎÝËÖÏÊÏ×ÐËÏÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÄÞÏÓÄÔÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÙË
ÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎÚÎÝÔÇÚ¡ËÙÕÍËÃÕß
ÇÙÏÑÂÖÚßÞÂÚÕßàÎÚÂÓÇÚÕÝËÃÔÇÏ
ÎÙÞÁÙÎÚÜÔÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ËØÏÓÁÔÇÓËÄÚÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÛÇ
ÇÙÑÂÙÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÖÃËÙÎ×ÙÚËÔÇ
ÒÕÍÏÑËßÛÕÆÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÙÚÎÔÔÇÚ
¡ËÙÄÍËÏÕÒÁÖÕßÓËÄÓÜÝÄÚÏËÖËÏÊÂÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÛÁÒÕßÔÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔÑÕÔÚ¦ÚÕßÝÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÁÔÇÔÚÏ
ÕÖÕÏÕßÊÂÖÕÚËÚÏÓÂÓÇÚÕÝÕÏÖÏÁÙËÏÝ
ËÃÔÇÏÞÇÒÇØÁÝÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÎÍÏÇ¦ÒÒÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕß
ÄÒÕÏÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÓËÊËÔËÖÏÛßÓËÃ
ÔÇÁØÛËÏÙËËßÛËÃÇÙÆÍÑØÕßÙÎÓË
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
– Θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμα
πιθανότητα θερμού επεισοδίου;
¶ËÔÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÖËÏÄÚÏ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÃÔÊßÔÕÝÔÇÛËØÓÄ
ËÖËÏÙÄÊÏÕÑÇÏÓÏÇÙÆÍÑØÕßÙÎÁÙÚÜ
ÙÎÓËÏÇÑÂÝÓÕØÌÂÝÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÙÞÁÙÎÓË
ÚÏÝÖËØÏÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎ

ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÑÚÃÓÎÙÎËÃÔÇÏÄÚÏ
ÊËÔÙßÓÌÁØËÏÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÔÇÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇÇÑÄÓÇÙÚÇÄÙÇÂÊÎ
ÁÞËÏÞÜØÃÝÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÑÁØÊÕÝÁÈÇÏÇÇÔÚÎÝÊÕÛËÃÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÚÕÑ¦ÔËÏÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÙÚÎÊÏËÛÔÂ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÄÚÏÁÞËÏÊÃÑÏÕßÖ¦ØÞÕßÔ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÔ
ËÃÓÇÙÚËÉÆÞØÇÏÓÕÏÇÔÚÏÊØ¦ÓËÓË
ÒÕÍÏÑÂÑÇÏÊËÔÇÌÂÔÕßÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÔÇÐËÌÆÍËÏÔÕÓÃàÜÄÚÏÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÑÃÔÊßÔÕÝÛËØÓÕÆËÖËÏÙÕÊÃÕßËÔÓÖÕØÕÆÓËÄÓÜÝÔÇÈ¦àÕßÓËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÕÔÇßÚÄÓÇÚÕ
ÑÇÏÔÇÛËÜØÕÆÓËÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÛÁÓÇØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÞËÏÙßÔËÞÂÝ
ÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÖÏÁÙËÏÝÙËÄÒÕßÝ
ÄÙÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÎØË¦ÙÕßÔÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓËÃÝÑ¦ÔÇÓËÙßÔÁÞËÏÇ
ËÖÇÌÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÚÏÝ
ÚÕÙØÇÂÒÚÎÔÖÇÏÚËÃÚÇÏÖÃËÙÎ×ÙÚËÔÇÍÃÔËÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÄÚÏÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÛ×ØÏÇÑÇÏ¦ÔËÙÎÔÇ
ÍÃÔËÏÕÚÏÊÂÖÕÚË
– Tρία χρόνια μετά την αρχή των
εκκαθαρίσεων των τουρκικών
ενόπλων δυνάμεων (ΤΕΔ), είναι
αποδυναμωμένες;
¶ØÏÛÓÎÚÏÑ¦ÑÇÏÙËÓÁÙÇÕÏ¬
ÊËÔÇÖÕÊßÔÇÓ×ÛÎÑÇÔ ÇÚ»ÇØÞ¦Ý
ÁÞÕßÔÖÕÒËÓÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÁÑÇÔÇÔ
ÚØËÏÝÖÕÒÁÓÕßÝËÃÔÇÏÙËÙßÔËÞÂ
ÖÕÒËÓÏÑÂËÚÕÏÓÄÚÎÚÇ¬ÕÛÁÓÇÖÕß
ßÖ¦ØÞËÏÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇËÃÔÇÏÄÚÏÓËÚ¦
ÚÕÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÑÇÏÓËÄÒËÝÇßÚÁÝ
ÚÏÝÊÏ×ÐËÏÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÁÞËÏÞÇÛËÃ
ÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÕßÙÚØÇÚÕÆÚÄÙÕ
ÁÔÇÔÚÏÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÄÙÕÑÇÏÓËÚÇÐÆÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÕß±Ö¦ØÞËÏÛÁÓÇ
ÙßÔÕÞÂÝÑÇÏËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
– Είχατε μια άμεση σχέση με τον
κ. Ακάρ. Μπορεί μια τέτοια επικοινωνία να λειτουργήσει αποτρεπτικά όταν δημιουργούνται κρίσεις;
¶ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÕÏÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝËÃÔÇÏÙÚÎÛËÚÏÑÂ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎØÂÍÕØÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÐÏÕÒÕÍÎÛËÃÎÙÕÈÇØÄÚÎÚÇËÔÄÝÖËØÏÙÚÇÚÏÑÕÆ ØÇÚ×ÔÚÇÝÁÔÇÔÊÃÇßÒÕ
ÇÔÕÏÞÚÄÄÙÕÑÇÏÔÇÓÎÔËÒÖÃàËÏÝÄÚÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÆÉËÏÑ¦ÚÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÁÔÇÝÑ×ÊÏÑÇÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦Ý
ÑÇÏËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÝ©ÚÇÔÊËÔÓÖÕØËÃ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÔÇÖËÏÑ¦ÚÏÊËÔÚÕÒÁËÏ
ËÔÛÁÒÜÔÇÓÖÕÆÓËÙËÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÒÒ¦ÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇËÃÔÇÏÄÚÏ
ÔÇÏÈÕÂÛÎÙËÖ¦ØÇÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
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Ο τέως υπουργός Αμυνας στην «Κ»

Ευάγγελος Αποστολάκης: É{ÙÊ{åÐÉ¨{~ÑËÚÓÜÈÑ~¨Ñ³ÊÈ~³Ò³ÈØ³i0È¨~ËÑÓÑ³{{ÈÙÊ³É³{ÐÊÐÑ³ØV{{ÓÉ{ØÉËÑ{TÑÜÑ¨ÓØåÌ³iÒÜÜiÜÉÈ¨Òi  o{ÑÒÜÜÈØÜÌoÈØVÈÌÜ{~Ñ³ÑÜÑKÑËÈÐÉVÙÉ
É{ÚÈÐÉËÑÓ¨ÚÉ{ÉÉÈÚÉËÑÖo~¨ÈiÐÉ³i0È¨~ËÑ

Νομίζω ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος θερμού επεισοδίου με την Τουρκία.
Δεν μπορούμε όμως
να βάζουμε τα πράγματα
στον αυτόματο. Πρέπει
να υπάρχει συνεχής
κινητικότητα και πιέσεις
σε όλους όσοι μπορούν
να επηρεάσουν
την κατάσταση.

Η αναβάθμιση των F-16
έχει δρομολογηθεί.
Οπωσδήποτε να σκεφτούμε το νέο αεροπλάνο, πιθανότατα είναι ευκαιρία να μπούμε στο
πρόγραμμα των F-35.

ÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÙÆÒÒÎÉÎÝ
ÚÜÔÊÆÕÁÍÏÔÇÔÖÇØ¦ÖÕÒÒÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÔÇÓÎÔËÐËÒÏÞÛËÃÎßÖÄÛËÙÎÄÖÜÝÚËÒÏÑ¦ËÐËÒÃÞÛÎÑËÚÎÔ
ÚËÒÏÑÂÌ¦ÙÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÖØÏÔÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÕÔ
ÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÕÔÑ¦ÔÇÓËËÍ×ÓËÚÕÔ
Ñ¦Ø¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÍÔÜØÏàÄÓÇÙÚË
ÑÇÏßÖÂØÞËËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÊÏËßÑÄÒßÔËÄÒÎÇßÚÂÚÎÓËÛÄÊËßÙÎ

– Το τουρκικό ναυτικό έχει κάνει
άλματα. Η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική στην Ανατ. Μεσόγειο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που υπάρχει
η νέα παράμετρος του ενεργειακού.
¶ÒÒ¦ÊÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÑÇÏËßÚßÞ×ÝÊÏÇÚÎØËÃÁÔÇÕÒËÓÏÑÄ§ÇßÚÏÑÄ§ÖÕßËÃÔÇÏÇÐÏÄÓÇÞÕÑÇÏ
ÏÙÞßØÄÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÔÇÒÕÍÏÑ¦ÓËÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÓËÚÎÔÑØÃÙÎÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÜÔÔÄÖÒÜÔ
ßÔ¦ÓËÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕß§
ÑßØÃÜÝÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÖÃÙÜßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÁÞÕßÓËÁÒÒËÏÓÓÇÙÚÎÔ
ÔÇÚ¡ËÙÄÍËÏÕÙËÖÒÕÃÇÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑÂÝ¦ÓßÔÇÝ
Ï»ÇßÚÄßÖ¦ØÞËÏÄÒÎÇßÚÂÎÇÍÜÔÃÇ
ÑÇÏÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÏÝ)LSO'YYH
ÂÄÖÕÏÕ¦ÒÒÕÖÒÕÃÕËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕ§ÕÓÃàÜÄÚÏÁÞÕßÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÑÇÏËÃÓÇÙÚËÚÕÑØ¦ÚÕÝÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÖÇÃÐËÏÚÕÔÑÆØÏÕØÄÒÕ
ÖØÕ¦ÙÖÏÙÎÝÚÜÔËÔËØÍËÏÇÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÙÚÎÔÔÇÚ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÖÇØÇÃÚÎÚËÝËÃÔÇÏÕÏÙßÔËØÍÇÙÃËÝ
ÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÄÖÜÝÕÏÚØÏÓËØËÃÝÓË
ÆÖØÕÙØÇÂÒÑÇÏÃÍßÖÚÕ²ÜØÃÝ
ÇßÚÁÝÚÏÝÙßÓÓÇÞÃËÝÑÇÏÚÎÙßÔËÞÂ

ËÖÇÌÂÑÇÏËÔÃÙÞßÙÂÚÕßÝÛÇÞ¦ÙÕßÓËÁÊÇÌÕÝÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇËÃÓÇÙÚËÙÕÈÇØÕÃÊØ×ÔÚËÝÙË
ÇßÚÂÚÎÔÖËØÏÕÞÂ

– Ποιες είναι οι άμεσες εξοπλιστικές προτεραιότητες;
¶ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔ-ÁÞËÏ
ÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔ
¡ ©ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÊÏÄÚÏÚÇ
ÖÒÕÃÇÇßÚ¦ÁÞÕßÔÌÛ¦ÙËÏÙÚÇÄØÏ¦
ÚÕßÝØÁÖËÏÔÇÖ¦ØÕßÓËÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÖÒÕÃÇ§ÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÜÔÖßØÇßÒÇÑ¦ÚÜÔÁÞÕßÓËÊÆÕÖÒÕÃÇËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÇÙÚÇ
§ÇßÖÎÍËÃÇÒËßÙÃÔÇÝ©ÖÜÙÊÂÖÕÚËÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËÚÕÔÁÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇËÃÔÇÏËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÓÖÕÆÓËÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÜÔ-
– Πώς μπορεί να γίνει αυτό;
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÖØÁÖËÏÔÇÓÖÕÆÓË
ÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇÖÕßÖÇØ¦ÍËÏÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÚÕß- ßØÃÜÝÓËÚÎÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÔÇÊÎÒ×ÙÕßÓËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÁÔÇÔÇØÏÛÓÄÇËØÕÙÑÇÌ×Ô
§ÕÓÃàÜÄÚÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÓËÚÕßÝ
ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÖÕßÁÞÕßÔÓÖËÏÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÂÊÎÎÕÒÜÔÃÇÁÞËÏÙßÓÌÜÔÂÙËÏÔÇÖ¦ØËÏÑ¦ÖÕÏÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÓÖÕÆÓËÑÇÏ
ËÓËÃÝÔÓÇÝÊÃÔËÚÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÔÇÓÖÕÆÓËÍØÂÍÕØÇÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËÒÃÍÕ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÑÇÏÔÇÇÔÇÈÇÛÓÃÙÕßÓË
ÁÔÇÓÁØÕÝÚÜÔ-
– Αρα κομμάτι από τη δαπάνη
για τα F-16 να κατευθυνθεί στην
αγορά κάποιων F-35;
¶ÑØÏÈ×Ý

– ËÑ{ÓÑÑ¨ÒÙÉ{oÐÑ
ÈÙÉËTÉ{Ì³{³
¨ÌKÜiÐÑÙÉÉËÑ{
ÐÌ{~Ð{~Ì0
¸ÆÆVÉÓÑ~È~ÉÑ
¨KÜiÐÒ³VÐÉ
³ÓÉ¨ÑÈK¨ÖT{Ñ
Ð{³ÉÜÉ{ÐÓÑ³Ñ
ÑÈioÉËÑ.~Ñ¨ÑÐÑo~ÒV
ÉËTÑÐÉÙÖÉ{ÜoÓØ Ñ
~ÈioÒÐÉ³ÈØÙ{~ioÌ¨ÈØ
ÊÑÙÖÐÉ³{ÚÑ~ÒÈÐÉ
0Ì³ÉÓo{ÉÐ{ÑÑooÊ
³³Ì³É{Ù{~³Ê³i³
ÑÈioÉËV³~.Ò×Ñ
ÉÙÉÙÐÓiÑÈ³Ê³i
ÑooÊ~.Ò×ÑÊ¨ÚÉÑ
ÈÇi³ÊÈÐÉ ~ÉËVÜ{ÌV
ÈÐ×ÊÑÐÉÑÒ¨É{³Ñ
ÑÈioÉËÑ.~Ñ¨ÑÐÑo~Ò³
( o{ÑÑÜ~Üi¨É{
³ÑÈK¨ÖT{Ñ ËTÉoËÉ{
Ð{ÑÐÉÜÓ³iÑÌ³( 
É³Ò³iÐÉÜÓ³iVØ
Ñ¨TioÌØ V³¨Ì³É{Ñ
³i³Ì³ÉÜ{³{~ÊioÉËÑV
³~åK¨ÑÐÌÈÜ
~Ñ{¨T¨ÊÑÐÉ
0Ñ³ÓÜÉÐÑÊ³Ñ
É~Üi~³{~Ì.Ö³ÐÑ
ÉËTÑÐÉÜ~Üi¨É{³Ñ
ÈK¨ÖT{ÑÐÉ~Ì³ØÈ
Ê³ÑÑË³ÉÈ³ÑTÑÐiÜÌ0Ñ
ÑÈioÉËÑÇi³ÖÑÒ
ÑÌlÆÆÉ~Ñ³ÉÈ¨V³Ñ
ÈK¨ÖT{ÑÜ~Üi¨Úi~Ñ
ÐÉÜ{oÌ³É¨ÑÑÌ¬lÉ~Ñ³
åÈ³Ê³i³{oÐÊÉËÑ{
ÜÊ¨ØÉ{TÉ{¨i{Ñ~ÒV
ÚÉ¨Ö³Ñ{ÑÌ³Ñ
~ÑÜÖ³É¨Ñ³~ÌÐ
0Ì³ÉÙÓTÚi~ÑÜÜÓØ
{ÓÉ{ØØå¯ ÑÐi³
~Ò Ð{³ÉÖ³i~Ñ³ÈØ
ÑÚ¨ÈØ³È( Ò³{
Ñ³Ë³{TÓo{É~Ñ{³i
ÜÉÈËÑVÈÊ³Ñ{Ù{³{~Ì
ÑÈioÉË4Ê¨TÑ~Ñ{
É~ÉË³¨ËÑÉo~ÜK{ÐÓÑ
ÜËÑ(Ê¨ÑÐÉ³
ÓÑV~Ñ³Ñ×Ó¨ÑÐÉÑ
¨T¨ÊÈ³ÑÒÜÜÑ
ÙÖ o{Ñ¨ÒÚÉ{ÉØ
ÑÜÜÒÙÉÓ{ÑÑÌÜi
³iÓ~³Ñi³iØÑÐÈ³{~ÊØ
K{ÐiTÑËÑØ(¨ÓÉ{Ñ
oËÉ{~Ò³{ÈÜ{~Ì~Ñ{o{Ñ
³ÑÑÈioÉËÑV~Ñ{³i å
~Ñ{³i å.~Ñ{³i $
– Είναι ευνοϊκή η συγκυρία;

– Ñ{VÌKÉÜ³{³Ñ{
{{~Ð{~ËÙÉË~³ÉØ~Ñ{
ÌKoÑËÈÐÉÑÌ³i
ÐÓooÉi³ÐiÐË
${¨³{~ÓØÉËÑ{ÜÖ
~ÑÜÖ³É¨ÉØVÑ¨~ÉËÑoËÈ
{~Ñ³ÒÜÜiÜÉØÉÓ¨oÉ{ÉØ

– Είναι θέμα πολιτικής
βούλησης;

– ËÑ{~ÑÚÑ¨ÒÚÓÐÑ
Ü{³{~ÊØKÖÜiiØ

Εχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε με τους Αμερικανούς
– Γιατί έχουμε μείνει πίσω στον
τομέα της υψηλής τεχνολογίας
(π.χ. UAV);
¶ÏÄÚÏËÃÞÇÓËÛÁÓÇÚÇÓËÚÎÔ
ÇÓßÔÚÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÖÕßËÖÏÊËÏÔ×ÛÎÑÇÔÓËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑØÃÙÎ©ÏÒÆÙËÏÝÊËÔÇÖÁÊÜÙÇÔ
ÞËÏÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃÚÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÍÃÔËÏÓËÚÎÔÓËÇÌÕØÓÂ
ÑÇÏÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔ-
²ØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÍÃÔÕßÔÖØÕÙÒÂÉËÏÝÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄÏÛÇÔ×ÝÎ
ÇÓßÔÚÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏßÖÄÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÑÇÏ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏ
ÄÞÏÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¬ÕÈÇÙÏÑÄÚËØÕÛÁÓÇËÃÔÇÏ
ÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝ½ÙßÔËØÍÇÙÃËÝÓË
ÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÞ×ØÕß
©Ï¬ÕÆØÑÕÏÐËÑÃÔÎÙÇÔÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇØÃÙÑÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔ
ÑÕÔÚ¦ÙÚÕ ËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝ
ÚÜÔËÍÞ×ØÏÜÔÇÓßÔÚÏÑ×ÔÇÔÇÍÑ×ÔÇÖÄÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÃÞÇÓËÐËÑÏÔÂÙËÏÖÕÒÆ
ÑÇÒÆÚËØÇ ÇÏÁÞÕßÓËÓËÃÔËÏ
ÖÃÙÜÁÈÇÏÇÚÇÞØÂÓÇÚÇÖÕß
ÐÕÊËÆÕßÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÙÚÏÝ
ÊËÔÙßÍÑØÃÔÕÔÚÇÏÓËÇßÚ¦ÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËËÓËÃÝ

– Στην αναδιοργάνωση, χωρούν
παρεμβάσεις στη στρατιωτική
θητεία;
¶ ¬Õ ÖØÄÈÒÎÓÇ ÊËÔ ËÃÔÇÏ Î
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÛÎÚËÃÇ©ÚÇÔÍÃÔËÏ
ÎÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÄÖÜÝÁÞËÏÓËÒËÚÎÛËÃÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔÖÕÒÒÁÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄÇÙÏÑÄ
ÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÄÚÏÁÞÕßÔÞÇÛËÃÚÇ
ÞÇÓÎÒÄÈÇÛÓÇÙÚËÒÁÞÎÖßØÇÓÃÊÇÁÞËÏÍËÓÃÙËÏÇÖÄßÉÎÒÄÈÇÛÓÇ
ÙÚËÒÁÞÎÚÇÕÖÕÃÇÁÞÕßÔÙßÙÙÜØËßÚËÃÙÚÎÔÑÕØßÌÂÑÇÏÊËÔÊÕßÒËÆËÏÑÇÛÄÒÕßÚÕÙÆÙÚÎÓÇßÚÄ
ÁÞËÏÖØÕÑÆÉËÏÊÏÄÚÏÁÞËÏÓËÏÜÛËÃ
ÎÛÎÚËÃÇÁÞËÏÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÎÖØÄÙÒÎÉÎÚÜÔ©ÑÇÏÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÚËÃÎËÏÙÇÍÜÍÂÙÚÏÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÙÞÕÒÁÝÑÇÚ¦ ÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÚÕßÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÆÝÇßÚÄ
ÁÞËÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇØÔÎÚÏÑÄÇÒÒ¦
ÄÞÏÖÕÒÆÙÕÈÇØÄÚÕßÝßÖÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÆÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÕÈÇØÄÚÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÏÝ
ËÏÊÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÕÓÁÙÕÝÄØÕÝÎÒÏÑÃÇÝÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÑÕÔÚ¦ÙÚÇÃÔÇÏÁÐÜÇÖÄÑ¦ÛËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ËÔßÖ¦ØÞËÏÚØÕÌÕÊÄÚÎÙÎ×ÙÚË
ÔÇßÖ¦ØÐËÏÕÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÝÇØÏÛÓÄÝ
ÞÇÓÎÒÄÈÇÛÓÕßÙÚËÒËÞÏÇÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆÚÕÕÖÕÃÕÑ¦ÔËÏÑÇÏÄÒÎÚÎÔ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÎ¬ÕÙÚØ¦ÚËßÓÇÈÇÙÃàË-

ÚÇÏÙÚÕßÝßÖÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÆÝÚÕßßÚÕÃËÃÔÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÈÍ¦àÕßÔ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕÓÁÔÜÝÚÕÖØ×ÚÕ
ÖØ¦ÍÓÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏËÃÔÇÏ
ÔÇÌÚ¦ÙÕßÓËÙÚÇÔÕÆÓËØÇËÏÙÇÑÚÁÜÔÙÚÏÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÙÞÕÒÁÝ
ÚÕßÖÏÛÇÔ×ÝÑÇÏÓËÑ¦ÖÕÏÇ
ËÔÃÙÞßÙÎÍÏÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÚÇÑËÔ¦ÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÎÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎ§ÇÇßÐÎÛËÃÎ
ÛÎÚËÃÇÊËÔÇÒÒ¦àËÏÑ¦ÚÏÇ¦ÒÒÇàÇÔÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÓÄÔÕÔÇÔÇÖÕÌÇÙÃàÇÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÙÚØ¦ÚËßÙÎÙÚÇ
ÂÙÚØ¦ÚËßÙÎÑÇÏÚÜÔÍßÔÇÏÑ×Ô
ØÏÔÌÚ¦ÙÕßÓËÄÓÜÝËÑËÃÔÇÍÃÔËÏ
ÎÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎ

Το βασικότερο θέμα
με την αμυντική
βιομηχανία είναι
το οικονομικό. Πρέπει
να γίνουν επενδύσεις.
Ή συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρείες του χώρου.

– Ολοκληρώθηκε νέα αμυντική
συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ. Πρέπει να υπάρξει στην Αμυνα ενίσχυση σχέσεων και με ευρωπαϊκές χώρες;
¶ÒÒ¦ÊÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÑØÇÚ¦ËÏÏÙÕØØÕÖÃÇÓËÚÇÐÆßØ×ÖÎÝ
ÑÇÏÓËØÏÑÂÝØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇÚÕÖÕÒËÓÏÑÄßÒÏÑÄÂÚÇÔÑßØÃÜÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ¡ËÍ¦ÒÜÙÇÙÚÕ
§ÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÖÒÕÃÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÊËÔÁÞÕßÓËÑÇÔÁÔÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÖÒÕÃÕ¬ÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÓÇÝ
ÂÚÇÔÄÒÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÓËËÒ¦ÞÏÙÚËÝËÐÇÏØÁÙËÏÝÖÄÚÕ ÑÇÏ

ÓËÚ¦¦ØÞÏÙËÎÙÚØÕÌÂ©ÏÌØËÍ¦ÚËÝ:ËÃÔÇÏÕÒÒÇÔÊÏÑÁÝÌÚÏ¦ÐÇÓË
ÚÁÙÙËØÇÍËØÓÇÔÏÑÕÆÙÞËÊÏÇÙÓÕÆ
ÖÒÕÃÇÚÏÝ¡ ©ÕÏÖßØÇßÒ¦ÑÇÚÕÏÑÇÏÄÒÇÓÇÝÚÇÖÒÕÃÇËÃÔÇÏËßØÜÖÇáÑ¦¬ÇÕÖÒÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÂÓËÙßÔËØÍÇàÄÓËÔËÝ
ÂÓËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ¢Ú¦ÙÇÓËÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃ
ÔÇËÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏÙÚÇÄÖÒÇÑÇÏÙÚÇ
ÙßÙÚÂÓÇÚÇ¬ÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÑÇÏØÄ
ÑßØÃÜÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÁÞÕßÓËÖÕÒÒ¦ÛÁÓÇÚÇÖÕß
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑÕßÈËÔÚÏ¦ÙÕßÓËÓË
ÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÑÄÓÇÑÇÏÚÇ

ÖÒÕÃÇÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑÂÝ¦ÓßÔÇÝ
ÖÕßÒÁÓËÄÚÏÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÚÇËÃÞÇÓËàÎÚÂÙËÏÑÇÏÙßÔËÞÃàÕßÓËÔÇ
àÎÚÕÆÓËÇÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÓÇÝÊ×ÙÕßÔÊÆÕØÒËá¡ÖËØÑ©ÏÓËØÏÑÇÔÕÃÈÁÈÇÏÇÇØÔÕÆÔÚÇÏÊÏÄÚÏÚÇ
ÖÒÕÃÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑ¦
ÑÇÏËÑÌØ¦àÕßÔÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÏÙÞÆ
ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÙÚÄÒÕß,ÞÕßÓË
ÙßÓÌÜÔÂÙËÏÍÏÇÔÁÇËÒÏÑÄÖÚËØÇ
ÚÕß§ÇßÚÏÑÕÆÇÔÇÈÇÛÓÃàÕßÓËÚÇ
7ÖØÕÞÜØÕÆÓËÙÚÇ-àÎÚÕÆÓËÇÔÚÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÑÇÏÖßØÕÓÇÞÏÑ¦
ÒÒ¦ÙÚÎÔÕßÙÃÇÛÁÒÕßÓËÔÇÑÇÚÇÌÁØÕßÓËÔÇÁÞÕßÓËÓËÚÏÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÎÔÇÓßÔÚÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏÙßÓÖÇØÇÍÜÍÁÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ§ÇÁÞÕßÓËÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ ÇÏÈÁÈÇÏÇÛÁÒÕßÓËÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØËÝÙßÔÛÂÑËÝÙÚÏÝ
ÕÖÕÏËÙÊÂÖÕÚËÇÍÕØÁÝÖÕßÑ¦ÔÕßÓË
ÇÖÄÚÏÝÏÙÚËÆÜÄÚÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÛÇÈËÒÚÏÜÛËÃ/ÊÎÖÂØÇÓË
ÊÁÑÇÏÔÕÆÑÂØÛÇÔËÖÏÙÑËßÇÙÓÁÔÇÇÖÄÚÏÝÂÊÎÁÞÕßÔËÔÚÇÞÛËÃÇØÇÒ¦ÈÇÓËÚÇ ÇáÄÈÇÑËÃ
ÁÞÜÑ¦ÖÕÏËÝÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÕÇÔ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÖÚÂÙËÏÝÓË
ÄÒÇÄÙÇÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÙßÔÇÔÚÕÆÓËÑ¦ÖÕÏËÝÊßÙÑÕÒÃËÝÞÕßÓËÈÁÈÇÏÇÁÔÇÖÕÒÆÈÇÙÏÑÄÛÁÓÇÖÕß

ÇÌÕØ¦ÚÎÔÇËØ¦ÓßÔÇÓËÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÄÚÏÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÎ¬ÕßØÑÃÇÛÇÁÞËÏÇËØÕÙÑ¦ÌÎÖÁÓÖÚÎÝ
ÍËÔÏ¦ÝßÚ¦ÊËÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÏÓË¦ÒÒÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÖÁÓÖÚÎÝ
ÍËÔÏ¦ÝÇÒÒ¦ÓËÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÇËØ¦ÓßÔÇÝËÄÒÇÇßÚ¦
ÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏ
ÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇßÐÎÛËÃ
ÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÊßÔ¦ÓËÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÇßÐÎÛËÃÚÕÇÃÙÛÎÓÇ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÙÚÕÔËßØÆÚËØÕÞ×ØÕ
ÏÙÚËÆÜÄÚÏÄÚÇÔÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝËÃÔÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙË
ÄÙÕÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÑÚÇÙÎÍÃÔËÚÇÏ
ÓËÚÇÊÃÊÕßÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ
– Θεωρείτε ότι η νέα συμφωνία
το διασφαλίζει αυτό;
¶ÔÁÇÙßÓÌÜÔÃÇÛÇÚÕÑ¦ÔËÏ
ÖÏÕËÆÑÕÒÕ©ÚÇÔÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃ
ÛÁÒÕßÔÔÇÁÒÛÕßÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖÒÕÃÇÔÇÖ¦ÔËÙËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÈ¦ÙËÏÝÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ
ÇÖÒÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ ÇÏÛÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÔÂÑÇÏÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔ
ÚÏÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔËÝßÖÕÊÕÓÁÝ×ÙÚË
ÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÊËÞÛÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÓÕÔ¦ÊËÝ

Εβδομάδα Ενημέρωσης Υπεύθυνου Παιχνιδιού
7 - 13 Οκτωβρίου 2019

10.10.2019

Τρίτη All day
Συμμετοχή στο service fair
του Πανεπιστήμιο Uclan με
ενημερωτικό περίπτερο

Πέμπτη 9:00 - 14:00
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για
Εργαζομένους Υπεύθυνο
Παιχνίδι, Κοινωνία και Υποστατικά:
θεμελιώνοντας μια σχέση
εμπιστοσύνης

Πανεπιστήμιο UCLAN,
Λαρνακα

Τρακασόλ,
Λεμεσός

Τρίτη 13:00 - 16:00

05.10.2019
Σάββατο

Youth and Gambling Παρουσίαση από YGAM Team
Πανεπιστήμιο UCLAN,
Λάρνακα

Προώθηση της εβδομάδας
κατά την είσοδο των
παικτών στο γήπεδο
Τρίτη 10:00 - 12:00
Ποδοσφαιρικοί Αγώνες
5ης Αγωνιστικής
Α’ κατηγορίας και 2ης
αγωνιστικής Β’ κατηγορίας

06.10.2019
Κυριακή
Προώθηση της εβδομάδας
κατά την είσοδο των
παικτών στο γήπεδο
Ποδοσφαιρικοί Αγώνες
5ης Αγωνιστικής
Α’ κατηγορίας και 2ης
αγωνιστικής Β’ κατηγορίας

GAME BRAiN σε ιδιωτικό σχολείο
Λευκωσία

Τρίτη 9:00 - 13:00
Responsibility and it’s return
on investment in the gambling
industry: Εκπαιδευτικό σεμινάριο
προς προσωπικό αποδεκτών

Δευτέρα 09:00 - 14:30
Συνέδριο Ενημέρωσης
Υπεύθυνου Παιχνιδιού 2019

Τετάρτη 9:00 - 17:00
Lottery Academy Course
Γραφεία Εθνικής Αρχής
Στοιχημάτων, Λευκωσία

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για
Εργαζομένους Υπεύθυνο
Παιχνίδι, Κοινωνία και Υποστατικά:
θεμελιώνοντας μια σχέση
εμπιστοσύνης
Αίθουσα Ελιά, Συνεδριακό
Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία

Συνεδριακό Κέντρο
Φιλοξενία, Λευκωσία

Τρίτη 13:00 - 15:00

Change the way you look at things
and things you look at change - what
about your perception of gambling
and responsibility: Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο για το κοινό

Τρίτη 9:00 - 17:00
Lottery Academy Course
Τρίτη 15:00 - 18:00
Γραφεία Εθνικής Αρχής
Στοιχημάτων, Λευκωσία

Change the way you look at things
and things you look at change - what
about your perception of gambling
and responsibility: Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο για το κοινό
Ballroom B, The Landmark,
Λευκωσία

Crowne Plaza,
Λεμεσός

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για
Εργαζομένους Υπεύθυνο
Παιχνίδι, Κοινωνία και Υποστατικά:
θεμελιώνοντας μια σχέση εμπιστοσύνης

GamCare: Identification & Brief
Advice – Sports Organisations
Ballroom C, The Landmark,
Λευκωσία

Smart players = Lucky bet:
Τελετή λήξης προγράμματος PIN
#prevention and #intervention

Τετάρτη 9:30 - 12:30

11.10.2019

Youth Outreach Programme
for professionals working with
young people

Παρασκευή 9:00 - 13:00

Αίθουσα ΟΝΕΚ,
Λευκωσία

Διαδραστική Εκδήλωση στο
Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο
Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο,
Λευκωσία

Identification & Brief Advice –
Police, Prisons and Probation

Let’s keep it a game quiz
The Mall of Cyprus,
Λευκωσία

Σάββατο 10:00 - 17:00
Τουρνουά Μπάσκετ & Ποδοσφαίρου
στην Πλατεία Ευρώπης, Λάρνακα
Πλατεία Ευρώπης,
Λάρνακα

Γραφεία Εθνικής Αρχής
Στοιχημάτων, Λευκωσία

Παρασκευή 9:00 - 13:00
Gamcare: Problem Gambling
workshop for healthcare
professionals
Crowne Plaza,
Λεμεσός

Τετάρτη 10:00 - 12:00
Συμμετοχή Εκπροσώπου των
διοργανωτών στο μάθημα του
Τμήματος Δημοσιογραφίας του
Πανεπιστημίου Frederick

Ημερίδα «Ο Αθλητισμός είναι πρόληψη»

www.responsiblegamingweek.gov.cy

Κυριακή 11:00 - 17:00

Σάββατο 9:30 - 15:30

Τετάρτη 9:30 - 12:30

Περισσότερες πληροφορίες:

Πλατεία Ευρώπης,
Λάρνακα

12.10.2019

Παρασκευή 10:00 - 11:00
GAME BRAiN σε ιδιωτικό σχολείο
Λευκωσία

www.responsiblegamingweek.gov.cy

Τουρνουά Μπάσκετ & Ποδοσφαίρου
στην Πλατεία Ευρώπης, Λάρνακα

Αμφιθέατρο, Πανεπιστήμιο
Frederick, Λευκωσία

Αποθήκες 79,
Λάρνακα

Πανεπιστήμιο Frederick,
Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες:

13.10.2019
Κυριακή 10:00 - 17:00

Πέμπτη 9:00 - 13:00

Πέμπτη 18:00 - 20:00

Τετάρτη 13:00 - 15:00
Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας

C2 RG Workshop -Εκπαιδευτικό
σεμινάριο εργαζομένων καζίνο

Kantara, The Landmark,
Λευκωσία

Διαδραστική Εκδήλωση στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

08.10.2019

Πέμπτη 9:30 - 18:00

Τετάρτη 9:00 - 12:00

Τετάρτη 9:00 - 14:00
Kantara, The Landmark,
Λευκωσία

Τρίτη 9:00 - 14:00

07.10.2019

09.10.2019

Πληροφορίες για επιπρόσθετες
ενέργειες μπορείτε να
λάβετε από την ιστοσελίδα
responsiblegamingweek.gov.cy

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ιεράς Μητρόπολης
Κύκκου/Αρχάγγελος, Λευκωσία

Βιωματικό εργαστήρι Ενδοοικογενειακή Βία και Τυχερά
Παιχνίδια: Σχέση Εξάρτησης
και Συνεξάρτησης
Ξενοδοχείο Σεμέλη,
Λευκωσία
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ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019

Ζητούν εξηγήσεις από τον υπουργό Παιδείας

Υπουργείο Παιδείας και Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισαν για την «κηδεμονία» του προγράμματος των Μουσικών Ταλέντων
Η πρόσφατη εξέλιξη με την παραμονή
του προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία αυτή την εβδομάδα, μιας και
οι υποδείξεις της Επιτροπής Παιδείας
της Βουλής αφορούσαν την απαγόρευση οποιασδήποτε ενέργειας χωρίς προηγουμένως να υπάρχει ενημέρωση επί του θέματος. Η υπογραφή μάλιστα των συμβολαίων από
το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τον
νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του
προγράμματος τη Δευτέρα (30/09)
προκάλεσε έντονο κύμα αντιδράσεων. Πανεπιστήμιο Κύπρου και
Υπουργείο Παιδείας υπεραμύνονται
των αποφάσεών τους, για εμπαιγμό
μιλούν οι βουλευτές. Το θέμα μόνο
κλειστό δεν μπορεί να θεωρηθεί,
μιας και οι αντιδράσεις ενδέχεται
να τροχοδρομήσουν εξελίξεις.
Στις 28 Αυγούστου το θέμα είχε
απασχολήσει εκ νέου την Επιτροπή
Παιδείας, καθώς τότε βρισκόταν
σε εξέλιξη η διαδικασία επιστροφής
του Προγράμματος υπό τη σκέπη
του Υπουργείου Παιδείας, κατόπιν
αιτήματος των γονέων, αλλά και
τη σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ίδιο το Υπουργείο μάλιστα είχε εκπονήσει σχέδιο,
βάσει του οποίου το Πρόγραμμα
θα υπαγόταν διοικητικά στα Μουσικά Σχολεία. Δύο μέρες αργότερα
και συγκεκριμένα στις 30 Αυγούστου, όλα τα εμπλεκόμενα μέρα,
ήτοι Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας και Σύνδεσμος Γονέων
«φωτογράφιζαν» την επιστροφή
του Προγράμματος στο Υπουργείο.
Αυτό που δεν περίμενε κανείς, και
το οποίο προκάλεσε την έντονη
αντίδραση των γονιών, αλλά και
της Επιτροπής, ήταν ότι δύο μέρες
πριν από τη συζήτηση του θέματος
στην Επιτροπή Παιδείας για ενημέρωση ως προς τη διαδικασία μεταφοράς του Προγράμματος, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωνε
πως το Πρόγραμμα θα λειτουργούσε
υπό τη σκέπη του.

Βάζουν πίεση οι βουλευτές

Στη συνεδρία της Τετάρτης
(02/10) όπου έγινε η ανακοίνωση
της παραμονής του Προγράμματος
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο πρόεδρος της επιτροπής παιδείας Κυριάκος Χ΄΄Γιάννης ανέφερε ότι «έντεχνα και με πρόθεση αγνοήσατε
τη Βουλή των Αντιπροσώπων». Οι
αντιδράσεις των βουλευτών ήταν
σε ορισμένα σημεία αρκετά έντονες,
με τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Πανίκο
Λεωνίδου μάλιστα να προμηνύει
πως το κόμμα του ως αντίδραση
δεν θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό των 300 χιλιάδων ευρώ που
αποδεσμεύει ετησίως το Υπουργείο
στο Πανεπιστήμιο υπό μορφή κονδυλίου για τη λειτουργία του Προγράμματος. «Καταγράφουμε την
ανεπάρκεια του Υπουργείου να χειριστεί το ζήτημα με αποτέλεσμα να

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Οι πιέσεις που ασκεί η Επιτροπή Παιδείας προς το Υπουργείο είναι αρκετά μεγάλες, με το ΑΚΕΛ να ζητάει επανεξέταση του θέματος τάχιστα, ζητώντας μάλιστα την παρουσία του Κώστα Χαμπιαούρη.








Η μεταφορά του προγράμματος θα έπρεπε να
περάσει ούτως η άλλως
από το Υπουργικό, κατά
τον ίδιο τρόπο που μεταφέρθηκε τον Σεπτέμβριο
του 2018 από το Υπουργείο στο Πανεπιστήμιο.
έχουμε δεδομένα διάλυσης» δήλωσε
στην «Κ» το μέλος της Επιτροπής
και βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας
Καυκαλιάς, αναφέροντας παράλληλα
πως η συγκεκριμένη εξέλιξη ουσιαστικά βάζει «λουκέτο» στο ίδιο το
Πρόγραμμα. «Η κριτική μας εστιάζεται στο πώς τα καταφέραμε ένα
πρόγραμμα για το οποίο όλοι είχαμε
να περηφανευόμαστε στο τι έχουμε
πετύχει εντός και εκτός Κύπρου,
σήμερα να βρίσκεται μπροστά στο
ενδεχόμενο κλεισίματος αυτού του
Προγράμματος».
Σχετικά με την ανατροπή που
παρατηρήθηκε αναφορικά με την
κηδεμονία του Προγράμματος ο κ.
Καυκαλιάς σημείωσε πως «είναι
άξιο απορίας το μπρος-πίσω του
Υπουργείου, τη στιγμή που έναν
μήνα προηγουμένως μας κοινοποιήθηκε απόφαση με τον πιο επίσημο
τρόπο σε σχέση με το μέλλον του
Προγράμματος. Είχαμε μπροστά
μας το δεδομένο πως θα επέστρεφε
στο Υπουργείο και αίφνης ενημερωθήκαμε ότι θα παραμείνει στο

Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρόλο που
στην ατζέντα της Επιτροπής θα συζητούσαμε το μέλλον του Προγράμματος υπό το Υπουργείο».
Οι πιέσεις που βάζει η Επιτροπή
Παιδείας προς το Υπουργείο είναι
αρκετά μεγάλες, με το ΑΚΕΛ να ζητάει επανεξέταση του θέματος τάχιστα, ζητώντας μάλιστα την παρουσία του υπουργού Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη. «Θεωρούμε ότι
πλέον είναι πολιτικές αποφάσεις,
και πρέπει πλέον ο υπουργός να
μας δώσει απαντήσεις» σημείωσε
ο κ. Καυκαλιάς, συνεχίζοντας πως
«πολύ περισσότερο ελπίζω να υπάρχει περιθώριο το συγκεκριμένο Πρόγραμμα να διασωθεί».
Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνεται και ο βουλευτής του Κινήματος
Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο οποίος μιλώντας στην «Κ»
τόνισε πως «ως Επιτροπή δεν είχαμε
γνώση για τις εξελίξεις. Πήραν αποφάσεις χωρίς να μας ενημερώσουν»
σημείωσε χαρακτηριστικά. Καυτηρίασε μάλιστα το γεγονός της συγκεκριμένης απόφασης, λέγοντας
«πως μας διαβεβαίωσαν ότι θα γίνουν
αλλαγές, αλλά λόγω κάποιων φημών
που έφτασαν στην αντίληψή μας
αποφασίστηκε η σύγκληση του θέματος στην Επιτροπή Παιδείας».
«Σκοτεινό» σημείο κατά τον κ.
Θεοπέμπτου το χρονικό διάστημα
που μεσολάβησε από τον Αύγουστο
μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου, διάστημα κατά το οποίο Υπουργείο και
Πανεπιστήμιο Κύπρου συναποφάσισαν την παραμονή του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο.

Σεβασμός στις διαδικασίες
Από την πλευρά του το Υπουργείο
υποστηρίζει πως η απόφαση που
πάρθηκε δεν λειτουργεί σε βάρος
των παιδιών και του χαρακτήρα
του Προγράμματος, δεδομένου
πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε
αναλάβει ήδη και νομικές υποχρεώσεις ως προς τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του Προγράμματος Πέτρο Στυλιανού.
«Σαφώς υπήρξε διαβούλευση
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου», ανέφερε σε τοποθέτησή του στην «Κ»
ο Συντονιστής Μουσικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας Χρύσανθος Χαραλάμπους. Επεσήμανε
πως το τελευταίο διάστημα το
Υπουργείο βρισκόταν σε διαρκή
επαφή με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου σε μια προσπάθεια να
εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή φόρμουλα αναφορικά με την κηδεμονία του Προγράμματος.
Σημαντικό στοιχείο που έπαιξε
ρόλο στην απόφαση κατά τον κ.
Χαραλάμπους, αφορούν οι νομικές
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει
το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά και
τη σύναψη συμφωνίας με τον νέο
καλλιτεχνικό διευθυντή του Προγράμματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «επιδείχθηκε σεβασμός στις διαδικασίες».
«Το μόνο μας μέλημα είναι το
καλό και η πρόοδος των παιδιών»
σημείωσε ο κ. Χαραλάμπους για
να συνεχίσει λέγοντας πως «οι

ευαισθησίες μας ως προς την εξέλιξη και την ευτυχία των παιδιών
του Προγράμματος είναι δεδομένες
και αδιαπραγμάτευτες». Υποστήριξε, μάλιστα, πως για να διασφαλιστεί η συνέχεια του χαρακτήρα
του Προγράμματος μετά από την
εξέλιξη αυτή, το Υπουργείο έχει
ήδη εκπονήσει ένα μεταβατικό








«Το μόνο μας
μέλημα είναι το καλό
και η πρόοδος
των παιδιών» σημείωσε
ο Συντονιστής Μουσικών
Σχολείων του Υπουργείου
Παιδείας Χρύσανθος
Χαραλάμπους.
στάδιο, το οποίο θα διασφαλίζει
πως οι μαθητές που συνεχίζουν
από τα προηγούμενα χρόνια δεν
θα βιώσουν αλλαγές στην παιδαγωγική φύση του Προγράμματος.
Ερωτηθείς κατά πόσον μετά
από τις πιέσεις και τις αντιδράσεις
της Επιτροπής Παιδείας, το Υπουργείο ενδέχεται να εξετάσει εκ νέου
την επιστροφή του Προγράμματος
υπό τη σκέπη του, ο κ. Χαραλάμπους σημείωσε πως η απόφαση
για μεταφορά του προγράμματος

είναι μια διαδικασία που πρέπει
να περάσει μέσα από το Υπουργικό
Συμβούλιο, κατά τον ίδιο τρόπο
που μεταφέρθηκε τον Σεπτέμβριο
του 2018 από το Υπουργείο στο
Πανεπιστήμιο.
Εκ μέρους του Πανεπιστημίου
Κύπρου ο αντιπρύτανης Ιωάννης
Γιαπιντζάκης, κατά τη συνεδρία
της Επιτροπής Παιδείας την Τετάρτη ανέφερε πως ζητήθηκε η
γνωμάτευση από τον τομέα δημοσίων συμβάσεων και ακολούθως
προέβησαν στις υπογραφές συμβολαίων, η οποία είναι καθόλα νομότυπη και δεν χρειαζόταν η συναίνεση της Επιτροπής Παιδείας.
Άξιο αναφοράς είναι πως το
Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε ήδη
ανακοινώσει από τις 27 Σεπτεμβρίου την έναρξη αιτήσεων για
συμμετοχή στο Πρόγραμμα, όπως
επίσης έχει προχωρήσει στην υπογραφή συμβολαίων με τον νέο
καλλιτεχνικό διευθυντή Πέτρο
Στυλιανού τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου. Στις 10 Οκτωβρίου είναι η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για όσα παιδιά ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα, ενώ για παιδιά που
συμμετέχουν ήδη στο ΠΑΜΤ θα
συνεχίσουν κανονικά τη φοίτησή
τους και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Επιβάλλεται όμως να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους για
συνέχιση της συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΛΑΜΠΙΤΣΗ

Ο

τι η παιδεία μας έπιασε πάτο
έχει λεχθεί τόσο από τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας
όσο και από τον υπουργό Παιδείας.
Όμως, το ζήτημα δεν είναι η διαπίστωση. Εξάλλου, δεν πρέπει να
υπάρχουν πολλοί που να πιστεύουν
το αντίθετο. Το ζήτημα, επομένως,
είναι να απαντηθεί το ερώτημα «τι
δέον γενέσθαι για την ανόρθωσή
της;». Τα διάφορα που ακούγονται
κατά καιρούς για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, μόνο θυμηδία προκαλούν. Εδώ που φτάσαμε, δεν μας
σώζει καμιά εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Μόνο ο ολοκληρωτικός
επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος είναι δυνατό να
δώσει και πάλι στην παιδεία μας
την πραγματική της θέση στον κόσμο των απαιτήσεων και των συνεχών αλλαγών. Και μόνο μέσα
από πράξεις του θεσμικά υπεύθυνου γι’ αυτό τον σκοπό, του προέδρου του κράτους, είναι δυνατός
ο επανασχεδιασμός. Φτάνει ο ίδιος
να πιστεύει στην αναγκαιότητά

Η παιδεία μας έπιασε πάτο. Και τώρα;
του, καθώς και ο υπουργός της Παιδείας. Ο οποίος πρέπει να γνωρίζει
εις βάθος τόσο την πρωτοβάθμια
όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προκειμένου, λοιπόν, να
γίνει πράξη ο επανασχεδιασμός,
απαιτούνται μερικές σημαντικές
προϋποθέσεις.
Πρώτη προϋπόθεση είναι η διεύρυνση των φορέων που συμμετέχουν στους σχεδιασμούς για την
εκπαίδευση. Στη μακαρία νήσο,
εκτός από τους λειτουργούς του
Υπουργείου, τους συνδικαλιστές
της εκπαίδευσης και τους οργανωμένους γονείς, το πολύ να μετέχει
και κανένας πανεπιστημιακός. Με
τους συνδικαλιστές και τους γονείς
ο όλος σχεδιασμός μετατρέπεται
σε ένα παζάρεμα, μέσα από το
οποίο ο καθένας προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του και να
μειώσει τον ιδρώτα του. Δεν αντιλαμβάνομαι, π.χ., γιατί το Υπουργείο
Εργασίας αγνοείται, όπως και η
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και άλλοι φορείς.









Μόνο ο ολοκληρωτικός
επανασχεδιασμός
του εκπαιδευτικού
συστήματος είναι δυνατό
να δώσει και πάλι στην
παιδεία μας την πραγματική της θέση στον κόσμο των απαιτήσεων και
των συνεχών αλλαγών.
Εκτός και αν ισχύει ακόμα η αντίληψη ότι η εκπαίδευση δεν συνδέεται με τον κόσμο της εργασίας.
Αν εξακολουθούμε να έχουμε τέτοιες αντιλήψεις, τότε δεν νοείται
οιαδήποτε ενίσχυση της Τεχνικής
Εκπαίδευσης, όπως είναι η προσμονή πολλών. Εν πάση περιπτώσει, στη Σουηδία, όπως έτυχε να
πληροφορηθώ, στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής συμμετέχουν
16 φορείς!

Δεύτερη προϋπόθεση είναι η
συμφωνημένη διακήρυξη ενός μορατόριουμ δηλώσεων και αντιδηλώσεων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συνεξέταση όλων των θεμάτων που θα οδηγήσουν σε έναν
πραγματικό επανασχεδιασμό του
εκπαιδευτικού μας συστήματος,
μακριά από λαϊκισμούς και άκαιρες
τοποθετήσεις, μέσα, βέβαια, σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια.
Τρίτη προϋπόθεση είναι η υιοθέτηση της φιλοσοφίας ότι ο εκπαιδευτικός ανήκει στο σχολείο
και όχι στο σύστημα. Η υιοθέτηση
μιας τέτοιας αλλαγής είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στον ανασχεδιασμό.
Δημιουργεί σταθερότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα σχολεία, ιδιαίτερα αυτά της υπαίθρου,
παύουν να είναι σχολεία διερχομένων. Εξάλλου, με αυτήν την αντίληψη συνδέεται και η αυτονόμηση των σχολικών μονάδων, για
την οποία ακούμε πολλά, αλλά
στην ουσία τίποτε δεν γίνεται.
Μάλιστα, η ασφυκτική εξάρτηση

των σχολικών μονάδων από το
κέντρο δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια, με αποτέλεσμα να έχει
επικρατήσει η προσπάθεια να κάνουν όλοι τα πράγματα σωστά,
παρά να κάνουν τα σωστά πράγματα.
Τέταρτη προϋπόθεση είναι η
παραίτηση των συνδικαλιστικών
οργανώσεων από την πάγια εδώ
και πολλά χρόνια επιδίωξή τους
για δημιουργία όσο γίνεται περισσότερων θέσεων προαγωγής και
η εργοδότηση όσο γίνεται περισσότερων εκπαιδευτικών, μέσα από
τη παροχή απαλλαγών για την εκτέλεση διαφόρων καθηκόντων. Ένα
τέτοιο παράδειγμα, που πραγματικά
προσβάλλει την ανθρώπινη νοημοσύνη, είναι ο διαχωρισμός των
σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
σε δύο διοικητικά μορφώματα με
τον τίτλο Κύκλος Α και Κύκλος Β.
Στη Μέση Εκπαίδευση, δε, γεμίσαμε τα σχολεία με βοηθούς διευθυντές, που διακρίνονται σε Α΄ και
απλούς, κάνοντάς τα δυσκίνητα

στη λήψη αποφάσεων, αλλά και
στην εκτέλεσή τους.
Πέμπτη προϋπόθεση είναι η περαιτέρω αύξηση του ορίου πρώτης
φοίτησης παιδιών στα δημοτικά
σχολεία στα 7 τους χρόνια, επειδή
ωριμότερα παιδιά στη Δημοτική
Εκπαίδευση γίνονται καλύτεροι
μαθητές σε όλα τα χρόνια φοίτησής
τους, με αποτέλεσμα την αποφυγή
του πάτου στις διεθνείς εξετάσεις.
Υπάρχουν, ασφαλώς, και άλλες
προϋποθέσεις, αν θέλουμε να μάθουμε από εκείνους που προχωρούν
μπροστά. Εκείνο που πρέπει κανείς
να σκεφτεί είναι πώς γίνεται το εκπαιδευτικό σύστημα ενός κράτους
που εργοδοτεί εδώ και μισό αιώνα
τους καλύτερους απόφοιτους των
σχολείων του στο εκπαιδευτικό
του σύστημα, στο τέλος να πιάνει
πάτο. Το σύστημα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.

Ο κ. Παναγιώτης Α. Λαμπίτσης είναι γυμνασιάρχης.
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Το τεμάχιο 7 είναι εντός του ενιαίου μετώπου;
Τα ξινά σταφύλια

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Κάποιος πρέπει να πει στους υπουργούς
Εθνικής Άμυνας που έρχονται στην Κύπρο
ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν το
ποίημα για το πόσο κοντά στην Κύπρο είναι
η Αθήνα. Δεν μπορεί π.χ. ο Έλληνας ΥΠΕΘΑ
να ξεθάβει το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού
Χώρου και την ίδια ώρα να ματαιώνεται μια
πτήση, συμβολικού χαρακτήρα δύο μαχητικών πάνω από τη Λευκωσία, στο «νέο»
πνεύμα προσέγγισης με την Τουρκία. Και
επιτέλους θα πρέπει να συμφωνήσουν και
με τις αποστάσεις. Τελικά, η Κύπρος είναι
κοντά ή μακριά από την Ελλάδα;

Νικόλαος Παναγιωτόπουλος

••••
Η πεπατημένη
Το 2014 όταν το «Μπαρμπαρός» ξεκίνησε
έρευνες μέσα σε οριοθετημένα τεμάχια
έγινε «σεισμός». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σηκώθηκε και έφυγε από τις συνομιλίες. Από τότε ισχύει το ρητό κάθε πέρυσι
και καλύτερα. Αποκορύφωμα το «Γιαβούζ»
που στρογγυλοκάθισε μέσα στο τεμάχιο 7
και δεν σπαταλήθηκε ένα δράμι σάλιο, με
εξαίρεση τη λακωνική δήλωση του Νίκου
Αναστασιάδη. Το «Γιαβούζ» πραγματοποίησε περίπατο μέσα στην ΑΟΖ και εμείς ψάχνουμε για μια φραστική στήριξη. Η Τουρκία αργά και μελετημένα δημιουργεί τετελεσμένα τα οποία θα μας στοιχειώσουν. Σήμερα είναι το τεμάχιο 7, αύριο θα είναι το 6
ή κάποιο άλλο. Στο τέλος θα επιβεβαιωθεί
ένας καλός συνάδελφος που έλεγε ότι κάποια στιγμή θα χαιρετιόμαστε από τις εξέδρες.

Ο αρμόδιος για την Άμυνα υπουργός
της Ελλάδος, με την εδώ παρουσία του
για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, αναβίωσε φραστικά το Δόγμα του Ενιαίου
Αμυντικού Χώρου με τη δήλωσή του
για ενιαίο μέτωπο από τη Θράκη έως
την Αμμόχωστο. Δήλωση που δεν είχε
κάνει ούτε ο σούπερ δεξιός -πατριώτης ΥΠΕΘΑ, της πρώτης φοράς αριστερά. Ο Πάνος Καμμένος έλεγε τα δικά
του, κάνοντας τη διαφορά από αέρος.
Φέτος τα μαχητικά τίμησαν την κυπριακή ανεξαρτησία από την Κρήτη.

Άρχισαν τα όργανα

••••
Έρχεται η λυπητερή
Η Νέα Υόρκη μάς τελείωσε, για το Κυπριακό
έχει ο Θεός και ο Γκουτιέρες, το «Γιαβούζ»
πάρκαρε στο τεμάχιο 7 τι μας έμεινε; Ο ανασχηματισμός. Είναι το μόνο θέμα που δεν
επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες.
Κυβερνητική πηγή μου έλεγε πως ήδη στο
Υπουργείο Εσωτερικών πακετάρουν για τη
μετακόμιση του Κωνσταντίνου Πετρίδη στο
ΥΠΟΙΚ. Από εκεί και πέρα το χάος. Η ίδια πηγή έδειξε να μη συμμερίζεται τα όσα λέγονται και γράφονται για τα νέα πρόσωπα, που
φαίνεται να έρχονται. Και εν μέρει έχει δίκιο. Τρανταχτό παράδειγμα η περίπτωση του
υπουργού Δικαιοσύνης. Πάντως, στο Προεδρικό έχουν εμφανιστεί τα πρώτα στοιχήματα για το Υπουργείο Παιδείας. Το ενδιαφέρον δεν αφορά τον Κώστα Χαμπιαούρη,
αν θα φύγει τελικά, αλλά τον «ήρωα» που θα
δεχθεί να το αναλάβει, με το ΑΚΕΛ και τις
συντεχνίες να αλωνίζουν στον χώρο της παι-

Μετά την παρέλαση, στη δεξίωση στο Προεδρικό, ο Ρώσος πρέσβης λέγεται πως ψιθύρισε στο αφτί του Νίκου Αναστασιάδη πως η Μόσχα έχει καλύτερα πυραυλάκια από τα σερβικά, αν ενδιαφέρεται. Και αν αντιδράσει η Τουρκία το πολύ – πολύ να πάνε στη Ρόδο. Η Κρήτη έχει τους S-300.

δείας, όπως λένε κάποιοι στο κυβερνητικό
στρατόπεδο.

••••
Κλάμα οι ξενοδόχοι
Μετά το χοντρό φέσι της Thomas Cook, κάποιοι ξενοδόχοι δειλά-δειλά άρχισαν να χρησιμοποιούν τη γνωστή καραμέλα του κακομοίρη, όπως έκαναν και παλαιότερα με τον
αφθώδη πυρετό για να βάλουν χέρι στη κρατική πούγκα και μόλις το πέτυχαν, ένας καφές σε πλαστικό και ένα μπουκάλι νερό το
πουλούσαν, σε κάποιες παραλιακές περιοχές, σχεδόν 10 ευρώ. Η δοκιμασμένη τακτι-

κή επαναλαμβάνεται. Ξενοδόχος κατά Πρωταρά μεριά άρχισε ήδη να διαδίδει ότι η κανονιά της Thomas Cook θα του στοιχίσει 8
εκατ. ευρώ. Πώς το λένε; Προλειάνει το έδαφος. Ο υφυπουργός Τουρισμού κ. Περδίος, ο
οποίος σημειωτέον είναι του παζαρκού τι θα
κάνει; Πάω στοίχημα θα συγκαλέσει μια σύσκεψη προς αντιμετώπιση της κατάστασης.

••••
Δάνεια
Και δεν είναι μόνο η κλαψούρα για τα 8 εκατ.
ευρώ. Ο ίδιος ξενοδόχος, έτσι λέει η τουριστική πιάτσα, είχε βάλει ως εγγύηση τα συμβό-

λαια που φαίνεται είχε υπογράψει με τον
πτωχευμένο τουριστικό οργανισμό για να εξασφαλίσει δανεισμό από τράπεζα για ανοίγματα σε άλλες πόλεις. Και όταν λέμε συμφωνίες
δεν εννοούμε για τη φετινή χρονιά. Το παζάρι
λέει πως η τράπεζα δέχθηκε τις συμφωνίες
ως εγγύηση. Η τράπεζα τι λέει; Αν υπάρχουν
αλήθειες στα όσα άρχισαν να κυκλοφορούν η
εποπτική αρχή γνωρίζει ναι ή όχι; Το ύψος του
δανείου δεν το μάθαμε, αλλά η επέκταση
επαγγελματικών δραστηριοτήτων αφορά τρία
νέα ξενοδοχεία σε Λεμεσό και Πάφο. 10 εκατ.
ευρώ στη χειρότερη δεν χρειάζονται;

Μέχρι να κλειδώσει ο χάρτης της νέας τοπικής αυτοδιοίκησης θα κλείσουν σπίτια και
θα χαλάσουν φιλίες που λέει και ο λαός. Η
δημόσια κόντρα των δημάρχων Αγίας Νάπας
και Παραλιμνίου δεν θα είναι η μοναδική
όσο θα πλησιάζει η ώρα των χαρτών. Υπάρχουν και άλλοι τοπικοί άρχοντες που με τη
νέα τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα τους γνωρίζει ούτε η μάνα τους. Πάντως, το μεγάλο
μπαμ το έχει κάνει ο δήμαρχος Στροβόλου, ο
οποίος δεν θέλει να ακούσει ούτε για αστείο
συνένωση με τη Λακατάμεια. Ο Ανδρέας
Παπαχαραλάμπους καλοβλέπει τη συνένωση με τον Δήμο Λευκωσίας, σενάριο που θα
τον μετατρέψει σε μητροπολιτικό δήμο με
τεράστιες προοπτικές και για τις προσωπικές φιλοδοξίες. Το 2024 θα είναι οι επόμενες εκλογές, εάν περάσει η παράταση που
προωθεί η κυβέρνηση. Η διαφαινόμενη
αποχώρηση Γιωρκάτζη ανοίγει πόρτες στον
νυν δήμαρχο Στροβόλου. Χαλίφης στη θέση
του Κωνσταντίνου.

••••

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Αποτροπή, επιλογή, ενσωμάτωση, επιστροφή
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

την επαναφορά των κλειστών χώρων κράτησης.

Μένει πιστός στις φιλοδοξίες του:

εξακολουθεί να αγωνίζεται για να
καταστρέψει την Ευρώπη, με τη
διαφορά ότι τώρα βρήκε νέο όπλο.
Αφού απέτυχε να πλήξει το ευρώ
μέσω της ελληνικής χρεοκοπίας, ο
Βαρουφάκης επανέρχεται στον
στόχο, με όπλο του την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Την περασμένη
Παρασκευή στη Βουλή, στα εγκαίνια της Ωρας του Πρωθυπουργού,
θαυμάσαμε τον Βαρουφάκη να ταυτίζει την Αμερική του 19ου αιώνα
με την Ευρώπη του σήμερα και να
προτείνει να ανοίξουν οι πόρτες για
όποιον του αρέσει να έλθει και να
εγκατασταθεί στα ευρωπαϊκά εδάφη. (Vaste programme, εν πάση περιπτώσει, όπως θα έλεγε ο Στρατηγός...)

Η ενσωμάτωση, την οποία ο πρω-

θυπουργός εξεικόνισε στην ομιλία
του με το παράδειγμα του παιδιού
που αριστεύει και σηκώνει τη σημαία στην παρέλαση, είναι το δεύτερο σκέλος της πολιτικής και προϋποθέτει την επιλογή. Συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή, για το ποιους
θέλουμε και ποιους όχι, με γνώμονα
τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους.
(Αυτό, λόγω της λεπτότητας του ζητήματος, ο πρωθυπουργός απέφυγε
να το αναφέρει ρητά· το υπονοούσε
όμως με τα παραδείγματά του).
Το τρίτο σκέλος είναι η επιστροφή

Σαχλαμάρες αντάξιες του προσώ-

που. Ομως, η αντιπαράθεση επέτρεψε στον Βαρουφάκη να παίξει
τον ρόλο του εκπροσώπου της Αριστεράς έναντι του πρωθυπουργού.
Του έδωσε την ευκαιρία, δηλαδή,
να παραστήσει για λίγο τον Τσίπρα –
αφού ο ίδιος ο αυθεντικός δεν είναι
ακόμη έτοιμος να ανταποκριθεί.
Αυτό εξηγεί γιατί ήταν τόσο διαφορετικός. Δεν ήταν ούτε χοροπηδηχτός ούτε αγορίνος. Δεν είχε σηκωμένο τον γιακά του, αλλά μιλούσε
με κουμπωμένο το σακάκι του. Δεν
φορούσε λαχουράτο πουκάμισο,
αλλά ένα απλό γκρίζο. Ακόμη και τη
φωνή είχε αλλάξει για την επισημότητα της περίστασης: την είχε κάνει
περισσότερο μπάσα από το σύνηθες. (Κάτι που, ομολογουμένως, με
έκανε να θυμηθώ ένα παλιό ανέκδοτο, αλλά δεν είναι της παρούσης...)
Τρακ, ποιος; Αυτός που έχει χορέ-

ψει με διεθνούς φήμης μπαλέτα

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

των ανεπιθύμητων. (Λυπάμαι αν σοκάρει η λέξη, αλλά είναι η αλήθεια).
Εδώ, η επιτυχία εξαρτάται από τη
συνεργασία της Τουρκίας, αλλά και
τη συνεργασία της Ευρώπης, που
διοχετεύει τεράστια ποσά κάθε
χρόνο στις χώρες προέλευσης των
μεταναστών και, συνεπώς, μπορεί
να χρησιμοποιήσει τη χορήγησή
τους ως μοχλό πίεσης για να τις κάνει να δεχθούν τις επιστροφές των
ανεπιθύμητων.
Ολο αυτό σημαίνει ότι αποκαθίστα-

στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου! Και όμως, ο Βαρουφάκης είχε
μεγάλο τρακ: έχανε τον έλεγχο της
αναπνοής του και λαχάνιαζε, έκανε
σαρδάμ, έτρεμε η φωνή του, δεν
εξέπεμπε τη γνωστή αυτοπεποίθηση, δεν ειρωνευόταν ούτε προσέβαλε κανέναν. Απλώς, έλεγε βλακείες
και τις έλεγε με τη σοβαρότητα που
θα άρμοζε σε έναν πολιτικό αρχηγό.
Δεν έπαιζε τον αγαπημένο ρόλο
του, του μεταμοντέρνου Καραγκιόζη, αλλά δοκίμαζε έναν καινούργιο:
του δυνάμει ηγέτη της Αριστεράς.

Ουάου; Αν είναι να γελάσουμε, γιατί
όχι; Ουάου κι εγώ, λοιπόν, με τις αυτονόητες επιφυλάξεις.
Στην αμηχανία του θα συνέβαλε –

λίγο– και ο τρόπος που τον κοιτούσαν από τα κυβερνητικά έδρανα. Ο
Κυριάκος είχε ένα νευρικό χαμόγελο, που δεν κατάφερνε να κρύψει
την κατάπληξή του. Από όλους τους
άλλους, όμως, ένιωθες να εκπέμπεται ένα ρεύμα ψυχρότητας, σαν
από νεκροθάλαμο νεκροτομείου.
Διάβαζες τις φρικτές σκέψεις που

έκαναν: «Ελα, πουλάκι μου... Ελα
στο θείο... Ελα...». Παρ’ όλα αυτά, ο
Κυριάκος ήταν άψογος και στο
ύφος και στο ήθος. Δεν υπέκυψε
στον πειρασμό της ειρωνείας κι ας
άκουγε μπαρούφες. Γιατί να το έκανε; Θα σπαταλούσε τη θαυμάσια ευκαιρία για να εξηγήσει την πολιτική
της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό.
Η νέα πολιτική συνίσταται στις τέσ-

σερις λέξεις του τίτλου. Η αποτροπή, από παθητική (βασισμένη δη-

λαδή στην αθλιότητα των στρατοπέδων συγκέντρωσης) γίνεται πλέον ενεργητική, με ενίσχυση της
φύλαξης των συνόρων και διοικητικά μέτρα που αποκαθιστούν την τάξη, το αίσθημα της ασφάλειας. Ετσι
έχουμε τα εξής: τον σαφή διαχωρισμό της έννοιας πρόσφυγα από
εκείνη του μετανάστη, διαχωρισμός χάρη στον οποίο απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες· την άμεση μεταφορά στην ενδοχώρα 20.000 μεταναστών από
τα νησιά που ασφυκτιούν· τέλος,

ται η λογική στη θέση που της αρμόζει όσον αφορά το μεταναστευτικό.
Καιρός δεν ήταν; Δικαιολογημένη,
συνεπώς, η απουσία του ΣΥΡΙΖΑ
από τη συζήτηση – τι να έλεγε; Ας
περιμένουμε τις μετρήσεις της κοινής γνώμης για την πολιτική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό και,
νομίζω, θα δούμε ότι ο κοινός νους
ίσως εντέλει να είναι αρκετά κοινός
και όχι όσο σπάνιος θρυλείται...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Οι θρησκείες
ως πολιτική

Ισορροπία
στο ΓΕΣΥ

Ο Μαξ Βέμπερ, μελετητής της επιρροής θρησκειών στη διαμόρφωση της ιστορίας, αναφέρεται και στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες
που πηγάζουν από τον θεό των Εβραίων/Γιάχβε
και τη συμφωνία/διαθήκη που έκανε μαζί
τους ως ο εκλεκτός του λαός για να τους σώσει
από τα δεσμά τού Φαραώ και της Αιγύπτου. Ο Μαξ Βέμπερ
λέει ότι ο Γιαχβέ είχε όσα χρειάζονταν οι δημιουργοί του
για να ελέγξουν και να καθοδηγήσουν το κοπάδι των
πιστών στην έρημο σε αντίξοες συνθήκες, είναι παντοδύναμος, με ηθικές ιδιότητες. Για τον Βέμπερ, η υπόσχεση
του Γιαχβέ έχει πολιτικές προεκτάσεις. Δεν υπόσχεται σωτηρία ούτε υπερβατικές αξίες, αλλά κυριαρχία στη Χαναάν
και απελευθέρωση από τα δεσμά της Αιγύπτου. Αναλόγως
των περιστάσεων, γινόταν θεός του πολέμου, όπως στη
μάχη εναντίον των Αιγυπτίων, των Χανααννιτών και άλλων.
Πρακτικά χαρακτηρίζεται από τον Βέμπερ και ως θεός και
φύλακας της κοινωνικής οργάνωσης και των κοινωνικών
αρχών του εκλεκτού λαού του. Σε μια εποχή που η Ρώμη
κυριαρχούσε στην Μεσόγειο, οι Εβραίοι ανέμεναν τον
Μεσσία τους ο οποίος θα τους βοηθούσε και πάλι να
σπάσουν τα δεσμά της τυραννίας των Ρωμαίων.
Οι θρησκευτικοί ηγέτες των Εβραίων απέρριψαν τον
Χριστό ως τον νέο Μεσσία, αλλά πολλοί άλλοι τον δέχτηκαν
και έτσι μια νέα θρησκεία γεννήθηκε από την παλιά. Οι
Ρωμαίοι εκδίωξαν τους χριστιανούς, διαβλέποντας έναν
εν δυνάμει πολιτικό αντίπαλο, αλλά εν τέλει το 313 μ.Χ.
σε μια κίνηση πολιτικής τακτικής, ενώ η Αυτοκρατορία
έπνεε τα λοίσθια, από τις συνεχείς εισβολές γερμανικών
φύλων, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, διαβλέποντας ότι
η νέα θρησκεία μπορεί να λειτουργήσει συνεκτικά, αρχικά
επέβαλε την ανεξιθρησκεία και εν συνεχεία περί το 330
μ.Χ. μεταφέροντας την έδρα της Αυτοκρατορίας στο Βυζάντιο/Κωνσταντινούπολη καθιέρωσε τον Χριστιανισμό
ως επίσημη θρησκεία. Από τότε ουσιαστικά αρχίζει ο μεσαίωνας με τον ρόλο της Εκκλησίας να είναι καθοριστικός
όσον αφορά τα πολιτικά και στρατιωτικά δρώμενα, με το
Βατικανό να γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος στην Δύση και
η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ανατολή. Την ίδια περίοδο
έναρξης του Μεσαίωνα, μια νέα θρησκεία ξεπήδησε επίσης
από την παλιά εβραϊκή από τον Μωάμεθ (571-632 μ.Χ.), ο
οποίος μέσω αυτής κατάφερε κάτι που δεν μπόρεσε να
γίνει προηγουμένως, ένωσε τους Άραβες σε ένα ενιαίο
θρησκευτικό κράτος υπό το Ισλάμ, καθορίζοντας με τις
πολιτικές-κοινωνικές πρωτοβουλίες του την εξέλιξη του
αραβικού κόσμου, τις προεκτάσεις των οποίων βλέπουμε
μέχρι σήμερα.
Το ισλάμ που καθ’ ομολογία του ιερού του βιβλίου είναι
και πολιτικό/κοινωνικό εγχειρίδιο με οδηγίες για όλες τις
εκφάνσεις της ζωής, εμπόριο, ανθρώπινες σχέσεις κλπ
έχει διασπαστεί σε δύο μεγάλα παρακλάδια, τους σουνίτες
και τους σιίτες οι οποίοι μισούνται θανάσιμα στην μάχη
της πολιτικής επικράτησης και σήμερα, με το σιιτικό Ιράν
π.χ. να συμμαχεί ακόμα και με τους «άπιστους» Αμερικανούς
εναντίον των σουνιτών του ISIS που στηρίζεται «ανεπίσημα»
από την σουνιτική Τουρκία, το Κατάρ και τη Σαουδική
Αραβία. Το 1517 στην αυγή του Διαφωτισμού, ο Μαρτίνος
Λούθηρος συγκρούστηκε με το Βατικανό, κυρίως με αφορμή
τον θεσμό του συγχωροχαρτιού, που έδινε τότε η Καθολική
Εκκλησία και εν τέλει υπήρξε ουσιαστικά διάσπαση με
πολιτικές ρίζες για την επικράτηση, με τους Προτεστάντες
του σήμερα να αποτελούν το 40% των χριστιανών μαζί
με τους καθολικούς και τους ορθόδοξους.
Οι ευαγγελικοί «αναγεννημένοι χριστιανοί» στις ΗΠΑ,
το 2016 σε μια άνευ προηγουμένως πολιτική τους συσπείρωση με θρησκευτικό background με αναφορά στον Αρμαγεδδώνα και τη Δευτέρα Παρουσία, σε ποσοστό 81%
ψήφισαν τον Τραμπ, καθορίζοντας έτσι την παγκόσμια
πολιτική σκηνή.
Ο Βολταίρος ιστορικός και φιλόσοφος (1694-1778)
βασικός εκφραστής των ιδεών του Διαφωτισμού διατύπωσε
πολλές ρήσεις για τη θρησκεία ως πολιτικό καύσιμο και
εφαλτήριο επιβολής από αυτούς που τις ελέγχουν: «Όταν
πρόκειται για λεφτά, όλοι έχουν την ίδια θρησκεία», «Αυτοί
που μπορούν να σε κάνουν να πιστέψεις απιθανότητες,
είναι ικανοί να σε πείσουν να διαπράξεις φρικαλεότητες».
«Απαγορεύεται να σκοτώνεις. Γι’ αυτό, όλοι οι δολοφόνοι
τιμωρούνται, εκτός αν σκοτώνουν σε μεγάλους αριθμούς
και υπό τον ήχο σαλπίγγων», «Για να βρεις ποιος σε εξουσιάζει, απλώς σκέψου ποιος είναι αυτός που δεν επιτρέπεται
να κριτικάρεις», «Είναι επικίνδυνο να έχεις δίκιο όταν η
κυβέρνηση έχει άδικο».

λούμασταν τις σημαντικές μεν τριμερείς ως
το μόνο πολιτικό μας σωσίβιο. Και βεβαίως το
κύριο αφήγημα της επανεκλογής Αναστασιάδη.
Αλησμόνητοι οι διθύραμβοι κατά την παρουσία
του Μάικ Πομπέο στην τριμερή της Ιερουσαλήμ.
Συμπεριφορά που έρεπε στον επαρχιωτισμό
παρά σε κινήσεις ενός σοβαρού κράτους. «Η
παρουσία του», έλεγε τότε ο πρόεδρος, «είναι
μια απτή απόδειξη ότι οι τρεις χώρες μας αποτελούν αξιόπιστους εταίρους των ΗΠΑ, ιδιαίτερα
στους τομείς της ενέργειας και της ασφάλειας,
και μια σταθερή σταθερότητα στην Ανατολική
Μεσόγειο».
Μας έλεγαν τότε ότι οι τριμερείς έχουν θωρακίσει την ΑΟΖ μας και οι σύμμαχοί μας θα
αποτελούσαν εν πολλοίς την ασπίδα μας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Μετά
και τη δημοσιοποίηση της έλευσης του «Πορθητή» διέρρεαν ότι η Τουρκία δεν μπορεί να
βρει πλατφόρμα, γεωτρύπανο, αλλά ούτε προσωπικό να εργαστεί σε αυτό.
Υποστήριζαν, μάλιστα, ότι οι εργαζόμενοι
στις τουρκικές πλατφόρμες θα συλληφθούν
μέσω των ενταλμάτων που εξέδιδε η Κυπριακή
Δημοκρατία. Διέρρεαν μέσω μηνυμάτων στους
δημοσιογράφους ότι η Ε.Ε. θα λάμβανε τα ίδια
μέτρα εναντίον της Τουρκίας, όπως αυτά που
λήφθηκαν εναντίον της Ρωσίας στο ζήτημα
της Ουκρανίας. Αντιλαμβάνεστε...
Και σε αυτή την κοροϊδία έχουμε κι εμείς
ως ΜΜΕ μερίδιο ευθύνης. Αλησμόνητοι και οι
πηχυαίοι τίτλοι για τα μέτρα που θα πονέσουν
την Τουρκία, οι γαλλοϊταλικές ομπρέλες και
τα τόξα που θα μας θωρακίσουν.
Βλέπουμε εκ του αποτελέσματος σήμερα
πόσο μας θωράκισαν όλα αυτά. Και στο θέμα
της Αμμοχώστου και στις προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Η Αθήνα για παράδειγμα περιορίζεται στο να εκφράσει την αλληλεγγύη της,
έχοντας ως προτεραιότητά της το μεταναστευτικό και την οικονομία. Η Ε.Ε. ασχολείται με το
μεταναστευτικό και δεν έχει λάβει μέχρι τώρα
οποιοδήποτε στοχευμένο μέτρο. Οι ΗΠΑ έχει
τις δικές της προτεραιότητες και προς το παρόν
ελπίζουμε σε κάποια δήλωση από το Ισραήλ.
Και η Κύπρος; Ο «παίκτης-κλειδί» στην Ανατολική
Μεσόγειο; Μήπως η Κύπρος τρόπον τινά μετατρέπεται σε κράτος-εργαλείο; Περιοριζόμενη
πλέον να δέχεται τσάι και συμπάθεια από τους
συμμάχους της που κατά τα άλλα και θα τη λάμβαναν υπόψη αλλά και θα τη θωράκιζαν.

Λεβεντόγερος, με πολλά πραγματικά παράσημα στο πεδίο της μάχης, ως καταδρομέας κατά την εισβολή του 1974 και σήμερα
σκληρά εργαζόμενος στη γεωργία, χωρίς
να παραπονιέται, έλεγε με χαρά ότι γλίτωσε
μερικές χιλιάδες ευρώ, όταν χρειάστηκε να
κάνει μια επέμβαση στην καρδιά. Πήγε πρώτα σε ένα
ιδιωτικό νοσοκομείο και του ζήτησαν τις οικονομίες μιας
ζωής, τα λεφτά για τα εγγόνια του. Στη συνέχεια έτρεξε
σε δημόσιο νοσοκομείο και υποβλήθηκε άμεσα σε μια
επιτυχημένη εγχείρηση, χωρίς να πληρώσει ούτε ένα
ευρώ. Ο ίδιος άνθρωπος έλεγε για την περιπέτεια της γυναίκας του, η οποία εγχειρίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο
σε καλό γιατρό. Ωστόσο, εκτός του γεγονότος ότι πλήρωσε
πολλές χιλιάδες ευρώ, αντιμετώπισε και την ελλιπή
φροντίδα από νοσηλεύτριες, οι οποίες ρωτούσαν ποιος
θα μείνει να φροντίζει την εγχειρισμένη γυναίκα. Αντιθέτως,
στο δημόσιο νοσοκομείο, η φροντίδα από τους προσοντούχους νοσηλευτές ήταν κάτι παραπάνω από άψογη.
Στην παρέα του καφενέ, μεροκαματιάρης μιλούσε για το
«θαύμα» του ΓΕΣΥ, αφού τώρα πάει στον γιατρό χωρίς
να νοιάζεται για την πληρωμή και χωρίς να αναμένει
ουρές στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο λαμβάνει τα φάρμακα χωρίς ουρές και χωρίς πληρωμές. Ωστόσο, δεν έκρυβε
τους φόβους του για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του συστήματος, όπως στον Συνεργατισμό, αφού ξαφνικά οι
γιατροί, από δύο με τρεις χιλιάδες ευρώ τον μήνα, τώρα
λαμβάνουν 12 χιλιάδες και βάλε, χωρίς να νοιάζονται για
τους ασθενείς-πελάτες τους. Στην παρέα του καφενέ και
συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος με μια δόση
χαιρεκακίας, έλεγε ότι τώρα με το ΓΕΣΥ άδειασαν οι χώροι
στάθμευσης των ιδιωτικών νοσοκομείων. Επιτέλους,
γύρισε ο τροχός και θα πληρώνουν φόρο και οι γιατροί.
Τόσα χρόνια έπεφταν τα πενηντάευρα χωρίς αποδείξεις
και χωρίς εγγύηση για τις εξετάσεις. Στην κουβέντα μπήκε
και ένας οικονομολόγος με σπουδές στην Αμερική. Έφεραν
τον κομμουνισμό από την πίσω πόρτα οι δεξιοί, έλεγε χαμογελώντας, εκτιμώντας ότι πίσω έχει η αχλάδα την ουρά.
Σύντομα θα αναγκαστούν να κάνουν αλλαγές, ώστε επιτέλους να φέρουν την ισορροπία και τον ανταγωνισμό
στο σύστημα. Η αγωνία της πολιτικής ηγεσίας, κυβέρνησης
και αντιπολίτευσης, να εφαρμόσουν το ΓΕΣΥ, έφερε πολλές
υπερβολές, οι οποίες με τον χρόνο θα πρέπει να μειωθούν.
Δεν είναι δυνατό, έλεγε, να υπάρχει νομοθετημένη πρόνοια
για προσωπικό γιατρό, όταν μέσα στα κομπιούτερ, οποιοσδήποτε γιατρός μπορεί να δει το ιστορικό κάθε ασθενή.
Θα μπορούσε να ήταν ελεύθερο, ο κάθε ασθενής να
πηγαίνει στον γιατρό που επιθυμεί, όπως συνέβαινε τόσα
χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και ο γιατρός να πληρώνεται
ανάλογα με τους ασθενείς του.
Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ανταγωνισμός
και αυτόματα θα γίνει και διαμοιρασμός των ασθενών
ανάλογα με τις δυνατότητες των γιατρών. Θα σταματήσει
αυτό το θλιβερό φαινόμενο να δημιουργούνται ουρές σε
προσωπικούς γιατρούς. Γιατί όχι από τώρα να μπορούν
οι ασθενείς, όποτε θέλουν να αλλάζουν προσωπικούς γιατρούς, με μια απλή κίνηση στο διαδίκτυο. Δηλαδή η προσωρινή ρύθμιση να γίνει μόνιμη. Το χειρότερο, όμως,
είναι ότι δημιουργούνται δημοσιοϋπαλληλίστικες νοοτροπίες και στους γιατρούς. Έχουν πλέον σταθερό ωράριο,
έχουν άδειες όποτε θέλουν και δεν απαντούν τηλέφωνα
εκτός ωραρίων. Φυσικά, αυτά δεν αγγίζουν τους ευσυνείδητους γιατρούς, οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους
στην υπηρεσία των ανθρώπων. Ωστόσο, το σύστημα,
όπως και το σύστημα του Δημοσίου, «μαραζώνει» τον ενθουσιασμό και κάνει τους ανθρώπους νωθρούς.
Η σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων ημερών
είναι η διαφαινόμενη ένταξη των ιδιωτικών κλινικών στο
ΓΕΣΥ. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι πρέπει να
είναι λιγότερο μονολιθική στα λογικά αιτήματα των
γιατρών και οι γιατροί των κλινικών αντελήφθησαν ότι
ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να πληρώνει διπλά σε ΓΕΣΥ
και ασφαλιστικές εταιρίες. Στο τέλος της ημέρας όλοι θα
βγουν κερδισμένοι και οι «καλοί» ιδιώτες γιατροί, θα μπορούν να ανταγωνίζονται τους «καλούς» γιατρούς του Δημοσίου και με τον τρόπο αυτό θα ανέλθει περαιτέρω το
επίπεδο ποιότητας της ιατρικής. Είναι ίσως και η καλύτερη
ευκαιρία για τους γιατρούς του Δημοσίου, να αποδείξουν
ότι αξίζουν ίσως και περισσότερα από τους ακριβοπληρωμένους ιδιώτες γιατρούς. Και ποιος ξέρει, ίσως το ΓΕΣΥ
αποδειχθεί μια μεγάλη έκπληξη και η απαρχή της καλής
αλλαγή στην πολυπροδομένη Κύπρο μας.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος

EPA/ALBERTO VALDES

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Καραμπινιέροι της χιλιανής στρατοφυλακής παρελαύνουν με κουτάβια του Λόχου Σκύλων κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης του 2019, στο Σαντιάγο της Χιλής.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τσάι και συμπάθεια
Από το καλοκαίρι του 1983 είχε αρχίσει η έντονη φημολογία ότι ο
Τ/κ ηγέτης Ραούφ Ντενκτάς θα
υλοποιούσε το σχέδιό του για ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Όταν
αυτή η φημολογία εντάθηκε μέσα
στο φθινόπωρο, ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού διαβεβαίωνε
πως έχουμε τη διεθνή κοινότητα με το μέρος
μας και εκείνη θα στριμώξει και τον Ντενκτάς
και την Τουρκία, αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο.
Έλεγε χαρακτηριστικά πως έχει ένα ττόππι
(sic) έγγραφα που διαβεβαίωναν πως η διεθνής
κοινότητα είναι με το μέρος μας και πως κάτι
τέτοιο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί.
Το «ττόππι» των εγγράφων προφανώς και
δεν μας είχε βγει, γιατί ο Τ/κ ηγέτης μια χαρά
είχε υλοποιήσει το σχέδιό του, όπως άλλωστε
προειδοποιούσε εδώ και καιρό κι εμείς τρέχαμε
εκ των υστέρων πανικόβλητοι να καταδικάσουμε έντονα την τουρκική προκλητικότητα
και να ζητήσουμε από τη διεθνή κοινότητα
στήριξη. Τότε, όμως, μιλούσαμε για άλλες εποχές, που η πολιτική λειτουργούσε με τη διαίσθηση και η διακυβέρνηση ήταν εν πολλοίς
σε πιλοτικό στάδιο. Μιλούσαμε για έναν πρόεδρο που με την ίδια ευκολία που έβλεπε φανταστικούς εχθρούς, εγκεφάλους συνωμοσίας
που έπαιζαν με την υγεία του και που έβαζαν
το εσωτερικό μέτωπο να τον κτυπά, την ίδια
στιγμή έχριζε καταλύτες του Κυπριακού, πρόσωπα εντελώς άσχετα με αυτό, απλώς και μόνο
για εσωτερική κατανάλωση.
Τη δεκαετία του ’80, λοιπόν, ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια ελαφρυντικά,
λόγω και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας.
Όμως, 36 χρόνια αργότερα δεν υπάρχει ούτε
ελαφρυντικό ούτε δικαιολογία. Κάποιος θα
πρέπει να λογοδοτήσει για όσα συμβαίνουν
στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και για την κατάρρευση ενός ολόκληρου αφηγήματος, που μας
πουλούσαν για καιρό.
Όχι γιατί θα ήταν στο χέρι μας να αποτρέψουμε την τουρκική προκλητικότητα και δεν
το κάναμε. Ούτε γιατί μπορεί να δικαιολογηθούν
οι εξάρσεις της Άγκυρας και οι προκλήσεις
της. Αλλά για την απύθμενη κοροϊδία. Πολιτική
που κτίστηκε στην αφέλεια, την επιπολαιότητα
και που είχε ως μόνο γνώμονα την επικοινωνιακή πολιτική.
Δεν το λέμε τυχαία. Όσο η Τουρκία απειλούσε
με γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και τα πλοία
της περιφέρονταν στην περιοχή, εμείς επικα-

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Ούτε να πεθάνει κανείς
Μη θίξουμε τα «ιερά και τα
όσια» της Εκκλησίας μας, αγαπητοί βουλευτές του ΔΗΣΥ
(και ΔΗΚΟ) σωστά; Και προκειμένου να μην τα θίξουμε,
διότι προφανώς έχουμε κάποιον συμφέρον να μην τα θίξουμε, βγαίνουμε στη Βουλή και παριστάνουμε τους
«ηθικολόγους», λέγοντας διά στόματος
του κ. Ανδρέα Κυπριανού ότι η «Εκκλησία
λειτουργεί απόλυτα σωστά και δουλεύει
άψογα και ότι πρέπει να την αφήσουμε
να διαχειρίζεται τα του οίκου της». Και μ’
αυτό το τόσο «ευφάνταστο» επιχείρημα
θεωρείτε ότι δικαιολογείτε επαρκώς την
από μέρους σας απόρριψη της τροποποιητικής πρότασης νόμου, που κατέθεσαν
ΑΚΕΛ, Οικολόγοι και Συμμαχία Πολιτών,
προκειμένου να αλλάξει ο νόμος-έκτρωμα
περί εισφορών αντί στεφάνων και να στα-

ματήσουν επιτέλους τα ευτράπελα στις
κηδείες με τις εκκλησιαστικές επιτροπές
να καταχρώνται της εξουσίας τους. Χωρίς
καν να σας περνάει από το νου –γιατί άραγε;– πως μ’ αυτή σας τη στάση το μόνο
που κατοχυρώνετε είναι το δικαίωμα της
Εκκλησίας να διαχειρίζεται πέρα από τα
του οίκου της και τα του δικού μας οίκου.
Τα του οίκου του κράτους και του κάθε
πολίτη. Αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά
πως δεν έχετε τα κότσια, ούτε βέβαια και
το πολιτικό ανάστημα να τραβήξετε επιτέλους εκείνη τη γραμμή, η οποία να διαχωρίζει το κράτος από την Εκκλησία και
να προστατεύει τους πολίτες από αυτή τη
συγκεκριμένη Εκκλησία, η οποία, παρότι
ο κ. Κυπριανού θεωρεί ότι λειτουργεί άψογα,
ο σκεπτόμενος πολίτης κάθε άλλο παρά
άψογα θεωρεί τα «κατορθώματά» της. Τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες του αρ-

χιεπισκόπου, τους κατά καιρούς ρατσιστικούς του λόγους, την «απαίτησή» του να
καθορίζει τα της παιδείας μας και όλα τα
αναχρονιστικά παραληρήματα που κατά
καιρούς εξαπολύει, αφήνοντας άναυδους
όσους έχουν ακόμα δύο δράμια νου και
μπορούν να αντιληφθούν ότι πόρρω απέχει
τόσο η εικόνα του, όσο και ο λόγος του
από αυτό που θα έπρεπε να πρεσβεύει η
Εκκλησία. Και ο κατάλογος δεν έχει βέβαια
τελειωμό, αν αναλογιστούμε τα οικόπεδα
της Γεροσκήπου και τις απειλές του μακαριότατου και αν ανατρέξουμε στις πιο
πρόσφατες του δηλώσεις ότι οι καθηγητές
μας θέλουν βίτσα. Το άψογο, λοιπόν, που
βλέπει ο κ. Κυπριανού είναι ένα ερώτημα,
το οποίο πραγματικά χρήζει επιστημονικής
ανάλυσης. Όπως επίσης και το γιατί θεωρεί
ότι μπορεί να μας πείσει πως αυτός είναι
ένας σοβαρός λόγος να «παραχωρήσει» ο

κάθε πολίτης το αναφαίρετο δικαίωμά του
να αποφασίζει πού θα δοθούν εισφορές
στη μνήμη του αγαπημένου του εκλιπόντα.
Αντ’ αυτού ο άμοιρος πολίτης για να μη
θίξει ο ΔΗΣΥ τα του οίκου της «άψογής»
μας Εκκλησίας, θα πρέπει να επαφίεται
στην κρίση της εκάστοτε εκκλησιαστικής
επιτροπής για το πού θα δοθούν οι εισφορές, ακόμα και στην περίπτωση που ο εκλιπών μπορεί και να είχε άλλη επιθυμία. Με
απλά λόγια ούτε να πεθάνει κανείς με αξιοπρέπεια σ’ αυτό το κράτος δεν μπορεί. Και
γιατί; Διότι ένα τσούρμο βουλευτές δεν
μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αντιληφθούν πως εδώ δεν
πρόκειται για γάμους και πανηγύρια, αλλά
για τον θάνατο ενός ανθρώπου. Και όταν
πρόκειται για τον θάνατο οφείλουν να
υπερβούν τους μικροκομματικούς τους
εαυτούς και τις «ιερές» πιέσεις και να σε-

βαστούν το δικαίωμα του καθενός να κηδεύει τον άνθρωπό του όπως εκείνος επιθυμεί, χωρίς να πρέπει να περάσει από
την «εξουσία» της όποιας εκκλησιαστικής
επιτροπής που –μην ξεχνιόμαστε– υπάγεται
στις βουλές του συγκεκριμένου αρχιεπισκόπου. Από πού και ως πού, αγαπητοί
βουλευτές, οι εισφορές είναι θέμα της Εκκλησίας; Ακόμα κι αν ήταν αυτή «άψογη»,
όπως εσείς θεωρείτε, δεν παύει η κατάθεση
εισφορών να αποτελεί δικαίωμα των συγγενών του αποθανόντος. Πόσω μάλλον
όταν πόρρω απέχει από τον χαρακτηρισμό
«άψογη» εδώ και χρόνια. Θα έπρεπε κανονικά να ντρέπεστε, αγαπητοί βουλευτές,
αλλά υποθέτω πως οι «ιερές πιέσεις» είναι
πιο ισχυρές ακόμα και από την ηθική της
ντροπής.

elenixenou11@gmail.com

Με το βλέμμα
στον τελικό στόχο
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη χώρα. Ειδικά αν θέλεις
να την αλλάξεις. Το
έχουμε ζήσει και ξαναζήσει το έργο.
Εχουν συσσωρευθεί τόσα στραβά,
τόσες παθογένειες εδώ και δεκαετίες, που όποιος θέλει να μεταρρυθμίσει έναν τομέα είναι αναγκασμένος να ισορροπήσει πάνω
σε ένα πολύ τεντωμένο σχοινί. Αν
παραείναι τολμηρός και σπάσει
πολλά αυγά, γρήγορα κινδυνεύει
να φάει το κεφάλι του. Πέρα από
την προσωπική του θυσία, όμως,







Πώς θέλουμε να είναι τα
πανεπιστήμιά μας σε
δύο χρόνια; Πώς θέλουμε να μοιάζουν τα Εξάρχεια και η περιοχή γύρω
από το Πολυτεχνείο;
θα τινάξει στον αέρα και τις μεταρρυθμίσεις που θα ήθελε να κάνει. Αν πάλι πάει σιγά σιγά κρατώντας τις ισορροπίες και εγκλωβισμένος στο συνεχές «νταραβέρι»,
δεν θα αφήσει τίποτα πίσω του.
Η ισορροπία είναι λεπτή και οι
αποφάσεις πάρα πολύ δύσκολες.
Πολλοί Ελληνες θέλουν να αλλάξουν
τα πάντα στα πανεπιστήμιά μας
χθες. Το αξίζουν τόσο τα παιδιά
όσο όμως και οι γονείς, που έχουν
κάνει τόσες θυσίες για να τα σπουδάσουν. Ζητάμε από τους πρυτάνεις
να πάρουν γενναίες αποφάσεις, να
πετάξουν έξω τις καταλήψεις και
να μετατρέψουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε κάτι ανάλογο
με αυτό που συναντά κανείς σε
κάθε –μα κάθε– δυτική χώρα, πλην
της Ελλάδος. Ξεχνάμε ότι απειλούνται συνεχώς και ότι ενίοτε «τρώνε

μερικές ψιλές» χωρίς να προστατεύονται. Η αγωνία τους, που είναι
δικαιολογημένη, εστιάζεται στον
κίνδυνο να γίνουν τα πανεπιστήμια
«Κούγκι» και να χαθούν εξάμηνα
και ευκαιρίες για τους φοιτητές.
Ασφαλώς και υπάρχει το είδος
του πολιτικάντη πρύτανη που είτε
δεν νοιάζεται για τίποτα παρά την
εξουσία του είτε κάνει ένα σύντομο
σόου προκειμένου κατόπιν να εκλεγεί βουλευτής. Υπάρχουν εκείνοι
που δεν φοβούνται να δείξουν τι
κοστίζει στον φορολογούμενο το
βίτσιο ενός μπαχαλάκη και εκείνοι
που το κρύβουν για να προστατεύσουν δήθεν τη φήμη του ιδρύματος. Προτιμούμε εκείνους που
το παλεύουν συστηματικά χωρίς
ιδιαίτερο σόου. Δημιουργούν σοβαρά μεταπτυχιακά, ομάδες εθελοντών, προωθούν την έρευνα και
ταυτόχρονα κάνουν βήματα προς
την κανονικότητα χωρίς να τραβάνε το σχοινί. Είναι βέβαια πολύ
σημαντικό να νιώθουν, επιτέλους,
ότι έχουν μια υπουργό που ακούει
και θέλει να αλλάξει τα πράγματα
και μια Αστυνομία ή έναν δήμο
που ανταποκρίνεται στα αιτήματά
τους. Το σημαντικό στη χώρα που
ζούμε είναι να έχουμε πάντοτε τα
μάτια στραμμένα στον τελικό στόχο. Πώς θέλουμε να είναι τα πανεπιστήμιά μας σε δύο χρόνια από
τώρα; Πώς θέλουμε να μοιάζουν
τα Εξάρχεια και η περιοχή γύρω
από το Πολυτεχνείο; Πώς μπορούν
να ενισχυθούν τα κέντρα αριστείας
και έρευνας;
Οι απαντήσεις δεν μπορεί να
είναι απλοϊκές, ούτε να υπαγορεύονται από εμμονές και κλισέ
στα οποία συχνά εγκλωβίζονται οι
πολιτικοί μας. Το αποτέλεσμα μετράει. Και για να το πετύχουμε
χρειάζεται πολύ θάρρος αλλά και
στρατηγική υπομονή. Αρκεί να
μην γίνεται άλλοθι για την απόλυτη
αδράνεια.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Με αφορμή τα 70 χρόνια από την ίδρυση
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy δημοσίευσε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για
την τριγωνική σχέση Κίνας -Ρωσίας
- Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρεται
στο «Ρομάντζο των Τριών Βασιλείων»
του 15ου αιώνα, ένα από τα κλασικά
βιβλία της κινεζικής λογοτεχνίας.
Περιγράφοντας τις σχέσεις μεταξύ
των τριών κρατών που προέκυψαν
από την κατάρρευση της δυναστείας
Χαν τον 3ο αιώνα π.Χ., το βιβλίο αρχίζει: «Η αυτοκρατορία, μετά από
πολλά χρόνια διχασμού, πρέπει να
ενωθεί· μετά από μακρόχρονη ενότητα, πρέπει να διχαστεί. Ετσι ήταν
πάντα». Αυτή η σκέψη, σημειώνει
η δημοσιογράφος Μελίντα Λιου, πρέπει να είναι συνεχώς στο μυαλό του
Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.
Ο ίδιος ο πρόεδρος δήλωσε κατά
τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση
της Τρίτης: «Καμία δύναμη δεν μπορεί
να ανακόψει την πρόοδο του κινεζικού λαού». Λίγες ημέρες νωρίτερα,
η κυβέρνησή του είχε εκδώσει εγκύκλιο που υπογράμμιζε: «Χωρίς

ενωμένη και ισχυρή ηγεσία, η Κίνα
θα πάει προς τον διχασμό και τη διάλυση, προκαλώντας καταστροφή
στον κόσμο». Τις ίδιες ημέρες, τα
κρατικά μέσα ενημέρωσης σημείωναν ότι οι σχέσεις της χώρας με τη
Ρωσία «είναι στο καλύτερο σημείο
που ήταν ποτέ».
Τον Ιούνιο, στην 26η τους συνάντησή μέσα σε έξι χρόνια, ο Σι είπε
για τον Ρώσο πρόεδρο: «Η Ρωσία
είναι η χώρα που έχω επισκεφθεί τις
περισσότερες φορές και ο πρόεδρος
Πούτιν είναι ο καλύτερος φίλος και
ομόλογός μου». Η κινεζική ηγεσία,
λοιπόν, πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος
να διατηρηθεί η εσωτερική ενότητα
είναι μέσω της πυγμής της κυβέρνησης, ενώ στις εξωτερικές σχέσεις
η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ και ο εμπορικός πόλεμος
με τις ΗΠΑ οδηγούν στην ενίσχυση
των σχέσεων με τη Ρωσία σε πολλά
επίπεδα – στο πολιτικό, στο στρατιωτικό και στο εμπορικό.
Η Ρωσία έχει ξεπεράσει τη Σαουδική Αραβία ως κύριος προμηθευτής
πετρελαίου της Κίνας. Η Κίνα και η
Ρωσία ίσως υιοθετήσουν τα δικά
τους νομίσματα για τις μεταξύ τους
σχέσεις, αντί του δολαρίου.

Με όλα αυτά, οι ΗΠΑ μπορούν
να αναλογιστούν το κόστος της πολιτικής που οδηγεί στη χαλάρωση
της αμερικανικής επιρροής στους
μηχανισμούς της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Ενώ η αμερικανική πίεση προς την Κίνα οδηγεί στη σύσφιγξη των σχέσεων του Πεκίνου
με τη Μόσχα, η ανάγκη της Κίνας
για ένα σταθερό διεθνές περιβάλλον
για να αναπτυχθεί οικονομικά, για
να προωθήσει τα εμπορικά της σχέδια, θα την έκανε φυσικό σύμμαχο
των ΗΠΑ και όχι της Ρωσίας. Οι σχέσεις μεταξύ Πεκίνου - Ουάσιγκτον Μόσχας άλλαξαν αρκετές φορές μέσα
στα τελευταία 70 χρόνια.
Η Σοβιετική Ενωση αναγνώρισε
τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
αμέσως, ενώ οι σχέσεις με τις ΗΠΑ
ήταν εχθρικές. Αργότερα, Πεκίνο
και Μόσχα έφθασαν σε στρατιωτική
αντιπαράθεση, ενώ η επίσκεψη του
Ρίτσαρντ Νίξον το 1972 άνοιξε τον
δρόμο για σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ. Το
1989 αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις
Πεκίνου -Μόσχας, όταν άρχιζε η
διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης και
η ανάδυση της Κίνας. Το ΑΕΠ των
δύο χωρών το 1992 ήταν παρόμοιο
(427 δισ. δολ. της Κίνας και 460 δισ.

της Ρωσίας), ενώ το 2017 της Κίνας
ήταν 12,2 τρισ. δολάρια και της Ρωσίας 1,6 τρισ. Η Κίνα, δηλαδή, διαθέτει πολύ μεγαλύτερη ισχύ στην
παγκόσμια οικονομία και έχει μεγαλύτερη ανάγκη από τη Ρωσία για
σταθερότητα.
Η Ρωσία, όπως σημειώνουν αναλυτές, έχει τη δύναμη κυρίως για να
αποσταθεροποιεί (όπως στην Ουκρανία, όπως με παρεμβάσεις σε
εκλογές άλλων χωρών). Στη δική
μας περιοχή, βλέπουμε τη στρατιωτική εμπλοκή της Ρωσίας στη Συρία
στην πλευρά του Ασαντ, του Ιράν
και σε μια πολύπλοκη σχέση με την
Τουρκία. Η Κίνα τηρεί ίσες αποστάσεις γενικώς – έως και με τη Σαουδική
Αραβία και το Ιράν, την ώρα που οι
δύο χώρες βρίσκονται σε σκληρή
αντιπαράθεση.
Παρατηρώντας τη σχέση των
τριών δυνάμεων, βλέπουμε ότι κανονικά ο ισχυρότερος δεσμός σήμερα έπρεπε να είναι μεταξύ Κίνας
και ΗΠΑ, για να επιδιώκουν ισορροπία σε παγκόσμιο επίπεδο και
κοινές πολιτικές σε ζητήματα όπως
η κλιματική αλλαγή. Οσο κρατεί ο
διχασμός, η ενότητα γίνεται ολοένα
πιο δύσκολη.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

μεταφυσική του εκδοχή, αλλά όχι
αποκλειστικώς και μόνον.
Η αντίδραση του αμερικανικού
κατεστημένου εναντίον του κ.
Τραμπ υπήρξε εδώ και τρία χρόνια
θηριώδης. Λυσσαλέα υπήρξε και
η αντίδραση του βρετανικού κατεστημένου προς τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον – τον κύριο
εκφραστή της εκστρατείας εξόδου
της χώρας από την Ε.Ε. Αλλά μέχρις στιγμής αυτή η βίαιη πολεμική φαίνεται να ενισχύει αντί
να υπονομεύει την απήχηση των
δύο αυτών πολιτικών ηγετών στον
σκληρό και αυθεντικό πυρήνα
των παρατάξεων των οποίων
ηγούνται.
Ουδείς εχέφρων ή λογοκρατούμενος πολίτης μπορεί να αμφισβητήσει τη χρησιμότητα των
κατεστημένων μηχανισμών, που
εγγυώνται την αποτελεσματική
εφαρμογή πολιτικών, η διαμόρφωση των οποίων όμως ανήκει
σε ηγέτες – είτε είναι εκλεγμένοι
με δημοκρατικές διαδικασίες είτε
απολυταρχικοί δικτάτορες της
μιας ή της άλλης μορφής.
Ομως εδώ και αρκετές δεκαετίες
καθίσταται εμφανής μια ανακολουθία, καθώς είναι σαφές πως
στην οικονομία κατισχύει η ροπή
της παγκοσμιοποιήσεως, αλλά η
πολιτική διαχείριση εξακολουθεί
να γίνεται από ηγέτες που αναδεικνύονται στη βάση μιας άλλης
παλαιοτέρας σταθεράς, που αποκαλούμε «έθνος».
Σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία ηγετών «εθνικών προτεραιοτήτων» ανήκουν οι κ. Τραμπ και
Τζόνσον. Ο λόγος για τον οποίο
αυτά συμβαίνουν στις ΗΠΑ και
στη Βρετανία –αλλά και αλλού–
είναι διότι είναι χώρες με εντυπωσιακό εσωτερικό δυναμισμό. Θέμα
ανάλογο δεν τίθεται βεβαίως παρ’
ημίν. Διότι η μεν ριζοσπαστική
Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ προσχώρησε
στο ευρωπαϊκό κατεστημένο, η
δε Δεξιά πάσχει από διανοητική
οκνηρία. Ισως από μιαν άποψη να
είναι έτσι καλύτερα.
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Τα «Τρία Βασίλεια» σήμερα

Οι «ταραξίες» της σήμερον
Στη διάρκεια του
20ού αιώνα, ύστερα
από δύο ολέθριους
παγκόσμιους πολέμους, οι ΗΠΑ και η
Μεγάλη Βρετανία
τότε διαμόρφωσαν την πολιτική
φυσιογνωμία της Ευρώπης και εκ
παραλλήλου εδραίωσαν στην ήπειρο –ιδιαιτέρως στη δεκαετία του
’80– τη φιλελεύθερη ροπή στον
χώρο της οικονομίας.
Ησαν οι δύο αυτές χώρες στο
επίπεδο της ιδεολογικής κατευθύνσεως, και κυριότατα οι Αμερικανοί εμπράκτως, που αποφασιστικότατα συνέβαλαν στρατιωτικώς και οικονομικώς στην ανόρθωση και εδραίωση του σύγχρονου
ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ομως
τα πράγματα κάποτε αλλάζουν
στη ζωή.
Το 2016 υπήρξε το αδιαμφισβήτητα «μοιραίο έτος» μιας μείζονος ανατροπής δεδομένων περίπου επτά δεκαετιών ευρωατλαντικής «ενότητος». Τον Ιούνιο
εκείνης της χρονιάς το δημοψήφισμα που διενεργήθη στο Ηνωμένο Βασίλειο απέληξε υπέρ της
εξόδου της Βρετανίας από την
Ε.Ε., παρά τις περί του αντιθέτου
προβλέψεις και εκτιμήσεις.
Λίγους μήνες αργότερα, την
πρώτη Τρίτη του Νοεμβρίου 2016,
ο Ντόναλντ Τραμπ αναδεικνυόταν
νικητής των προεδρικών εκλογών,
διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις αναλυτών και δημοσκόπων. Η εισαγωγή μιας «παράφρονος» πολιτικής
μεταβλητής αποδιοργάνωσε το
αμερικανικό και το ευρωπαϊκό κατεστημένο.
Οι επαναστάσεις κατά συνθήκη
θεωρούνται πως προωθούνται από
την Αριστερά, αλλά οι δυνάμεις
της ανατροπής στις ΗΠΑ και στη
Βρετανία ανήκουν στον χώρο της
ριζοσπαστικής Δεξιάς, οι οποίες
κατά την άποψη ορισμένων εκκινούν από την αντίληψη του παραδοσιακού ανθρώπου περί της
«αιωνίου επιστροφής» – σε έναν
παράδεισο απολεσθέντα κατά τη
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Ο διαχειριστής και ο μεταρρυθμιστής
Σε κάθε στίβο διακρίνονται οι ταλαντούχοι, οι ατάλαντοι και οι μετριότητες. Σε καθεμιά από τις διακρίσεις αυτές υπάρχει επίσης κλιμάκωση: Ξεχωρίζουν οι σοβαροί
και οι ασόβαροι, οι τυχεροί και οι
άτυχοι, οι ευπρεπείς και οι αδιάντροποι.
Ειδικά στον στίβο της πολιτικής,
προηγείται καθοριστικά η διαφορά
του απλώς διαχειριστή (αναγκών,
προβλημάτων, προγραμμάτων) από
τον ρηξικέλευθο μεταρρυθμιστή
(θεσμών, οργανωτικών σχημάτων,
κοινωνικών λειτουργιών). Κλιμακώνεται και η διάκριση αυτή στις
πιο πάνω ποιοτικές διαβαθμίσεις.
Αλλά στην πολιτική (όπως και στο
ποδόσφαιρο ή στον στίβο των ιδεολογιών) αυξάνεται αχαλίνωτη η
αυθαιρεσία των διαβαθμίσεων διακρίσεων διολισθαίνοντας σε τυφλές εμπάθειες και φανατισμούς.
Ας φανταστούμε, λ.χ., ποιες μανιασμένες αντιμαχίες θα προκαλούσε μια τυχόν αναγνώριση του
Κωνσταντίνου Καραμανλή και του
Στέφανου Μάνου ως ταλαντούχων,
σοβαρών και ευπρεπών διαχειριστών, αλλά μέτριων ή και ατάλαντων κοινωνικών μεταρρυθμιστών.
Η τυχόν αναγνώριση του Ανδρέα
Παπανδρέου και του Αλέξη Τσίπρα
ως ταλαντούχων κοινωνικών μεταρρυθμιστών, ευνοημένων από
τις συγκυρίες, αλλά φορέων ολέθριου αμοραλισμού, κύριων συντελεστών δραματικής κοινωνικής
αποσύνθεσης.
Δεν είναι δυνατό να συζητηθούν
στην Ελλάδα αξιολογήσεις δημόσιων προσώπων, δεν διαθέτουμε
νηφαλιότητα και απροκατάληπτες
πηγές πληροφόρησης, έχουμε και

ισχυρογνωμοσύνη, ιδίωμα των
απαιδεύτων. Γι’ αυτό και παραδινόμαστε, με αυτοκαταστροφική
απερισκεψία, στα παιχνίδια και
τερτίπια των χρυσοπληρωμένων
μαστόρων του τεχνητού εντυπωσιασμού.
Μας κάνουν ό,τι θέλουν, στυγνότερη απολυταρχία από αυτή
των διαφημιστών και των κατασκευαστών κοινής γνώμης δεν γνώρισε ποτέ ο λαός των Ελλήνων. Συλλογική σωτηρία δεν μοιάζει να μπορεί να υπάρξει, πολιτικοί και διαφημιστές έχουν πια ενωθεί «εις
σάρκα μίαν» – δεν ξεχωρίζουν ούτε
τα συμφέροντα, ούτε τα μυαλά
τους. Μοναδική δυνατότητα αντίστασης είναι η ατομική ανταρσία:
Να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την
κατασκευασμένη εντύπωση από
τον ρεαλισμό της πληροφορίας. Να
διακρίνουμε το ψέμα πίσω από τα
ρητορικά στολίδια κάθε σκόπιμης
εξαπάτησής μας.
Τι εννοεί ο πρωθυπουργός όταν
δηλώνει (με καύχηση): «τους πολιτικούς μου αντιπάλους δεν τους
στέλνω στα δικαστήρια»; Είναι παρτίδα ατομικής μετοχής του σε παιχνίδι η διαχείριση της εξουσίας που
του εμπιστεύθηκε ο λαός, παιχνίδι
με συμπαίκτη κατασφαλισμένης
ατιμωρησίας; Από πού αντλεί το δικαίωμα ο πρωθυπουργός να αμνηστεύει αδίκαστους τους πολιτικούς
του αντιπάλους; Ποιος του δίδαξε
αυτό το είδος της «δημοκρατίας»;
Απροσμέτρητο αμοραλισμό προδίδει και η δήλωσή του για την (τάχα
και) «συνθήκη» των Πρεσπών: «Την
καταψήφισα, αλλά τώρα τη σέβομαι,
επειδή την ενέκριναν τα δύο κοινοβούλια, αποτελεί πλέον μέρος

(sic) του Διεθνούς Δικαίου»! Θα μπορούσε ίσως (οι γνώμες στασιάζονται)
μια συνθήκη να δημιουργεί κανόνα
Δικαίου που να ρυθμίζει τις σχέσεις
δύο λαών, αν με δημοψηφίσματα
την αποδεχθούν αβίαστα και οι δύο
λαοί. Αλλά με δυο αποφάσεις κοινοβουλίων, προκλητικά και εξόφθαλμα «μαγειρεμένες» (με αντιπαροχές υπουργοποιήσεων, ομολογημένους χρηματισμούς και ωμή
τρομοκρατία), όχι, προς Θεού, δεν
προσλαμβάνει το κουκλοθέατρο
των Πρεσπών κύρος Διεθνούς Δικαίου.
Τι φιλοδοξεί να είναι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης; Ενας διαχειριστής
της πειθήνιας αλλαξοπιστίας του
ΣΥΡΙΖΑ, το δεκανίκι για τη μεταμόρφωση συνασπισμού «ριζοσπαστικής» μαρξιστικής Αριστεράς σε
βολικό λακέ της πλανητικής κυριαρχίας των «Αγορών»; Ανέλαβε
να βεβαιώσει τους δανειστές αφέντες μας ότι η εναλλαγή στην εξουσία
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται την υποταγή μας στους λαφυραγωγούς των
ελπίδων μας;
Παρακολουθούμε εμβρόντητοι
οι πολίτες την ψυχαναγκαστική εμμονή του Κ.Μ. στην προτεραιότητα
«προσέλκυσης ξένων επενδυτών».
Δηλαδή, για μυριοστή φορά, περιμένουμε την «ανάκαμψη» στην Ελλάδα από τους ξένους, που θα επενδύσουν στην εντόπια εδώ βιομηχανική έρημο. Ούτε καν διανοείται
την προτεραιότητα της ανάγκης
να τολμηθούν οι μεταρρυθμίσεις
κρατικών δομών και λειτουργιών
ικανών να υποδεχθούν τυχόν επενδυτές – όχι. Ο Κ.Μ. εκλιπαρεί τους
ξένους να έρθουν να επενδύσουν
σε δονκιχωτικούς ανεμόμυλους.

Η κυρίως διαφορά του διαχειριστή από τον μεταρρυθμιστή είναι
ότι: Ο πρώτος πιστεύει ότι οι λύσεις
των προβλημάτων είναι έτοιμες
συνταγές, τις γεννάει ο ορθολογισμός, η μίμηση, η αλάθητη ιδεολογία. Ο δεύτερος ξέρει, από πείρα
αλλά και από μελέτη, ότι οι λύσεις
γεννιώνται, δεν αντιγράφονται. Το
πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης
και της στελέχωσης των λειτουργιών του κράτους θα λυθεί, από μόνο του, αν υπάρξει ριζική, ολοκληρωτική αλλαγή του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου και του εκπαιδευτικού
συστήματος (από το νηπιαγωγείο
ώς και τα μεταπτυχιακά).
Ο διαχειριστής θα ψάχνει πάντοτε τις «καλύτερες» (και πιο εντυπωσιακές) λύσεις, τις καλύτερες
και πιο αποτελεσματικές εφαρμογές
των λύσεων, τους πιο εργατικούς
και συνεπείς εφαρμοστές. Για τον
μεταρρυθμιστή πρωτεύει απόλυτα
η χαρά της δημιουργίας, η χαρά
των σχέσεων κοινωνίας, η κοινωνούμενη χαρά της αριστείας. Οι
νόμοι, οι συμβάσεις, οι θεσμοί, οι
κρατικές λειτουργίες να γεννάνε
και να υπηρετούν τη χαρά της συνύπαρξης, την υπαρκτική πληρότητα του δώρου της συνύπαρξης.
Ο στόχος, για τον μεταρρυθμιστή, δεν είναι μια ουτοπική, «ιδεώδης» κοινωνία. Η φύση των ανθρώπων θα είναι πάντοτε αυτή
που είναι, έλεγε ο Αριστοτέλης –
ένστικτα και ορμές αυτοσυντήρησης, κυριαρχίας, ηδονής. Στόχος
δεν είναι η τιθάσευση της κτηνωδίας, είναι η χαρά της ελευθερίας
από την αναγκαιότητα. Αυτή συνιστά την «πολιτικήν τέχνην και
επιστήμην».

14

l

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019

Απολογισμός Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ
έλειωσε ακόμη μία Γενική Συνέλευση των Η.Ε. Η 74η στη
σειρά. Μπορεί για άλλους λαούς
να μην έχει σημασία και ούτε καν
να ασχολούνται με το μεγάλο αυτό
γεγονός, αλλά για εμάς διαχρονικά
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Κάθε Γενική
Συνέλευση που περνά παίρνει μαζί
της και μια ελπίδα για λύση του εθνικού μας προβλήματος. Στην ουσία
μεγαλώσαμε με τις συνελεύσεις του
ΟΗΕ. Ήμασταν μικρά παιδιά, όταν
ακούαμε ότι στην επόμενη Γενική
Συνέλευση θα συζητηθεί το θέμα
μας και θα αρχίσει μια ελπιδοφόρα
διαδικασία επίλυσης. Μεγαλώσαμε,
φτάσαμε στην τρίτη ηλικία και ακόμα
κάθε χρόνο παρακολουθούμε με
αγωνία τις διεργασίες στη Νέα Υόρκη, προσδοκώντας σε μια καλύτερη
μέρα. Για την ιστορία, το Κυπριακό
ευρίσκεται ενώπιον του ΟΗΕ από
το 1954, όταν τέθηκε για πρώτη
φορά από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου, δηλαδή εδώ και
65 χρόνια.
Η φετινή Γενική Συνέλευση ίσως
να αποδειχθεί ιστορική. Το τέλος
της ίσως να σημάνει και το τέλος
εποχής για το Κυπριακό, όπως τουλάχιστον το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Ανεξαρτήτως, όμως, της κρισιμότητας, κάνοντας ένα απολογισμό, υπάρχουν γεγονότα που ξεχώρισαν και
σφράγισαν την 74η σύνοδο του διεθνούς οργανισμού.
Το σημαντικότερο είναι το περιεχόμενο της ομιλίας του ΠτΔ και
η συνέντευξη που έδωσε με το πέρας
της συνέλευσης. Στην ουσία πρόκειται για μια ευχάριστη έκπληξη.
Μετά από δύο και πλέον χρόνια επανήλθε στο θέμα της μορφής της λύσης. Μίλησε επιτέλους ξεκάθαρα
για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως αυτή
αναφέρεται στα ψηφίσματα των
Η.Ε. Αν και στο θέμα της πολιτικής
ισότητας και στο πώς εμείς ερμηνεύουμε τις θέσεις του ΟΗΕ υπάρχει
ακόμα πολύς δρόμος, τουλάχιστον
ξεκαθάρισε την επικεφαλίδα της λύσης. Ο λόγος που η αναφορά του
ΠτΔ θεωρείται έκπληξη είναι γιατί
λίγες μέρες πριν, σε ομιλία του στο
Λονδίνο, κινήθηκε σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Ουσιαστικά
έφυγε από το Λονδίνο με θέσεις Τάσου Παπαδόπουλου και έφτασε στη
Νέα Υόρκη με τις παλιές θέσεις του
Νίκου Αναστασιάδη, τουλάχιστον
ως προς το όνομα της μορφής της
λύσης. Μέχρι και ο Αβέρωφ Νεοφύτου ξαφνιάστηκε. Ενώ μετά την ομιλία του πρόεδρου στο Λονδίνο και
την πολιτική των διαδρόμων του
ΥΠΕΞ, σε δηλώσεις του στο Ζύγι
άφηνε σαφέστατες αιχμές, λίγες
ώρες αργότερα έτρεξε πρώτος να
μας πει τα καλά μαντάτα και να μας
ενημερώσει για το επερχόμενο «φώς
το αληθινό». Προφανώς έχοντας
ενημερωθεί για το περιεχόμενο της
επικείμενης προσφώνησης του ΠτΔ,
δήλωσε ότι είναι σίγουρος για το ότι
η θέση του (ΠτΔ) είναι η λύση ΔΔΟ.

Μια σιγουριά που όλοι του ευχόμαστε
από καρδιάς να μη χρειαστεί στο
άμεσο μέλλον να την αναθεωρήσει
με τις γνωστές τακτικές των «ήξεις
αφήξεις» θέσεων, των «ναι μεν αλλά»
και των άλλων ακαταλαβίστικων
που παραπέμπουν περισσότερο σε
χρησμούς του μαντείου των Δελφών
παρά σε καθαρές πολιτικές θέσεις.
Όπως και να έχουν, όμως, τα
πράγματα η στάση του ΠτΔ θα πρέπει, σίγουρα με πολλές επιφυλάξεις
και κρατώντας πολύ μικρό καλάθι,
να χαιρετιστούν και να χαροποιήσουν όσους πραγματικά νοιάζονται
για την επανένωση αυτής της μαρτυρικής πατρίδας. Αυτό όμως που
επισκίασε τα πάντα και θα το θυμόμαστε ως το «σήμα κατατεθέν»
της 74ης συνόδου των Η.Ε. ήταν τα
ρεζιλίκια των διαδρόμων με τη συνομιλία του δικού μας ΥΠΕΞ με τον
Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Όλο αυτό έδωσε και μια
κωμική νότα στο τραγικό σκηνικό,
όσον αφορά τις προοπτικές επίλυσης
του Κυπριακού, μετατρέποντας τη
γενική εικόνα σε κωμικοτραγική.
Δυστυχώς, μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί το τι έγινε μεταξύ του
Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τούρκου ΥΠΕΞ. Κουβέντες του ποδαριού
που, είτε μας αρέσει είτε όχι, παραπέμπουν σε πολιτικές του κουτουρού.
«Μην τον ακούτε, λέει ψέματα», του
είπε μπροστά στις κάμερες. Αστειάκια και παιδιαρίσματα ως και αν
απευθυνόταν σε παλιό του συμμαθητή ή σε κάποιον που υπηρέτησαν
μαζί φαντάροι.
«Έλα να δώσουμε τα χέρια για
το ότι η μόνη λύση είναι η ΔΔΟ»,
είπε στον Τούρκο. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο άλλος δεν έδωσε το χέρι
και έτσι χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία
να λύσουμε το Κυπριακό με μια ττόκκα. Βέβαια όλο αυτό είχε και συνέχεια. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ φανερά ενοχλημένος, στην ουσία ο Τούρκος
έγινε «Τούρκος», είπε ότι πριν από
έναν χρόνο ο ΠτΔ, στην παρουσία
του ΥΠΕΞ, μίλησε για συνομοσπονδία, ισχυριζόμενος, μάλιστα, ότι διαθέτει και τα πρακτικά της συνάντησης με τον δικό μας να ισχυρίζεται
ότι έχει και αυτός πρακτικά. Βέβαια
μετά από όλο αυτό το «τα παιδία
παίζει» ακόμα περιμένουμε από τον
Νίκο Χριστοδουλίδη να δώσει τα
πρακτικά στην δημοσιότητα, όπως
ακόμα περιμένουμε να βρεθούν τα
πρακτικά της 4ης Ιουλίου και του
δείπνου της 6ης Ιουλίου του 2017
στο Κραν Μοντάνα.
Παρ’ όλα όμως τα ευτράπελα της
Νέας Υόρκης ας κρατήσουμε τα θετικά. Τις θέσεις του ΠτΔ, τη σιγουριά
του Αβέρωφ Νεοφύτου και την πρόθεση του γ.γ. να εμπλακεί ενεργότερα
στις διεργασίες για λύση του Κυπριακού. Όσο και αν οι προοπτικές
διαφαίνονται δυσοίωνες τα πιο πάνω
αφήνουν μια χαραμάδα ελπίδας.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.
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Το ουράνιο τόξο φωτίζει τα δέντρα μιας αγροτικής περιοχής στην κωμόπολη του Hillwood, στην Τασμανία της Αυστραλίας.

Χωρίς αεροπλάνα. Με βαπόρια;
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

μη συμμετοχή αεροπλάνων
της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στην παρέλαση
για την επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας την 1η Οκτωβρίου, προκάλεσε ποικίλα σχόλια και έθεσε
ξανά το παλαιό ερώτημα για το πώς
οικοδομούνται οι σχέσεις Λευκωσίας και Αθήνας. Η ιστορία αυτών
των σχέσεων περιλαμβάνει, κυρίως,
επιφανειακές συμφωνίες, ταυτίσεις
απόψεων που δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Η Αθήνα «συμπαρίσταται ή «συμπαραστέκεται» και
η Κύπρος αποφασίζει. Παλαιότερα
η Αθήνα ηγήθηκε της ενταξιακής
πορείας της Κύπρου και παράλληλα
η Κύπρος αποφάσιζε για τους χειρισμούς στο Κυπριακό. Οι περισσότεροι πολιτικοί στην Αθήνα,
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, υπάκουαν στην κυρίαρχη τάση: και αν
ακόμα είχαν μια διαφορετική εκτίμηση, κανένας δεν ήθελε να εκτεθεί
στην «κατηγορία» ότι «άφηνε μόνη
της την Κύπρο». Στις ελάχιστες,
σοβαρές, εξαιρέσεις η απόφαση Κ.
Σημίτη –μετά από εισήγηση Κρανιδιώτη– να μεταφερθούν οι S-300
στην Κρήτη για να διατηρηθεί ανοικτή η ενταξιακή πορεία της νήσου.
Οι πρόσφατοι χειρισμοί της Λευκωσίας στα ζητήματα του φυσικού
αερίου έφεραν νέα ζητήματα στην
επιφάνεια. Ο Α. Τσίπρας αξιοποίησε
τις λεγόμενες «τριμερείς» για να
κάνει ασκήσεις δημοσίων σχέσεων,
αλλά δεν μετέβαλε τη βασική γραμμή της Αθήνας για μη έρευνες στο
Αιγαίο, όσο παραμένει άλυτο το
ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Δημόσια επαινούσε
τη Λευκωσία, αλλά ο ίδιος, για τη
χώρα του, έπραττε, το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή διάβαζε ρεαλιστικά

τις επιπτώσεις στη δική του επικράτεια και πρακτικά ωθούσε τη
Λευκωσία στο άγνωστο με βάρκα
την ελπίδα. Κυριολεκτικά με βάρκα.
Εσχάτως τίθενται μερικά επιπρόσθετα ερωτήματα.
Πρώτο, η Λευκωσία τον περασμένο Μάιο, ζήτησε από την Ε.Ε.
κυρώσεις κατά της Τουρκίας κατά
το «ουκρανικό» πρότυπο. Η Ελλάδα
ψήφισε στο Συμβούλιο το αίτημα
της Λευκωσίας, αλλά δέκα κράτημέλη έφεραν ενστάσεις, επικαλούμενα την ανάγκη για διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία,
το μεταναστευτικό και τις εμπορικές
τους σχέσεις με μια μεγάλη αγορά,
«έχουμε και εμείς λόγο και συμφέροντα εκεί», φέρεται να είπε διπλωμάτης στο Συμβούλιο Υπουργών.
Δεύτερο, η Λευκωσία διατείνεται
ότι δεν υπολογίζει επιπτώσεις και
κόστος από τις έρευνες ή τις αδειοδοτήσεις και κάθε μήνα ο υπουργός Εμπορίου Γ. Λακκοτρύπης ανακοινώνει «απρόσκοπτα» το ενεργειακό της πρόγραμμα. Αστειότητες: η κυπριακή ΑΟΖ της έγινε κομμάτια από δύο τουρκικά ερευνητικά
σκάφη και η κυβέρνηση αγέρωχα
καταγγέλλει τις έκνομες ενέργειες
της Τουρκίας. Η Αθήνα δεν μπορεί
να κάνει το ίδιο, καθότι διαθέτει
ναυτικό και αεροπορία. Καμιά κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν θα σταθεί ούτε μια μέρα στην εξουσία,
αν έκανε όσα δημόσια δηλώνει η
Λευκωσία. Άλλωστε, οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ αντιλαμβάνονται ότι η οριοθέτηση των ΑΟΖ
Κύπρου και Ελλάδας θα φέρει την
κρίση στα πόδια της Αθήνας, κάτι
το οποίο απεύχεται και ασφαλώς
ενεργεί για να μη φτάσουν τα πράγματα ώς εκεί. Γι’ αυτό αποφεύγει,

παρά τις προτροπές της Λευκωσίας,
συμφωνία για την οριοθέτηση των
δύο ΑΟΖ, προβαίνει δε σε συμβουλές προς το κυπριακό Υπουργείο
Εξωτερικών όπως θέσει τα όρια
της ΑΟΖ της Κύπρου «ανατολικότερα» για να μην υπάρχει συνάφεια
με τη δική της, άρα μια προσπάθεια
για μη εξαγωγή πιθανής κρίσης
στις θαλάσσιες διαδρομές της.
Τρίτο, οι ασθενείς διεθνείς αντιδράσεις στην ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ –ιδιαίτερα
αυτή του «Γιαβούζ» στα ανοικτά
της Καρπασίας–, καθώς και η επιστροφή του στις 4 Οκτωβρίου στο
θαλάσσιο τεμάχιο 7, δίνει νέα περιεχόμενα στις εξελίξεις. Η Λευκωσία έχει ανακοινώσει την αδειοδότηση του τεμαχίου 7 για έρευνες. Εκτός άλλων, η Τουρκία, με
τη χρήση του στόλου της, στέλλει
ένα πιο ευκρινές μήνυμα στις εταιρείες να τερματίσουν τις δραστηριότητές τους στην περιοχή, δημιουργώντας με κινήσεις τύπου
«Γιαβούζ», αποτρεπτικό κλίμα στις
δραστηριότητές τους.
Τέταρτο, τι πιθανό να συμβεί; Η
Κύπρος ως ο αδύναμος κρίκος στην
περιοχή, υφίσταται τις συνέπειες
της ακρισίας της. Ενώ, ως γνωστόν,
στερείται στοιχειώδους αμυντικής
ισχύος, πίστεψε ότι οι εξορύξεις
είναι υπόθεση επίκλησης του Δικαίου της Θάλασσας. Πρακτικά,
επαναλαμβάνει στη θάλασσα ό,τι
για πολλές δεκαετίες έκανε στη
στεριά, δηλαδή υπερεκτίμηση της
αξίας των ψηφισμάτων, καταγγελίες, εσωστρέφεια και μικροκομματικές διευθετήσεις με στόχο τον
έλεγχο της κοινής γνώμης. Η Λευκωσία ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στον ΟΗΕ για το ζήτημα των

Βαρωσίων, τη στιγμή που ο ίδιος
ο ΟΗΕ έχει επανειλημμένα δώσει
τις κατευθύνσεις του για το πώς
θα βγούμε από τα αδιέξοδα. Στον
βαθμό που η Λευκωσία προσέξει
τις εισηγήσεις Α. Γκουτιέρες, μπορεί
να θέσει τα ζητήματα σε άλλη βάση.
Καμιά, όμως, ενέργεια από την
πλευρά Ν. Αναστασιάδη δεν δείχνει
ότι διαθέτει τη θέληση για σοβαρές
διαπραγματεύσεις για συνολική
επίλυση του Κυπριακού. Οι συνεχείς
αλλαγές θέσεων και οι συνεχείς
«επιθετικές» δηλώσεις δείχνουν
πως το κύριο ενδιαφέρον του είναι
το ροκάνισμα του χρόνου και η
ώθηση των πραγμάτων σε λύσεις
του τύπου «όπως είμαστε σήμερα».
Αυτό το παιχνίδι εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την Κύπρο, και
το ενδεχόμενο οι επιπτώσεις από
αυτούς τους κινδύνους να μεταφερθούν δυτικότερα, είναι προβλεπτό. Ήδη η Ελλάδα πληρώνει
τίμημα από την άστοχη συμμετοχή
του ΥΠΕΞ της Ν. Δένδια σε μια τριμερή του «ποδαριού» στη Νέα Υόρκη (Κύπρος, Ελλάδα, Αίγυπτος). Είναι πιθανό ο Κ. Μητσοτάκης να
έχει προσέξει τις εξελίξεις αυτές,
και, φαίνεται, ότι αυτός είναι ο
λόγος που ο ίδιος έδωσε την εντολή
να μη γίνουν οι πτήσεις των ελληνικών πολεμικών της αεροπλάνων
στην παρέλαση. Δεν αποκλείω, δε,
να επανεκτιμήσει το εύρος και το
επίπεδο της εκπροσώπησής της
κυβέρνησής του στις λεγόμενες
«τριμερείς», αν, βεβαίως, εξυπηρετούν κάτι παραπάνω, πέρα από
την προώθηση της εικόνας του
ανυπόμονου για το επόμενο βήμα
Ν. Χριστοδουλίδη...

www.larkoslarkou.org.cy

Ισραήλ: Στρατηγικός σύμμαχος και εταίρος της Κ.Δ. στην Αν. Μεσόγειο

Γ

ια χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε ως στρατηγική
στην εξωτερική της πολιτική
το καθεστώς της ουδετερότητας.
Ορθά ή λανθασμένα αυτή ήταν η
επιλογή όλων σχεδόν των κυβερνήσεων με μικρές εναλλαγές πάντα
ανάλογες με προτιμήσεις που είχαν
να κάνουν με ιδεολογικούς, κυρίως,
παράγοντες χωρίς, όμως, να εξυπηρετούν την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει τα τελευταία
χρόνια λόγω δύο κυρίως γεγονότων- επιλογών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η μία αποτελεί την ομόφωνη με κάποιες παλινδρομήσεις
εκ μέρους του ΑΚΕΛ απόφαση για
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά σηματοδοτεί
την πρώτη σαφή επιλογή εκ μέρους
της Κυπριακής Δημοκρατίας για
το ποιος πρέπει να είναι ο προσανατολισμός των συμμαχιών μας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί αναπόσπαστο και κύριο πυλώνα του
δυτικού πολιτισμού. Μια ένωση

Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

κρατών με βασικές αρχές τη δημοκρατία, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την
πάταξη οποιασδήποτε μορφής τρομοκρατίας.
Η δεύτερη επιλογή που έχουμε
κάνει και καθορίζει τον προσανατολισμό των συμμαχιών μας είναι
η υλοποίηση των ενεργειακών μας
σχεδιασμών. Οι εταιρείες Exxon
Mobil και TOTAL έχουν το πρώτο
λόγο στα αδειοδοτημένα οικόπεδα
της κυπριακής ΑΟΖ. Εταιρείες που
επηρεάζουν εκτός από την οικονομική διάσταση του ενεργειακού
μας προγράμματος και την πολιτική
διάσταση για το πώς θα πρέπει να
διαχειριστούμε την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή μας. Αυτά
σε συνδυασμό με τις εν εξελίξει
τριμερείς συνεργασίες με Ισραήλ
και Αίγυπτο καθιστούν σαφές το
πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει
να αναζητήσουμε τους συμμάχους
μας.
Στις διεθνείς σχέσεις οι συμμαχίες μεταξύ των κρατών κτίζονται
έχοντας πάντα υπόψη δύο δεδο-

μένα. Το πρώτο είναι ότι τίποτα
δεν είναι σταθερό, όλα είναι μεταβλητά, αναλόγως των εξελίξεων.
Το δεύτερο είναι πως οι χώρες δεν
έχουν φίλους αλλά συμφέροντα.
Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να
αξιολογήσουμε τις προοπτικές που
εμφανίζονται ίσως για πρώτη φορά
από την ίδρυση του κράτους μας
για την περαιτέρω ενδυνάμωση
και σύσφιξη των σχέσεών μας με
μια φίλη γείτονα χώρα, το Ισραήλ.
Οι προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας με το Ισραήλ είναι τεράστιες και δεν αφορούν μόνο τη
συνεργασία μας στο θέμα της ενέργειας. Η Κύπρος αποτελεί τη διέξοδο
του Ισραήλ προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά και τον ασφαλέστερο
τρόπο εκμετάλλευσης των φυσικών
του πόρων. Το Ισραήλ αποτελεί για
την Κύπρο μια ευκαιρία συνεργασίας στον τομέα της άμυνας αλλά
και της επιχειρηματικότητας, των
start-ups, της εκπαίδευσης, του
τουρισμού, της ιατρικής κ.λπ.
Είναι ξεκάθαρες οι τοποθετήσεις
του πρωθυπουργού του Ισραήλ Βε-

νιαμίν Νετανιάχου που στηρίζουν
την Κυπριακή Δημοκρατία απέναντι στις απειλές της Τουρκίας.
Το Ισραήλ μπορεί να αποτελέσει
για εμάς σύμμαχο για τις απειλές
που δεχόμαστε από την Τουρκία.
Εμείς πόσο έτοιμοι είμαστε για να
σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ
στις απειλές που δημιουργούν άλλοι
εναντίον του; Δεν υπάρχουν οι ορισμοί υποστήριξη και κατανόηση
στις διεθνείς σχέσεις. Οι ορισμοί
που υπάρχουν είναι αλληλοϋποστήριξη και αλληλοκατανόηση.
Ένας από τους μεγαλύτερους
κινδύνους για την ασφάλεια του
Ισραήλ είναι η Χεζμπολάχ. Μια οργάνωση της οποίας το στρατιωτικό
κομμάτι έχει κηρυχθεί επισήμως
και ομόφωνα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2013 ως οργάνωση με
τρομοκρατική δράση. Φυσικά η
άποψη των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο αφορά τη δράση της
Χεζμπολάχ δεν είναι η ίδια, αφού
υπάρχουν χώρες με πιο σκληρή
και άλλες με πιο χαλαρή στάση
απέναντί της.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, αφού
επενδύει –και ορθά– στην αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ
θα πρέπει να αντιληφθεί και τις
ανησυχίες της γειτονικής χώρα,
αν θέλουμε έναν πραγματικό σύμμαχο στο πλευρό μας. Η Χεζμπολάχ
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες
απειλές για το Ισραήλ αλλά και για
όλες τις δημοκρατικές χώρες της
περιοχής. Θα πρέπει, λοιπόν, να
σταθούμε εμπράκτως στο πλευρό
των συμμάχων μας. Θα πρέπει να
αντιληφθούμε τις ισορροπίες που
δημιουργούνται στην περιοχή μας.
Να αντιληφθούμε ποιοι μπορούν
να είναι πραγματικοί μας σύμμαχοι.
Να προβληματιστούμε για παράδειγμα για την επίσημη συνάντηση
του λεγόμενου «υπουργού» Εξωτερικών του ψευδοκράτους στην
έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο
πλαίσιο της συνάντησης του Organization for Economic cooperation (ECO) που ιδρύθηκε το 1964
από το Ιράν, το Πακιστάν και την
Τουρκία και της οποίας το ψευδοκράτος συμμετέχει από το 2004 ως

«Τουρκοκυπριακό Κράτος». Κράτη
με τα οποία θέλουμε να κρατούμε
ισορροπίες υποσκάπτουν την Κυπριακή Δημοκρατία την ίδια ώρα
που άλλα κράτη είναι έτοιμα να
συνεργαστούν και να στηρίξουν
την πατρίδα μας, αλλά εμείς δεν
αντιλαμβανόμαστε και τις δικές
μας υποχρεώσεις και την ειλικρινή
στάση που πρέπει να έχουμε, αν
θέλουμε να κτίσουμε πραγματικά
στενές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα
μαζί τους. Η ώρα των ισορροπιών
και της ουδετερότητας έχει παρέλθει. Το Ισραήλ αποτελεί στρατηγικό
σύμμαχο και εταίρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχουμε να κερδίσουμε
πολλά περισσότερα από αυτά που
θα δώσουμε, αρκεί να αποφασίσουμε πώς πρέπει να κάνουμε το
επόμενο βήμα για να κτίσουμε μια
στρατηγική σχέση με τη γειτονική
χώρα.

Ο κ. Ανδρέας Α. Αποστόλου είναι εκπρόσωπος Τύπου Συμμαχίας Πολιτών.
@apostolouand
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Ανησυχία Ερντογάν για τα χαμηλά ποσοστά
Οικονομία και εξωτερική πολιτική κρίνουν το μέλλον του Τούρκου προέδρου, με το ΑΚΡ να οδεύει προς τριχοτόμηση







Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Υπό τη σκιά των εξελίξεων στο τουρκικό πολιτικό προσκήνιο μερίδα
της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα
και των στενών συνεργατών του
τουρκικού Προεδρικού ξεκίνησε
δημόσια συζήτηση για τη μείωση
του ποσοστού που απαιτείται για
την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας. Με βάση το νέο πολίτευμα της Τουρκίας, ο πρόεδρος
της Τουρκίας εκλέγεται με ποσοστό
μεγαλύτερο από το 50%. Οι συνεργάτες του Ταγίπ Ερντογάν λαμβάνοντας υπόψη τους τη μείωση των
ποσοστών της συντηρητικής κυβερνητικής συμμαχίας προτείνουν
τη μείωση αυτού του ποσοστού.
Σύμφωνα με εκπρόσωπους της
αντιπολίτευσης και τον κύκλο του
τουρκικού Προεδρικού, στη νέα
περίοδο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να εκλέγεται από
τον πρώτο γύρο των προεδρικών
εκλογών, σε περίπτωση που θα ξεπεράσει το όριο του 40%. Στην
τουρκική πρωτεύουσα έμπειροι
αναλυτές σχετίζουν τη νέα συζήτηση με τη δραματική πτώση των
ποσοστών της κυβερνητικής συμμαχίας και την ενίσχυση της αντιπολίτευσης. Οι αναλυτές θεωρούν
ότι οι εξελίξεις στην τουρκική οικονομία και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής ενδέχεται το επόμενο διάστημα να φέρουν την Τουρκία αντιμέτωπη με νέες πολιτικές
εξελίξεις, ακόμη και με το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών κατά
την περίοδο 2020-2021.

Τριχοτομείται το ΑΚΡ
Η συζήτηση για το ποσοστό που
απαιτείται για την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας ξεκινά σε
μια περίοδο που δύο ομάδες διακόπτουν τη συνεργασία τους με
το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και ξεκινούν
προετοιμασίες για τη δημιουργία
δύο νέων κεντρώων πολιτικών φορέων. Σε περίπτωση που το επόμενο
διάστημα τα νέα αυτά δύο κόμματα
καταφέρουν να στερήσουν αρκετό
αριθμό βουλευτών από τη συμμαχία
ΑΚΡ-ΚΕΔ (Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης), ο κ. Ερντογάν θα χάσει την
αυτοδυναμία στο τουρκικό κοινοβούλιο.
Η μεγαλύτερη ομάδα είναι αυτή
των Αμπντουλάχ Γκιουλ και Αλί
Μπαμπατζάν. Πρώτες σφυγμομετρήσεις δείχνουν ότι ο νέος πολιτικός φορέας έχει όλες τις προδια-

Οι εξελίξεις στη Συρία
είναι καθοριστικής σημασίας για την τροπή
ων εξελίξεων στην τουρκική εξωτερική πολιτική
και στο Κουρδικό.
για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Το νέο κόμμα στις προεδρικές εκλογές που ακολουθούν θα
υποστηρίξει την υποψηφιότητα
του πρώην πρωθυπουργού της
Τουρκίας.
Τόσο η παράταξη του κ. Μπαμπατζάν όσο και αυτή του κ. Νταβούτογλου ασκούν δριμύτατη κριτική στον αυταρχισμό της κυβέρνησης Ερντογάν και τάσσονται
υπέρ της επιστροφής στο σύστημα
της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Ενισχύεται η αντιπολίτευση

Το πολιτικό δίδυμο Ερντογάν-Ντεβλέτ Μπαχτσελί άλλωστε, πριν από δυο χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη του την επιδείνωση της κατάστασης στα πεδία της οικονομίας και της διπλωματίας, επέλεξαν να οδηγήσουν την Τουρκία σε πρόωρες εκλογές.
γραφές για να ξεκινήσει την πορεία
του με ποσοστό της τάξης του 1015%. Ο κ. Μπαμπατζάν, λαμβάνοντας υπόψη του αυτήν την πραγματικότητα και την υποστήριξη
πολιτικών και επιχειρηματικών κύκλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Τουρκίας, καταβάλλει
εντατικές προσπάθειες για να ολοκληρώσει τη δημιουργία του νέου
κόμματος το αργότερο μέχρι τις
αρχές του νέου έτους. Σύμφωνα
με έμπειρους αναλυτές, το κόμμα
αυτό στις νέες προεδρικές εκλογές
θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα
του Αμπντουλάχ Γκιουλ. Επίσης,
ο σχεδιαζόμενος νέος φορέας δεν
αποκλείει το ενδεχόμενο της μελλοντικής συνεργασίας με την αξιωματική αντιπολίτευση.
Την παρούσα περίοδο, μια δεύτερη ομάδα από το εσωτερικό του
ΑΚΡ, υπό την καθοδήγηση του Αχμέτ Νταβούτογλου, τείνει να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες της

H Οικονομία και οι εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική
Καλά ενημερωμένες πηγές που

παρακολουθούν από κοντά το κυβερνών ΑΚΡ εστιάζουν την προσοχή τους σε δύο πεδία. Κατά τη
δική τους άποψη, η οικονομία και
οι εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική κρίνουν την παραμονή του κ.
Ερντογάν και της παράταξής του
στην εξουσία. Την περίοδο 20132019, η τουρκική οικονομία έχασε περίπου το 1/4 του δυναμικού
της και διάφοροι τομείς της οικονομίας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Η
αγωνία για την τουρκική οικονομία κορυφώνεται παράλληλα με
την εντατικοποίηση του κλίματος
αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως σε ό,τι αφορά τις
αναπτυσσόμενες αγορές. Την ίδια

ώρα, στην Άγκυρα η συζήτηση κορυφώνεται και για διάφορα εθνικά ζητήματα. Οι εξελίξεις στη Συρία είναι καθοριστικής σημασίας
για την τροπή των εξελίξεων στην
τουρκική εξωτερική πολιτική και
στο Κουρδικό. Την προηγούμενη
εβδομάδα, ο πρόεδρος Ερντογάν
δήλωσε ότι η νέα αμερικανοτουρκική συμφωνία για το βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας δεν σημείωσε επιτυχία. Αν την επόμενη
περίοδο η Τουρκία επιμείνει σε
αυτήν τη θέση, μια μονομερή
ενέργεια στη Συρία θα αποτελέσει μονόδρομο για την Άγκυρα
και αυτή η εξέλιξη θα φέρει τη
χώρα ενώπιον νέων προκλήσεων.
Καλά ενημερωμένες πηγές τονίζουν ότι κατά τη νέα περίοδο δεν

θα πρέπει να μας προκαλέσει έκπληξη καμία εξέλιξη, ακόμη και
το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών κατά την περίοδο 2020-2021.
Το πολιτικό δίδυμο Ερντογάν-Ντεβλέτ Μπαχτσελί άλλωστε, πριν
από δύο χρόνια, λαμβάνοντας
υπόψη του την επιδείνωση της
κατάστασης στα πεδία της οικονομίας και της διπλωματίας, επέλεξαν να οδηγήσουν την Τουρκία σε
πρόωρες εκλογές. Παρόμοια
απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί από τους ίδιους και στην συνέχεια σε περίπτωση που συνεχιστεί η κατρακύλα της κυβερνητικής συμμαχίας, της τουρκικής οικονομίας και η αβεβαιότητα στο
πεδίο της διπλωματίας.

Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές τα ποσοστά του ΑΚΡ «σκάλωσαν» στο 41%, με την κυβερνητική
παράταξη να χάνει τον έλεγχο σημαντικών, μεγάλων επαρχιών της
Τουρκίας. Όπως επισημαίνουν έμπειροι Τούρκοι πολιτικοί επιστήμονες, σε περίπτωση που τα εγχειρήματα των κ. Μπαμπατζάν και κ.
Νταβούτογλου σημειώσουν επιτυχία, το ποσοστό του ΑΚΡ ενδέχεται
να οπισθοχωρήσει σε επίπεδα, στα
οποία βρισκόντουσαν τα ποσοστά
των συντηρητικών τουρκικών πολιτικών φορέων κατά τις δεκαετίες
1980 και 1990.
Μια τέτοιου είδους εξέλιξη θα
φέρει σαρωτικές εξελίξεις στο τουρκικό πολιτικό προσκήνιο. Η οπισθοχώρηση των ποσοστών του
ΑΚΡ συνοδεύεται από μικρή, αλλά
σταθερή άνοδο των ποσοστών των
κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για
πρώτη φορά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί
να ξεπεράσει το 30%. Η παράταξη
της Μεράλ Άκσενερ, παρά τις πιέσεις που δέχεται από διάφορες κατευθύνσεις συντηρεί ένα ποσοστό
της τάξης 7-8%. Την ίδια στιγμή,
παρά τη μετωπική επίθεση του
τουρκικού κρατικού μηχανισμού,
η πολιτική σύμπραξη των Κούρδων
και της τουρκικής Αριστεράς «αντέχει» και διατηρεί μια βάση των
7-8 μονάδων πάνω στην οποία ευελπιστεί να οικοδομήσει ένα θετικό
αποτέλεσμα, όπως ακριβώς έπραξε
πριν από περίπου δυο χρόνια.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Το «Γιαβούζ» τρυπάει στο 7 σε μία επικίνδυνη γεωπολιτική συγκυρία
Την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές (Παρασκευή πρωί) το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο «Γιαβούζ»
ετοιμάζεται για γεώτρηση στο τεμάχιο 7 της κυπριακής ΑΟΖ. Όπως
όσοι και όσες με διαβάζετε θυμάστε
αυτό είχα εκτιμήσει πως θα συμβεί
και το κατέγραψα στο άρθρο μου
της περασμένης Κυριακής (29/09).
Η νέα αυτή τουρκική κίνηση αποτελεί τμήμα της στρατηγικής σταδιακής κλιμάκωσης που ακολουθεί
η Τουρκία στο πλαίσιο του σχεδίου
Β΄ που εφαρμόζει στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η τουρκική επιθετικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με την
Κύπρο.
Όπως Αμερικανοί αναλυτές καταγράφουν η Τουρκία αλλά και άλλες περιφερειακές δυνάμεις, όπως
η Ρωσία και το Ιράν αξιοποιούν το
κενό ισχύος στην ευρύτερη Μ. Ανατολή που έχει προκληθεί από την
αμερικανική αδράνεια και απάθεια
και προχωρούν σε επιθετικές κινήσεις. Αυτή η αδράνεια έχει κατ’
επανάληψη φανεί, όταν π.χ. οι ΗΠΑ
δεν αντέδρασαν στις ιρανικές επιθέσεις κατά δεξαμενοπλοίων, ούτε
στην κατάρριψη του δικού τους
drone από το Ιράν και πολύ πρόσφατα στη μεγάλη επίθεση των
Ιρανών κατά των σαουδαραβικών
διυλιστηρίων. Οι Τούρκοι, που είναι
γεωπολιτικοί παίκτες με ρόλο στην
ευρύτερη περιοχή, παρακολουθούν
και αναλύουν την αμερικανική πο-








Οι Τούρκοι διαπιστώνοντας αυτή την απροθυμία
των ΗΠΑ να εμπλακούν
δυναμικά στις διάφορες
συγκρούσεις στην περιοχή προχωρούν σε νέα
επεκτατικά βήματα τόσο
σε Συρία και Ιράκ όσο και
στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.
λιτική. Διαπιστώνοντας αυτή την
απροθυμία των ΗΠΑ να εμπλακούν
δυναμικά στις διάφορες συγκρούσεις στην περιοχή προχωρούν σε
νέα επεκτατικά βήματα τόσο σε
Συρία και Ιράκ όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.
Η συγκέντρωση από την Τουρκία
σοβαρής στρατιωτικής δύναμης
στα σύνορα με το ανατολικό τμήμα
της Συρίας σε συνδυασμό με την
επαναλαμβανόμενη από τους Τούρκους ηγέτες απειλή νέας εισβολής
επιτρέπει στην Τουρκία να απαιτεί
από τις ΗΠΑ τη δημιουργία ζώνης
ασφάλειας βάθους 32 χιλιομέτρων.
Ζητάει ακόμα η Τουρκία την εκεί
μετεγκατάσταση εκατομμυρίων
Σύρων προσφύγων αραβικής καταγωγής που σήμερα βρίσκονται
στην Τουρκία ώστε να υπάρξει πλη-

Οι Τούρκοι απαιτούν εγκατάλειψη της ομοσπονδίας ως στόχου των διαπραγματεύσεων επίλυσης του Κυπριακού. Πα-

ράλληλα ζητούν επίμονα τη συνδιαχείριση της κυπριακής ΑΟΖ από τους Τ/κ.
θυσμιακή μεταβολή σε βάρος των
Κούρδων. Το τουρκικό σχέδιο προσομοιάζει με αυτό που από το 1974
με τον εκτοπισμό των Ε/κ και τον
εποικισμό εφαρμόζεται στην Κύπρο. Η απροθυμία των ΗΠΑ για
επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας τους στη βορειοανατολική
Συρία και ο φόβος τους για απώλεια
της τουρκικής συμμαχίας τις έχουν
οδηγήσει σε κατανόηση των τουρκικών ανησυχιών ασφάλειας.

Ανάλογα φαινόμενα ζούμε στην
Ανατολική Μεσόγειο, όπου η χλιαρή
αμερικανική και ευρωπαϊκή στάση,
καθώς και η αδράνεια της Ελλάδας
σε συνδυασμό με την κυπριακή
αδυναμία ενθαρρύνουν νέες επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας στη
θάλασσα (ΑΟΖ) και την ξηρά (Αμμόχωστος, εξοπλισμοί κ.λπ.) αλλά
και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απαιτούν εγκατάλειψη
της ομοσπονδίας ως στόχου των

διαπραγματεύσεων επίλυσης του
Κυπριακού. Παράλληλα ζητούν επίμονα τη συνδιαχείριση της κυπριακής ΑΟΖ από τους Τ/κ. Κάτι που
επί του παρόντος έχει περάσει απαρατήρητο είναι η νέα νομοθεσία
περί ιθαγένειας που θα ψηφιστεί
από τους Τ/κ και διά της οποίας θα
δίδεται «υπηκοότητα» σε όλους
τους έποικους που ζουν στα Κατεχόμενα για περίοδο πέραν των 5
ετών. Αυτή η κίνηση θα οδηγήσει

σε δραματική αύξηση των πολιτών
της «ΤΔΒΚ». Έτσι θα επιτρέψει τη
διεκδίκηση από τους Τ/κ μεγαλύτερου μεριδίου από το φυσικό αέριο
κάτι που ο ίδιος ο Ερντογάν είχε
υποστηρίξει.
Σε ό,τι αφορά την επικείμενη
τουρκική γεώτρηση στο τεμάχιο
7 επαναλαμβάνω την εκτίμησή μου
ότι αυτή θα λάβει χώρα μόνο στο
τμήμα του τεμαχίου 7 που εμπίπτει
στην κατ’ ισχυρισμό τουρκική υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία, όμως, δεν
πρόκειται να σταματήσει εκεί. Θα
μετρήσει ακόμη μία φορά τις διεθνείς αντιδράσεις, καθώς και εκείνες της Κ.Δ. και της Ελλάδας. Αν
διαπιστώσει ότι το κόστος είναι
ανεκτό δεν αποκλείεται να προχωρήσει και σε άλλα βήματα. Η
επικέντρωση της Βρετανίας στα
του Brexit και η έναρξη της διαδικασίας αποπομπής του Αμερικανού
προέδρου στις ΗΠΑ δημιουργούν
συνθήκες που ευνοούν την τουρκική επιθετικότητα. Ο προσφορότερος και πιο ρεαλιστικός για μας
τρόπος ανακοπής της Τουρκίας είναι η επιβολή από την Ε.Ε. στοχευμένων μέτρων κατά της κρατικής εταιρείας πετρελαίων (ΤΡΑΟ)
και όχι συνολικά επί της Τουρκίας.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.
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Ο πλους του «Γιαβούζ» σηκώνει
τρικυμία στην Ανατ. Μεσόγειο
Η νέα συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ ανάχωμα στην τουρκική προκλητικότητα
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
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ÚÕßÇØÇØÚÂÓÇÚÕÝÚÎÝßÓÌÜÔÃÇÝ
ÓÕÏÈÇÃÇÝÓßÔÚÏÑÂÝßÔËØÍÇÙÃÇÝ
4+*(ÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎÇÓËØÏÑÇÔÕÚÕßØÑÏÑÂÊÏÇÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎà×ÔÎ
ÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓË
ÚÎÔËßØÆÚËØÎÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÖØÕÊÃÊËÏÓÏÇ
ÔËßØÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ÊÏÇÞÁËÚÇÏÖØÕÝÊÏ¦ÌÕØËÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÜÝÚÕÖØ×ÚÕ
ÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÚÎÝÆÙÎÝÙÚÕÔ¦ÓËÙÕÖËØÃÍßØÄÚÎÝÔÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔ
ÑÆØÏÕÇÖÕÊÁÑÚÎ
ÑÃÔÎÙÎÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÔÇÖØÕÙÈ¦ÒÕßÔÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÑßØÏÇØÞÃÇ
ÙÚÕÕÏÑÄÖËÊÕÑÇÏÖÇØÇÒÒÂÒÜÝ
ÔÇÇÊÏÇÌÕØÂÙÕßÔÖÒÂØÜÝÍÏÇÚÇ
ÍÇÒÒÏÑ¦ÑÇÏÏÚÇÒÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
ÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙÎÓËÃÕÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÓËÔÜÝÖÏÛÇÔÂËÐÁÒÏÐÎÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÜÙÚÄÙÕÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÚÁÌÛÇÔÇÔÙßÍÑËÞßÓÁÔËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
Ñ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝßÖÕÊÂÒÜÔÇÔÄÚÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕß
ÏÇÈÕÆà®ÙÚÕÕÏÑÄÖËÊÕ©ÖÒÕßÝ

ÚÕßÏÇÈÕÆà®ÙÚÕÕÏÑÄÖËÊÕ¦ØÞÏÙËÔÇÍÃÔËÚÇÏËßÑØÏÔÂÝÍÏÇÚÎÔ
ÛÂÔÇÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ÚÎÔÖËØÏÕÞÂÖÒÁËÏÎÍÇÒÒÏÑÂÌØËÍ¦ÚÇ(\]LYNUL®ÜÙÚÄÙÕËÑËÃÔÕ
ÖÕßÁÞËÏÏÊÏÇÃÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔËÃÔÇÏ
ÚÕËÖÃÙÎÓÕÇÃÚÎÓÇÖÕßÑÇÚÇÚÁÛÎÑËÇÖÄÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÍÏÇÙÆÔÊËÙÎ
WVPU[ZVMJVU[HJ[ÓËÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÕßßÚÄ
ÖØÇÑÚÏÑ¦ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÏ¦ÒÒÕÏàÎ-

ÚÕÆÔÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÎÝÛÂÔÇÝÙÚÎÔ
ÇÖÕÚÆÖÜÙÎÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÕÔÞ×ØÕËßÛÆÔÎÝÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔ
ÛÂÔÇÑÇÏÎËßÑÜÙÃÇËÃÔÇÏÙËÊÏÇØÑÂËÖÇÌÂÓÁÙÜÚÜÔÚÇÑÚÏÑ×Ô
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔÊÏÇÆÒÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙËßÉÎÒÄÚÇÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕ

¦ÙÑÎÙÎÝÚÕßØÑÏÑ¦KYVULZÑÇÏ<(=
ÖËÚÕÆÙÇÔÓÁÙÇÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝ¦ÙÑÎÙÎÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÝ
ÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝÚÕßÝÊÏÕÏÑÎÚÁÝÔÇ
ÊÏÇÚ¦ÐÕßÔÚÎÔÖØÕÙÍËÃÜÙÎËÒÏÑÕÖÚÁØÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌËßÞÛÕÆÔÇÚßÞÂÓÇÚÇ©Ï¬ÕÆØÑÕÏ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÚÎÔ¦ÙÑÎÙÎ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÓËÖÕÒËÓÏÑ¦ÖÒÕÃÇ
ÁÞÕÔÚÇÝÙÇÌÂËÔÚÕÒÂÔÇÖÇØËÔÕÞÒÕÆÔÄÖÕßÓÖÕØÕÆÔ ¦ÖÕÏËÝÇÖÄ
ÇßÚÁÝÚÏÝÖÇØËÔÕÞÒÂÙËÏÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÓÁÙÇÙÚÏÝ ßÑÒ¦ÊËÝ
 ËÚÕÏÓÄÚÎÚÇ ÚÜÔ ¬ÕÆØÑÜÔ
ÔÇÖÇØËÔÕÞÒÂÙÕßÔÌ¦ÔÎÑËÑÇÏ
ÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÄÚÇÔËÐÁÊÜÙÇÔ
5(=;,?ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÚÏÑØÕÆÙÕßÔÚÎÔ¦ÊËÏÇÖÕßËÃÞËËÑÊÕÛËÃÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÙËØÜÙÏÑÁÝ
ÔÇßÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙÕßÔ¦ÙÑÎÙÎÖßØ×ÔÙÚÏÝ
ÑÇÏ©ÑÚÜÈØÃÕßÙËÓÏÇÖËØÏÕÞÂ
ÇØÑËÚ¦ÓÃÒÏÇÔÄÚÏÇÚÎÝªÄÊÕßÑÇÏ
ÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÄÖÕßÛËÜØÎÚÏÑ¦ÙßÓÖÃÖÚÕßÔÕÏ©ÒÒ¦ÊÇÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝØÏÔÇÖÄÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝËÃÞË
ÑÇÚÇÍØÇÌËÃÁÔÇÇÔ¦ÒÕÍÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÙÚÎÔÃÊÏÇÖËØÏÕÞÂÚÄÚËÓË
ÇÌÕØÓÂÙÞËÚÏÑÄÇÃÚÎÓÇÖÕßÁÍÏÔË
ÓÁÙÜ§¬©

Ριψοκίνδυνη δράση

Ο παράγων Λιβύη

ÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÎÝÇÊËÏÕÊÕÚÎÓÁÔÎÝÑÇÏÕØÏÕÛËÚÎÓÁÔÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝ©ÑÇÏßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝ
ËÌÄÙÕÔÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÕÏÍËÜÚØÂÙËÏÝÙßÔÕÊËÆÚÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÓËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ØÏÉÕÑÃÔÊßÔÎÊØ¦ÙÎ
ÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÊÏËÐÇÍÜÍÂÝ
ÚÎÝÊÏÇÑÒÇÊÏÑÂÝ¦ÙÑÎÙÎÝÇØÓËÔÃÜÔ® ÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ

¬ÕËÆØÕÝÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÊØ¦ÙÎÝ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÏÝÖÏÁÙËÏÝ
ÖÕßÇÙÑËÃÙÚÎÔÖÕÒÏÕØÑÕÆÓËÔÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß¢ÇÍÁàÇÒÇØ¦à
ÍÏÇÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ©ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎ
ÏÈÆÎÑÇÏÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙÚÕÓÁÙÕÔ
ÚÎÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÍØÇÓÓÁÝ¡ÇØÓÇØÃÊÇ¢ËÚÏÍÏÁ ÇÝÙÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÃÇÑÇÏ§ÚÁØÔÇ¬ÕÓÖØÕÆÑ

Η Αθήνα προσπαθεί
να αποτρέψει μια
πιθανή συμφωνία
για οριοθέτηση ΑΟΖ
ανάμεσα σε Αγκυρα και
Τρίπολη με κάθε τρόπο.

¡ÖÇØÔÚÃÇ¬ÕÓÁÙÕÔÚÎÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÔÄÚÏÇÚÎÝËØ¦ÖËÚØÇÝÑÇÏËÃÞËÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝËÖÇÌÁÝÚÕßßÖÕßØÍÕÆ
ÓßÔÇÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ²ÕßÒÕßÙÃ
Ñ¦ØÙÚÎÏÈÆÎ©ÑÑ¦ØÚÕÔ
ÕÆÒÏÕËÃÞËÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇÑÒÁÈËÏ®ÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÇÖÄÚÎÔ©
ÚÎÝÏÈÆÎÝÊÏ¦ÚÎÝÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎÝ
ÕÏÑÕÖÁÊÜÔÍÏÇÁØËßÔËÝÙÚÇÊßÚÏÑ¦ÑÇÏÔÕÚÏÕÊßÚÏÑ¦ÚÎÝ ØÂÚÎÝ
ØÎÓÇÚÏÑÂÊÏÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝÏÈÆÎÝ
ÍÏÇÚÇÙßÓÈÄÒÇÏÇÚÎÝÛÂÔÇÝÓË
,__VU;V[HSÙÚÏÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖËØÏÕÞÁÝÇÖÎÞËÃÙËÇÖÄÒßÚÕÈÇÛÓÄÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÑÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÎÛÂÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÓÏÇÖÏÛÇÔÂÙßÓÌÜÔÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙËÍÑßØÇÑÇÏ¬ØÃÖÕÒÎÓËÑ¦ÛËÚØÄÖÕÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝ
ÇÔÕÏÑÚÕÆÝÊÏÇÆÒÕßÝÓËÄÖÕÏÕÔÓÖÕØËÃÔÇÇÙÑÂÙËÏËÖÏØØÕÂÙÚÕÔ¢ÇÍÁà
ÇÒÇØ¦à¬ÕÖÒÁÕÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÓÁÙÕÖÃËÙÎÝËÃÔÇÏÎßÖÄÙÞËÙÎ
ÇÖÄÚÕÔÊÏËÛÔÂÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÄÚÏÙË
Ñ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÕ
ËÖËÒÇÆÔÜÔÖÕÒÁÓÇØÞÕÝ²ÇÌÚ¦Ø
ÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÑÇÏÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎÏÈßÂÕÒÇØ¦àÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÓË
Ñ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕÙÚÎÔËÐÃÙÜÙÎÚÎÝ
ËÖÄÓËÔÎÝÓÁØÇÝ¬ÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÄ
ÙÎÓËÃÕÙËÄÒÕÇßÚÄÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄ
ËÃÔÇÏÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏÞÕØÎÍÂÙËÏÙÚÎÔÄÓÏÓÎÑÇÏÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÒÇØ¦àÓËÍ¦ÒÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÑÇÚ¦
ÚÕß²ÇÌÚ¦Ø

Συνεργασία με ΗΠΑ
±ÖÄÚÕÌÜÝÄÒÜÔÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔ
ÎÛÂÔÇÛËÜØËÃÄÚÏÎÙÚËÔÄÚËØÎ

Η κίνηση ³iØåo~È¨ÑØÑ³ÉËÜÉ{³t{ÑKÖÇuo{ÑoÉ³¨ÊÉ{Ø³{~ÌÉÙ¬VÈ³ÉÜÓ³i~ÉÐÌÜ{ØÓÑ¸m¨¨{ÑÌ³iÒ×{Âi³ÈåÐÉ¨{~ÑÖ
ÈÈ¨oÖ Â³É¨{~³ (åVÒ{~(ÐÓV³iåÚÊÑ
ÇÓßÔÚÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÏÝ
ÖØÕÙÌÁØËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÖ»ÇßÚÕÆÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÇÔÁÌËØÇÔÄÚÏÙËÙßÓÈÕÒÏÑÄ
ËÖÃÖËÊÕÎÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÑÇÏÊÏËÆØßÔÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ËÑÚÄÝÚÎÝÕÆÊÇÝÊËÃÞÔËÏÄÚÏÎ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÑÇÏÚÕÔ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÄØÄÒÕÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÍËÍÕÔÄÝÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏÓÂÔßÓÇÖØÕÝ
ÄÒÕßÝÑÇÏÑßØÃÜÝÖØÕÝÚÎÔÍÑßØÇ
ÚÇÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÚÎÝÔÁÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÇÖÇØÏÛÓËÃËÖÏÖÒÁÕÔÄÚÏÕÏßÖÕÊÕÓÁÝ
ÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔ

ÛÇËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÚÕÆÔÑÇÏÛÇÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚÕÆÔÓËÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÁÐÕÊÇ
¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔßÖÕÍØÇÓÓÃàËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÎÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÚÎÝÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÝÖÏÖÒÁÕÔÙÚÎÕÆÊÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÙÚÇÛÓËÆÕßÔÍÏÇÓËÍ¦ÒÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÖßØÎÔÏÑ¦ßÖÕÈØÆÞÏÇÑÇÏ
ÇËØÕÖÒÇÔÕÌÄØÇÚÇÕÖÕÃÇÓÁÞØÏ
Ú×ØÇËÐßÖÎØËÚÕÆÔÚÇÔÑÇÚ¦ÑÆØÏÕ
ÒÄÍÕÇÖÄÚÎÈ¦ÙÎÚÎÝªÄÚÇÙÚÎÔ
ÙÖÇÔÃÇÔÇÒÄÍÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÛËÜØÕÆÔÚÇÏÕÏßÖÕÊÕÓÁÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ËÖÏÛËÚÏÑ×ÔËÒÏÑÕÖÚÁØÜÔÙÚÕÚËÌÇÔÕÈÃÑËÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏËÑËÃÔËÝÚÎÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙÚÎÔÇËØÕÖÕØÏÑÂÈ¦ÙÎÚÎÝ¦ØÏÙÇÝ

18

O

ΕΛΛΑΔΑ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019

Επιτάχυνση
του ασύλου
και μετακινήσεις
στην ενδοχώρα
Το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό
Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Μέτρο αιχμής ÍÏÇÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆ
ÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÁÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÕ
¦ÙßÒÕÚÕÕÖÕÃÕÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÁÞËÏ
ÍÃÔËÏÔÄÓÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝ©ÑÚÜÈØÃÕß¦ÙËÏÚÜÔÊÏÇÚ¦ÐË×ÔÚÕßÛÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ¦ÙßÒÕÄÙÕÏ
ÚÕÊÏÑÇÏÕÆÔÚÇÏËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÇ
ÇÔÕÃÐËÏÕÊØÄÓÕÝÍÏÇÚÏÝËÖÏÙÚØÕÌÁÝ
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÄÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÂÊÂÒÜÙÎßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ¡ËÇßÚÄÔ
ÚÕÚØÄÖÕÛÇÇÖÕÙßÓÖÏËÙÚËÃÎÒÒ¦ÊÇ×ÙÚËÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇÇÙÆÒÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÂØÏÐÎÝÚÜÔÇÏÚÕÆÔÚÜÔ¦ÙßÒÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇ
ÑÇÏÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝ
ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÖÇØ¦ÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÎÝ±ÖÎØËÙÃÇÝÙÆÒÕß
ËÑÑØËÓÕÆÔ ÇÏÚÂÙËÏÝÙËÖØ×ÚÕÈÇÛÓÄËÔ×ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÔÎÙÏ¦
ÁÙÈÕ¦ÓÕ²ÃÕÁØÕÑÇÏ Ü
ÄÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÇ ÁÔÚØÇ±ÖÕÊÕÞÂÝÑÇÏ¬ÇßÚÕÖÕÃÎÙÎÝ ±¬ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒËÝÙßÔÛÂÑËÝ¦ÚÕÓÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ
ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝËØÃÖÕß¦ÔÛØÜÖÕÏËÑÚÏÓ¦ÚÇÏËÖÃÙÎÝÄÚÏÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÚÇÑÁÔÚØÇÌÏÒÕÐËÔÃÇÝÙË
ÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇÑÇÏÙËÐËÔÕÊÕÞËÃÇ
©ÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÔÇÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÇÏÚÕÆÔÚËÝ¦ÙßÒÕËÃÔÇÏ
ÖËÖËØÇÙÓÁÔËÝ®ÚÕÔÃàËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÖÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑÕÓÈÏÑÂÛÁÙÎÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÇßÐÎÓÁÔÜÔØÕ×ÔÖÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝ
ÊÆÕÓÂÔËÝÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÔÎÙÏ¦
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÞËÊÏ¦àËÚÇÏÎÇÖÕÙßÓÌÄØÎÙÎ ÚÜÔ ÔÎÙÏ×Ô ÓË ÚÎ
ÙÚÇÊÏÇÑÂÓÁÙÇÙÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÓÂÔËÝÓËÚÇÌÕØ¦ÁÜÝÑÇÏÇÔÛØ×ÖÜÔÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÛÇÑÇÚÇÔËÓÎÛÕÆÔÇÔÇÒÕÍÏÑ¦ÙËÊÁÑÇÖËØÏÌÁØËÏËÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ
ÙÞËÊÏ¦àËÚÇÏÔÇËÓÖËØÏÁÞËÏÄÒËÝÚÏÝ
ÙÞËÚÏÑÁÝØßÛÓÃÙËÏÝ×ÙÚËÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÚÕÈÇÙÏÑÄÔÕÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇ
ÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÐÁÚÇÙÎÝÚÜÔÇÏÚÎ-

Ó¦ÚÜÔÇÙÆÒÕßÙÚÎÞ×ØÇ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÑÜÊÏÑÕÖÕÃÎÙÎ
ÄÒÎÝÚÎÝÙÞËÚÏÑÂÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÓË
ÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎÑÇÏÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÕÊÎÍÏ×ÔÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÊÏËßÑÕÒßÔÛËÃ¶ÑÇÏ¦ØÇÔÇËÖÏÚÇÞßÔÛËÃ¶ÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÐÁÚÇÙÎÝÚÜÔÇÏÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÇÙÆÒÕß©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÕß
ÙÚÎÕßÒÂÚÄÔÏÙËÄÚÏÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÇßÚÂÇÖÕÚËÒËÃËÖÃÙÎÝÓÏÇÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙËÄÙÕßÝÑÄÖÚÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ
ÇÒÒ¦ÊËÔËÃÞÇÔÌØÕÔÚÃÙËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÁÔÇÙßÔËÑÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ
ÍÏÇÚÎÔÖØÕ¦ÙÖÏÙÂÚÕßÝ®

Η προϋπόθεση
ÇÙÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÔÁÇÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÇÖÕÚËÒËÃÚÕÑÇÛÂÑÕÔ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ®ÍÏÇÄÖÕÏÕÔÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÎÞ×ØÇÓËÚÎÔÖØÄÛËÙÎÔÇÑÇÚÇÛÁÙËÏÇÃÚÎÓÇÇÙÆÒÕßÖÇØÇÃÚÎÚÎÖØÕâÖÄÛËÙÎÇÖÕÚËÒËÃÍÏÇÚÕÔ
ÇÏÚÕÆÔÚÇÎÙßÓÓÄØÌÜÙÎÓËÚÕßÝ
ÑÇÔÄÔËÝÖÕßÁÞÕßÔÚËÛËÃßÍÑË-

Αλλοδαποί οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υποδοχής τους δεν θα συμμορφώνονται
με την απόφαση μεταφοράς τους σε άλλες
δομές θα οδηγούνται
άμεσα στις διαδικασίες
επιστροφής.
ÑØÏÓÁÔÇÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÄÚÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÇÒÒÕÊÇÖÕÃÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝßÖÕÊÕÞÂÝÚÕßÝÊËÔ
ÙßÓÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÓËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝÚÕßÝÙË¦ÒÒËÝÊÕÓÁÝ
ÛÇÕÊÎÍÕÆÔÚÇÏ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝËÖÏÙÚØÕÌÂÝÌÄÙÕÔÓËÚ¦ÚÎÔÁÔÚÇÐÂÚÕßÝÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇ
ËÐÁÚÇÙÎÝÚÕßÇÏÚÂÓÇÚÕÝËÖÃÙÎÝ
ÊËÔÙßÓÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÓËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÕÇÃÚÎÓ¦ÚÕßÝÛÇËÐËÚ¦àËÚÇÏÓËÚÇÞÆØØßÛÓÎËÐÁÚÇÙÎËÔÚÄÝ
ÒÃÍÜÔÎÓËØ×Ô

Σεβασμός εκατέρωθεν
«Πρέπει Ñ³ÑÐÑ³ÊÈÐÉÑÓTÈÐÉ³iÑËÚiiÌ³{{Ñ{³Ö³ÉØ
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³È~¨Ò³ÈØÈ³ÈØÈÙÓTÉ³Ñ{ÌØ~Ñ{³Ü{³{Ð{~ÌÜÑË{³iØ
T¨ÑØÐÑØuV¨ÚÓ³É{VÉÂio³ÑØÌ³{ÑÌ³iÜÉÈ¨Ò³iØÜ{³ÉËÑØ
ÚÑÈÒ¨ÂÉ{TÉ³{~ÊÉiÐÓ¨i~Ñ{ÐÓ¨{ÐÑÉTÓiÐÉÑÈ³Ì³É{
ÑÜÜÙÑËÈÑ¨ÑÐÓÈ³iT¨ÑÑÐÒÚÈ³{É{³¨ÓÉ³Ñ{~Ñ{³{
ÑÑo¨ÉÖÉ³Ñ{t{ÑÑ¨ÒÙÉ{oÐÑV³{ØT¨ÉØÑÌÌÈÓ¨TÉ³Ñ{iÜÉ{Ì³i³ÑÑÈ³³ÑÚ¨ÑÑo¨ÉÖÉ³Ñ{³ÑÜ~ÌÜ.³i ÜÜÒÙÑ
É{³¨ÓÉ³Ñ{Ñ{É{ØÙiÐËØÑÜ~ÌÜåÌÐØ{Ñ³ÉËØÑ~ÒÉ{Ø~Ò³{
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ÞØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔÊÆÕÓÂÔËÝÍÏÇÔÇÖËÏÙÚÕÆÔÔÇÌÆÍÕßÔÇÖÄÚÕÔËÏØÇÏ¦
ÚÕÑÇÏÔÇÓËÚÇÌËØÛÕÆÔÙË
ÊÕÓÁÝËÔ×ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÞÜØÃÝÔÇ
ËÔÎÓËØ×ÔÕßÔÚÕßÝßÖËßÛÆÔÕßÝÚÜÔ
ÑÇÚÇßÒÏÙÓ×ÔÆÓÌÜÔÇÓËÓÇØÚßØÃÇÚÕßÊÏËßÛßÔÚÂÚÎÝ±ÖÎØËÙÃÇÝ
ÙÆÒÕßÚÎÝ¡ÄØÏÇÝÊËÔËÃÔÇÏÒÃÍÕÏ
ÑÇÏÄÙÕÏÓËÚ¦ÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÝ

ÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÇÖÕÌÇÙÃàÕßÔÔÇ
ËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÎ¡ÄØÏÇÇÖÄÓÄÔÕÏÚÕßÝ
ÇÚÇØÍËÃÚÇÏËÖÃÙÎÝÕÁÔÇÝËÑ
ÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÈÇÛÓ×ÔÑØÃÙÎÝÚÕß
ÇÏÚÂÓÇÚÕÝÇÙÆÒÕßÓËÚÎÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÎËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔËÖÏÚØÕÖ×ÔÖØÕÙÌßÍ×Ô
ß¦ÒÜÚÕÏËÖÃÙÎÝÛÇÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏÓÄÔÕÓËÈ¦ÙÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝÙÞËÚÏÑÂÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÊÎÍÃÇÝËÔ×ÇÖÇÒËÃÌËÚÇÏÕÄØÕÝÓËÚÇÚØÇßÓÇÚÏÑÄÙÚØËÝÜÝÙÚÕÏÞËÃÕÖÕß

ÙßÔÏÙÚ¦ËßÇÒÜÚÄÚÎÚÇ®¡ËÈ¦ÙÎ
ÚÇÏÙÞÆÕÔÚÇÁÜÝÚ×ØÇÞÇØÇÑÚÎØÏàÄÚÇÔËß¦ÒÜÚÕÚÕ ÄÙÜÔÁÌÚÇÔÇÔÙÚÇÔÎÙÏ¦ËÐÇÙÌÇÒÃàÕÔÚÇÝ
ÊÏÑÇÃÜÓÇÓËÚÇÌÕØ¦ÝÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇ¥ÙÚÄÙÕÚËÒÏÑ¦ÖÇØ¦ÚÎÔ
¦ØÙÎÍËÜÍØÇÌÏÑÕÆÖËØÏÕØÏÙÓÕÆ
ÖÕßÚÕßÝÛÁÚËÏÖØÇÑÚÏÑ¦ËÑÚÄÝÚÎÝ
ÑÕÏÔÂÝÊÂÒÜÙÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÖÇØÁÓËÔÇÔËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÏÙÚÇÔÎÙÏ¦ËÌÄÙÕÔÊËÔßÖÂØÞÇÔÛÁÙËÏÝ
ÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÞÜØÃÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÏÙÚØÇÌÕÆÔÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÚËÃÔËÏËÖÃÙÎÝ
ÑÇÚ¦ÒÕÍÕÇÙÌÇÒ×ÔÞÜØ×ÔÑÇÚÇÍÜÍÂÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÇÙÌÇÒ×ÔÚØÃÚÜÔ
ÞÜØ×Ô¡ËÚÕÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÄÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÜÝÇÙÌÇÒÕÆÝÚØÃÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÊÃÔËÚÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÖÏÙÚØÇÌÕÆÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÏÚÕÆÔÚËÝ¦ÙßÒÕÓËÙÚÄÞÕÔÇËÐËÚÇÙÚËÃÚÕÇÃÚÎÓ¦
ÚÕßÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ

Οι επαναπροωθήσεις
ÑßÈÁØÔÎÙÎÙÞËÊÏ¦àËÏÄÚÏÓË
ÇßÚÂÚÎÔÇÒÒÇÍÂÓÁÙÇÙÚÕÛÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇËÖÏÙÚØÇÌÕÆÔÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇ¦ÚÕÓÇËÔ×ÇÖÄÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÚÕßÕÖÄÚËÑÇÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÎÑÕÏÔÂÊÂÒÜÙÎßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÁÞÕßÔ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ËÖÏÙÚØÇÌËÃ¦ÚÕÓÇ
ÎÓÇÔÚÏÑÄÝÖßÒ×ÔÇÝÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÎ

ÇÖÕÙßÓÌÄØÎÙÎÚÜÔÔÎÙÏ×ÔÓËÚÎÔ
ÑÇÚÇÔÕÓÂÖËØÃÖÕßÇÏÚÕÆÔÚÜÔ¦ÙßÒÕÙËÓÏÑØÁÝÊÕÓÁÝ¶ÐËÔÕÊÕÞËÃÇÂÑÚÃØÏÇÙËÄÒÎÚÎÞ×ØÇ
ÖÄÚÎÔÑÇÚÇÔÕÓÂÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ËÐÇÏØËÛÕÆÔÚÇÔÎÙÏ¦ÚÕßÕØËÃÕß
ÑÇÏ§ÕÚÃÕßÏÍÇÃÕßÑÇÛ×ÝÁÞÕßÔ
ßÖÕÙÚËÃÍÏÇÞØÄÔÏÇÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
È¦ØÕÝÚÕßÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÔÕÓÕÃ
ÚÎÝËØÏÌÁØËÏÇÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÑÇÏØ¦ÑÎÝÄÖÜÝÕÈØÕÝ
ÑÇÏÎ¦ÔÛÎÍÏÇÒÄÍÕßÝËÛÔÏÑÂÝ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ¦ÓËÙÇÔÇÖØÕÑÎØßÞÛËÃÇÖÄÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÕÒÃÚÎ
ÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÁÞËÏÂÊÎËÐÇÍÍËÒÛËÃ
ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÍÏÇÚÎÌÏÒÕÐËÔÃÇÇÏÚÕÆÔÚÜÔ¦ÙßÒÕÙËÐËÔÕÊÕÞËÃÇÓË
ÇÔÚÃÚÏÓÕËßØ×ÇÔ¦¦ÚÕÓÕÚÎÔ
ÎÓÁØÇÍÏÇÁÔÇËÐ¦ÓÎÔÕÂÍÏÇÁÔÇ
ÞØÄÔÕÚÎÔÇÓÕÏÈÂÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÁÐÕÊÇÙÃÚÏÙÎÝÂ¦ÒÒÇÁÐÕÊÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔËÏÊÏÑÄÍØÇÓÓÇÚÁÇ
±ÖÕÊÕÞÂÝ¡¦ÔÕÕÍÕÛÁÚÎÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇËÒÑßÙÚÏÑÄ
ÍÏÇÚÕßÝÐËÔÕÊÄÞÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÓÏÑØÁÝÓÕÔ¦ÊËÝÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÇÖÄÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÕßÂÊÎ
ÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÇÖÄÖÕÒÒÁÝÖËØÏÕÞÁÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÕßØÏÙÚÏÑÕÃÖØ¦ÑÚÕØËÝÖØÕÙÌÁØÕßÔÙÚÇ
ÖÇÑÁÚÇÖÕßÖØÕÚËÃÔÕßÔÙËÔÎÙÏ¦
ËßØ×ÚÕÊÃÑÒÏÔÕÓËÄÒËÝÚÏÝ
ÖÇØÕÞÁÝËÔÄÝÐËÔÕÊÕÞËÃÕß

Τελευταία ευκαιρία για τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τουρκίας
«Τελευταία ευκαιρία ÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÔÜÙÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ®ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ
ÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÕÙßÔÚ¦ÑÚÎÝ®ÚÎÝ
ÑÁØÇÒÔÚ Ô¦ÕßÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
ÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ,\YVWLHU:[HIPSP[`
0UP[PH[P]LÎÕÖÕÃÇÙßÓÈÕßÒËÆËÏ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÊÏÇØÑÂÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÑÇÏÚÎÔ
ÚÕßØÑÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ©Ñ Ô¦ÕßÝ
ÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÖØÕÙÌßÍÏÑÄ

– Σε μία εκτίμησή σας για τα
τρία χρόνια της συμφωνίας,
γράψατε την άνοιξη του 2019
ότι μόνο το 6% των Σύρων που
έφτασαν στην Ελλάδα ταίριαζαν
στο προφίλ εκείνων που μπορούσαν να επιστραφούν στην
Τουρκία.
¶ © ËÒÒÎÔÏÑÄÝ ÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝ
ËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÞÇØÇÑÚÂØÏÙË
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[YH\TH[PJZ[YLZZKPZVYKLY7;:+
ÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎËß¦ÒÜÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÙßÔÊÁÛÎÑËÓËÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇÚÎÝÇÃÚÎÙÎÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂËÔÊÕÞ×ØÇÑÇÏÄÞÏÓËÙÜÙÚÁÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÊÏÇÈÃÜÙÎÝÙÚÇÔÎÙÏ¦
ÚÕÖØ¦ÍÓÇÙÚØ¦ÈÜÙËßÚÄËÃ-

ÔÇÏÑÇÏÚÕÇÊÆÔÇÚÕÙÎÓËÃÕÚÜÔ
ÖØÕÚ¦ÙËÜÔÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ©ÏÙßÔÛÂÑËÝ
ÙÚÇÔÎÙÏ¦ÖØÁÖËÏÔÇÈËÒÚÏÜÛÕÆÔ
ÊÏÄÚÏÄÙÕÑÇÑÁÝÑÇÏÔÇËÃÔÇÏÄÙÕÏ
ÁØÞÕÔÚÇÏÐÁØÕßÔÄÚÏÇÔÑ¦ÔÕßÔ
ßÖÕÓÕÔÂÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÊËÔÛÇÇÔÚÁÞËÏÖÒÁÕÔ
¦ÒÒÕßÝÛÇÓËÚÇÌËØÛÕÆÔÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇËÖËÏÊÂÕÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÖÕÒÆÇØÍ¦ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔËÖÏÞËÃØÎÙË

Ο εμπνευστής της,
Γκέραλντ Κνάους, μιλάει
στην «Κ» για τις ευθύνες
της προηγούμενης
κυβέρνησης και
προτρέπει τη νυν να
τρέξει τις διαδικασίες
πριν μπει ο χειμώνας.
ÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ
¬ÕßØÑÃÇÝÔßÔÁÞËÏÚ×ØÇÓÏÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇËßÑÇÏØÃÇ
– Δίνει η συμφωνία τη δυνατότητα στην Ελλάδα να μεταφέρει
κατά το δοκούν πολλούς από
εκείνους που φτάνουν στα νησιά στην ενδοχώρα; (Σ.σ.: η οργάνωση του Κνάους υπολόγισε

ÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÖÕßÎÚÕßØÑÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎËÍÍß¦ÚÇÏ

«Η Ελλάδα ¨ÓÉ{ÑÇi³ÊÉ{~Ñ{ÑÒ¨É{KÊÚÉ{ÑÑÌ³{ØT¨ÉØ³iØ iØo{Ñ³iÉ{³ÒTÈi³iØÙ{ÑÙ{~ÑËÑØÑÐÊØÑÖÜÈ³Ñi{ÒuVÜÓÉ{
~Ó¨ÑÜ³ÒÈØV¨~É{ÐÓÈÑÂÉ~{ÊÈ{É{³¨×ÓØ³i0È¨~ËÑ
ότι την τελευταία τριετία 37.000
πρόσφυγες «χάθηκαν» από τη
χώρα μας για να ξαναβρεθούν
στις χώρες της Κεντρικής και
της Βόρειας Ευρώπης.)
¶¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÖ¦ÔÚÇÁÒËÍËÄÚÏÊËÔÊÁÞËÚÇÏ
ËÖÇÔÇÖØÕÜÛÕÆÓËÔÕßÝÖÕßÊËÔ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇÔÎÙÏ¦¬ÕàÂÚÎÓÇÄÓÜÝËÃÔÇÏ¶ÐÇÔÇÒÁÜ¶ÙËÖÄÙÕÞØÄÔÕÛÇÑØÏÛÕÆÔÕÏÇÏÚÂÙËÏÝ

ÚÕßÝÏÇÚÃÇßÚÄÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏ
Ú×ØÇËÃÔÇÏÓÏÇÔÁÇÎÓËØÕÓÎÔÃÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÑØÃÔÕÔÚÇÏÄÒËÝ
ÕÏÇÏÚÂÙËÏÝÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÞØÄÔÕÍØÎÍÕØÄÚËØËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÑÇÏ
ËÖÏÙÚØÕÌÁÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÑÕÏÔÕÆËßØÜÖÇáÑÕÆ
ÚÕßØÑÏÑÕÆÑÇÏËÒÒÎÔÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÖÕßÛÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÄÚÏÄÙÕÏ
ËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÛÇ
ÖÇÃØÔÕßÔÇßÚÄÓÇÚÇÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý

– H κυβέρνηση θεωρεί ότι θα
πρέπει να διαχωριστούν όσοι
φθάνουν από την Τουρκία σε
άτομα με προσφυγικό προφίλ
και άλλους με μεταναστευτικό
προφίλ, και στη βάση αυτή να
επιδιωχθεί η επιτάχυνση της
διαδικασίας απονομής ή απόρριψης της αίτησης ασύλου…
¶ßÚÄÊËÔÛÇÁÞËÏÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇËÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÔÇÑ¦ÔÕßÓËÙËÓÏÇËßØÜÖÇáÑÂÞ×ØÇÖÏÕ
ÊÆÙÑÕÒËÝÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÇÖÄÄÚÏ
ÙÚÏÝÞ×ØËÝÖØÕÁÒËßÙÎÝÔÕÓÏÑÂ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÞÕØÂÍÎÙÎÝÇÙÆÒÕßÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÓÏÇÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ
²ØËÏ¦àËÚÇÏÎÚÂØÎÙÎÚÜÔÙÎÓËÃÜÔ
ÖÕßËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔ
ßÒÕÖÕÃÎÙÎÓÏÇÝÍØÂÍÕØÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÞÕØÂÍÎÙÎÝÇÙÆÒÕßÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇÊÏÄÚÏÇÔÓÖËÏÕ
ÞËÏÓ×ÔÇÝÓËÇßÚÁÝÚÏÝØÕÁÝÛÇ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÇØÍ¦ÔÓÖËÏÕÞËÏÓ×ÔÇÝÓËÇßÚÁÝÚÏÝØÕÁÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛÕÆÔÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÖÄ
ÚÇÔÎÙÏ¦ÒÒ¦ÊÇÖØÁÖËÏÔÇàÎÚÂÙËÏÑÇÏÔÇÖ¦ØËÏÈÕÂÛËÏÇÇÖÄÚÏÝ
Þ×ØËÝÚÎÝÔÜÙÎÝÍÏÇÚÎÔËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÇÖÕÔÕÓÂÝ
ÇÙÆÒÕßÙÚÇÔÎÙÏ¦ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏ
ÄÚÏÙÚÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÇÔÎÙÏ¦ÊËÔÈËÒÚÏ×ÛÎÑËÑÇÛ×Ý

ÇØÞÏÑ¦ÕÏÇØÏÛÓÕÃÚÜÔÇÌÏÑÔÕßÓÁÔÜÔÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÏÁÚÙÏÛËÜØÂÛÎÑË
ÄÚÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÒÆÛÎÑËßÚÄÊËÔ
ÙßÔÁÈÎÓÄÔÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕßÑ Ô¦ÕßÝ
ÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÞÜØ×ÔÓËÓËÍ¦ÒÎËÓÖËÏØÃÇÙÚÎÞÕØÂÍÎÙÎÇÙÆÒÕßÕßÎÊÃÇËØÓÇÔÃÇÒÈËÚÃÇ©ÒÒÇÔÊÃÇ
ÇÔÃÇÑÇÏÔÇÈØËÏÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓÇàÃÚÕßÝÚÏÝÇÑØÏÈËÃÝÇÔ¦ÍÑËÝÙË
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÞËÏØÏÙÚÁÝÇÏÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÓËÚÇÌØÇÙÚÁÝ×ÙÚËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÇØÏÛÓÄÇÏÚÂÙËÜÔ
ÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏ
ÒÁÔËÇÑÄÓÇÔÇËÖÏÒÁÐËÏÁÔÇÔÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÄÒÜÔÚÜÔÊØ¦ÙËÜÔÚÜÔ
ËÖÏÓÁØÕßÝßÖÎØËÙÏ×ÔÑÇÏßÖÕßØÍËÃÜÔÖÕßÛÇÊØÇËÐÕÔÄÓÇÚÕÝÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ²ØËÏ¦àÕÔÚÇÏËÔÏÙÞÆÙËÏÝÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄ¡ÄÔÕÁÚÙÏ
ÓËÚÎÔÖÏÕÚÇÞËÃÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔ
ÇÏÚÂÙËÜÔÛÇÓËÏÜÛÕÆÔÕÏÇØÏÛÓÕÃ
ÄÙÜÔÁØÞÕÔÚÇÏ®ÒÁËÏÕÑ Ô¦ÕßÝ
ÙÚÎÔ ®ÚÙÏÛÇÈËÒÚÏÜÛËÃÑÇÏÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÄÙÜÔàÕßÔÇÑÄÓÇÙÚÇ
ÔÎÙÏ¦®
– Και η Τουρκία;
¶¬ÕßØÑÃÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÒ¦ÈËÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÞØÂÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÏÄÚÏÙÚÎÞ×ØÇ
ËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕ
ÆØÕÏÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÚ¦ÚÕ
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Επιχείρηση
«συναίνεση»
από Μητσοτάκη

Μεικτό σύστημα

Την τελευταία ÌÕØ¦ÖÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙßÔ¦ÔÚÎÙËÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇØÞÎÍÕÆÝÂÚÇÔÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß
ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÄÚÇÔÕ
ÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÚÕßÝËÔÎÓÁØÜÙË
ÞÜØÏÙÚ¦ÍÏÇÚÕ¡ÇÑËÊÕÔÏÑÄÓËÚ¦ÚÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÙÚÕ§ÚÇÈÄÝÓËÚÕÔ
ÄØÇÔ¦ËÌ©ÇØÞÎÍÄÝÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝËÃÞËÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÚÄÚËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÄÚÏ
ÂÚÇÔÇØÍ¦ÍÏÇËÔÎÓÁØÜÙÎ®¬×ØÇ
ËÃÔÇÏÙËÏØ¦ÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÇÇÔÕÃÐËÏÑÆÑÒÕÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔ
ÓËÚÕßÝÇØÞÎÍÕÆÝËÖÏÊÏ×ÑÕÔÚÇÝÔÇ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÁÔÇÖÒÇÃÙÏÕÙßÔÇÃÔËÙÎÝÍÏÇÚÎÔÉÂÌÕÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ©ÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ËÖÏÓÁÔÕßÔÄÚÏÕÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÖÕß
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÍÃÔÕßÔÙÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÚÕßÙÚÎÕßÒÂÑÇÏÄÞÏÙÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÚÎÔËØÞÄÓËÔÎÇØÇÙÑËßÂÊËÔ
ËÃÔÇÏÖØÕÙÞÎÓÇÚÏÑÁÝÑÇÛ×ÝÙÚÕ
¡ÇÐÃÓÕßÊËÔÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎËÐËÆØËÙÎÚÜÔÈÕßÒËßÚ×ÔËÃÔÇÏÓÏÇ
ÞÇÓÁÔÎßÖÄÛËÙÎ
ÇÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝËÖÏÓÁÔÕßÔÄÚÏÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ
¶ËÛÔÏÑÂÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ®ÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕ¡ÇÐÃÓÕß¶ÊËÔËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕ
ÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÇÒÒ¦
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÕÏÑÚÄÙËÈËÒÚÏ×ÙËÏÝ
ÑÇÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÜÔ¦ÒÒÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔßÚÁÝËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÙÌØÇÍÃÙËÏ
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝ
ÙÚÕÔÑÇÛÁÔÇÞÜØÏÙÚ¦ÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝ¦ÐÕÔËÝÚÎÝØÆÛÓÏÙÎÝËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÚßÞÇÃÕÄÚÏÕÖØÜÛß-

ÖÕßØÍÄÝÊËÔÛÇÓÏÒÂÙËÏÚÎÔ¬ØÃÚÎ
ÙÚÎÔ©ÒÕÓÁÒËÏÇËÖÃÚÎÝÖØÄÚÇÙÎÝ
ÚÎÝ§ÍÏÇÚÎÙÆÙÚÇÙÎØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÝÍÏÇÚÇÌËØÄÓËÔÇÇÊÏÑÂÓÇÚÇÚÕßÎÓÂÚØÎÇÖÇÍÍËÒÄÖÕßÒÕßÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎ5V]HY[PZ
ÖÏÙÂÓÜÝÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
¦ÏØÕÍÏÇÚÎÔÚØÏÓËØÂÒÒ¦ÊÇÝ
 ÆÖØÕßÏÍÆÖÚÕßÒÒ¦ÖØÕÌÇÔ×ÝÛÇÂÚÇÔÕÐÆÓÜØÕÇÔÚÎÔ
×ØÇÖÕßËÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÓËÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇØÞÎÍÕÆÝËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝ
ÓÏÇÒËÖÚÂ¦ÙÑÎÙÎÏÙÕØØÕÖÃÇÝÍÏÇ
ÚÎÔËÐËÆØËÙÎÖÏÛÇÔ×ÔÙßÔÇÏÔÁÙËÜÔ×ÙÚËÎØÆÛÓÏÙÎÔÇÏÙÞÆËÏÇÖÄ
ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝËÌÄÙÕÔËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÇÚÎÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝ
ÙßÓÓËÚËÃÞËÙËÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎÙÚÎ
ÕßÒÂÄÖÕßÛÇÇÔÁÈÕßÔÕÏÚÄÔÕÏ
ÏÙÚËÆËÏÕÃÊÏÕÝÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇ
ÈØËÏÚÕßÝÈÕßÒËßÚÁÝ"ÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÎÇØÏÛÓÎÚÏÑÂËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÎÇÒÒ¦ÊËÔÇÖÇÏÙÏÕÊÕÐÕÆÔËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏËÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÕÇÔÄÞÏÇÖÃÛÇÔÕÔÇÙßÔÇÏÔÁÙËÏÕ±ªÎ
ÖØÄÚÇÙÎÚÕßÕÖÕÃÕßÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÓÃÒÏÇÓÇÑØÏ¦ÇÖÄËÑËÃÔÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÄÚÏ±ª
ÑÇÏ ÓÇàÃÇÛØÕÃàÕßÔÈÕßÒËßÚÁÝÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖØÕÌÇÔ×Ý
ÙÚØÁÌËÚÇÏÙÚÇÓÏÑØÄÚËØÇÑÄÓÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕ 
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÓËÚ¦ÚÎÔÁÇÙÆÙÑËÉÎÖÕßÙßÍÑ¦ÒËÙËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÍÏÇÚÕØÕÙÌßÍÏÑÄÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÓËÚËÃÞËÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×ÔÙßÔ¦ÔÚÎÙËÚÕÔ¬¦ÑÎËÕ-

ΙΝΤΙΜΕ NEWS

Συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς
για την ψήφο των Ελλήνων εξωτερικού
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ
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O κ. ΜητσοτάκηςÙÉÚÑÐ{ÜÊÉ{³i0¨Ë³i³i$ÜÐÓÜÉ{Ño{Ñ³iÖ³Ñi(¨ÑÑ~¨{³{~ÊØ³iÈÌÚÉi¿>¦²x©
{ÊÐØVÚÑK¨Ë~É³Ñ{³Ò{¨o{Ñ³i³¨{ÐÉ¨Ê ÜÜÒÙÑØwÖ¨Èwå{oÖ³ÈåÜÜÒ¨×ÑØÚÑÊ³ÑÂÖÐ¨V
³i¨ÑÈÉ{~{ÉËÐÉ³ÈØÜ{³{~ÖØÑ¨TioÖØÑÈÐÐÉ³ÓTÉ{ÉÐ{ÑÈÇÊ³iiÈiÜ³Ì

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ
αρνηθεί να συζητήσει
το ζήτημα, κινδυνεύει
να απομονωθεί και να
δείξει ότι «φοβάται».
ÊÜØÏÑ¦ÑÕÑÇÚ»ÏÊÃÇÔ¬ÕÛÁÓÇÂÚÇÔ
ÎÉÂÌÕÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÇÒÒ¦ÖØÕÌÇÔ×ÝÑÇÏÓÏÇÖØ×ÚÎÙßÔËÔÔÄÎÙÎÑÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇ
ËÔÄÉËÏÚÕßÑÆÑÒÕßÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔ
ÓËÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇØÞÎÍÕÆÝ©Ñ
ËÕÊÜØÏÑ¦ÑÕÝÁÞËÏÓËÒËÚÂÙËÏÚÏÝ
ÛÁÙËÏÝÚÜÔ¦ÒÒÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÙßÔÕÓÏÒËÃÓËÙÚËÒÁÞÎÚÕßÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÈØËÛËÃ
ÑÕÏÔÄÝÚÄÖÕÝËÔ×ÑÕÓÈÏÑÄØÄÒÕ
ÙÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÕßÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßËÃÞËÕßÌßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×ÔÕÊÜØÂÝÏÈ¦ÔÏÕÝ¡ÁÔËÏÔÇ

ÌÇÔËÃÇÖÄÚÏÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÇÖÄÚÎÙÚ¦ÛÓÏÙÎÖÕßÛÇÑ¦ÔÕßÔÕÏ¦ÒÒÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÇØÞÎÍÕÃ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖ»ÄÉÏÔ
ÚÕÑÄÙÚÕÝ®ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÝ
ÓÏÇÝÙÆÓÖÒËßÙÎÝÓËÚÎ§ÍÏÇ
ÁÔÇÛÁÓÇÄÓÜÝÖÕßËÃÔÇÏÇßÚÕÔÄÎÚÕÙË¦ÒÒËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝ
ÑÇÏÓËÚÕÕÖÕÃÕÙßÓÌÜÔÕÆÔÄÒÕÏ
ËÖÃÚÎÝÇØÞÂÝ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÄÚÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÊËÔÁÞËÏÔÇ
Þ¦ÙËÏÇÖÄÓÏÇÚÁÚÕÏÇÑÃÔÎÙÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÒËÃÚÕÔ±ªÔÇ
ÙßàÎÚÂÙËÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÔÊËÔ
ÚÕÑ¦ÔËÏ¶ÕÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
ÑÕÓÓ¦ÚÜÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖÏÕÑÕÔÚ¦
ÙÚÎÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ¶ÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇ
ÇÖÕÓÕÔÜÛËÃÑÇÏÔÇÊËÃÐËÏÄÚÏÌÕÈ¦ÚÇÏ®ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÔËÚßÓÎÍÕØÃÇÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ ÇÏÑßØÃÜÝÚÜÔ
ÒÒÂÔÜÔÚÕßIYHPUKYHPU®ÖÕß
ÁÌßÍÇÔÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝ¬Õ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÊÏÇÌÜ-

ÔÃÇÝÖ¦ÔÚÜÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÎÖØÕÙÓÁÚØÎÙÎÚÎÝÉÂÌÕß
ÚÕßÝÙÚÕÙßÔÕÒÏÑÄËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÕ±ª
ÊÏÇÌÜÔËÃÇÒÒ¦ÖØÕÙÑØÕÆËÏÙÚÎÔ
ÏÙÄÚÎÚÇÚÎÝÉÂÌÕßÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÚÕÆÔÚÇÍÓÇ

Η πρόταση
ØÆÛÓÏÙÎÇÌÕØ¦ÄÒÕßÝÄÙÕÏ
ÙÂÓËØÇÁÞÕßÔÊÏÑÇÃÜÓÇÉÂÌÕß
ÇÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÙÑÂÙÕßÔ
ÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÚÕßÝÊÏÑÇÃÜÓÇÒÄÍÜ
ÇÖÄÙÚÇÙÎÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÄÙÚÕßÝËÔÄÝÚÇÐÏÊÏÕÆÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑßÈÁØÔÎÙÎËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÔÁÕß
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÍÏÇÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
¦ÙÑÎÙÎÝÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÖÕßßÌÃÙÚÇÚÇÏËÔÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÕËÑÒÕÍÏÑÄ
Ù×ÓÇÍÏÇÚÃÑÇÔÁÔÇÝÊËÔÛÇÖØÕÙÚËÛËÃÙÚÕßÝËÑÒÕÍÏÑÕÆÝÑÇÚÇÒÄÍÕßÝ®ËÖÏÓÁÔÕßÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝ
ÖÎÍÁÝÖØÄÚÇÙÎÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝ

Yπό Ù{Ñ¨ÑoÐÒ³ÉÈi×ÑËÉw
³Ñ{ÑÉËÑ{ÑÌ³iÜÉÈ¨Ò
³iØ~ÈKÓ¨iiØiÉ{³w
Ü{~ÊÊ×Ø.ÖÐ×ÑÐÉ
Üi¨×¨ËÉØVÑÈ³Ê³i³{ow
ÐÊ×ÑËÉ³Ñ{Ñ~É¨ÙËÇÉ{ÓÙÑw
×Øi{ÙÓÑÉÌØÐÉ{~³ÖÈw
³ÊÐÑ³ØÈÚÑ¨KÜÓÉ{
³iÙÈÑ³Ì³i³ÑÒ~iiØ³È
Ù{~Ñ{ÐÑ³Ø³Ì³{Ø¨w
ÂÉ{~ÓØÑ¨TÓØÌ~Ñ{Ù{Ò
É{³Ü{~ÊØÊ×ÈVÉ×Ì
{É~ÜoÉËØÙiÜÈ³i
É{ÜoÊ³ÈØÐÉiÜÉ~³¨{w
~ÌÐÊÈÐÑÐÉ³Ò³i¨~Êw
¨ÈÂi³É~Üo0 V
³ËÐÒÜ{³Ñ~Ñ³Óo¨ÑÉ
³¨{ÜÒ{Ñ³ÒÑÌ³Ñ
ÉÚ{~Ò³È³ÒÐÉ³ÑÂÖ
³ ÜÜÊÈÊ×{Ñ
ÑÌ³ÉÂ³É¨{~Ì³{Ø³Éw
ÜÉÈ³ÑËÉØÉ~ÜoÓØV×ÑËÉ³Ñ{
ÑÙ{Ñ×ÉËÐÉ³iÉ{³w
Ü{~ÊÊ× TÉ{VÒ³ØV³Ñw
TÚÉËÈÓ¨³ÈÙ{~Ñ{ÐÑ³Ø
Ê×È³ÈØ ÜÜiÉØ³È
ÉÂ³É¨{~ÖÐÉ¨Ì³ÑÊ³È
ÑÌ³d´
ÖÕßàÕßÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÔÇÉÎÌÃàÕßÔÇÖÄÚÕÔÚÄÖÕÑÇÚÕÏÑÃÇÝÑÇÏ
ËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝÙÚÕÉÎÌÕÊÁÒÚÏÕ
ÖÏÑØÇÚËÃÇÝ¶ÊÎÒÇÊÂÚÕÑÄÓÓÇ
ÚÎÝËÖÏÒÕÍÂÝÚÕßÝ¶ÚÕßÕÖÕÃÕßÕ
ÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÈÕßÒËßÚ×ÔÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÔÇÇßÐÎÛËÃÇÖÄÖÕßËÃÔÇÏ
ÙÂÓËØÇÙË
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ
 ®ÜÙÚÄÙÕÚÕÑÕÓÈÏÑÄÇßÚÄ
ÙÎÓËÃÕÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÕÏÑÚÄÑÇÏ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÖØÕÝÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎÓË
ÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇØÞÎÍÕÆÝÎÒÇÊÂÊËÔËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÎÎÇÆÐÎÙÎ
ÚÕßÇØÏÛÓÕÆÈÕßÒËßÚ×ÔÖÏÑØÇÚËÃÇÝÕÆÚËÇÔÙËÇßÚÄÚÇÑÄÓÓÇÚÇÛÇÙßÓÖËØÏÒ¦ÈÕßÔÑÇÏÒÒÎÔËÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÏÝÃÊÏËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝËÐËÚ¦àËÚÇÏ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÉÂÌÕß
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÏÑÁÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÄÖÕß
ËÃÔÇÏËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÕÏÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÖÕßËÖÃÙÎÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÖØÕÝ
ÙßàÂÚÎÙÎÖÇØÄÚÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÚËÞÔÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝ

Πώς ο Αλέξης Τσίπρας έγινε «Ενήλικας στην Αίθουσα»
Η «ηρωική αφήγηση» του Γιάνη Βαρουφάκη για το εθνικό δράμα του 2015 έγινε πολιτικό θρίλερ από τον Κώστα Γαβρά
Οταν ο Αλέξης Τσίπρας ÂÚÇÔËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÝÙÚÎÔÑÇÌÑÏÑÂÜØÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎ®ÚÕßÕßÒÃÕß
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÌÇÔÚÇÙÚËÃÄÚÏÓÄÒÏÝÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇ
ÇØÍÄÚËØÇÛÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÕÏÑËÏÕÛËÒ×Ý
ÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝËÖÃÊÆÕ×ØËÝÙË
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÚÕß ÕÒÜÔÇÑÃÕß
ÍÏÇÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÙËËÏÊÏÑÂ
ÖØÕÈÕÒÂÚÕßÝÔÂÒÏÑËÝÙÚÎÔÃÛÕßÙÇ®ÙËÙËÔ¦ØÏÕÑÇÏÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÕß ×ÙÚÇÇÈØ¦ØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÚÕÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÛØÃÒËØÖÕßÂÊÎÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÖÇÔËÒÒÇÊÏÑ¦ÑÇÏËÃÔÇÏÈÇÙÏÙÓÁÔÕÙÚÕ
ÕÓ×ÔßÓÕÓÖËÙÚÙÁÒËØÚÕßÏ¦ÔÎ
ÇØÕßÌ¦ÑÎÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕ
ÚÇÏÔÃÇÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÖÕßÕ.\HYKPHUÚÕÖÕÛÁÚÎÙËÙÚÇÑÇÒÆÚËØÇÚÕßÕß
ÇÏ×ÔÇ®ÊËÔÊÎÓÏÕßØÍËÃÓÏÇÑÕÒÇÑËßÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÍÏÇÚÕÔÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄ©ÎÛÕÖÕÏÄÝÒÁÐÇÔÊØÕÝ
¡ÖÕßØÊÕÆÓÎÝßÖÕÊÆËÚÇÏÁÔÇÔÎÍÁÚÎÖÕßÒÏÖÕÉÆÞÎÙËÑÇÏÊËÔÚÄÒÓÎÙËÔÇÊ×ÙËÏÚÎÞÇØÏÙÚÏÑÂÈÕÒÂÙË
ÓÏÇßØ×ÖÎÎÕÖÕÃÇßÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏ
ËÃÞËÑÒÕÔÏÙÚËÃÇÖÄÚÕ©ÞÏ®ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÒÇÕÆÙËÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÒÏÚÄÚÎÚÇÝÖÕßÂÚÇÔÍËÓ¦ÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÑÇÏËÍÍßÂÙËÏÝÚÜÔËÚÇÃØÜÔÍÏÇÚÎÔ
ÚØÃÚÎÑÇÚ¦ÙËÏØ¦ÊÏ¦ÙÜÙÎÇÖÄÚÎ
ÞØËÕÑÕÖÃÇÑÇÏÚÕ.YL_P[
ÍÑßØËÝÖÎÍÁÝÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÄÚÏ
ÕÇØÞÎÍÄÝÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÛÇÇÖÁÌËßÍËÚÎÈ¦ÙÇÔÕ
ÚÎÝÇÖÄÒÇßÙÎÝÚÕßÌÏÒÓÇÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÊËÔÂÚÇÔÕÇÈØ¦ÝÓÏÇ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÓËÊÏËÛÔÂÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÖÕßÖØÕËÚ×ÔËÃÞËÑÇÚ»ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎËÑÌØÇÙÚËÃÛËÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕÔ
±ªÑÇÏÚÕÔÇØÞÎÍÄÚÕßÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙËÚÁÚÕÏÕÈÇÛÓÄ×ÙÚËÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕßÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÔÇ
ÙßàÎÚËÃÚÇÏÙÕÈÇØ¦ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
ßÖÕÉÎÌÃÕßÝÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ±Ö¦ØÞËÏÈÁÈÇÏÇÑÇÏÎ
ÑÇÒÂÖÒËßØ¦©ÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÎÍÕØÎÛËÃÇÖÄ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÑÇÔÁÔÇÝÖØÕÑ¦ÚÕ-

ÞÄÝÚÕßÊËÔÁÍÏÔËÂØÜÇÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÇÍÍÒÄÌÜÔÎÝÇÖÄÁÔÇÔ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÓËÚÎÔËÓÈÁÒËÏÇÚÕß
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÚÕß®ÑÇÏÚÎÝ ÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÕÒÏÕØÑÃÇÝ®ÖÄÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÓÄÔÕÔÕÒËßÛÁØÏÕÝ
ËÔÏàÁÒÕÝÁÞËÏÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÚÎÔ
ÈÊÕÓÎ¬ÁÞÔÎÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÚÕÔÇÔÚËÒÂÕÆÒÍÇØÎÓËÚÎÔÚÇÏÔÃÇÒËßÛÁØÏÕÝËÔÏàÁÒÕÝ 
 ® 
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÕÖÒÁÕÔ
ËßÔÕÎÓÁÔÕÝÚÎÝÑ¦ÓËØÇÝÚÕßÇÈØ¦
ËÃÔÇÏÙÇÌ×ÝÕÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô©ÇØÕßÌ¦ÑÎÝËÌ¦ØÓÕÙËÚÕØÎÚÄÚÕß¬Ù×ØÚÙÏÒÙÚÕØÃÇÛÇËÃÔÇÏÑÇÒÂÓÇàÃÓÕßÍÏÇÚÃÛÇ
ÚÎÍØ¦ÉÜÕÃÊÏÕÝ®ÑÇÏÁÖËÏÙËÁÔÇÔ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÄÖÜÝÕÇÈØ¦ÝÔÇËÖÏÙÌØÇÍÃÙËÏÚÎÔÊÏÑÂÚÕßËÑÊÕÞÂÍÏÇ
ÚÕËÛÔÏÑÄÊØ¦ÓÇÚÕß¡¦ÒÒÕÔ
ÄÓÜÝÊËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÖÕÒÆÍÏÇÔÇÚÕÔÖËÃÙËÏÇÌÕÆ

Πολλοί υποστηρίζουν
ότι το φιλμ είναι κατάλληλο μόνο για πολιτικά
«ανηλίκους» που πιστεύουν ότι η Ελλάδα
έπρεπε να πέσει
στον γκρεμό για να πετάξει προς το μέλλον.
ÄÖÜÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑËÙÚÎÔÑÕÏÔÂ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ
ÑÇÏÕÇØÞÎÍÄÝÚÕß¡ÁªËÃÞÇÔ
ÙßÞÔÁÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇ©ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÕÓÕÒÄÍÎÙËÄÚÏ
ÊËÔÛÇÁÍØÇÌËÚÕÈÏÈÒÃÕÇÔÊËÔËÃÞËËÑÊÎÒ×ÙËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÕÇÈØ¦Ý
ÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÚÇÏÔÃÇËÔ×ÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÚÄÔÏÙËÄÚÏÎÓÇØÚßØÃÇÚÕßÇØÕßÌ¦ÑÎËÃÔÇÏÎÑÇÚ¦ÛËÙÎËÔÄÝ
ÍÔ×ÙÚÎÚÎÝÙÚÕØÃÇÝËÑÚÜÔÁÙÜ
PUZPKLY®¡¦ÒÏÙÚÇÚÎÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÓËËÑËÃÔÎÚÕßÇÔÇÑØÏÚÂÑÇÏÓËÚÁÖËÏÚÇØÕÁÊØÕßÚÎÝ
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Στην ταινία³È³ÑÑK¨ÒVÈKÑË³i~É³K{KÜË³È{ÒiÑ¨Èw
×Ò~iVåÜÓÂiØ0Ë¨ÑØÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{ØioÓ³iØÈÜ{ÖTiÉ~Ñ{ÙÉ
³ÌÜÐiÉÑÙÉ{³iTÑ¨{³{~ÊKÜÊÉÐ{Ñ È¨iÈÈ³ËÚÉ³Ñ{ØÉËw
TÉ~Ü{³ÉËÑÌ³t$T{u³ÈÉÜÜi{~ÖÜÑÖ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ²ØÂÙÚÕßÇØÚàËÚ¦ÑÎÖÕßÑÇÚÁÍØÇÉËÙÚÕÈÏÈÒÃÕ®
ÕÇÙÃÒÎÝÇÙÏÒÏÑÄÝÍÏÇÚÎÔßÖÄÛËÙÎÇÓÖØ¦ÑÎ

Στη σκιά του «Ζ»
ËÔÂÔÚÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕ®ÖÕß
ÖØÕÈÒÂÛÎÑËÙÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÇÃÛÕßÙËÝÚÕ  ÓËÚÕÔÈ¡ÕÔÚ¦Ô
ÑÇÏÚÕÔÇÔÕßÃ¬ØËÔÚÏÔÏ¦ÔËÃÔÇÏ
ÕÏÔÂÒÏÑÕÏÙÚÕÜÓ¦ÚÏÕ®ÓËÚÕÔ
ÒÁÐÇÔÊØÕ¡ÖÕßØÊÕÆÓÎÑÇÏÚÕÔ
²ØÂÙÚÕÕÆÒÎÁÔÇÌÏÒÓÓËÚÕËÏÊÏÑÄÈ¦ØÕÝÚÕß®"© ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ

ÇØÇÓÇÔÒÂÝÖÕßÂÚÇÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÕ ÄÚÇÔÊÕÒÕÌÕÔÂÛÎÑËÕ
ÇÓÖØ¦ÑÎÝÇÖÄÖØÄÙÜÖÇËÔÄÝÖÇØÇÑØ¦ÚÕßÝÖÕßÕÃÊÏÕÝÊËÔÁÒËÍÞË
ÑÇÏÇßÙÚÎØ¦ÑÇÚÇÊÃÑÇÙËÊËÔÚÕÖÕÛËÚÂÛÎÑËÖÕÚÁÊÎÓÄÙÏÇÍÏÇÚÕ®
©ÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÖÕßßÒÕÖÕÃÎÙË
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝÓË
ÚÎÔßØ×ÖÎÓÁÞØÏÚÎÔ×ØÇÖÕß
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÊËÔßÖÂØÞË
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÒÆÙÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÊÂÒÜÙË
ÄÚÏÕÏÔÂÒÏÑÕÏ®ËÃÔÇÏÑÇÚ¦ 
ÎÙÚØËÈÒÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕßÇØÕß-

Ì¦ÑÎÍÏÇÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÚ¦ 
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÑÇÏÓÄÔÕÑÇÚ¦ 
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇ®ÚÕßÖÄÒÕÏÖÕ ÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÇÊÏËßÑØÃÔÏÙÚÕÃÙÜÝÔÇÑØÆÈËÚÇÏÓËÍ¦ÒÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝ
©ÏÁÞÕÔÚËÝÏÙÞßØÂÓÔÂÓÎÛßÓÕÆÔÚÇÏÚÕÔÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÔÇËÖÏÙÚØÁÌËÏ¦ßÖÔÕÝÇÖÄÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ÚÕÑÇÏÔÇËÐÎÍËÃÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔª¬ÄÚÏÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎ
ÚÎÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝÛÇÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÙË
ÓË.YL_P[ÑÇÏÄÚÏÊËÔßÖÂØÞË¦ÒÒÎÖÎÍÂÖÁØÇÔÚÎÝßØ×ÖÎÝÍÏÇ
ÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÞØÁÕÝ¶ÓËÂÞÜØÃÝËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎ
ÊØÇÞÓÂÏÛÇÔÂÞËÃØÇÈÕÎÛËÃÇÝÚÎÝ
ªÜÙÃÇÝÂÚÎÝ ÃÔÇÝÖÕßÕØÏÙÓÁÔÕÏ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÃÕÔËÏØËÆÕÔÚÇÔÊËÔ
ËÑÊÎÒ×ÛÎÑËÇÌËÔÄÝÍÏÇÚÃÇßÚÁÝÕÏ
Þ×ØËÝÊËÔÂÛËÒÇÔÔÇËÖÜÓÏÙÚÕÆÔ
ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÞØÁÕÝÑÇÏÔÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔ
ËÑËÃÔËÝÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝÁÔÇÓÔÎÓÄÔÏÕÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÑÇÏÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÚÕßÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÓÏÇÚÁÚÕÏÇ
ÖÇØÁÓÈÇÙÎ¶ÇÔßÖÕÛÁÙÕßÓËÄÚÏ
ÛÇÇÖÕÌÇÙÏàÄÚÇÔ¶ÛÇËÍÑÒ×ÈÏàË
ÚÎ¡ÄÙÞÇÂÚÕËÑÃÔÕÙËÁÔÇÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖÄÒËÓÕÓËÚÎÔßØ×ÖÎ
ÍÏÇÚÃÛÇËÑÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÔÜÝËÖÃÛËÙÎÙÚÕËßØ×

Το δίλημμα
©ÇØÕßÌ¦ÑÎÝÁÞËÏÖËÏÊÎÓÄÙÏÇ
ÄÚÏËÃÞËÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÔ¬ÙÃÖØÇ
ÔÇÓÎÔÖËØÏÓÁÔËÏÚÃÖÕÚÇÇÖÄÚÕßÝ
ÏÔÁàÕßÝÑÇÏÚÕßÝª×ÙÕßÝÆÓÌÜÔÇÓËÇÙÌÇÒËÃÝÖÎÍÁÝÎÓÕÔÇÊÏÑÂ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÒÆÙÎÖÕßÕÇØÕßÌ¦ÑÎÝËÑÚÏÓÕÆÙËÄÚÏßÖÂØÞËÇÔÕÏ
ßØÜÖÇÃÕÏÊËÔÇÖÁÙßØÇÔÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÒÏÚÄÚÎÚÇÝÂÚÇÔËÑËÃÔÎÖÕß
ÕÃÊÏÕÝËÃÞËÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙËÏÙËÛËÜØÎÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕ¬àÁÏÓÝÑ¦ÒÓÖØËáÛ
ÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÚÕÞÇÑ¦ØÏÙÓÇ®ÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ;H_PZ
ÑÇÏÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂËÔÄÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÑØßÖÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÜÝËÛÔÏÑÕÆ
ÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝËÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÇÔÕ
¬ÙÃÖØÇÝÙßàÂÚÎÙËÖÕÚÁÙÕÈÇØ¦
ÇßÚÄÚÕÙËÔ¦ØÏÕÂÇÔÚÕÇÖÁØØÏ-

ÉËÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÜÝÇÔÁÌÏÑÚÕÑÇÏ
ÇÔËÊÇÌÏÑÄ¬ÕÈÁÈÇÏÕËÃÔÇÏÄÚÏÚÎÔ
ËÖÇÆØÏÕÔÚÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÚÎÝ
ÎÝÕßÒÃÕßÕÚÄÚËÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ËÃÞËÊÆÕËÖÏÒÕÍÁÝ!ÃÚËÔÇËÏÙ¦ÍËÏÚÕ
ÑØßÖÚÕÔÄÓÏÙÓÇÑÇÏÔÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏ
ÇÖÄÚÎÔßØÜà×ÔÎÓÎÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝ
ÇÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÒÁÍÐËÏÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÃÚËÔÇ
ÙßÓÓÕØÌÜÛËÃÓËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÔÇ
ÙËÈÇÙÚËÃÚÏÝÙßÓÓÇÞÃËÝÑÇÏÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÒÏÚÄÚÎÚÇÝÓË
ÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚÎÔÇÖÕÌßÍÂÚÎÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ©ÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÚÕÔÃàÕßÔÄÚÏÇÔÁÒÇÈË
ÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÄÙÚÕÝÑÇÏÖØÕÞ×ØÎÙË
ÙÚÎÊËÆÚËØÎËÖÏÒÕÍÂÎÕÖÕÃÇÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÙÜÙÚÂÇÌÕÆÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÖÇØÁÊÜÙËÓÏÇÙÚÁØËÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ©ÏÇÔÚÃÖÇÒÕÃÚÕßÒÁÔËÄÚÏÚÕÖËÃØÇÓÇÚÕßÍÆØÏÙË
ÚÕØÕÒÄÏÚÎÝÑØÃÙÎÝÖØÕÝÚÇÖÃÙÜ
ÑÇÏÙÚÕÃÞÏÙËËßØ×ÙËÑ¦ÛËÒÒÎÔÇÓÄÔÕÇÖÄÚÕÔÓÎÊËÔÏÙÓÄÚÎÝ
ÇÐÃÇÝÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
ÖÕßÇÔÂÑÇÔÙÚÕÑØ¦ÚÕÝ
ßÚÁÝ ÕÏ ÄÉËÏÝ ÊËÔ ÛÃÍÕÔÚÇÏ
ÙÚÕßÝÔÂÒÏÑËÝÙÚÎÔÃÛÕßÙÇ®
ËÔÁÑÇÔÇÁÔÇÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÇÒÒ¦ÁÔÇÛÁÇÓÇ®ÇÖ¦ÔÚÎÙËÕÇÈØ¦Ý
ÄÚÇÔØÜÚÂÛÎÑËÇÔÛÇÁÖØËÖËÔÇ
ÓËÒËÚÂÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÓÇØÚßØÃËÝËÔ×ÊÂÒÜÙËÄÚÏÇÖÄÚÕÕÏ
ßØÜÖÇÃÕÏÂÛËÒÇÔÔÇÖÔÃÐÕßÔÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ®©ÙÕÏÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇØÕßÌ¦ÑÎÂÚÇÔÇÔËÆÛßÔÎÑÇÏ
ËÖÏÑÃÔÊßÔÎÒÁÔËÄÚÏÕÏÔÂÒÏÑËÝ®
ËÃÔÇÏÁÔÇÌÏÒÓÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÓÄÔÕÍÏÇ
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÇÔÎÒÃÑÕßÝÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇ
ÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÁÖØËÖËÔÇ
ÖÁÙËÏÙÚÕÔÍÑØËÓÄÍÏÇÔÇÖËÚ¦ÐËÏ
ÖØÕÝÚÕÓÁÒÒÕÔ
¥ÙÚÄÙÕÇßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÙËÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÊËÔËÃÔÇÏ
ÓÏÇÚÇÏÔÃÇÓËÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔ
ÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÕÔ
ÊÎÓÏÕßØÍÄÚÎÝ©ÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖÕßËÔÎÒÏÑÏ×ÛÎÑËËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÓÁÙÇÙÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÓÂÔËÝÚÕß
ÙÃÍÕßØÇÊËÔÁÖÒÎÐËÄÚÇÔÚÎÔ
ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
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Τρέχουμε προς τοίχο και πατάμε γκάζι
Ο «πρύτανης» των Γερμανών ερευνητών του κλίματος μιλάει στην «Κ» για την ανάγκη να συγκρατηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας
Ο Χανς Γιόαχιμ ΣελνχούμπερËÃÔÇÏ
ÕÖØÆÚÇÔÎÝ®ÚÜÔËØÓÇÔ×ÔÑÒÏÓÇÚÕÒÄÍÜÔ!ËÖÃÚÏÓÕÝÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß ÒÏÓÇÚÕÒÕÍÏÑ×Ô
,ØËßÔ×Ô702ÚÕßÄÚÙÔÚÇÓÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕß¡ÁØÑËÒ
ÓÁÒÕÝÚÎÝÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑÇÊÎÓÃÇÝÖÏÙÚÎÓ×Ô¬ØÁÞÕßÓËÖØÕÝ
ÚÕÔÚÕÃÞÕÑÇÏÖÇÚ¦ÓËÍÑ¦àÏ®ÒÁËÏ
Õ ÞØÕÔÕÝÌßÙÏÑÄÝÖÇØÕÓÕÏ¦àÕÔÚÇÝÄÙÕßÝÑÒËÃÔÕßÔÚÇÓ¦ÚÏÇ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÓËÇßÚÕÆÝÖÕßÖÁÌÚÕßÔÇÖÄÕßØÇÔÕÐÆÙÚÎÑÇÏÒÃÍÕÖØÏÔÌÛ¦ÙÕßÔ
ÙÚÕÁÊÇÌÕÝÖÇØÇÚÎØÕÆÔ×ÝËÊ×
ÄÒÇÑÇÒ¦®
– Είναι αλήθεια ότι με τους σημερινούς ρυθμούς απομένουν
λιγότερο από 10 χρόνια προτού
πυροδοτήσουμε μη αναστρέψιμες αλλαγές στο κλίμα της Γης;
¶ßÚÄÇÔÇÌÁØÕßÔÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÎÝ07**ÚÎÝ
ÏÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇ
ÚÎÔ ÒÏÓÇÚÏÑÂÒÒÇÍÂ¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÖÏÕÖËØÃÖÒÕÑÇÇÒÒ¦Î
ÕßÙÃÇËÃÔÇÏÄÚÏÇÔËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÑÇÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÔÇËÑÖÁÓÖÕßÓËÊÏÙÚÄÔÕßÝ
ÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕß¦ÔÛØÇÑÇËÚÎÙÃÜÝ
ÄÖÜÝÚ×ØÇÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙÕßÓË
ÔÇÙßÍÑØÇÚÂÙÕßÓËÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÎÝ
ÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÝÙÚÕÔÈÇÛÓÄ ËÒÙÃÕßÕÆÚËÑÇÔÙÚÕßÝÈÇÛÓÕÆÝ
ÇÖÇØÇÈÏ¦ÙÕßÓËÖÕÒÒÁÝÑÄÑÑÏÔËÝ
ÍØÇÓÓÁÝÖÞÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙÕßÓË
ÔÇÑØÇÚÂÙÕßÓËÚÕÖÇÍÕÑ¦ÒßÓÓÇ
ÚÎÝØÕÏÒÇÔÊÃÇÝÕÆÚËÚÕßÝÑÕØÇÒÒÏÕÍËÔËÃÝßÌ¦ÒÕßÝ¬ÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÚÜÔËØËßÔ×ÔÓÇÝËÃÔÇÏÄÚÏÍÏÇÔÇ
ÇÖÕÌÆÍÕßÓËÚÇÞËÏØÄÚËØÇÖØÁÖËÏ
ÕÏÖÇÍÑÄÙÓÏËÝËÑÖÕÓÖÁÝØÆÖÜÔ
ÔÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÎÒÇÊÂÇÖÄÚÕßÞØÄÔÕß
– Πόσο ρεαλιστικό είναι να επιτευχθεί κάτι τέτοιο;
¶ØÏÔÇÖÄÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÂÓÇÙÚÇÔÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏÍÏÇÚÃÕÏËÑÖÕÓÖÁÝØÆÖÜÔÁÓËÔÇÔÙÚÇÛËØÁÝ
¬×ØÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ©ÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÈÁÈÇÏÇÒÁÔËÄÚÏÁØÞËÚÇÏÖËØÃÕÊÕÝÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÇßÚÄÓÖÕ-

– Γιατί; Πού εντοπίζονται τα
εμπόδια;
¶ÞÕßÓËÑÇÚÇØÚÃÙËÏÙÞÁÊÏÇÍÏÇ
ÚÕÖ×ÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÔ
ÕÏØÆÖÕÏÑÇÏÐÁØÕßÓËÄÚÏÍÃÔËÚÇÏ
©ÑÄÙÓÕÝÛÇËÃÔÇÏÖÏÕßÍÏÂÝÍÏÇÚÃÖÞËÃÔÇÏÖÏÕßÍÏËÏÔÄÔÇÚØ×ÓËÒÏÍÄÚËØÕÑØÁÇÝÑÇÏÔÇÑ¦ÔÕßÓË
ÖÕÊÂÒÇÚÕÇÔÚÃÔÇÑÇÛÄÓÇÙÚËÙÚÕ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ©ÓÜÝÄÙÇÒÁÓËÊËÔ
ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÕÈÇØ¦ßÖÄÉÎÍÏÇÚÃËÖÏÑØÇÚËÃÎÒÕÍÏÑÂÓÁÞØÏÚ×ØÇÁÞÕßÔÖ¦ËÏÄÒÇÑÇÒ¦®ÃÔÇÏÚÕ
ÇÔÁÑÊÕÚÕÍÏÇÚÕÔ¦ÔÊØÇÖÕßÁÞËÏ
ÖÁÙËÏÇÖÄÚÕÓÖ¦ÏØÚÁÏÚ¡ÖÃÒ-

από την άλλη ανακοινώσεις για
νέες εξορύξεις υδρογονανθράκων
και νέες υποδομές για οδικές και
αεροπορικές μεταφορές.
¶ßÚÄÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÔ
ÇÊØ¦ÔËÏÇ¬ÕÖËÊÃÕÚÎÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÓÕßËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÝËÃÔÇÏ
ÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏÓÖÕØ×ÔÇÙÇÝ
ÖÜÄÚÏÚÇÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÖÕÒÆÖÒÕÑÇ
ÙßÙÚÂÓÇÚÇÄÚÇÔÈØËÛÕÆÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖÇÓËÓÃÇÑØÃÙÎÞÜØÃàÕÔÚÇÏÙË
ÊÆÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚËÝ¬ÕßÖ¦ØÞÕÔ
ÙÆÙÚÎÓÇÈËÒÚÏ×ÔËÏÚÎÔÇÖÄÊÕÙÂ
ÚÕßÑÇÏÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÚ×ØÇÓË
ÚÕÔÖËÚØËÒÇáÑÄÑÒ¦ÊÕËØÏÙÙÄÚËØÇÞØÂÓÇÚÇÁÐßÖÔÕÏÓÎÞÇÔÏÑÕÃÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ¢ßÙÏÑ¦ÚÕÔÁÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÕÏÇÔÇÔË×ÙÏÓËÝÖÎÍÁÝ
ËÔÁØÍËÏÇÝÙÚÎÔÇØÞÂËÃÔÇÏÑÇÚ×ÚËØÕÇÖÄÚÕÖÇÒÏÄ¢Û¦ÔËÏÄÓÜÝ
ÁÔÇÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝÑÇÏÚÕÖÇÒÏÄ
ÙÆÙÚÎÓÇÑÇÚÇØØÁËÏÔÕÏÓÁÚÕÞÕÏÕÏÛËÙÓÏÑÕÃËÖËÔÊßÚÁÝÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÁØÍÇ
ÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎÓÖÕØËÃÔÇÁØÛËÏÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÓÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ¡ÏÒ¦ÜÙËÖÕÒÒÕÆÝÛËÙÓÏÑÕÆÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÙÇÝÒÁÜÄÚÏÎÇÖÕ-

Το συμπέρασμα των
ερευνών μας είναι ότι,
για να αποφύγουμε τα
χειρότερα, πρέπει οι παγκόσμιες εκπομπές ρύπων να αρχίσουν να μειώνονται από το 2020.

«Επικρατεί iÜo{~Ê¡ÐÓT¨{³¨ÑVÓTÈÒÉ{ÌÜÑ~ÑÜÒ¢ ËÑ{³ÑÓ~Ù³o{Ñ³ÒÙ¨ÑÈÓTÉ{ÓÉ{ÑÌ³ ÐÒ{É¨.³Ó{³ËÜ³{o~~Ñ{~ÑÚØÉ¨ÒÉ{Ð¨³ÒÑÌ³Ñ¨ÒÚÈ¨³ÈÙÉÈ³Ó¨È¨Ì×ÈÜÓÉ{¡ÐÓT¨{³¨ÑVÌÜÑ~ÑÜÒ¢uVÜÓÉ{ÑØ{ÌÑT{Ð.ÉÜTÖÐÉ¨

Ο κόσμος νομίζει ότι
οι υδρογονάνθρακες
θα φέρουν γρήγορο
χρήμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι σε 20 χρόνια το πετρέλαιο δεν θα
αποτελεί πηγή εσόδων.

ÔÚÏÔÍÑÑÇÏÑÇÛ×ÝÖËØÔ¦ËÏÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÕÖÇØ¦ÛßØÕÚÕßÊËßÚÁØÕßÕØÄÌÕßÒÁËÏÓÁÞØÏÚ×ØÇÄÒÇ
ÑÇÒ¦®ÞÜÊÏÇÚËÒÁÙËÏÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÇØÑËÚ×ÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔËÖÃÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇ¬ÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇ
ËÃÔÇÏÍÔÜÙÚ¦ÚÇÕÌÁÒÎÚÎÝËÔËØÍËÏÇÑÂÝÓËÚ¦ÈÇÙÎÝËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝ
ÍÔÜÙÚ¦ÖÞËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕËÆÑÕÒÕÔÇÎÒËÑÚØÕÊÕÚÎÛËÃÎÔÊÃÇÓË
ÇÖÕÑËÔÚØÜÓÁÔÎÎÒÏÇÑÂËÔÁØÍËÏÇ
ÖÇØ¦ÓËÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÒÏÍÔÏÚÏÑ×Ô
ÓÕÔ¦ÊÜÔÑÇÏÍÏÍÇÔÚÏÇÃÜÔÊÏÑÚÆÜÔ
ÊÏÇÔÕÓÂÝßÚÄÖÕßÁÒËÏÖËÂÚÇÔÚÕ

ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÙÑÁÒÕÝ ÇÏÇßÚÄ
ÂØÛËÚ×ØÇÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÓËÚÕÑÃÔÎÓÇ-YPKH`ZMVY-\[\YL®ÑÇÏÚÎÔ
ÑØÁÚÇ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÇÌÔÏÑ¦Õ
ÑÄÙÓÕÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÎÙÕÈÇØÄÚÎÚÇßÚÄÊËÔÁÞËÏÙÞÁÙÎÓË
ÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎ¶ÇÔÑÇÏÕÏÊÏÑÁÝÓÇÝ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÃÔÕÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕàÕÌËØÁÝßÓÈÇÃÔËÏËÖËÏÊÂÕÑÄÙÓÕÝ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÄÚÏÇÔÑÇÚÇÙÚØÁÉÕßÓËÚÕÙÆÙÚÎÓÇÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÎ
àÜÂÙÚÎÎÇØÔÕÆÓÇÙÚËÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÙÚÇËÍÍÄÔÏÇÓÇÝßÚÄÊËÔÂÚÇÔÖØÕÌÇÔÁÝÄÙÕÑÇÏØÄ

ØËÃÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎ
ÚÜÔØÆÖÜÔÇÒÒ¦ÛÇÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
Ñ¦ÚÏÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑÄÄÞÏÍÏÇÓÏÇ
ÙÚÇÛËØÂÓËÃÜÙÎÙÑ¦ÚÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÙßÔÁÈÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÖÕß
ÕÏØÆÖÕÏÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÁÞÕßÔ
Ö¦ØËÏÖ¦ÒÏÚÎÔÇÔÎÌÄØÇÔÄÓÜÝ
ÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÓËÚÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÑÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÊßÔÇÓÏÑÄÓÇÝ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÔÚÏÙÚØÁÉÕßÓËÚÎÔ
ÇÔÕÊÏÑÂÚ¦ÙÎÓÁÙÇÙËÞØÄÔÏÇ
¬ËÞÔÏÑ¦ËÃÔÇÏËÌÏÑÚÄÇÔÑÇÏÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄ

PIK / BATIER

Συνέντευξη στην ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΠΕΡΣΗ

ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÙÏÜÖÕÆÙÇÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÂØÛËÇØÍ¦ÃÙÜÝßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÇØÍ¦¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÓÜÝ
ÂØÛËÍÏÇÚÃÇÐÃàËÏÔÇÖÇÒÁÉÕßÓË
ÍÏÇÑ¦ÛËÊÁÑÇÚÕÚÕßÈÇÛÓÕÆÑ¦ÛËÊÁÑÇÚÕÚÕßÈÇÛÓÕÆÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÎÝÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÝÖØÕÐËÔËÃÔÁËÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÑÇÏÑ¦ÛËÊÁÑÇÚÕÚÕß
ÈÇÛÓÕÆËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
– Ανοίγοντας μια εφημερίδα, νιώθει κανείς ότι υπάρχουν δύο παράλληλα σύμπαντα, από τη μία
οι δικές σας προειδοποιήσεις και

ËÖÁÔÊßÙÎKP]LZ[TLU[ÓÖÕØËÃÔÇ
ÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÞÏÕÔÕÙÚÏÈ¦ÊÇ

– Το πιστεύετε;
¶§ÇÏÔÛÁÒÕßÓËÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÓËÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎÖØÁÖËÏ
ÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÓËÔÇÑÇÃÓËÖËÚØÁÒÇÏÕÔÇÌÂÙÕßÓËÚÎÔÑØÃÙÎÔÇ
ËÐËÒÏÞÛËÃÛÇÁÞÕßÓË¦ÒÒÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ¦ØÇÑÇÏÙÚÏÝÊÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕI\ZPULZZHZ\Z\HSÊËÔËÃÔÇÏËÖÏÒÕÍÂÊ×ÙÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ
ÚØÁÐÇÓË®ÚÇÑÒÏÓÇÚÏÑ¦ÓÕÔÚÁÒÇ
ÈÇÛÏ¦ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÇßÚÄÖÕß
ËÃÊÇÓËËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÇÒÒÇÍÁÝÚ×ØÇ
ËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÌÕØÁÝ
ÚÇÞÆÚËØÇÇÖÄÚÏÝÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÁÝÓËÚÇÈÕÒÁÝÃÔÇÏÙÇÔ
ÔÇÁÞÕßÓËÖØÕÙÑØÕÆÙËÏÙÚÕÔÚÕÃÞÕÑÇÏÔÇÖÇÚ¦ÓËÍÑ¦àÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÖÕÞÂÚÜÔÖÇÍËÚ×ÔÜÔÎ
ÓÁÙÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÂÚÇÔÓÄÒÏÝ
ÈÇÛÓÕÆÝÞÇÓÎÒÄÚËØÎÑÇÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÂÚÇÔ
ÑÇÒßÓÓÁÔÕÓËÖ¦ÍÕßÝ¢ÇÔÚÇÙÚËÃÚËÚÏÛÇÙßÓÈËÃË¦ÔÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇ
ÇÔÁÈËÏÈÇÛÓÕÆÝÙËÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÓÄÒÏÝËÚ×ÔËÔÈÒÁÖÜÖ×ÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙßÔÚÎØÎÛËÃÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÝÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝ ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕß
ÓÏÒ¦ÜÙËÑÕÏÔÄËÖËÔÊßÚ×ÔÂÚØÇÖËàÏÚ×ÔÑÇÏÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔÖÄÙÕ
ÙÚÁØËÎËÃÔÇÏÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÍÔ×ÙÎÇÔÎÙßÞÕÆÔÖÕÒÆ

– Βλέπετε διαφορές ανάμεσα
στον άνθρακα και στο φυσικό
αέριο;
¶¬ÕÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕËÃÔÇÏÓÏÇÉËÆÚÏÑÎÒÆÙÎÔÓÖÕØÕÆÙÇÓËÙËÓÃÇ
ÔÆÞÚÇÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÓËÚÕÔ
ÒÏÍÔÃÚÎÚÎÔÖÏÕØßÖÕÍÄÔÕÓÕØÌÂ
¦ÔÛØÇÑÇÓËÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÛÇÓËÏ×ÔÇÓËÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝØÆÖÜÔÑÇÚ¦
 ÁÜÝ ÒÒ¦ÙËÞØÄÔÏÇ
ÛÇßÖÕÞØËÜÛÕÆÓËÔÇÚÕËÍÑÇÚÇ-

– Τι λέτε σε αυτούς που θα διαβάσουν αυτήν τη συνέντευξη και
θα συνεχίσουν σαν να μη συμβαίνει τίποτα;
¶ ÇÛÁÔÇÝÑ¦ÔËÏÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÚÕß¡ÖÕØËÃÝÇÑÄÓÎÑÇÏÔÇÔÏ×ÛËÏÝ
ÚÕÔÑÇØÑÃÔÕÔÇÓËÍÇÒ×ÔËÏÓÁÙÇ
ÙÕßÑÇÏÔÇÇØÔËÃÙÇÏÔÇÖÇÝÙÚÕÔ
ÍÏÇÚØÄÍÏÇÚÃÌÕÈ¦ÙÇÏÚÎÊÏ¦ÍÔÜÙÎÒÖÃàÜÖ¦ÔÚÜÝÔÇÖËÏÙÚÕÆÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ

Επίδειξη ισχύος
με μεγάλη παρέλαση
και αναφορές στον Μάο

Απολογισμός

ÛËÏÇËÔÚßÖÜÙÏÇÙÓÕÆÚÕßËÍÞ×ØÏÕß
ÇÑØÕÇÚÎØÃÕßÖÇØ¦ËÑÌÕÈÏÙÓÕÆÚÎÝ
ÊÏËÛÔÕÆÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÓËÚÎÔßÖÕÈÄÙÑÕßÙÇÇÖËÏÒÂÄÚÏÎ ÃÔÇËÃÔÇÏ
ËÚÕÏÓÕÖÄÒËÓÎ©ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÓËÚÏÝÎÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÕß
ËÑÃÔÕßÇÖÄÚÕßÝÇÑÚÏÈÏÙÚÁÝÚÕß
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÑÇÏÕÏÖ¦ÍÏËÝËÙÚÃËÝ
ÁÔÚÇÙÎÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÖÒÂÚÚÕßÔÚÕÍÄÎÚØÕÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏ
ÑÇÛÏÙÚÕÆÔÇÔÇÍÑÇÃÇÚÁÚÕÏÇËÖÃÊËÏÐÎ
ÏÙÞÆÕÝËÑÓÁØÕßÝÚÕßÏ¶ÚÎÊËÆÚËØÎÓËÍ¦ÒÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÖÇØÁÒÇÙÎÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕß
ÓËÙÚÄÞÕÚÎÒÇáÑÂÙßÙÖËÃØÜÙÎ
ÇÒÓÇÚ×ÊÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÁÞËÏÓËÔ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓËÍ¦ÒÎÝ
ÓËÙÇÃÇÝÚ¦ÐÎÝÙÚÎÞ×ØÇÕÏÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÄÓÜÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔËÏÊÏÑ¦ÚÕ
Þ¦ÙÓÇÓËÚÇÐÆÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝÑÇÏÊßÚÏÑÂÝ ÃÔÇÝ

H γενιά του ’80
©ÙÕÏÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕß ÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÕß
ÑÏÔÂÓÇÚÕÝËÑÊÎÓÕÑØÇÚÏÙÓÕÆÓËÍ¦ÒÜÙÇÔ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËÃÔÇÏ
ËÛÏÙÓÁÔÕÏÙÚÕÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÙÓÄ
ÇÖÕÒÃÚÏÑÕÏÑÇÏÖÇÚØÏ×ÚËÝÞÜØÃÝÏÊÏÇÃÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÔÚÏÛÁÚÜÝÎÈÇÙÏÑÂÓÁØÏÓÔ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏÔÇÍÃÔÕßÔ
ÖÒÕÆÙÏÕÏÒÒÜÙÚËÜÝÇÑÚÏÈÏÙÚÁÝ
ÂßÖËØÇÙÖÏÙÚÁÝÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙßÔÂÛÜÝ
ÙÚÎÌßÒÇÑÂßÚÂÎÍËÔÏ¦ÛËÜØËÃ
ÖÜÝÄÚÏÁÞËÏÚÕÑÁØÊÏÙËÓËÑÄÖÕ
ÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝÑÇÏÎ ÃÔÇÄÒËÝÚÏÝ

EPA / HOW HWEE YOUNG

Οι στόχοι του προέδρου Σι Τζινπίνγκ
Στη σκιά ÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÙÚÕ²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÎÔÎ
©ÑÚÜÈØÃÕßÙÚÕËÑÃÔÕÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÖÇØÁÒÇÙÎÍÏÇÚÇÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÎÔÃÊØßÙÎÚÎÝÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÂÝ ÃÔÇÝÚÕß¡¦Õ¬ÙËÚÕÆÔÍÑÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÞ×ØÇÝ
Ï¬àÏÔÖÃÔÍÑ
ÚÇÔÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝ!§ÁÕÏÊÏÎÖËÏØÜÚÏÑÕÃ
ÖÆØÇßÒÕÏÕÏ+-ÑÇÏKYVULZÓËÍ¦ÒÎÝÇÑØÃÈËÏÇÝÂÚÇÔÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇ
ÔÁÇÄÖÒÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔËÖËÚËÏÇÑ×ÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÍËÓ¦ÚÜÔÇÖÄÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÕÔ
¡¦ÕÊÏÊ¦ÍÓÇÚÇÚÕß¡ËÍ¦ÒÕß¬ÏÓÕÔÏÁØÎÑÇÏßÖËØÂÌÇÔÇ[^LL[Z ÏÔÁàÜÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔ©ÖØÄËÊØÕÝÏ
ËÃÖËÄÚÏÑÇÓÃÇÊÆÔÇÓÎÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÑÒÕÔÃÙËÏÚÎÔ ÃÔÇÑÇÛ×ÝËÖÏÛËÜØÕÆÙËÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÖÇØÁÒÇÙÎÙÚÎÔ
ÖÒÇÚËÃÇ¬ÏËÔÇÔÓÁÔßÖÄÚÕÈÒÁÓÓÇ
ÚÕß¡¦Õ ÇÓÃÇÊÆÔÇÓÎÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÕÔÑÏÔËàÏÑÄÒÇÄ
ÑÇÏÚÕÁÛÔÕÝÇÖÄÚÎÔÖÕØËÃÇÖØÕÝ
ÚÇËÓÖØÄÝ®ÚÄÔÏÙËÕ ÏÔÁàÕÝÎÍÁÚÎÝ
ÙËÓÏÇÙÆÔÚÕÓÎËÔÇØÑÚÂØÏÇÕÓÏÒÃÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÖÕßØÍËÃÕÛÔÏÑÂÝ
ÓßÔÇÝÖËØÃÖÕßÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ
ÓÁØÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆËÐÕÖÒÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÇËØÕÙÑ¦ÌÎÙßÓÓËÚËÃÞÇÔ
ÙÚÎÔÖÇØÁÒÇÙÎÚÏÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÙßÓÓËÚËÃÞËÁÔÇ
ÞØÜÓÇÚÏÙÚÄÖÒÂÛÕÝÖÕÒÏÚ×ÔÇÖÕÚËÒÕÆÓËÔÕÇÖÄÇÍØÄÚËÝ
ÑÇÏÍÏÇÚØÕÆÝÓÁÞØÏËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÝ
ÑÇÏÌÕÏÚÎÚÁÝ
ÔÇÒßÚÁÝÇÖÁÊÜÙÇÔÚÏÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦-

ÒËÃÉÕßÓËÑÇÏÇßÚÄÃÔÇÏÁÔÇËÃÊÕÝÊÏÇÙÚØÕÌÂÝÔÇÙßÔËÞÃàÕßÓË
ÚÏÝËÐÕØÆÐËÏÝÁÙÚÜÑÇÏÍÏÇÌßÙÏÑÄ
ÇÁØÏÕØÁÖËÏÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÓË
ÇÓÁÙÜÝ ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÁØÞÕÓÇÏ
ÙÚÎÞ×ØÇÙÇÝÛßÓ¦ÓÇÏÖÄÙÕÚËØ¦ÙÚÏËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÁÞËÏÎÒÒ¦ÊÇÍÏÇÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÎÝÎÒÏÇÑÂÝ
ËÔÁØÍËÏÇÝ©ÑÄÙÓÕÝÔÕÓÃàËÏÄÚÏÕÏ
ßÊØÕÍÕÔ¦ÔÛØÇÑËÝÛÇÌÁØÕßÔÍØÂÍÕØÕÞØÂÓÇÇÒÒ¦ËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝ
ÄÚÏÙËÞØÄÔÏÇÚÕÖËÚØÁÒÇÏÕÊËÔ
ÛÇÇÖÕÚËÒËÃÖÎÍÂËÙÄÊÜÔ

Την 1η ΟκτωβρίουV³(É~ËÉ¨³Ò³i~Ñ³Ñ¬ÆT¨Ì{ÑÑÌ³iËÙ¨Èi³iØ~ÐÐÈ{³{~ÊØËÑØVÐÉ³iÐÉoÑÜÖ³É¨i³¨Ñ³{³{~ÊÑ¨ÓÜÑi³i{³¨ËÑ³iØT¨ÑØVÌÈÑ¨È{Ò³i~Ñ{Ó{Ù{iÉ{¨³{~ËÖ¨ÑÈÜ{m

Αναλυτές απέδωσαν τις
εκδηλώσεις περισσότερο
στην προσπάθεια
εντυπωσιασμού
του εγχώριου ακροατηρίου παρά εκφοβισμού
της διεθνούς κοινότητας.
ÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÝÚÎÝ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙË
¦ØÛØÕÚÎÝÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇALP[Î¢Ø¦ÔÑÇÕß ÏÔÁàÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝÑÇÏÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝÎ
ÕÖÕÃÇÄÓÜÝÍØ¦ÌËÏÚÇÑËÃÓËÔ¦ÚÎÝ
ÓËÉËßÊ×ÔßÓÕ
(ÔÚÕÔÊØÄÓÕÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔËÍÑÇÏÔÃÇÙËÕ§ÚËÔÍÑÏÇÕÖÃÔÍÑÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕß¡¦Õ
ÕÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇßÚÕÖØÕÈÒÎÛËÃ

ÙÂÓËØÇÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÝÎÍÁÚÎÝÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏ
ÔÇßÖÕÈÇÛÓÃÙËÏÚÎÔßÙÚËØÕÌÎÓÃÇ
ÚÕß§ÚËÔÍÑÇÔÇÚØÁÞÕÔÚÇÝÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÕÔ¡¦Õ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÓÔÎÓÄÔËßÙËËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÚÕÔÏÊØßÚÂÚÎÝ
ÇáÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕßËÔ×ËÖÏÞËÏØËÃÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙËÏÔÁÇÖØÕÙÜÖÕÒÇÚØÃÇÇÔ¦ÒÕÍÎ
ËÑËÃÔÎÝÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß¡ËÍ¦ÒÕß
¬ÏÓÕÔÏÁØÎ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÝÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÏÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔÓËÚÇÊÄÙËÜÔÐÁÔÜÔ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑ×ÔÑÇÔÇÒÏ×ÔÖØÇÑÚÏÑÁÝ
ÄÖÜÝÎÚÏÓÜØÃÇÑÇÛÎÍÎÚ×ÔËÖËÏÊÂ
ÊßÙÌÎÓÕÆÔÚÕÔØÄÒÕÚÕß ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ ÃÔÇÝÂÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÓÎËÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙßÍÍØ¦ÓÓÇÚÇÛßÓÃàÕßÔÁÔÚÕÔÇËÑËÃÔËÝÖÕß
ËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÔËÖÃ¡¦Õ¬ÎÔÃÊÏÇ

ÙÚÏÍÓÂÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖØÄÙÌÇÚÎ
ÇÔ¦ÒßÙÎÚÕß-VYLPNU(MMHPYZÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÏÔÙÚÏÚÕÆÚÇËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÇÙÚÕÔÏÑÇÏÇÔÇÖÇØ¦ÍÕßÔÚÎÛËÜØÃÇÚÕßÖÕßËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂÜÝ©Ï
ÙÑÁÉËÏÝÚÕßÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÍÏÇÚÕÔ
ÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄÓËÑÏÔËàÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÓÏÇÔÁÇËÖÕÞÂ®¬ÁÒÕÝ
ÓÏÇÔÁÇËÌÇØÓÕÍÂÍÏÇZTHY[WOVULZ
ßÖÕÈ¦ÒÒËÏÙËÓÁÒÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦ËØÜÚÎÓÇÚÕÒÄÍÏÇÍÏÇ
ÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÑÇÏÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝ
ÖÏÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕß
ÖØÕÜÛËÃÕÏÙßÔÊß¦àÕÔÚÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÊÏËÃÙÊßÙÎÑÇÏÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇËÃÔÇÏÚÕÌÏÒÄÊÕÐÕÙÞÁÊÏÕ
¡ÃÇà×ÔÎ,ÔÇÝÊØÄÓÕÝ®ÖÕßÛÁÒËÏ
ÔÇÇÔÇÈÏ×ÙËÏËÓÖÕØÏÑ¦ÚÕÔØÄÓÕ
ÚÕß¡ËÚÇÐÏÕÆÙßÔÊÁÕÔÚÇÝÚÎÔ ÃÔÇÓËÚÏÝÇÍÕØÁÝÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝÙÃÇÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÏÚÎÝÌØÏÑÂÝ

Τα πρώτα ³¨{Ò³ÑT¨Ì{Ñ
³iØ~È¨{Ñ¨TËÑØ³ÈÐÐÈ{³{~ÖÌÐÐÑ³ØËÑØÈTÒÑ³{Ð³Ñ{ÐÉÑ¨i³{~Ì³¨ÌV
ÑÈ³ÌÌÐØ×ÉËÜÉ³Ñ{~È¨ËØ³ÑÌiT³iØ(Ü{³{³{~ÊØ ÑÒ³ÑiØ
Ñ{ÌÐØVÙÉÉ¨Ì~É{³
o{Ñ³¨É{ØTÑÐÓÉØÙÉ~ÑÉ³ËÉØåÌ³mÓØ
³¬VTV³³ÌÌÊÂÉ¨Ño¨Ñ×Ê
~Ñ{ÑÒoiÑÈÂÊÚi~É
ÑÌ¸ÆÉ®®VÉ³
¨ÙÌ~{ÐÇÊØÉ~³{ÒTÚi~ÉÑÌ³ÑmT¨Ì{Ñ
³Ñ®m ¨ÌÙØÑÈ³Ê
¨É³ËÐÑÉÒÜÜ³É³
ÓÙÑ×Øo{Ñ³ÐÉ³Ñ¨¨ÈÚÐ{³{~Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑ³È
³Éo~:{ÑËo~~Ñ{³Ñ
{~Ð{~ÒÑËoÐÑ³ÑV
ÈÙÊoiÑ³i³ÑTÉËÑ
{~Ð{~ÊÑÒ³ÈÂi³iØ
T¨ÑØ³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑmÆ
T¨Ì{Ñt0Ñ¨³Ñ¬ÆT¨Ì{Ñ³iØÑÍ~ÊØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØÐ¨ÉË¨ÒoÐÑ³{Ñ
Ó×É¨Ñ³ÑTÉËÑÑÒ³ÈÂiV
ÙÉÓ³ÈTÑÌÐØÑ¨Ò
É¨{¨{ÐÓiÉÈiÐÉ¨ËÑ
0¨ÑiËÑ¨ÓÉ{Ñ
ÑÈÂÊÉ{³ÐÓÉ{ÌÙiÐÑVÑÜÜÒ~Ñ{ÑÈÜ{ÊÉ{³i(¨³KÈÜËÑ¡ËÑ
=iw ÑØÛ¨ÌÐØ¢åÈ³Ë{³ÌT{Ð¨ÖÑ
É{³ÉÈTÚÖÐÌÉÓÑ
É{¨i{~ÌV³ÑÚÉ¨ÌÉ¨{KÒÜÜ${{ÓÇ{ioÓ³ÉØ
³ÂÓ¨ÈÑÈ³Ì(¨ÓÉ{
ÑÜØÑÉËÈ³iÛÖiÌ³{Ì³Ø³ÂÓ¨ÈuV
É{iÐÑËÉ{ÉÒ¨Ú¨³È
Óo{È={V~ÑÚioi³ÊØ
${~Ð{~³X
-Rvk RxR©

A PROJECT BY

MAIN SPONSOR

THE CLUMSIES

PALAIA PINEZA

BABA AU RUM

ZONKEY

THE GIN JOINT

BOTTEGA AMARO

NOEL

THE GYM

A FOR ATHENS

JOLLY JOKER

42

OLD MARKET ST.

UPUPA EPOPS

LIBRARY BAR/
GIN GARDEN

ATHENS
ATHENS
ATHENS

NICOSIA
NICOSIA
NICOSIA

ATHENS
ATHENS
ATHENS

NICOSIA
NICOSIA

LARNACA

ATHENS

ODORI

LIMASSOL

MADAME

ATHENS

LIMASSOL

#cocktailfestcy
SPONSORS

22

O

ΚΟΣ Μ ΟΣ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019

Μετωπική του Τραμπ
με τους Δημοκρατικούς

Στην τελική ευθεία
η διαπραγμάτευση
για το Brexit

Απειλούμενος με καθαίρεση, ο πρόεδρος καλλιεργεί εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα

17 Οκτωβρίου το κρίσιμο συμβούλιο

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Καθώς η ÑÇÚÇÒÎÑÚÏÑÂÎÓËØÕÓÎÔÃÇÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕß
ÚÎÝÎÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÖÒÎÙÏ¦àËÏ
ÕÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÑÇÏÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÔÚÇÚÏÑÂÌ¦ÙÎÚÄÞÕÝÚÕß
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔËÃÔÇÏÔÇËÖÏÚÆÞËÏÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔÑÇÏ
ÇßÚÂÔÇËÍÑØÏÛËÃÇÖÄÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕßÒÂÖØÕÚÕÆËÔËØÍÕÖÕÏÎÛËÃÕÔÄÓÕÝÖÕßßÖÕÞØË×ÔËÏ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÇÔÇÈ¦ÒËÏÚÕ
)YL_P[¬ÕËÍÞËÃØÎÓÇÌÇÃÔËÚÇÏÚÏÚ¦ÔÏÕÊËÊÕÓÁÔÕßÖØ×ÚÕÔÄÚÏÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇØËÚÇÔÃÇÝÊËÔ
ÌÇÃÔËÚÇÏÙÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇÑÇÏÊËÆÚËØÕÔÄÚÏÙÚÎÙÆÔÚÕÓÎÛÎÚËÃÇ
ÚÕßÕ¬àÄÔÙÕÔÊËÔÁÞËÏÑËØÊÃÙËÏ
ÕÆÚËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÕÑÚ×ÉÎÌÕÌÕØÃËÝÖÕßÁÞËÏÌÁØËÏÙÚÎÕßÒÂ
ÚÜÔ ÕÏÔÕÚÂÚÜÔ
ÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓË
ÚÎÔÚÕÇÍÑ¦ÛÏ®ËÔÚÕÖÃàËÚÇÏÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦ÙÚÏÝ
ÊËÏÔÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÐÄÊÕßÍÏÇÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÎÝØÒÇÔÊÃÇÝÖØÄÚÇÙÎ
ÖÕßÑÇÚÁÛËÙËÕ¬àÄÔÙÕÔÚÎÔ
¬ËÚ¦ØÚÎÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÓËÚ¦ÚÕ
)YL_P[ÙÚÕÔÇÍØÕÚÕÊÏÇÚØÕÌÏÑÄ
ÚÕÓÁÇÑÇÏÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÛÇÏÙÞÆÕßÔÑÕÏÔ¦
ÖØÄÚßÖÇÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÎÙÃØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓËÚÇÚÄÖÏÙÎ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÈØËÚÇÔÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÇÒÒ¦ÊËÔÒÆÔËÏÚÕÛÁÓÇÚÜÔÚËÒÜÔËÏÇÑ×Ô
ÙÚÇÛÓ×ÔÖÕßÛÇÑ¦ÔÕßÔÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÝ
ÙÚÎÔØÒÇÔÊÃÇÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ËÐÄÊÕßÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÑÕÏÔÂÇÍÕØ¦ÚÕÛÁÓÇÇßÚÄÕ
¬àÄÔÙÕÔÑÇÚÁÛËÙËÓÏÇËßÌ¦ÔÚÇÙÚÎÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÊÏÇÙÖÕØ¦ÚÜÔ
ÚËÒÜÔËÏÇÑ×ÔÙÚÇÛÓ×ÔÙËÓÏÇ
à×ÔÎÊÁÑÇÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔËÑÇÚÁØÜÛËÔÚÜÔÙßÔÄØÜÔ×ÙÚËÔÇ
ÓÎÔËÃÔÇÏÕØÇÚÄÚÕÙÆÔÕØÕÊÏ¦
ÍßÓÔÕÆÕÌÛÇÒÓÕÆ¬ÕÖ×ÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÑ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏÕÞÜØÃÝÚÕÖÁØÇÙÓÇÇÖÄÚÇ
ÚËÒÜÔËÃÇÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÖØÕÇÏØËÚÏÑÄ®ÊËÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝ ßØÃÜÝ
ÄÓÜÝÊËÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÖ×ÝÛÇ
ÊÏÇÚÎØÎÛËÃÎØÒÇÔÊÃÇÜÝËÔÏÇÃÕÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÞ×ØÕÝÇÌÕÆ
ÍÏÇÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÚÇËÓÖÕØËÆÓÇÚÇÇÖÄÚÕÁÔÇÚÓÂÓÇÚÕßÔÎÙÏÕÆÙÚÕ¦ÒÒÕÛÇÖËØÔÕÆÔÇÖÄ

Η 25η ÕßÒÃÕßÐÎÓÁØÜÙËÓËÑÇÒÕÆÝ
ÕÏÜÔÕÆÝÍÏÇÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
¡ÃÇÎÓÁØÇÔÜØÃÚËØÇÕªÄÓÖËØÚ
¡ÏÕÆÒËØËÏÊÏÑÄÝÇÔÇÑØÏÚÂÝÍÏÇÚÎ
ÛØßÒÕÆÓËÔÎØÜÙÏÑÂÇÔ¦ÓËÏÐÎÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕßËÃÞËÚËÒËÏ×ÙËÏ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÂÚÕßÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕ
ÞÜØÃÝÔÇÖØÕÙÑÕÓÃÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÕËÔÕÞÕÖÕÏÎÚÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÍÏÇÚÕÔÖØÄËÊØÕ©ÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÂÚÇÔÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÕÏÑÇÛ×Ý
ÎÖÕÒÆÑØÕÚÎßÖÄÛËÙÎÁÓÖÇÏÔËÙÚÕ
ÇØÞËÃÕÑÇÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÚÕß¬ØÇÓÖÓËÚÕËØ×ÚÎÓÇÚÎÝ
ÑÇÛÇÃØËÙÎÝËÐÕÙÚØÇÑÏàÄÚÇÔÙÚÏÝ
ËÒÒÎÔÏÑÁÝÑÇÒÁÔÊËÝÒÒ¦ÕÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÓËØÏÑÂÝÇÖÁÊËÏÐË
ÍÏÇÔÏÕÙÚÂÌÕØ¦ÄÚÏÊËÔÁÞËÏÊËÏÔÄÚËØÕÇÔÚÃÖÇÒÕÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÊÏÇÖØ¦ÚÚÕÔÚÇÝÚÕÖÏÕ
ÇÙßÍÞ×ØÎÚÕÒ¦ÛÕÝÚÎÝÙÆÔÚÕÓÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÑÇØÏÁØÇÝ
ÚÏÝ ÖÓÙÂÑÜÙËÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÇÖÄÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑØÃÙËÜÔÖÇØÕßÙÃÇÑÇÏ¦ÒÒÜÔ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÍÏÇÔÇÙßÔÕÓÏÒÂÙËÏ
ÓËÚÕÔ©ßÑØÇÔÄÕÓÄÒÕÍÄÚÕßÕÒÕÔÚÃÓÏØËÒÁÔÙÑÏÑÇÏÔÇÚÕßàÎÚÂÙËÏ
ÓÃÇÞ¦ØÎ®!ÔÇËØËßÔÂÙËÏßÖÕÚÏÛÁÓËÔÇÙÑ¦ÔÊÇÒÇÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ
ÚÁÜÝÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕß¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔ

Αναζητεί σωσίβιο από
Κίνα, Ουκρανία και
Αυστραλία, στην προσπάθειά του να αμαυρώσει τον Μπάιντεν.
ÃÙÜÝÚÕßÖÒÁÕÔÇÐÏÄÓÇÞÕßÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÚÕßÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÕßÑÇÏÚÕßÍÏÕßÚÕß²¦ÔÚËØÕ
ÕÖÕÃÕÝÊÏËÚÁÒËÙËÓÁÒÕÝÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÕßÑØÇÔÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßßÖÄÛËÙÎ
ÈÍÂÑËÙÚÕÌÜÝÞ¦ØÎÙËÑÇÚÇÍÍËÒÃÇÇÔÇÒßÚÂÚÎÝ*0(ÑÇÏ×ÛÎÙËÚÎ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÖØÄËÊØÕÚÎÝÕßÒÂÝ
§¦ÔÙÏËÒÄÙÏÎÕÖÕÃÇÓÁÞØÏÚÄÚË
ÂÚÇÔËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÂÔÇÊÏÇÈËÃÚÕÔ
ªÕßÈÃÑÜÔÇÑÇÏÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÁØËßÔÇ
ÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÖØÕÁÊØÕß

Ερμηνεία
×ÝÔÇËÐÎÍÂÙËÏÑÇÔËÃÝÓÏÇÚÄÙÕ
ÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦"
ØÑËÚÕÃÇÔÇÒßÚÁÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔ
ÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÞÜÔÁÉËÏ
ÚÎÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÎÝÔÃÑÎÝÚÕßÚÕ
ÑÇÏÄÚÏÚÕßÁÞËÏÍÃÔËÏÁÓÓÕÔÎ
ÏÊÁÇÔÇÙßÔÚØÃÉËÏÄÒÕßÝÄÙÕÏËÔËÖÒ¦ÑÎÙÇÔÙÚÏÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÁØËßÔËÝ±ÖÄÇßÚÄÚÕÖØÃÙÓÇàÂÚÎÙËÚÏÝ
ÖØÕ¦ÒÒËÝÇÔ¦ÒÕÍÎÞ¦ØÎ®ÇÖÄÚÕÔ
ÏÔÁàÕÎÍÁÚÎÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÕÖÕÃÕßÕßÏÄÝ¡Ö¦ÏÔÚËÔËÃÞË
ËÖÃÙÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÕÔßÙÚØÇÒÄ
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Η διαστημική περιπέτεια του Ελον Μασκ
Δημιούργησε αστρόπλοιο το οποίο θεωρεί ότι θα μπορέσει να πραγματοποιήσει ακόμη και επανδρωμένη πτήση στον Αρη
Του KENNETH CHANG
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Δοκιμαστική εκτόξευση,
άλλου, μη επανδρωμένου πυραύλου
της εταιρείας του Μασκ
κατέληξε σε έκρηξη
του διαστημοπλοίου
στα μέσα Απριλίου.
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Οι «ναζί των κυμάτων» στις θάλασσες της Καλιφόρνιας
Τα φαντάσματα του παρελθόντος σε μια πολιτεία όπου οι αντισημιτικές επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 27% την περίοδο 2017-2018
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Τον περασμένο
Μάιο, στο Νιούπορτ
Μπιτς, μαθητές
οργάνωσαν ένα παιχνίδι
χρησιμοποιώντας
κόκκινα ποτήρια με
χαραγμένες σβάστικες.
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των απομνημονευμάτων «Caught
Inside: A Surfer’s Year on the
California Coast».

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 6 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι ΟΥ 2 0 1 9

Νοικοκυρεμένη και παθιασμένη
Η νέα Ανόρθωση του Κετσπάγια κέρδισε τις εντυπώσεις στις πρώτες αγωνιστικές
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Μετά τις τέσσερεις πρώτες αγωνιστικές του Παγκύπριου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, αρχίσαμε σιγά, σιγά να βγάζουμε
τα πρώτα συμπεράσματα μας για
την δυναμικότητα και την προοπτική των δώδεκα ομάδων. Η
Ανόρθωση με την καθοδήγηση
του αποφασισμένου και διψασμένου για την επιτυχία Τιμούρ Κετσπάγια, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τις καλές εμφανίσεις
της και την γενικότερη, εξαιρετική
εικόνα της. Με τρεις νίκες και
μια ισοπαλία (με την ΑΕΛ) και
απολογισμό τερμάτων 7 υπέρ και
2 κατά, μοιράζεται την πρώτη θέ







Ο αναγεννημένος
Ράγιος οργανώνει το
παιχνίδι, δημιουργεί
και σκοράρει, ενώ ο έμπειρος Σίντελφεντ είναι
ο ηγέτης της ομάδας.
ση της βαθμολογίας με την Ομόνοια η οποία επίσης έδειξε πολύ
θετικά στοιχεία.

Αυτοί που ξεχώρισαν
Η νέα Ανόρθωση είναι ομάδα
με την σφραγίδα του Τιμούρ Κετσπάγια ο οποίος εμπνέει και καθοδήγα τους παίκτες του οι οποίοι
παίζουν και για τον προπονητή
τους και αυτό έχει τεράστια σημασία. Από τους ποδοσφαιριστές
της «Μεγάλης Κυρίας» ξεχωρίσαμε
τους ακόλουθους τέσσερεις. Ο Ράγιος είναι αναγεννημένος και κάνει
όσα δεν έκανε πέρσι. Οργανώνει
το παιχνίδι, δημιουργεί και σκοράρει. Ο έμπειρος Σίντελφεντ είναι
ο πραγματικός ηγέτης της ομάδας.
Ο Λόρια είναι πολύ σταθερός και

Η φετινή Ανόρθωση είναι ομάδα με την σφραγίδα του Τιμούρ Κετσπάγια ο οποίος εμπνέει και καθοδήγα τους παί-

κτες του, οι οποίοι παίζουν και για τον προπονητή τους.

εμπνέει σιγουριά. Από τους παίκτες
που κάνουν την διαφορά είναι και
ο Κωστάκης Αρτυματάς. Τα δίνει
όλα σε κάθε παιχνίδι και οι φίλοι
της Ανόρθωσης τον λάτρεψαν από
την αρχή.
Η ομάδα του Τιμούρ ξεχωρίζει
για την πολύ καλή οργάνωση στο
παιχνίδι της. Βγάζει εικόνα ομάδας
νοικοκυρεμένης και δουλεμένης
προκειμένου να φτάνει στην ουσία
χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα
και την τεχνική των παικτών της.
Είναι μια ομάδα που ξέρει τι θέλει
στον αγωνιστικό χώρο και το πιο
σημαντικό το πώς μπορεί να φτάσει
στο ζητούμενο. Με την υποστήριξη
των χιλιάδων Ανορθωσιατών οι
οποίοι επιστρέφουν μαζικά στο
«Αντώνης Παπαδόπουλος» η Ανόρ-

θωση αποκτά όλο και μεγαλύτερη
προοπτική. Σε αυτή τη νέα προσπάθεια για επιστροφή των «κυανολεύκων» της Αμμοχώστου στη
διεκδίκηση τίτλων και διακρίσεων,
στην επιστροφή τους σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, υπάρχουν
αρκετά στοιχεία που προδιαγράφουν ότι αυτή η χρονιά θα είναι
πολύ διαφορετική και ότι κάτι πολύ
μεγάλο αρχίζει ξανά για τον πιο
ιστορικό σύλλογο του τόπου μας.

Βιαστικοί και υπερβολικοί
Συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο,
«πέφτουν» έξω κάθε χρόνο πολλές
από τις εκτιμήσεις και προβλέψεις
του καλοκαιριού, δεν αναμένεται,
ωστόσο, να αλλάξει αυτή η συμπεριφορά των φιλάθλων - οπαδών.

Συμβαίνει, λοιπόν, και φέτος, αυτή
τη φορά για την Ανόρθωση. Πολλοί, απ’ όσοι αυτή την περίοδο μιλούν για την... «Κυρία που έρχεται
από το χθες, την έτοιμη για μεγάλα
πράγματα Ανόρθωση...» και άλλα
τέτοια. Ήταν οι ίδιοι που με αφορμή φιλικά και προπονήσεις προέβλεπαν το καλοκαίρι πως «μια
από τα ίδια θα παρουσίαζε και φέτος» η ομάδα της Αμμοχώστου και
πως «αμφίβολη ήταν η παρουσία
του Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο
μέχρι τα Χριστούγεννα»! Γιατί
ποτέ δεν θα μάθουμε πως «καθρέφτης» είναι το γήπεδο και αξιόπιστο
δείγμα μόνο οι επίσημοι αγώνες.
Γιατί και το χρόνου κάπως έτσι θα
εξελιχθεί το σκηνικό, με άλλους,
ίσως... πρωταγωνιστές.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Τρελός…

Για τον Απόλλωνα είναι η καλύτε-

ρη δυνατή λύση. Για την καριέρα
του, όμως, μπορεί και όχι. Η απόφαση τού Σωφρόνη να επιστρέψει
στην ομάδα που αγαπά τον συνδέει ακόμη περισσότερο. Και στην
πορεία δύσκολα θα μπορεί ν’
απαλλαγεί απ’ αυτό, καθώς Σωφρόνης και Απόλλωνας είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες.

* * * * *

Ιβάν Βουκομάνοβιτς

Τέσσερα παιχνίδια στον πάγκο, μία

νίκη, μία ισοπαλία και δύο ήττες.
Ελαφρυντικό για τον Ιβάν Βουκομάνοβιτς πως μπήκε από την αρχή
στα… βαθιά με τρία σερί εκτός
έδρας ντέρμπι. Ελαφρυντικό και
κάποια σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα, τα οποία δυσκόλεψαν το
έργο του. Το θέμα, ωστόσο, είχε να
κάνει με την αγωνιστική εικόνα του

Απόλλωνα. Καμία βελτίωση από το
πρώτο μέχρι το τέταρτο παιχνίδι,
απεναντίας η κατάσταση έδειχνε
να χειροτερεύει. Προσθέστε και
τις… άστοχες δηλώσεις του κυρίου
Βουκομάνοβιτς περί τραυματισμών
και φυσικής κατάστασης, μετά το
ντέρμπι στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και το συμπέρασμα βγαίνει
εύκολα. Σε χρόνο ρεκόρ η διοίκηση
Νίκου Κίρζη προσέλαβε και απέλυσε τον Σέρβο προπονητή, η δεύτερή της κίνηση, ωστόσο, και φυσιολογική ήταν και απόλυτα αναγκαία!

* * * * *

Μπεν Σιμόν - Απόλλωνας
Καθόλου τυχαία δεν ήταν η είδηση

περί ενδιαφέροντος του Απόλλωνα για τον Μπεν Σιμόν. Ο Ισραηλινός διατηρεί άριστη σχέση με τον
Νίκο Κίρζη, ενώ και οι διεθνείς του
Απόλλωνα έχουν την καλύτερη
άποψη για τον ομοσπονδιακό προ-

πονητή. Κάπου, όμως, σκάλωσε το
θέμα… μπορεί και στο οικονομικό.

* * * * *

Αν δεν γίνει σούσουρο…
Είναι δεδομένο πλέον στα ποδο-

σφαιρικά μας πράγματα, πως αν
δεν βρεθεί κάποιος να φωνάξει
και να αναδείξει ένα θέμα δεν
πρόκειται ποτέ να αλλάξει κάτι. Η
συζήτηση που άνοιξε για τους Κύπριους έφερε τις ποινές, η συζήτηση για τις αναβολές φέρνει τροποποιήσεις, η κουβέντα για το
σούπερ καπ φέρνει την εκ νέου
μετάθεσή του και πάει λέγοντας.
Ακόμα και για να μπουν κλιματιστικά σε κάποια αποδυτήρια κάποιος
έπρεπε να φωνάξει γι’ αυτό, όπως
έκανε ο Κετσπάγια! Για να μην τα
ρίχνουμε όλα στην ΚΟΠ που διοικεί το ποδόσφαιρό μας, όμως, ευθύνη έχουν μεγάλη και τα σωματεία που δεν αντιδρούν σε τίποτε,

αν δεν τους αφορά άμεσα. Αν δεν
μου αναβάλουν το δικό μου το παιχνίδι, δεν με νοιάζουν οι αναβολές, αν η δική μου ομάδα παίζει
Ευρώπη δεν με νοιάζει για το πρόγραμμα των άλλων κ.ο.κ.

* * * * *

Αυτοϋποβιβασμός

Άλλη μια αγωνιστική του πρωτα-

θλήματος διεξάγεται το τριήμερο.
Μετά ξανά διακοπή. Αύριο αρχίζει
προετοιμασία η Εθνική για τους
αγώνες με το Καζακστάν και τη
Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα
ήταν το Σούπερ Καπ! Οι συνεχείς
διακοπές είναι εγκληματικές για
τις ομάδες και υποβιβάζουν το
πρωτάθλημα και γενικότερα το κυπριακό ποδοσφαιρικό προϊόν. Αυτοϋποβιβασμός! Σε χώρες της Ευρώπης γίνονται εμβόλιμες αγωνιστικές ή αγώνες κυπέλλου! Εδώ
γιατί δεν το κάνουμε;

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ας μιλήσουμε για δημοσιογραφία
Θεωρήσαμε σωστό
να πέσουν οι τόνοι
για να εκφέρουμε
και εμείς την άποψή
μας. Να ολοκληρώσουν δηλαδή κάΤου
ποιοι τα μαθήματα
ΧΡΙΣΤΟΥ
δημοσιογραφίας
ΖΑΒΟΥ
που παρέδιδαν είτε
στα ραδιόφωνα, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
κουνώντας μάλιστα το δάχτυλό τους
προς τους «κακούς» επαγγελματίες.
Δεν γνωρίζω με ποιο υπόβαθρο
ή με ποια τεχνογνωσία, διάφοροι
εκπρόσωποι Τύπου και δυστυχώς
όχι ένας, φόρεσαν τη στολή του προφέσορα και έκαναν διάφορες υποδείξεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο δημοσιογράφος. Έψαξα
να βρω κείμενά τους, μια διατριβή
ή τέλος πάντων ένα άρθρο τους ονομαστικά και ομολογώ ότι δεν βρήκα
και τίποτα. Πιθανόν να μην είμαι
και τόσο καλός στο αντικείμενό μου,
η έρευνά μου να είναι λειψή και στο
τέλος να κριθώ ως απροβίβαστος.
Ας είναι... αναλαμβάνω την ευθύνη.
Το περιεχόμενο των μαθημάτων
τους ομολογώ ήταν πολύ σκληρό
και περιλάμβανε αυστηρή κριτική.
Για το ύφος, την παρουσίαση ή την
αξιολόγηση της είδησης, την αντικειμενικότητα, οι προφέσορες και
εκπρόσωποι Τύπου των εταιρειών
θέλησαν να βάλουν τα πράγματα
σε μια τάξη. Αυτό όντως είναι ενθαρρυντικό. Και εμείς απ’ αυτή τη
στήλη καταγράψαμε την ανησυχία
μας για την πορεία που ακολουθεί

το επάγγελμα δεκάδες φορές. Μόνο
που διακρίνω μια διαφορετική μεταξύ μας προσέγγιση για το ποιος
είναι ο κακός και ποιος ο καλός
επαγγελματίας.
Απ’ ό,τι κατάλαβα από τα μαθήματα των περασμένων εβδομάδων,
ανεπαρκής είναι ο δημοσιογράφος
που καταγράφει την άποψή του και
δεν την συμμερίζεται ο προφέσορας.
Ο καλός είναι αυτός που λειτουργεί
ως σκιώδης δημοσιογράφος και με
τεχνάσματα προωθεί τα συμφέροντα
συγκεκριμένης ομάδας και όχι αυτός
που υπογράφει το κείμενό του. Ο
καλός είναι αυτός που στέκεται χέρι-χέρι με τα κέντρα εξουσίας και
όχι αυτός που στέκεται απέναντι
τους. Η αξιολόγηση της είδησης γίνεται μόνο όταν παρουσιάζει κάτι
θετικό για την ομάδα και όχι για το
συλλογικό καλό. Για μερικούς δηλαδή, ένα ρατσιστικό, ανιστόρητο
και υπερ-εθνικιστικό κείμενο είναι
σημαντικότερο απ’ ό,τι η άποψη
των ψυχολόγων. Κάποιοι άλλοι δε
άριστοι μαθητές, κατά τους προφέσορες, αξιολογούν ως πρώτη είδηση
ανακοίνωση που καταφέρεται ονομαστικά σε δημοσιογράφους και
υποβαθμίζουν την ανακοίνωση της
Ένωσης Συντακτών. Θα μπορούσα
να γράψω για ακόμη πιο άριστους
μαθητές που κάνουν κυριολεκτικά
τεμενάδες στους προέδρους, αλλά
το επίπεδο είναι τέτοιο που δύσκολα
μπορεί να το φτάσω. Άσε κιόλας
που δεν είμαι καλός μαθητής... και
μάλλον δεν πληρώ τα κριτήρια των
«δασκάλων»...

Δεύτερη (τελευταία) ευκαιρία
Τελικά ο Σωφρόνης
Αυγουστή είναι ικανός να οδηγήσει τον
Απόλλωνα στην κορυφή ή εξακολουθεί
να υπολείπεται αυτό
το... κάτι, αυτό που
Του
δεν διέκρινε σε αυτόν
ΓΙΩΡΓΟΥ
η διοίκηση του ΑπόλΛΟΓΙΔΗ
λωνα, όταν πριν από
έναν μήνα έπαιρνε
την απόφαση να τον απομακρύνει;
Το μόνο σίγουρο είναι πως ο αντικαταστάτης του, έστω σ’ ένα μικρό
δείγμα τεσσάρων αγώνων, έδειξε
να υπολείπεται πολύ περισσότερα...
Έχει πολλές φορές αποδειχθεί,
πως εκτός από ποιότητα και ικανότητα στον αγωνιστικό χώρο, το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί και κατάλληλη διαχείριση, σωστές αποφάσεις, στην κατάλληλη στιγμή. Και
αν στον τελικό απολογισμό, τον ερχόμενο Μάιο, ο «καταστροφικός»
Σεπτέμβρης θα αποτελεί σημείο
αναφοράς για τον Απόλλωνα, η ευθύνη του Ιβάν Βουκομάνοβιτς θα
είναι πολύ λιγότερη απ’ αυτήν της
διοίκησης, γιατί στην ουσία παραδοχή του λάθους αποτελεί η απόλυση
- πρόσληψη Σωφρόνη Αυγουστή,
σε διάστημα μόλις 35 ημερών.
Στη θητεία του ο Σωφρόνης Αυγουστή έκανε σημαντικά λάθη, λίγα
έστω, αλλά καθοριστικά. Νίκος Κίρζης και Πέτρος Κονναφής είχαν κάθε
δικαίωμα, όπως και υποχρέωση, να
ψάξουν αυτό το… κάτι παραπάνω,
θέλοντας να αυξήσουν τις πιθανό-

τητες υλοποίησης του μεγάλου και
ανεκπλήρωτου για χρόνια στόχου.
Όχι όμως στο τέλος Αυγούστου,
αλλά στο τέλος της περσινής περιόδου. Αφού πίστευαν πως μπορούσαν
να βρουν κάτι καλύτερο ή δεν πίστευαν απόλυτα στον Σωφρόνη Αυγουστή, θα έπρεπε να επιχειρούσαν
την αλλαγή υπό πιο ομαλές συνθήκες. Εκτός και αν κάποιοι πιστεύουν,
πως η αιτία για την απομάκρυνση
Αυγουστή ήταν η αποτυχία πρόκρισης σε βάρος της Αϊντχόβεν...
Αν στο τέλος του πρωταθλήματος,
ο Απόλλωνας θα ψάχνει και θα αναπολεί τους μαζεμένους χαμένους
βαθμούς των πρώτων αγωνιστικών,
οι περισσότεροι θα θυμούνται τα…
πειράματα του Σέρβου τεχνικού.
Μην ξεχνάμε όμως, το πως φθάσαμε
στην… εποχή, σύντομη έστω, Ιβάν
Βουκομάνοβιτς. Με τη στήριξη και
ανανέωση της εμπιστοσύνης στον
Σωφρόνη Αυγουστή τον περασμένο
Μάιο, την απομάκρυνση του τρεις
μήνες αργότερα και την επιλογή
του Σέρβου προπονητή, μετά από
ψάξιμο πολλών ημερών και αξιολόγηση πολλών ονομάτων...
Υπάρχει ελπίδα για τον φετινό
Απόλλωνα. Σαφώς και υπάρχει. Αν
τα παθήματα έγιναν μαθήματα σε
θέματα διαχείρισης και στη δεύτερη
του θητεία, πολύ πιο έμπειρος πλέον,
ο Σωφρόνης Αυγουστή θα αποφύγει
λάθη σε κρίσιμα σημεία, αν σε κάποια
θέματα ρίξει νερό στο κρασί του
αναθεωρώντας φιλοσοφίες... τύπου
αυτός είμαι και δεν αλλάζω...
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
0,62%

X.A.
5,29%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-1,19%

0,34%%

-2,19%

-2,53%

-2,53%

BREXIT
Μεταφέρουν
το χρήμα
εκτός
Βρετανίας
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

-5,54%

0,28%

Κενά αέρος από τα λουκέτα εταιρειών

Συνεχίζεται το ντόμινο των αρνητικών εξελίξεων – Εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα ξεπεραστούν
Τα λουκέτα της Cobalt και της Germania, η κατάρρευση της Thomas
Cook και η αναστολή του πτητικού
προγράμματος της TUS Air, προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση και
ανησυχία στο τουριστικό πεδίο
της Κύπρου. Στο σκηνικό ήρθε

να προστεθεί η Cyprus Airways,
η οποία κινείται δικαστικώς κατά
του κράτους, λόγω της απόφασής
του να τερματίσει το σχέδιο αποζημίωσης προς τις κυπριακές εταιρείες λόγω του τουρκικού εμπάργκο. Πηγές από το Υπουργείο Οι-

κονομικών ανέφεραν ότι το σκεπτικό ήταν το να κρατηθούν ίσες
αποστάσεις τόσο από την Cobalt
όσο και από τη Cyprus Airways
από την στιγμή που το Υπουργικό
είχε ήδη αρνηθεί το αίτημα της
Cobalt. Το «όχι» στην εταιρεία

αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ενδεχομένως να αφορά ότι η εταιρεία
ήταν στα πρόθυρα χρεωκοπίας,
και μια τέτοια ενίσχυση θα ήταν
μάταιη. Η συνδεσιμότητα της Κύπρου δεν εξασφαλίζεται από τη
δραστηριοποίηση ενός κυπριακού

Ελικόπτερα-ταξί για εύπορους από την Uber

αερομεταφορέα, αλλά από την
ύπαρξη πολλών εταιρειών σχολιάζει η υπουργός Μεταφορών.
Θετικό παρά τα προβλήματα το
σκηνικό στον τομέα των αερομεταφορών εκτιμά η Hermes Airports. Σελ. 5

Μειώνει κόστος
και προσωπικό
η Τρ. Κύπρου
έως το 2021
Θα φύγουν 800 άτομα
Ανεβάζει ταχύτητα η Τράπεζα
Κύπρου για τα σχέδια εθελουσίας εξόδου που θα της μειώσουν το κόστος. Στόχος είναι
να αποχωρήσουν τουλάχιστον
800 υπάλληλοι έως το 2021. Με
το σχέδιο που έχει εξαγγελθεί
θα αποχωρήσουν 400, ενώ μέσα
στο 2020 θα παρουσιαστεί και
άλλο σχέδιο για αποχώρηση άλλων 400. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Λιγόστεψαν οι επιστολές,
αλλά αυξήθηκαν τα δέματα
Οι ηλεκτρονικές αγορές αύξησαν τον κύ-

κλο εργασιών των Ταχυδρομείων, ενώ λιγοστεύουν οι επιστολές. Το 2011 είχαν αποσταλεί 61,1 εκατ. επιστολές, ενώ το 2018,
40,9 εκατ. Στο πεδίο της αποστολής δεμάτων, το 2014 ο αριθμός ήταν 158.591 και το
2018 ανήλθε 216.068. Σελ. 6

Μειώθηκε
το ενδιαφέρον
των ξένων για
«διαβατήρια»

ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Μάιο και μετά

Αλλάζει ο χάρτης
της κτηματαγοράς
Επιπλέον έσοδα 500 εκατ. ευρώ αναμένε-

ται να έχει η ελληνική κυβέρνηση από την
ένταξη 7.500 περιοχών στο σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων στις αρχές του 2020. Οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν
μεγαλύτερο φόρο και ο χάρτης της κτηματαγοράς θα αλλάξει αισθητά. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,44%

0,05%

Γερμανία

-0,59%

0,00%

Γαλλία

-0,29%

0,00%

Ιταλία

0,82%

0,00%

Ισπανία

0,13%

-0,01%

Ιρλανδία

-0,05%

0,00%

Ελλάδα

1,32%

0,01%

Ην. Βασίλειο

0,47%

-0,04%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Μεταφορές με χρήση ελικοπτέρων μεταξύ της Νέας Υόρκης και του αεροδρομίου Κένεντι προσφέρει η Uber, ώστε να εξυπηρετήσει όσους έχουν
το χρήμα να παρακάμψουν την κυκλοφοριακή κίνηση και να μεταβούν στο αεροδρόμιο ή να αποχωρήσουν από εκεί. Απευθύνεται σε όλη την
πελατεία της εταιρείας συνολικά, ενώ μέχρι πρότινος αφορούσε τους πιο εύπορους πελάτες της. Σελ. 11

Σήματα κορεσμού στέλνει το
πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων. Η αυξημένη ζήτηση που
είχε παρατηρηθεί με την αγορά
πολυτελών ακινήτων για τον
σκοπό των διαβατηρίων άρχισε
να μειώνεται από τον περασμένο Μάιο. Την ίδια ώρα δεν αναμένεται να δοθούν άλλες άδειες
για πύργους, αφού με τους υφιστάμενους μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Σελ. 6

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των HOLGER SCHMIEDING ΚΑΙ KALLUM PICKERING*

Η Γερμανία πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις σε βάθος χρόνου
Η Γερμανία έχει αυξήσει τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων κατά τη διάρκεια της τελευταίας
πενταετίας χάρις στην άφθονη
ρευστότητα που έχει συγκεντρώσει, ενώ ήταν επιτακτική η ανάγκη για την αναβάθμιση των υποδομών της. Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα.
ακόμη και εάν έχουν ξεπεραστεί
όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια.
Ενα από αυτά είναι ποιος ακριβώς
θα αναλάβει να κάνει τη δουλειά.
Οι τιμές στον κατασκευαστικό
κλάδο έχoυν αυξηθεί, εν μέρει,
διότι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ετήσιας αύξησης των δαπανών για δημόσια
έργα –της τάξεως του 9,7%– το

α΄ εξάμηνο του 2019 απορροφήθηκε από την αύξηση των τιμών
κατά 5,9% στον κατασκευαστικό
κλάδο. Οπότε, σε πραγματικούς
όρους, η αύξηση των δημοσίων
δαπανών σε αυτόν τον τομέα περιορίστηκε στο 3,5%.
Η Γερμανία είναι ευλογημένη
με ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα
και αρνητικό κόστος δανεισμού.
Οπότε έχει τα δημοσιονομικά περιθώρια για να απορροφήσει την
ήπια ύφεση που έχει παγιδέψει
τη χώρα και έχει προκληθεί από
τις εντάσεις που επικρατούν στο
εξωτερικό. Είναι πολλοί οι αναλυτές που απευθύνουν έκκληση
για περαιτέρω αύξηση των δημόσιων επενδύσεων. Εν μέσω
ύφεσης, οι δημόσιες επενδύσεις

μπορούν να περιορίσουν το κενό
που δημιουργείται ανάμεσα στη
ζήτηση και την προσφορά. Οι
κλάδοι παραγωγής μηχανολογικού
εξοπλισμού και αυτοκινήτων, οι
οποίοι εξαρτώνται από τις εξαγωγές, είναι αντιμέτωποι με την
ξαφνική πτώση της ζήτησης.
Ωστόσο, ο κατασκευαστικός κλάδος δεν έχει αυτό το πρόβλημα.
Η διοχέτευση ακόμη περισσότερων δημόσιων πόρων θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αύξηση των
τιμών. Θα ήταν μια σπατάλη και
δεν θα συνέβαλλε αποτελεσματικά
στη στήριξη της οικονομίας.
Η Γερμανία θα πρέπει να δεσμευθεί με μακροπρόθεσμες
επενδύσεις εάν επιθυμεί να αναβαθμίσει τις υποδομές της και

να φέρει εις πέρας με επιτυχία
τη μετάβαση της χώρας στην καθαρή ενέργεια. Εάν οι εταιρείες
πεισθούν πως το κράτος θα αυξήσει τις επενδύσεις σε βάθος
χρόνου, ανεξάρτητα από την πορεία του οικονομικού κύκλου, τότε θα δεσμευθούν και αυτές σε
μακροχρόνια σχέδια. Η κυβέρνηση κινείται προς αυτήν την
κατεύθυνση. Για να περιορίσει
τις επιπτώσεις μιας ύφεσης, η
Γερμανία θα πρέπει πάνω απ’ όλα
να ενισχύσει τους αυτόματους
σταθεροποιητές. Παραδείγματος
χάριν, θα πρέπει να παρέχει γενναιόδωρα επιδόματα στους εργαζομένους με προσωρινές συμβάσεις που εργάζονται λιγότερες
ώρες λόγω ύφεσης. Θα πρέπει να

προσφέρει πρόσθετες επιδοτήσεις για να βοηθήσει τη μετάβαση
της χώρας σε αυτοκίνητα με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. Θα
πρέπει, επίσης, να εφαρμόσει
ένα χρόνο νωρίτερα τη μείωση
της εισφοράς αλληλεγγύης που
περιλαμβάνεται στη φορολογία
εισοδήματος, δηλαδή το 2020
αντί του 2021. Θα βοηθούσε, τέλος, η μείωση της φορολογίας
των επιχειρήσεων, αλλά και η
διάθεση περισσότερης γης για
την κατασκευή κατοικιών. Εξάλλου, αναμένουμε μια δημοσιονομική επέκταση 0,5% του ΑΕΠ
το 2020 αντί του 0,3% το 2019.

* Υψηλόβαθμοι οικονομολόγοι στην
Berenberg Bank.
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ΔΗΚΤΗΣ

Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

diktis@kathimerini.com.cy

Τα μεγάλα εμπόδια
για κάθε επένδυση
Στα λόγια, όλα είναι απλά κι όσον
αφορά την οικονομία. Τι χρειάζεται;
Επενδύσεις. Δεν υπάρχει πολιτικός
ή πολιτευόμενος που δεν θα συμφωνήσει στο κλισέ. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις.
Στην πράξη, βέβαια, η οικονομία
πέρασε μακρά περίοδο καθίζησης
επενδύσεων. Η αλήθεια που δεν
αναφέρεται πολύ είναι ότι η πτώση
των επενδύσεων ξεκίνησε πριν
από την κρίση και επιδεινώθηκε
κατά τη διάρκειά της. Ενδεικτικό
της παθογένειας της ελληνικής οικονομίας είναι ότι η συνολική παραγωγικότητα μειώνεται σταδιακά
από το 2003. Αν, δηλαδή, μετρήσουμε την αξία της εργασίας και
τα κεφάλαια που εισέρχονται στην







Το 2017 η κατασκευαστική δραστηριότητα
ήταν 90% χαμηλότερη
από τον μέσοόρο της
περιόδου 2003-2007.
οικονομία και το αποτέλεσμα (το
προϊόν και οι υπηρεσίες) που δημιουργείται, αυτή η «συνολική παραγωγικότητα» της ελληνικής οικονομίας είναι μειούμενη. Γιατί με
την εργασία και τα κεφάλαια που
απασχολούνται παράγεται μικρότερο προϊόν.
Πρόσφατη μελέτη εργασίας του
ΟΟΣΑ με τον τίτλο «Ενισχύοντας
τις επενδύσεις στην Ελλάδα» διαπιστώνει ότι τα πρώτα ανησυχητικά
σημάδια, με καθήλωση της ανάπτυξης, στασιμότητα της απασχόλησης και την τοποθέτηση κεφαλαίων για επενδύσεις, εμφανίζονται
στις αρχές της δεκαετίας του 2000,
οπότε η συνολική παραγωγικότητα
της οικονομίας αρχίζει σταδιακά
να φθίνει.
Βέβαια, μετά το 2011 τόσο η
απασχόληση όσο και τα κεφάλαια
που «δουλεύουν» γίνονται αρνητικά, οι επενδύσεις είναι χαμηλότερες από τις αποσβέσεις, δηλαδή
δεν αντικαθίστανται ούτε οι παλαιές
επενδύσεις, που απαξιώνονται
λόγω του χρόνου που πέρασε από
την πραγματοποίησή τους. Η πτώση των πραγματικών επενδύσεων
στην Ελλάδα ήταν εντονότερη και
μεγαλύτερης διάρκειας από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης. Το 2017 η κατασκευαστική
δραστηριότητα ήταν 90% χαμη-

λότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 2003-2007. Στις άλλες (μη
κατασκευαστικές) επενδύσεις, η
πτώση ήταν 35% κάτω από το μέσο
όρο πριν από την κρίση.
Αλλά δεν είναι μόνον ο μηδενισμός της κατασκευαστικής δραστηριότητας που έφερε τη μακρά
ύφεση. Οι επενδύσεις στην «οικονομία της γνώσης» (knowledgebased economy) ήταν επίσης από
τις χαμηλότερες ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Οι επενδύσεις
σε προγράμματα πληροφορικής,
έρευνα, ανάπτυξη νέων προϊόντων,
καινοτομίες και αναδιοργάνωση
εταιρειών ήταν ανύπαρκτες, και
εύλογα περιμένουμε ότι θα αυξηθούν εντυπωσιακά τα ερχόμενα
χρόνια. Τι θεωρούν εμπόδιο στην
επενδυτική προσπάθεια οι επιχειρήσεις; Σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ)
καταλήγει στο εύρημα ότι, σε ποσοστό πάνω από 85%, τα δύο σημαντικότερα εμπόδια για επενδύσεις είναι η αβεβαιότητα για το
μέλλον αλλά και η φορολογία και
οι διοικητικοί κανονισμοί. Ως τρίτο
εμπόδιο στις επενδύσεις αξιολογείται, με ποσοστό περίπου 75%,
η έλλειψη χρηματοδότησης και
ακολουθεί το ενεργειακό κόστος.
Το κλασικό ερώτημα «τι να κάνουμε για να έρθουν επενδύσεις»
έχει εύκολη απάντηση. Το καλό
είναι ότι αυτή τη στιγμή η αβεβαιότητα για το μέλλον έχει μετακινηθεί από το κυβερνητικό μέτωπο
της εγχώριας πολιτικής στο διεθνές
σκηνικό. Βιώνουμε την «κανονική»
αβεβαιότητα για τη διεθνή συγκυρία και τις επιπτώσεις από εξελίξεις όπως το Brexit ή η διεθνής
ύφεση.
Η φορολογία είναι ψηλά στην
κυβερνητική ατζέντα, με στόχο
την γρήγορη αποκλιμάκωσή της,
όπως και η κατάργηση κανονισμών
και ρυθμίσεων που εμποδίζουν
την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό.
Το ενεργειακό κόστος και η έλλειψη
τραπεζικής χρηματοδότησης είναι
επίσης σοβαρά θέματα, αλλά κανείς
δεν περιμένει θαύματα αμέσως.
Αυτό που έχει σημασία είναι η κυβερνητική πολιτική να παραμείνει
προσηλωμένη στον αρχικό στόχο.
Ορος επιβίωσης της χώρας είναι
να προσελκύσει κεφάλαια και να
υλοποιηθεί το άλμα στις επενδύσεις.
Ο χρόνος και η απόσταση που χάθηκε στο παρελθόν δεν μπορεί να
καλυφθεί με γρήγορα βήματα. Πρέπει να τρέξουμε.

«Καμπανάκι» για
τα τροπικά δάση
Εκτάσεις δασών ίσες με τη Βρετανία
χάνονται κάθε χρόνο σε ολόκληρο
τον κόσμο εξαιτίας της αποψίλωσης,
με την πλειονότητά τους να εντοπίζονται στα τροπικά, προκαλώντας
μεγάλη ζημιά στο κλίμα και στη βιοποικιλότητα. Ο ρυθμός απώλειας
φθάνει τα 240 εκατ. στρέμματα τον
χρόνο, σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου Climate Focus, που δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα The
Guardian. Ο ρυθμός εξαφάνισης του
τροπικού δάσους έχει αυξηθεί, παρά
τη δέσμευση κυβερνήσεων, το 2014,







Οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο συνδέονται άρρηκτα με την αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας.
για αναστροφή του φαινομένου της
αποψίλωσης των δασών και εντατική
αναδάσωση. «Πρέπει να διατηρήσουμε τα δένδρα μας και να αποκαταστήσουμε τα δάση μας. Η αποψίλωση των δασών έχει επιταχυνθεί,
παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις»,
λέει η επικεφαλής του ινστιτούτου
Climate Focus, Σάρλοτ Στρεκ. Το
2014, πολλές κυβερνήσεις υπέγραψαν
στον ΟΗΕ τη διακήρυξη της Νέας
Υόρκης, η οποία προέβλεπε τη μείωση
στο ήμισυ της αποψίλωσης των δασών και την αποκατάσταση 15 εκατ.
στρεμμάτων δάσους έως το 2020. Η

Το να σηκώνεσαι από τον καναπέ σου το πρωί της Κυριακής για να καθαρίσεις εθελοντικά τον Ακάμα στην εκστρατεία #akamascleanup δεν το λες και
λίγο. Λίγο και χαμηλό λες το επίπεδο αυτών που κάθε χρόνο τον γεμίζουν με σκουπίδια.

Τα παίρνεις και φεύγεις

Tus όπως Cobalt

Είναι αντιληπτό πως λειτουργούμε σε μια ανοι-

Στο Υπουργείο Μεταφορών διαβεβαίωναν πως

χτή αγορά και πως τα σχέδια εθελούσιας εξόδου
δεν μπορούν να σε αναγκάσουν να μην πας σε άλλη τράπεζα αν τα επιλέξεις, ωστόσο, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Όπως πληροφορείται
η στήλη, ήδη άτομα τα οποία ήξεραν εδώ και καιρό πως θα εξαγγελθεί νέο σχέδιο εθελουσίας
εξόδου από την Τράπεζα Κύπρου έχουν στείλει
βιογραφικά σε ανταγωνίστριες τράπεζες. Γιατί
υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν κάνει επάγγελμα
το να λαμβάνουν σχέδια εθελουσίας εξόδου από
τράπεζες από τότε που έκλεισε η λαϊκή.

η Tus δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά και ότι δεν αντιμετώπιζε οποιαδήποτε οικονομικά προβλήματα τον Οκτώβριο του 2018. Σε
ό,τι αφορά τα μελλοντικά πλάνα της εταιρείας,
η εταιρεία διαβεβαίωνε πως τα αεροσκάφη τύπου Fokker 70 δεν είναι κατάλληλα για ναυλωμένες πτήσεις και θα αναζητούσε μεγαλύτερα
αεροσκάφη. Τώρα μιλούν για rebranding της

H ΛEΞH

••••
Τσαγγαροδευτέρα

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ηταν τσαγγαροδευτέρα για το κυπριακό επιχει-

ρείν. Από τη μία ανέστειλε τη λειτουργία της η
Tus μέχρι νεωτέρας και από την άλλη έκλεισε η
forever21 από την Ευρώπη, άρα κατ’ επέκταση
και από την Κύπρο. Ας ελπίσουμε η αυριανή Δευτέρα να ξημερώσει καλύτερη.

••••
Φορολογία για όλους
Ολοι οι φορολογούμενοι θα καταβάλουν τη φο-

ρολογική δήλωση τους δήλωση για το φορολογικό έτος 2019. Ακόμα και αυτοί που έχουν ετήσιο
μισθό κάτω από 19.500 ευρώ. Έτσι, το Υπουργείο
Οικονομικών θεωρεί πως βάλει ένα λιθαράκι στη
μείωση της φοροαποφυγής.

••••

Μετατρέψιμα
Χρεόγραφα
Πρόκειται για επενδυτι-

κούς τίτλους (ομόλογα,
αξιόγραφα, ομολογίες,
κ.ά.) με σκοπό τη συγκέντρωση δανειακών πόρων
από επενδυτές, δηλαδή
δανεισμό κεφαλαίων από
το επενδυτικό κοινό, και οι οποίοι μπορούν σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο
να μετατραπούν σε μετοχές του ίδιου
εκδότη.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

αεροπορικής. Πραγματικά, η στήλη μπερδεύτηκε. Το αποτέλεσμα είναι πως τα εισιτήρια παραμένουν πανάκριβα και όλα τα άλλα είναι
δευτερεύοντα για τον απλό πολίτη.

••••
Εξελίξεις στη Λάρνακα
Ακόμα περιμένουν το λιμάνι τους οι Λαρνακείς,

αν και τις τελευταίες μέρες μάλλον υπάρχουν
εξελίξεις. Πάντως, την προηγούμενη εβδομάδα ο επενδυτής και η αντιπροσωπεία του είχε
συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφορών για
να παρουσιάσει την πρότασή του. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται, ενώ τις επόμενες μέρες
θα υπάρξει δεύτερη συνάντηση, ώστε να δοθούν διευκρινήσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν κατά την παρουσίαση.

••••
Κυπριακός αέρας
στην ευρωπαϊκή ναυτιλία
Στην θέση του αντιπροέδρου της Ένωσης Ευ-

ρωπαίων Πλοιοκτητών εξελέγη ο πρόεδρος
του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Φίλιππος Φιλής. Πρόκειται για την πρώτη φορά
που Κύπριος αναλαμβάνει το πηδάλιο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και αυτό αποτελεί σταθμό
για την κυπριακή ναυτιλία. Εξάλλου ο κυπριακός στόλος είναι ο τρίτος μεγαλύτερος στην Ευρώπη και 11ος παγκοσμίως. Και αν από στόλο
και αναγνώριση πάμε καλά, το Υφυπουργείο
έχει ακόμα δρόμο μπροστά του για να κερδίσει
τις νεαρές ηλικίες και να τους φέρει στον ναυτιλιακό κλάδο.

Το θερμότερο καλοκαίρι όλων των εποχών

εξαφάνιση του τροπικού δάσους,
όμως, έχει επιταχυνθεί κατά 43%
από το 2014, ενώ το πολυτιμότερο –
και αναντικατάστατο– μέρος των
τροπικών δασών εξαφανίζεται με
ρυθμό 43 εκατ. στρεμμάτων τον χρόνο. Ο στόχος της διακήρυξης, που
αφορούσε την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2030, μοιάζει
τώρα ιδιαίτερα μακρινός. Σε Λατινική
Αμερική, ΝΑ Ασία και Αφρική, η ετήσια απώλεια τροπικού δάσους έχει
αυξηθεί σημαντικά μεταξύ 2014 και
2018. Την ίδια ώρα, οι μεγαλύτερες
απώλειες σε όγκο καταγράφονται
στη Λατινική Αμερική. Η έκθεση
αξιοποιεί στοιχεία από το 2018 και
δεν περιλαμβάνει τις πρόσφατες φωτιές στον Αμαζόνιο. Οι συντάκτες
της μελέτης εκτιμούν, όμως, ότι τον
περασμένο Ιούνιο, ο ρυθμός αποψίλωσης του δάσους στον Αμαζόνιο
σημείωσε αύξηση της τάξεως του
88%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
περυσινό μήνα. Η κ. Στρεκ προειδοποιεί ότι οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο
είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, καθώς
η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας
έχει αποξηράνει τμήματα του τροπικού δάσους, τα οποία ήταν συνήθως
πολύ υγρά για να καούν. «Οι πυρκαγιές
σημειώνονταν στην αρχή της ξηρής
περιόδου, όταν το δάσος ήταν ιδιαίτερα υγρό και δύσκολο να καεί. Αυτό
δεν ισχύει πια και όλα δείχνουν ότι
έχουμε εισέλθει σε φαύλο κύκλο ξηρασίας και πυρκαγιάς», λέει η κ. Στρεκ.
REUTERS

Το θερμότερο καλοκαίρι όλων των
εποχών ήταν το φετινό, σύμφωνα
με ανακοίνωση της αμερικανικής
μετεωρολογικής και ωκεανογραφικής υπηρεσίας NOAA. Ποσοστό
90% του πληθυσμού της Γης ζει
στο βόρειο ημισφαίριο, όπου καταγράφηκαν τα πέντε θερμότερα
καλοκαίρια, σε ισάριθμα χρόνια.
Σε ό,τι αφορά ολόκληρο τον
πλανήτη, οι τελευταίοι τρεις μήνες
ήταν οι δεύτεροι πιο θερμοί στην
Ιστορία, καθώς η μέση θερμοκρασία ήταν υψηλότερη το 2016, εξαι-

χύτατη, με τον θαλάσσιο πάγο να
περιορίζεται στο δεύτερο μικρότερο εμβαδόν μέχρι τώρα.

Αναλλοίωτη η τάση








Τα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας δεν αποτελούν πλέον είδηση για
τα μέσα ενημέρωσης,
παρά τους φονικούς
καύσωνες.
τίας των ακραίων φαινομένων καύσωνα που έπληξαν το νότιο ημισφαίριο. Η τάση, όμως, έδειξε ότι
εννέα από τα δέκα θερμότερα καλοκαίρια στο βόρειο ημισφαίριο
σημειώθηκαν μετά το 2009, με τις
μετρήσεις να χρονολογούνται από
το 1880.
«Ανώτατα ρεκόρ θερμοκρασίας
σημειώθηκαν κατά την περίοδο
Ιουνίου-Αυγούστου 2019 στη δυτική ακτή της Αλάσκας, στο Μεξικό, στη δυτική και νότια Αφρική,
στη Νότια Αμερική, στην Ευρώπη

Καμένους κορμούς άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στον εθνικό
δρυμό Κοκονίνο, έξω από το Φλάγκσταφ της Αριζόνας, στις 25 Ιουλίου 2019.
και στην Ασία», αναφέρει η ανακοίνωση της NOAA. Στην Ευρώπη,
η Αυστρία γνώρισε το δεύτερο
θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία
της, ενώ Γερμανία και Γαλλία κατέγραψαν το 2019 το τρίτο θερ-

μότερο καλοκαίρι. Κανένα σημείο,
σε ξηρά ή θάλασσα, δεν κατέγραψε
ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας το
καλοκαίρι που μας πέρασε. Την
ίδια ώρα, η τήξη των πάγων στην
Αρκτική υπήρξε ραγδαία και τα-

Ο μετεωρολόγος του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, Μάρσαλ Σέπερντ, λέει ότι η τάση παραμένει
αναλλοίωτη. «Δυστυχώς, τα ρεκόρ
υψηλής θερμοκρασίας δεν αποτελούν πλέον είδηση για τα μέσα
ενημέρωσης, αλλά μια νέα καθημερινότητα, παρά τους φονικούς
καύσωνες σε Ευρώπη, ΗΠΑ, ακόμη
και στην Αρκτική», σημειώνει ο
Σέπερντ. Μέχρι στιγμής, το 2019
είναι το τρίτο θερμότερο έτος στην
Ιστορία, μετά το 2016 και το 2017.
«Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το 2019
θα μείνει στην Ιστορία ως ένα από
τα πέντε θερμότερα», λέει ο μετεωρολόγος.
Ο συνάδελφός του, Τζεφ Μάστερς, αναφέρει ότι οι θερμοκρασίες ρεκόρ του 2019 είναι ακόμη
πιο αξιοσημείωτες, καθώς σημειώνονται κατά τη διάρκεια του
ασθενέστερου ηλιακού κύκλου
των τελευταίων 100 και πλέον
ετών και σε ένα έτος κατά το οποίο
το φαινόμενο Ελ Νίνιο ήταν εξασθενημένο. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται συνήθως παράλληλα με ισχυρά φαινόμενα Ελ
Νίνιο, που θερμαίνουν τα νερά
του Ειρηνικού. «Οι θερμοκρασίες
ρεκόρ του 2019 αποδεικνύουν τη
συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην κλιματική αλλαγή»,
τονίζει ο Μάστερς.
REUTERS
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Εκτός Τρ. Κύπρου 800 άτομα μέχρι το 2021

Ανεβάζει ταχύτητα για τα σχέδια εθελουσίας εξόδου που θα της περιορίσουν το κόστος - Και μείωση ορίου ηλικίας
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

θα πρέπει να μειώσει το προσωπικό
της κάτι που θα πρέπει να γίνει μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο,
ώστε να πετύχει τον στόχο της για
μείωση του κόστους προς τα έσοδά
της. Ο δείκτης του κόστους προς
τα έσοδα της τράπεζας ανέρχεται
στο 56%, σύμφωνα με τα τελευταία
αποτελέσματά της. Η μείωση του
δείκτη αυτού επιτυγχάνεται με δύο
τρόπους. Είτε με αύξηση των εσόδων, είτε με μείωση των εξόδων.
Το να αυξήσει η τράπεζα τα έσοδα
σε ένα περιβάλλον με χαμηλά επιτόκια, άρα και να αυξηθούν από
τους τόκους που λαμβάνει από τα
δάνεια που παραχωρεί, είναι ολίγον
τι αισιόδοξο. Σημειώνεται πως τα
συνολικά έξοδα της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο εξάμηνο του
2019 ανήλθαν σε 208 εκατ. ευρώ,
εκ των οποίων το 54% αφορούν
κόστος προσωπικού, άρα, το ποσό
που διατίθεται ανέρχεται στα 112
εκατ. ευρώ.

Το ότι η Τράπεζα Κύπρου ετοίμαζε
Σχέδιο Εθελουσίας Εξόδου ήταν
γνωστό από το 2018. Οι αριθμοί
των υπαλλήλων της εξάλλου δικαιολογούσαν μία τέτοια κίνηση,
η οποία αναμενόταν –ομολογουμένως– πιο γρήγορα από τον Σεπτέμβριο του 2019. Βάσει των πληροφοριών του Σχεδίου που έχουν
ενώπιόν τους οι εργαζόμενοι, στόχος είναι να πατήσουν το κουμπί
της εξόδου 400 άτομα. Ωστόσο, είναι μόνο τα μισά, αφού οι αρχές
του 2021 το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου θα έχει μειωθεί πε






Τα συνολικά έξοδα της
Τράπεζας Κύπρου βάσει
των τελευταίων της
αποτελεσμάτων για
το πρώτο εξάμηνο
του 2019 ανήλθαν σε
208 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων το 54%
αφορούν κόστος
προσωπικού.
ραιτέρω. Αναμένεται δηλαδή, άλλο
ένα Σχέδιο Εθελουσίας εξόδου μέχρι
το 2021 με στόχο να μειωθούν ακόμα 400 πρόσωπα από την Τράπεζα.
Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν πως
το σχέδιο εθελούσιας εξόδου από
την περασμένη Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου να δινόταν στο πρώτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Όμως, οι εξελίξεις με την παραίτηση Χούρικαν και τις διαδικασίες
του «κλεισίματος» του Helix, έβαλαν
αυτή τη διαδικασία τρίτη σε σειρά

Αποζημίωση 200.000

Η ψηφιοποίηση της τράπεζας θεωρείται ως μέγα θέμα βιωσιμότητάς της.
προτεραιότητας για την τράπεζα.
Ο αριθμός που συζητείτο στα υψηλά
στρώματα της τράπεζας ώστε να
θεωρηθεί πλεονάζον, άγγιζε τα 800
άτομα και όχι τα 400. Και είναι λογικό. Η Τράπεζα Κύπρου, με 105

καταστήματα σήμερα εργοδοτεί
4.155 υπαλλήλους, δίχως να προσμετρώνται οι εξωτερικοί σύμβουλοι. Σε αυτούς, περιλαμβάνονται
και 108 άτομα που σχετίζονται με
το Project Helix και τα οποία έχουν

ΑΡΘΡΟ

μεταφερθεί στην Gordian, την εταιρεία που αγόρασε τα δάνεια του
Project Helix. Για παράδειγμα η
Ελληνική Τράπεζα εργοδοτεί 2.600
άτομα, με 120 καταστήματα, άρα
κατ’ αντιστοιχία η Τράπεζα Κύπρου

Το Σχέδιο που ανακοίνωσε την
περασμένη Παρασκευή η Τράπεζα
Κύπρου δίνει μέγιστη αποζημίωση
μέχρι και 200 χιλιάδες ευρώ σε 400
άτομα και είναι προϊόν διαλόγου
με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου επί ένα περίπου
χρόνο. Σε περίπτωση δε ταυτόχρονης αποχώρησης 800 υπαλλήλων,
τότε η Τράπεζα θα έπρεπε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για
το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου. Στην
Ελληνική Τράπεζα για παράδειγμα,
κατά το τελευταίο Σχέδιο Εθελουσίας που είχε δημιουργήσει, αποχώρησαν 200 άτομα. Το κόστος
ανήλθε στα 35 εκατ. ευρώ. Και οι
όροι ήταν αντίστοιχοι με αυτούς
του Σχεδίου της Τρ. Κύπρου. Αν,
λοιπόν, η Τράπεζα Κύπρου αναλογικά χρειαστεί περί τα 70 εκατ.
ευρώ για τους 400 υπαλλήλους που

θα αποχωρήσουν στους επόμενους
μήνες, τότε για 800 θα ήθελε περί
τα 140 - 150 εκατ. ευρώ, κάτι που
οπωσδήποτε επιβαρύνει κατά πολύ
τον ισολογισμό της. Αυτός είναι
και ίσως ο σημαντικότερος λόγος
για τον οποίο η τράπεζα δεν προχώρησε στη συμπερίληψη 800 ατόμων σε αυτό το Σχέδιο και αναμένεται να συμπληρώσει τον αριθμό
των 800 προσώπων μέχρι το 2021.

Η τεχνολογία
Παράλληλα, γίνονται σκέψεις
το επόμενο σχέδιο να έχει άλλο
προφίλ από το παραδοσιακό. Δεν
αποκλείεται στο επόμενο Σχέδιο
εθελούσιας εξόδου της τράπεζας
να δίνεται η δυνατότητα εκτός από
την αποχώρηση υπαλλήλων από
το Συγκρότημα, να δίνεται δυνατότητα μετεκπαίδευσής τους σε
άλλους τομείς του χρηματοοικονομικού κλάδου. Με αυτό το σκεπτικό, θα είναι ολοένα και πιο κοντά
στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας, project για το οποίο κάνει λόγο από
τα μέσα του 2017 και θεωρεί πως
είναι υψίστης σημασίας για τη βιωσιμότητά της.

Ρόλο οι πωλήσεις
Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει με
τις πωλήσεις των προβληματικών
δανείων και με τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων της τράπεζας.
Όσο γίνονται προσπάθειες για μείωση των ΜΕΔ της με πωλήσεις,
τότε αρκετοί υπάλληλοι που ασχολούνται με αυτό το προϊόν όταν
θα πωληθούν τα δάνεια, τότε αναπόφευκτα θα ελαχιστοποιηθεί και
ο όγκος εργασίας τους. Από την
άλλη, και τα Τμήματα Διεθνών Υπηρεσιών των τραπεζών αναγκαστικά
θα σμικρυνθούν, λόγω της μείωσης
των καταθετών από Ρωσία και Ουκρανία.

/ Της δρος ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
Αδιαμφισβήτητα, η δημοσιονομική
σταθερότητα και ο οικονομικός
συντονισμός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θέματα
που απασχολούν κάθε χώρα-μέλος
σε διοικητικό επίπεδο, αλλά βεβαίως, και την κοινωνία των πολιτών.
Στο Ελσίνκι, λοιπόν, της Φινλανδίας
και στο πλαίσιο της τρέχουσας εξάμηνης φινλανδικής προεδρίας της
Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη
Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό αλλά και τη Διακυβέρνηση
στην Ευρώπη.
Στη Διάσκεψη εκπροσωπήθηκαν
από την Κύπρο, τρεις κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Η Επιτροπή
Οικονομικών, η Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
και η Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τη Διάσκεψη απασχόλησαν τέσσερις θεματικές ενότητες:
α) Το Μέλλον της Οικονομικής
Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,
β) Η αξιολόγηση της Στρατηγικής « Ευρώπη 2020», που είναι η
αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε.
γ) Η προώθηση των Δημόσιων
και Ιδιωτικών Επενδύσεων και
δ) Οι τρόποι προώθησης των

καινοτομιών με στόχο την Καινοτόμο Ανάπτυξη.
Σε παρέμβαση που πραγματοποίησα ως εκπρόσωπος της Κύπρου, κατά τη συζήτηση για το
μέλλον της οικονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε., τόνισα ότι παρά
την πρόοδο που σημειώθηκε στον
τομέα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε, καθώς εξακολουθούν να
υφίστανται πολλές προκλήσεις,
όπως η αργή ανάπτυξη, η υψηλή
ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία σε ορισμένα κράτη μέλη της Ε.Ε., το υψηλό δημόσιο και
ιδιωτικό χρέος, οι μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες
μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.
και μεταξύ των περιφερειών.
Υφίσταται, επίσης, επείγουσα
ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της
πολυπλοκότητας της τρέχουσας
δημοσιονομικής δομής, καθώς και
ενδυνάμωσης της διαφάνειας, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας των
ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων της Ένωσης. Τώρα που οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες είναι
ευνοϊκές, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη θετική δυναμική για επιτάχυνση της υλοποίησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τόσο
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό








Η νέα Στρατηγική της
Ευρώπης θα πρέπει να
είναι περιεκτική και να
διασφαλίζει την ενεργό
συμμετοχή όλων των
ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης.
επίπεδο, προκειμένου να διευκολύνουμε τη σύγκλιση προς τα πάνω.
Επίσης, να αντιμετωπίσουμε τις
εναπομείνασες προκλήσεις και να
εδραιώσουμε συνθήκες που εγγυώνται τη βιώσιμη ανάπτυξη, την
πρόοδο και κοινωνική ευημερία
προς όφελος όλων των Ευρωπαίων
πολιτών.
Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν
να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο, καθώς και η ενίσχυση του εποπτικού τους ρόλου στη διαδικασία
του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Αυτός
θα είναι και ο μόνος τρόπος διασφάλισης της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας της διαδικασίας
προσδίδοντας στο πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης της

Ε.Ε. δημοκρατική νομιμοποίηση
και λογοδοσία.
Στο πλαίσιο της συζήτησης για
την αξιολόγηση της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» και τον καθορισμό
νέας στρατηγικής της Ε.Ε. για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση,
επεσήμανα ότι ρόλο κλειδί ως προς
την άσκηση κοινοβουλευτικού
ελέγχου επί της υλοποίησης των
σχετικών εθνικών στόχων, όσο και
για την ενθάρρυνση της ενεργού
εμπλοκής των ενδιαφερόμενων
φορέων, έχουν οι τοπικές αρχές,
οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία
των πολιτών.
Η πρωτοφανής οικονομική κρίση που έπληξε την Ευρώπη αμέσως
μετά την έναρξη της Στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», οδήγησε σε επιδείνωση των συνθηκών απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης, πλήττοντας περισσότερο
τα νοτιότερα κράτη μέλη της Ένωσης, με αποτέλεσμα την αναχαίτιση
της προόδου στην υλοποίηση των
στόχων της Στρατηγικής. Παρά
την οικονομική ανάκαμψη από το
2013, εξακολουθούν να υφίστανται
σημαντικές προκλήσεις που θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη στο
πλαίσιο διαμόρφωσης νέας Στρατηγικής. Παρά την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση του πλη-

θυσμού που κινδυνεύει από τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, η ανάκαμψη δεν έχει ωφελήσει όλους τους πολίτες στον ίδιο
βαθμό.
Η νέα Στρατηγική της Ευρώπης
θα πρέπει να είναι περιεκτική και
να διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων
μερών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.
Ιδιαίτερη έμφαση στη Διάσκεψη
δόθηκε στο νέο Επενδυτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το «Invest EU», το οποίο θα φέρνει
κάτω από την ίδια οροφή τα χρηματοδοτικά κονδύλια και εργαλεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να
μην υπάρχει άλλη επικάλυψη μεταξύ τους και να μη χάνονται πόροι.
Το νέο σχέδιο θα μειώσει τη γραφειοκρατία και αναμένεται να είναι
απλό, πιο φιλικό, προσιτό και προσβάσιμο στους δικαιούχους. Επίσης,
θα προσαρμόζεται στις αναφυόμενες μεταβολές των αγορών και στις
νέες προτεραιότητες της πολιτικής.
Η απορρόφηση των κονδυλίων αυτών από μικρά κράτη, όπως η Κύπρος, είναι αναγκαία, όπως και η
παροχή ίσων ευκαιριών στην αξιοποίηση του «Invest EU», προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα
οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Οι τομείς όπου αναμένεται να επωφεληθεί η Κύπρος στο πρόγραμμα
αυτό είναι η ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών, η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
η χρηματοδότηση και ενίσχυση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
αλλά και η έμφαση προς την έρευνα
και την καινοτομία.
Η σπουδαιότητα συμμετοχής
της χώρας μας σε διασκέψεις αυτού
του φάσματος είναι αδιαμφησβήτητη και αυτό γιατί η Κύπρος είναι
αγορά μικρού μεγέθους, χωρίς χερσαία διασύνδεση με άλλες αγορές
και με περιορισμένα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα έναντι των Ευρωπαίων εταίρων λόγω και του αυξημένου κόστους μεταφοράς των
προϊόντων.
Η απορρόφηση και αξιοποίηση
όλων των κονδυλίων που προέρχονται από την Ευρώπη αποτελεί
τρόπο ώστε να αποκτήσουμε πιο
ανταγωνιστική αγορά ευρέως φάσματος. Με αυτό τον τρόπο θα
επέλθει αύξηση της απασχόλησης
και της ανάπτυξης με αποτέλεσμα
την περαιτέρω μείωση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων.

Η δρ Ελένη Σταύρου είναι βουλευτής
ΔΗΣΥ Λεμεσού.
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Λουκέτα και αναστολή μπλοκάρουν τα ταξίδια

Το σκηνικό και ο τερματισμός των αποζημιώσεων από το τουρκικό εμπάργκο - Τι εξηγούν στην «Κ» δύο υπουργεία
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μια σειρά αρνητικών γεγονότων
έχουν στιγματίσει το ταξιδιωτικό
και τουριστικό πεδίο από τον περασμένο Οκτώβριο και εντεύθεν.
Την αρχή έκανε η Cobalt, όταν στις
17 Οκτωβρίου ανακοίνωσε την
αναστολή των εργασιών της εταιρείας, με την αγορά να μην έχει
ακόμα πλήρως ανακάμψει. Φυσικά,
ούτε τα γεγονότα που ακολούθησαν
δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες
για κάτι τέτοιο. Η αρνητική ροή
των γεγονότων συνέχισε μέχρι και
τον Οκτώβριο του 2019, με το κλείσιμο της Germania λίγους μήνες
αργότερα και με αποκορύφωμα το
λουκέτο στο γραφείο διοργανωτή
ταξιδίων της Thomas Cook και το
σοκ που προκάλεσε κυρίως στις
τάξεις των ξενοδόχων. Λίγες μέρες
αργότερα ακολούθησε η αναστολή
του πτητικού προγράμματος της
TUS Air, για σκοπούς αναδιάρθρωσης, όπως αναφέρθηκε, ενώ στο
σκηνικό ήρθε να προστεθεί η Cyprus Airways, η οποία κινείται δικαστικώς κατά του κράτους, λόγω
της απόφασής του να τερματίσει
το σχέδιο αποζημίωσης προς τις
κυπριακές εταιρείες. Απόφαση η
οποία δημιουργεί ερωτηματικά για
τους λόγους που το Υπουργικό προχώρησε σε αυτή την απόφαση, από
τη στιγμή που κανένα από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία δεν τοποθετείται ξεκάθαρα για το σκεπτικό
της απόφασης. Το Υπουργείο Μεταφορών και το Υφυπουργείο Τουρισμού αναφέρουν πάντως ότι πρόκειται για πρόταση η οποία κατατέθηκε στο Υπουργικό από το
Υπουργείο Οικονομικών.

Το σκεπτικό της απόφασης
Η πρόταση για τον τερματισμό
του σχεδίου κατατέθηκε στο

Υπουργικό από τον υπουργό Οικονομικών. Πηγές από το ΥΠΟΙΚ
ανέφεραν ότι το σκεπτικό ήταν
να κρατηθούν ίσες αποστάσεις
τόσο από την Cobalt όσο και από
τη Cyprus Airways, από τη στιγμή
που το Υπουργικό είχε ήδη αρνηθεί το αίτημα της Cobalt. Το «όχι»
στην εταιρεία αναφέρουν οι ίδιες
πηγές, ενδεχομένως να αφορά το
ότι η εταιρεία ήταν στα πρόθυρα
χρεωκοπίας, και μια τέτοια ενίσχυση θα ήταν μάταιη. Ωστόσο,
σε επίσημο επίπεδο το Υπουργείο
δεν μπορεί να τοποθετηθεί για







Θετικό παρά τα προβλήματα το σκηνικό
στον τομέα των αερομεταφορών, εκτιμά η
Hermes Airports.
το θέμα από τη στιγμή που εκκρεμεί η υπόθεση στο δικαστήριο.
Πηγές εκφράζουν την εκτίμηση
ότι υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο
η διαδικασία να ολοκληρωθεί υπέρ
της Cyprus Airways.
Εκφράζονται φυσικά και οι
απόψεις ότι η Cyprus Airways
μπορεί να ανοίξει βάση και στην
Ελλάδα και να εγγράψει τα αεροπλάνα της στο ελληνικό νηολόγιο
ώστε να μπορεί να αναπτύξει το
πτητικό της πρόγραμμα βάσει
των σχεδιασμών της, και να διατηρήσει παράλληλα και την έδρα
της στην Κύπρο.
Από την πλευρά της η υπουργός Μεταφορών Βασιλική Αναστασιάδου αναφέρει ότι το σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι οι
νέες εταιρείες Cobalt Air και Cyprus Airways γνώριζαν για τους

περιορισμούς με το τουρκικό εμπάργκο, σε αντίθεση με τον κρατικό αερομεταφορέα.

Δεν ανησυχεί η TUS
Στο μεταξύ η είδηση για αναστολή του πτητικού προγράμματος της TUS την περασμένη Δευτέρα ήταν μεν αρνητική εξέλιξη,
ωστόσο, δεν ανησύχησε ιδιαίτερα
τους φορείς του τουρισμού λόγω
των μικρών αριθμών επιβατών
πτήσεων και προορισμών που
εξυπηρετούσε η εταιρεία. Με εξαίρεση την πτήση από και προς τα
Ιωάννινα η οποία δεν συγκέντρωνε μεγάλο επιβατικό ενδιαφέρον,
το κενό που άφησε πίσω της η
TUS με το προσωρινό ή όχι κλείσιμο της, φαίνεται να έχει ήδη
καλυφθεί με την ένταξη τεσσάρων
νέων πτήσεων της EL AL από και
προς το Τελ Αβίβ σε εβδομαδιαία
βάση στο πτητικό της πρόγραμμα.
«Μικρό το κενό, αλλά είναι δυσάρεστη εξέλιξη να σταματούν κάποιες πτήσεις. Ευχόμαστε ότι θα
μπορέσει να αποκτήσει νέα αεροσκάφη και επενδυτές μεγαλύτερους για να έχει δυνατότητες,
πτήσεις και δρομολόγια» σχολίασε
σχετικά η υπουργός Μεταφορών
Βασιλική Αναστασιάδου. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την
εταιρεία στόχος του κλεισίματος
είναι το rebranding και η ενίσχυση
του στόλου της με νέα αεροσκάφη,
ενώ σύμφωνα με την υπουργό, η
εταιρεία ενημερώνει και παρακολουθείται και για την οικονομική
της πτυχή.
Μιλώντας στην «Κ» η υπουργός
Μεταφορών σημείωσε ότι η συνδεσιμότητα της Κύπρου δεν εξασφαλίζεται από τη δραστηριοποίηση ενός κυπριακού αερομεταφορέα αλλά την ύπαρξη πολλών
εταιρειών.

Θολό εξακολουθεί να είναι το τοπίο για το μέλλον της Condor Air, η οποία συνεχίζει το πτητικό της πρόγραμμα παρά το
κλείσιμο της Thomas Cook, και αναμένει την απάντηση της Κομισιόν στην πρόθεση της γερμανικής κυβέρνησης να δανειοδοτήσει την εταιρεία.

Θετικές οι εξελίξεις για τον προσεχή xειμώνα
Εν αναμονή των εξελίξεων με τη Cyprus Airways, οι προσπάθειες για
διατήρηση των αφίξεων στα περσινά επίπεδα αλλά και αύξησή τους
συνεχίζεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρά τις δυσμενείς συγκυρίες, η εικόνα αλλάζει θετικά τον
προσεχή χειμώνα. Σύμφωνα με την
Μαρία Κουρούπη, ανώτερη διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης
και Επικοινωνίας της Hermes Airports, το τελευταίο διάστημα γίνονται αρκετές προσπάθειες με πολύ καλές ενδείξεις, ότι οι απώλειες
που είχαν καταγραφεί τους προηγούμενες μήνες θα καλυφθούν
μέχρι την επόμενη καλοκαιρινή
περίοδο. Όσο αφορά το κλείσιμο
της Thomas Cook και το κενό των
200 χιλιάδων επιβατών που μετέ-

φερε από και προς τη Βρετανία,
αναμένεται ότι αυτό θα καλυφθεί
από υφιστάμενες εταιρείες που ήδη
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
Θολό εξακολουθεί να είναι το τοπίο
για το μέλλον της Condor Air, η
οποία συνεχίζει το πτητικό της πρόγραμμα παρά το κλείσιμο της Thomas Cook, και αναμένει την απάντηση της Κομισιόν στην πρόθεση
της γερμανική κυβέρνησης να δανειοδοτήσει την εταιρεία. Επίσημες
ανακοινώσεις από τη Hermes αναμένονται το επόμενο διάστημα. Ορφανό παραμένει από την άλλη το
δρομολόγιο για απευθείας πτήσεις
από και προς Γαλλία και Ισπανία,
αν και στην περίπτωση της Γαλλίας
μελετάται το ενδεχόμενο να δοθούν
προσωρινές λύσεις από υφιστάμενες

εταιρείες. Το πρόβλημα στον τομέα
των αερομεταφορών δεν είναι πάντως κυπριακό φαινόμενο αναφέρει
ο επίτιμος πρόεδρος του συνδέσμου
ταξιδιωτικών πρακτόρων Άκης Κελεπέσιης, ο οποίος κάνει λόγο για
μη ευνοϊκές συγκυρίες στον τομέα.
Θέση των ταξιδιωτικών πρακτόρων
είναι ότι υπάρχει θέμα κόστους εισιτηρίων προς τους ελληνικούς
προορισμούς, ενώ από την άλλη
σημειώνει και τη μείωση των τιμών
σε προορισμούς, όπως η Βηρυτός,
το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Ιορδανία.
Ο κ. Κελεπέσιης εκτιμά ότι αν και
ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες
μικρές απώλειες στους αριθμούς
των ταξιδιωτών λόγω της Thomas
Cook, η αγορά του τουρισμού θα
ανακάμψει σύντομα.

ʛˁʶ˃ʾˉ˅6
ʨˀˁˀˈˉˀˁˑʛˁʶ˃ʾˉ˅ˈˉʾ˃ʼˆˀ˅ˌʵʛʺ˂ʸˉʽˀʳˇ
ʤʼˊˁˎˈʶʸ
ʝˎ˃ˀʸˁˑ˅ˀˁˑʼʻ˅ʼ˃ˉˑˇˉʾˇʽ˓˃ʾˇ¸2ʸ¹ɤʼʼɤʹʸʻˑ˃
ˉɤˁʸˀˈˊ˃ˉʼ˂ʼˈˉʵʻˑɤʾˈʾˇ

€175.000

̯Ĭ͕͔͊͌͂͒͒ШƄ͍͈͆̽͊ƄУ

уѠѥѨѩњѫًњюѣѬѱћѩًѨѭ

ʛˁʶ˃ʾˉ˅3
ʨˀˁˀˈˉˀˁˑʨˀˁˑʼʻ˅ˈˉʾ˃ʼˆˀ˅ˌʵʫˎˉʵˆ˅ˇ
ˈˉʾ˃ʤʳˆ˃ʸˁʸ

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

ʨˀˁˑʼʻ˅ʣʸ˃˅˃ˀˁ˅˒ˈˌʵɤʸˉ˅ˇʼ˃ˉˑˇˉʾˇʽ˓˃ʾˇʣʸ®ˁʸˀ
ʼɤʹʸʻˑ˃ ˉɤˁʸˀˈˊ˃ˉʼ˂ʼˈˉʵʻˑɤʾˈʾˇ
̯Ĭ͕͔͊͌͂͒͒ШƄ͍͈͆̽͊ƄУ

€80.000
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Κορεσμός στο Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων

Ανασταλτικά λειτουργούν τα αυστηρότερα κριτήρια – Αυξάνεται το ενδιαφέρον των Κυπρίων για αγορά ακινήτων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το ενδιαφέρον των Κυπρίων για
αγορά ακινήτων ανέβηκε το Σεπτέμβριο, ωστόσο, το ίδιο δεν φαίνεται να συμβαίνει με τους αλλοδαπούς αγοραστές. Φαίνεται πως
οι δικλίδες ασφαλείας που μπήκαν
στο πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, καθώς και οι πρόσθετες εισφορές στον Κυπριακό Οργανισμό
Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) και ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) έχουν
λειτουργήσει ανασταλτικά. Ενισχύεται δε η θέση αυτών που ασχολούνται με τη διάθεση πολυτελών
διαμερισμάτων και οικιών σε αλλοδαπούς αγοραστές, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το πρόγραμμα των
πολιτογραφήσεων, ότι η ζήτηση
δεν μπορεί να συνεχίσει με τον
ρυθμό που έχει αναπτύξει επ’ άπειρον. Χαρακτηριστικά, σημειώνουν
πως η μεγάλη ζήτηση για τα ακίνητα πολυτελείας, τα οποία έχουν
δημιουργηθεί για τον σκοπό των
«διαβατηρίων», εκτονώθηκε και
από εδώ και πέρα θα παρατηρείται
αργή κάμψη.
Όσον αφορά στη δημιουργία
πύργων σε παραλιακές περιοχές,
τονίζουν πως δεν αναμένεται να
δοθούν περαιτέρω άδειες για ανέγερση τέτοιων κτισμάτων, διότι οι
μεγάλοι ντιβέλοπερς γνωρίζουν
ότι ο τομέας παρουσιάζει κάμψη.
Ήδη εξάλλου έχουν δοθεί άδειες
για κτίσματα τα οποία μπορούν να
εξυπηρετήσουν τη ζήτηση από ξένους αγοραστές που θέλουν πολυτελείς κατοικίες για τα επόμενα 5
– 10 χρόνια. Το πρόγραμμα των
πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών για την περίπτωση της Κύπρου
δεν είναι σίγουρο πως θα συνεχίσει
να υφίσταται για τα επόμενα 5- 10
χρόνια.
Ο Μάιος του 2019 ήταν και ο τελευταίος μήνας στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι ξένοι επενδυτές θα
μπορούσαν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα πολιτογράφησης μέσω
επένδυσης, με τα παλαιά κριτήρια,
τα οποία ήταν λιγότερο απαιτητικά.
Από τον Μάιο του 2019 και εντεύ-

στο πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών.
Τον Αύγουστο, κατατέθηκαν 58
πωλητήρια έγγραφα στην Πάφο
από πολίτες εντός της Ε.Ε., 17 στη
Λεμεσό, 13 στη Λάρνακα, 14 στην
Αμμόχωστο και 5 στην πρωτεύουσα.

Τα ολικά

Ο Σεπτέμβριος δεν ήταν τόσο παραγωγικός όσο οι προηγούμενοι μήνες σε παγκύπρια βάση, καθώς η αύξηση που σημειώθηκε σε σύγκριση με τον

Σεπτέμβριο του 2018, περιορίστηκε στο 1%.
θεν όμως, ο κάθε αιτητής θα πρέπει
να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια
Σένγκεν, θα υφίσταται έλεγχο δέουσας επιμέλειας από 3 διαφορετικούς οίκους του εξωτερικού για
την πηγή και τη ροή των χρημάτων
που φέρνει στην Κύπρο, αλλά και
να συμβάλει συνολικά με 150.000
ευρώ «δωρεάς» σε ΚΟΑΓ και ΙΠΕ.
Ενώπιον των εξαγγελιών για εφαρμογή των τριών αυτών κριτηρίων
τον Μάιο του 2019 παρατηρήθηκε
από την αρχή του χρόνου μεγάλη
αύξηση στην κατάθεση πωλητηρίων εγγράφων από αλλοδαπούς
επενδυτές που θέλησαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τον Απρίλιο
του τρέχοντος έτους και τον Μάιο,
αφού αρκεί να δήλωναν ενδιαφέρον
για το πρόγραμμα μέχρι τον Μάιο

και όχι να έχει εξεταστεί ήδη η αίτησή τους. Πρακτικά δηλαδή, τη
δεδομένη στιγμή το Υπουργείο
Εσωτερικών ενδεχομένως να εξετάζει αιτήσεις που υποβλήθηκαν
πριν από τον Μάιο.

Τα δεδομένα
Ενώ από την αρχή του έτους το
ενδιαφέρον των ξένων αγοραστών
είναι μεγάλο, ο Αύγουστος δεν θύμισε σε τίποτα τα ποσοστά της ζήτησης που είχαν όλοι οι προηγούμενοι μήνες με εξαίρεση μόνο τον
Ιούνιο. Τον Αύγουστο, ο αριθμός
των ακινήτων για τα οποία κατατέθηκαν πωλητήρια έγγραφα έφτασαν μόλις τα 136 από πολίτες τρίτων
χωρών. Αυτό αντιστοιχεί με το 1/3
των πωλητηρίων εγγράφων που
κατατέθηκαν το Μάιο. Τον Ιούλιο








Τον Αύγουστο, ο αριθμός των ακινήτων για
τα οποία κατατέθηκαν
πωλητήρια έγγραφα
από πολίτες τρίτων
χωρών ήταν μόλις 136.
τα έγγραφα που είχαν κατατεθεί
από πολίτες ξένων χωρών ήταν
σχεδόν διπλάσια και ανήλθαν στα
274. Τον Ιανουάριο είχαν κατατεθεί
250, τον Φεβρουάριο 257, τον Μάρτιο 243 και τον Απρίλιο 306. Μόνο
τον Ιούνιο παρουσιάστηκε το «μούδιασμα» που έγινε μετά την εφαρμογή των αλλαγών στο πρόγραμμα

και μετά το ιστορικό ρεκόρ των
476 πωλητήριων εγγράφων τον
Μάιο, έγινε μια «βουτιά» και έπεσε
στα 199. Από πλευράς επαρχιών
και ποια προτιμούν οι ξένοι αγοραστές, νικήτρια ήταν η Πάφος.
Κατατέθηκαν τον Αύγουστο 54 πωλητήρια έγγραφα, ενώ ακολούθησε
η Λεμεσός με 45. Πρόκειται για δύο
επαρχίες που έχουν τα περισσότερα
οφέλη από το πρόγραμμα των επενδυτών. Στη Λάρνακα κατατέθηκαν
τον Αύγουστο 26 πωλητήρια έγγραφα, στη Λευκωσία 8 και στην
Αμμόχωστο 3 από πολίτες τρίτων
χωρών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πωλητήρια έγγραφα κατατίθενται και
από πολίτες εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ωστόσο, όπως είναι λογικό, δεν αποτελούν συμμετοχή

Παρά το ότι το ενδιαφέρον των
επενδυτών από τρίτες χώρες, που
θέλουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων
αναμένεται να καμφθεί, σύμφωνα
με τους ειδικούς, οι συνολικές πωλήσεις ακινήτων έχουν σημειώσει
αύξηση 15% από την αρχή του
έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2018. Και σε αυτό
το αποτέλεσμα έχουν συμβάλει κατά πολύ οι εγχώριοι αγοραστές.
Αναλυτικότερα, από τον Ιανουάριο
μέχρι και τον Σεπτέμβριο, έχουν
κατατεθεί στα επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία 7.736 πωλητήρια
έγγραφα, έναντι 6.706 πωλητήριων
εγγράφων κατά το 2018.
Ο Σεπτέμβριος, ωστόσο, δεν
ήταν τόσο παραγωγικός όσο οι προηγούμενοι μήνες σε παγκύπρια βάση, καθώς η αύξηση που σημειώθηκε σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2018, περιορίστηκε στο
1%.
Χαρακτηριστικά, για το 2018
είχαν κατατεθεί 687 πωλητήρια
έγγραφα, ενώ τον Σεπτέμβριο του
2019 ανήλθαν στα 692. Εδώ, όμως,
είναι που αποτυπώνεται και η συνολική κάμψη στην αύξηση που
υπήρχε μέχρι και τον Μάιο του
2019. Τον Μάιο του 2019 η αύξηση
έφτασε έως και 72% έναντι των
πωλητήριων εγγράφων που είχαν
κατατεθεί τον Μάιο του 2018. Τον
Ιούνιο, όμως, η μείωση ήταν της
τάξης του 17%, τον Ιούλιο δεν υπήρξε ούτε μείωση ούτε αύξηση σε
σχέση με τα πωλητήρια έγγραφα
του 2018, ενώ τον Αύγουστο υπήρξε
μείωση της τάξης του 10%. Τα στοιχεία αυτά είναι συνολικά και δεν
διαχωρίζουν ξένους ή εγχώριους
αγοραστές.

Ενισχυμένα από το e-commerce τα Ταχυδρομεία
Πέφτει ο αριθμός των επιστολών, αυξάνονται οι αποστολές δεμάτων λόγω των ηλεκτρονικών αγορών
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Οι παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες είδαν τα τελευταία χρόνια
τον κύκλο εργασιών τους να φθίνει,
ως αποτέλεσμα της αλλαγής στην
επικοινωνία, που μεταφέρθηκε στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιστολές που αποστέλλονται κάθε χρόνο στην τοπική
αγορά σύμφωνα με τα στοιχεία που
συγκεντρώσαμε από τα Κυπριακά
Ταχυδρομεία είναι ολοένα και λιγότερες. Συγκεκριμένα από το 2011
οπότε και είχε καταγραφεί η αποστολή 61,1 εκατ. επιστολών, η εγχώρια αλληλογραφία ακολουθεί
φθίνουσα πορεία, φτάνοντας το
2018 τις 40,9 εκατ. επιστολές. Στο
αντίποδα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει
ενισχυθεί η τάση των καταναλωτών
προς τις ηλεκτρονικές αγορές. Τα
έξυπνα τηλέφωνα μετατρέπονται
σε κανονικά εμπορικά κέντρα με
πληθώρα επιλογών για τον καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να ψωνίσει
και λάβει τις αγορές του λίγες μέρες
αργότερα. Πρόκειται για τάση, η
οποία ευνοεί και τα παραδοσιακά
ταχυδρομεία, που είδαν ένα νέο
πεδίο δραστηριότητας να ανοίγεται,
αυτό της παραλαβής και αποστολής
δεμάτων. Ο αριθμός, μάλιστα, των
εισερχόμενων δεμάτων ήταν
158.591 για το 2014, τρία χρόνια
μετά ο αριθμός ανήλθε στα 205.604
δέματα. Μικρή αύξηση σημειώθηκε
και για το 2018 με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία να παραλαμβάνουν
216.068 δέματα.
Την ίδια ώρα η ανάπτυξη της
τεχνολογίας φέρνει στο προσκήνιο
σύγχρονα συστήματα, τα οποία
αναβαθμίζουν την ταχυδρομική
διαδικασία, καθιστώντας την πιο

Τα δέματα, αν και αυξημένα, δεν έχουν αντικαταστήσει την απώλεια των δεμάτων και όγκο που προκύπτουν από τη

αγοράς, ενώ το GAP Akis Express
ήταν ο ηγέτης στην υπηρεσία τοπικών ταχυμεταφορών, αφού, βάσει
του κύκλου εργασιών της, είχε ποσοστό 52%, ενώ ακολουθούσε το
AcsAir Courier με ποσοστό 28,8%
και το Travel&Express με ποσοστό
9,4%. Στο 5,4% ήταν ο Kronos Express με ποσοστό 5,4%. Σημειώνεται
ότι τα ποσοστά ανταποκρίνονται
στον όγκο των δεδομένων, όπως
έχουν δοθεί από τους παροχείς. Σε
επίπεδο συνολικού κύκλου εργασιών όλων των παροχέων ήταν το
2017 στο 42% για τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, στο 14% για την DHL
Cyprus, στο 11% για το GAP Akis
Express Ltd, στο 9% για το ACS Air
Courier Services Ltd και στο 8% η
TNT Express Cyprus Ltd. Πιο σαφή
εικόνα αναμένεται να δώσουν τα
στατιστικά στοιχεία για το 2018,
τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν εντός Οκτωβρίου.

μείωση της αλληλογραφίας, αναφέρει ο γενικός διευθυντής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Ανδρέας Γρηγορίου.
αποτελεσματική και γρήγορη. «Διαπιστώνουμε συνεχή αύξηση του
όγκου των δεμάτων και των πακέτων, λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Από τη μια
μειώνεται η δουλειά μας με τη διακίνηση των επιστολών, από την
άλλη αυξάνεται η δουλειά μας με
την αύξηση των δεμάτων», αναφέρει μιλώντας στην «Κ» ο γενικός
διευθυντής των Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών Ανδρέας Γρηγορίου.
Αναφέρει, ωστόσο, ότι η αύξηση
στα δέματα δεν αντισταθμίζει τη
μείωση που καταγράφεται στην
παραδοσιακή αλληλογραφία. Συγκεκριμένα το 80% του πελατολογίου
των ταχυδρομικών υπηρεσιών στον
τομέα της αλληλογραφίας είναι
τραπεζικοί οργανισμοί, εταιρείες
τηλεπικοινωνιών και οι οργανισμοί








Συγκριτικά πλεονεκτήματα
επιστολής, ενώ παράλληλα και το
κόστος της διαχείρισης των δεμάτων είναι υψηλότερο.

Λιγότερος ο όγκος της
αλληλογραφίας στην τοπεριβάλλον
πική αγορά από το 2011 Ανταγωνιστικό
Η δραστηριοποίηση των Κυμέχρι το 2018. Έφτασαν πριακών Ταχυδρομείων στις υπηρεσίες παραλαβής και αποστολής
στις 40,9 εκατ. οι επιδεμάτων σημαίνει και την είσοδό
του σε μια ιδιαιτέρως ανταγωνιστική
στολές, σε σχέση με
αγορά στην οποία έχουν να αντα61,1 εκατ. το 2011.
γωνιστούν τις ιδιωτικές εταιρείες
κοινής ωφελείας όπως Αρχή Ηλεκτρισμού και Συμβούλια Υδατοπρομήθειας. Το υπόλοιπο 20% του
κύκλου εργασιών του ταχυδρομείου
είναι τα δέματα. Επισημαίνεται,
επίσης, ότι η διαχείριση ενός δέματος είναι πολύ δυσκολότερη σε
σύγκριση με τη διαχείριση μιας

ταχυμεταφορών τόσο τοπικές όσο
και πολυεθνικές. Βάσει των τελευταίων δημοσιευμένων στοιχείων
του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), το 2017
η DHL είναι ο μεγάλος παίκτης στα
εισερχόμενα και εξερχόμενα δέματα
και αγγίζουν σχεδόν το 50% της

Η ταχύτητα, το κόστος και η
αξιοπιστία καθορίζουν την επιλογή
του παρόχου ταχυμεταφορών.
Όπως αναφέρει ο κ. Γρηγορίου,
στην περίπτωση του ταχυδρομείου,
μεγάλο ατού είναι η αξιοπιστία,
αλλά και το διευρυμένο δίκτυο με
51 γραφεία σε όλη την ελεύθερη
Κύπρο. Στην προσπάθεια βελτίωσης
των επιδόσεων παράδοσης των δεμάτων, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία
έχουν προχωρήσει σε συνεργασία
με την ιδιωτική εταιρεία KRONOS
μέσω της οποίας η αποστολή και
η παραλαβή φακέλου ή δέματος
εντός Κύπρου, μπορεί να γίνει αυθημερόν.
Υπάρχουν βέβαια και μειονεκτήματα, όπως για παράδειγμα το
ωράριο λειτουργίας, το οποίο δεν
είναι συγκρίσιμο με τα αντίστοιχα

ωράρια ιδιωτικών εταιρειών, κάτι
που έχει ως αποτέλεσμα της έλλειψη ευελιξίας και την δυσκολία στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η
έλλειψη δυνατότητας διαπραγμάτευσης της τιμής είναι ένα μειονέκτημα των κρατικών κυβερνητικών
υπηρεσιών έναντι των ιδιωτικών
υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ένας
μεγάλος πελάτης θα προτιμήσει
να κλείσει συμφωνία με ιδιωτική
εταιρεία, η οποία θα του παρέχει
ειδικές τιμές, σε αντίθεση με τα
ταχυδρομεία που οι τιμές ελέγχονται από το ΓΕΡΗΕΤ.

Προσπάθειες αναβάθμισης
Προκειμένου να φτάσουν τον
ανταγωνισμό, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προγραμματίζουν την αγορά νέου εξοπλισμού προηγμένης
τεχνολογίας, ώστε να παρέχουν
πιο αποτελεσματικά τις υπηρεσίες
τους. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται
και η λειτουργία των συστημάτων
parcel 24, μέσω των οποίων η παραλαβή δεμάτων γίνεται εντός 72
ωρών με τη χρήση κωδικού. Το σύστημα parcel 24 λειτουργεί επί του
παρόντος σε τρία σημεία σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, ενώ
προγραμματίζεται η εφαρμογή του
σε επτά επιπλέον σημεία.

Ξεπαγωμα θέσεων
Αυτή τη στιγμή το προσωπικό
των Ταχυδρομείων ανέρχεται σε
650 άτομα παγκύπρια, αριθμός στον
οποίο περιλαμβάνονται οι ταχυδρόμοι και οι λειτουργοί. Ήδη η
διεύθυνση των Ταχυδρομείων έχει
ζητήσει το ξεπάγωμα 34-35 κενών
θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι
τα τελευταία χρόνια τα ταχυδρομεία
λειτουργούν και ως Κέντρα Εξυπηρέτησης των Πολιτών, εκδίδοντας
ταυτότητες και διαβατήρια.
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Μη ανταγωνιστική η Ελλάδα
λόγω της υπερφορολόγησης
Στις τελευταίες θέσεις του ΟΟΣΑ και το 2019 εξαιτίας των υψηλών φόρων
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑπογοητευτικάËÃÔÇÏÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÜÝ
ÖØÕÝÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝÇÌÕÆÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÌËÚÏÔÄËÃÑÚÎÏËÛÔÕÆÝ
¢ÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÚÕß;H_-V\UKH[PVUÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕ ¢Ã¡ÎÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÎÔÂÛÁÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔÞÜØ×ÔÓËÒ×ÔÚÕß©©
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔßÖËØÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÖÕßÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÖÒÂÚÚËÏÌßÙÏÑ¦
ÖØÄÙÜÖÇÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏÇÖÄÚÕ¶ÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÞØÕÔÏ¦ÊÎÓÕÙÃËßÙÎÝÚÕßËÃÑÚÎ¶ÓÁÞØÏÑÇÏÙÂÓËØÇÎÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÚÇÛËØ¦ÚÏÝÛÁÙËÏÝ
ÓËÚÇÐÆ©ËÃÑÚÎÝÙßÔßÖÕÒÕÍÃàËÏÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝÑ¦ÛËÞ×ØÇÝÙË
ÖÁÔÚËËÖÏÓÁØÕßÝÚÕÓËÃÝ!ÚÕßÝËÚÇÏØÏÑÕÆÝÌÄØÕßÝÚÕßÝÌÄØÕßÝÇÚÕÓÏÑÕÆ
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÕÆÝ
ÌÄØÕßÝÚÕßÝÌÄØÕßÝÇÑÃÔÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÑÇÏÚÕßÝÌÄØÕßÝÑËØÊ×ÔÖÕß
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÚÕßÝÌÄØÕßÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÎÒÒ¦ÊÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎÔ
 ÎÛÁÙÎËÔ×ÙÚÕßÝÌÄØÕßÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÎÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ
ÎÛÁÙÎÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÇÔÇÒßÚÁÝÖÕÒÒÕÃÌÄØÕÏÖËØÏÕßÙÃÇÝËÃÔÇÏ
ÁÔÚÕÔÇÙÚØËÈÒÜÚÏÑÕÃÑÇÏÖØÕÙÛÁÚÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇ
ÙÚÎàÜÂËÔÄÝÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÂ
ÓÏÇÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ¡ËËÐÇÃØËÙÎÚÎ
ÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝÍÎÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÌÄØÕÏËÖÃÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÇßÐ¦ÔÕßÔÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙÚØËÈÒ×ÙËÏÝ
ÑÇÏËÖÏÌÁØÕßÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓËÝ
ÇØÔÎÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝ
©ÏÇÔÇÒßÚÁÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÚÏÝ
ËÐÂÝÇÊßÔÇÓÃËÝÚÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ!
|ÞËÏËÚÇÏØÏÑÄÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÙßÔÚËÒËÙÚÂ ßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕÔÓÁÙÕÔÄØÕÚÕß©© ¥ÙÚÄÙÕ
ÚÇÑÁØÊÎÚÕß ÛÇÌÕØÕÒÕÍÎÛÕÆÔÓËÙßÔÚËÒËÙÚÂ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÄÙÇÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÐÁÒÏÐÎÇßÚÂÌÁØÔËÏÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔÓÁÙÕÔ
ÄØÕÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕß©©ÆÓÌÜ-

Από το 2014 μέχρι
και σήμερα, η Ελλάδα
καταλαμβάνει
σταθερά τις θέσεις
μεταξύ 27 και 32.
ÔÇÓËÁØËßÔÇÚÕß©©ÕÏËÚÇÏØÏÑÕÃ
ÌÄØÕÏÈÒ¦ÖÚÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔ ÎÛÁÙÎÙÚÕÔ
ÙÞËÚÏÑÄÊËÃÑÚÎ
|ÞËÏÇÖÄÚÕßÝßÉÎÒÄÚËØÕßÝÙßÔÚËÒËÙÚÁÝ¢ÙÚÕÔ©© 
ÓËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÈ¦ÙËÏÝ
|©ÏËÚÇÏØËÃËÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÇßÙÚÎØÕÆÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÙÚÇÖÕÙ¦
ÚÜÔÑÇÛÇØ×ÔàÎÓÏ×ÔÞØÂÙÎÝÓË
ÚÇÕÖÕÃÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙÕßÔÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ÑÁØÊÎÖÃÙÎÝ
ÕÏËÚÇÏØËÃËÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔàÎÓÃËÝÍÏÇÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÌÕØÕÒÕÍÎÚÁÕ
ËÏÙÄÊÎÓÇÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞ×-

ØËÝÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÖÏÚØÁÖËÚÇÏËÃÚË
ÔÇÇÌÇÏØÕÆÔàÎÓÃËÝÚÎÝÚØÁÞÕßÙÇÝ
ÞØÂÙÎÝÇÖÄÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ÑÁØÊÎÂÔÇ
ÇÌÇÏØÕÆÔÚÏÝàÎÓÃËÝÚÎÝÚØÁÞÕßÙÇÝ
ÞØÂÙÎÝÇÖÄÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÑÁØÊÎËÏÙÖØ¦ÚÚÕÔÚÇÝËÖÏÙÚØÕÌÂÌÄØÕß
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÓËÚÇÌÕØ¦ÝàÎÓÏ×ÔÙË
ÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÂÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÞØÂÙËÏÝËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÄÚÏÓÃÇËÖÏÞËÃØÎÙÎÌÕØÕÒÕÍËÃÚÇÏÙÚÎÓÁÙÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÎÝËÖÃÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇßÚÄ
ÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÑÇÒÆÚËØÇÚÏÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÑÇÏÚÇÑÁØÊÎÓÏÇÝ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÇÖÄÚÎÌÕØÕÒÄÍÎÙÎ
ÚÜÔÑËØÊ×ÔÕÏÇÙÊÂÖÕÚËÊËÊÕÓÁÔÎÝ
ÞØÂÙÎÝÚÇÕÖÕÃÇËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÙÚÏÝÇÖÄÚÏÝ
Þ×ØËÝÚÕß©©ÕÏËÚÇÏØËÃËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÏÝàÎÓÃËÝÙÚÕ
ÓÁÒÒÕÔËÖ»ÇÄØÏÙÚÕÔ
ÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÛËÚÏÑ×Ô
ÙÎÓËÃÜÔÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÎÝÁØËßÔÇÝÐËÞÜØÃàÕßÔÚÇËÐÂÝ!
|©ÙßÔÚËÒËÙÚÂÝÙÚÇÓËØÃÙÓÇÚÇÕ
ÕÖÕÃÕÝÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕ ÑÇÏËÃÔÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÔÓÁÙÕÔÄØÕÚÕß

©© ¡¦ÒÏÙÚÇÕÙßÔÚËÒËÙÚÂÝÇßÚÄÝÛÇÓËÏÜÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜÙÚÕ ÍÏÇÚÇÑÁØÊÎÚÕß 
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÄÙÇÁÞËÏËÐÇÍÍËÃÒËÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ
|©ÏÑÇÔÕÔÏÙÓÕÃÒËÍÞÄÓËÔÜÔÒÒÕÊÇÖ×ÔÚÇÏØËÏ×ÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ËÃÔÇÏÂÖÏÕÏÑÇÏËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÏÓÄÔÕ
ÙÚÕÖÇÛÎÚÏÑÄËÏÙÄÊÎÓÇ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÍÏÇÁÑÚÎÙßÔËÞÄÓËÔÎÞØÕÔÏ¦ÎÞ×ØÇÓËÑÇÒÆÚËØÎËÖÃÊÕÙÎÙÚÕÔ©©ËÃÔÇÏÎ
ÙÛÕÔÃÇËÔ×ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÛÁÙÎ
ÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÇÒÒÃÇ©ËÑÚËÒËÙÚÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß ¢Ã¡§ÃÑÕÝª×ÓÖÇÖÇÝÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÚÄÔÏÙËÚÇËÐÂÝ!ÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÂÑÇÚ¦ÚÇÐÎÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝ
ÙÚÕÔÌËÚÏÔÄËÃÑÚÎÏËÛÔÕÆÝ¢ÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ
ÂÛÁÙÎÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÚÕß©©ÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÁÞÕßÓËÖÕÒÆ
ÊØÄÓÕÔÇÊÏÇÔÆÙÕßÓËÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÁÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄËßÔÕáÑÄÖØÕÝÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÑÇÏÚÕ
ËÏÙÄÊÎÓÇÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ®

Υψηλότερο προσδόκιμο ζωής,
περισσότερα χρόνια εργασίας
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Απολύτως ÖÏÛÇÔÂÛËÜØËÃÚÇÏÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÍËÔÏÑ×ÔÕØÃÜÔÎÒÏÑÃÇÝ
ÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝÙÚÇÁÚÎÁÜÝ
ÚÕËÌÄÙÕÔÚÄÙÕÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÄÙÕÑÇÏÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÕÏ
ÇÙÑÕÆÓËÔËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÕßÓËÙÚÄÞÕÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÕßÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÕÆ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÝÍÂØÇÔÙÎÝÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙÚÎÔËÆÑÕÒÎÒÆÙÎÚÎÝÖÇØ¦ÚÇÙÎÝÚÕßËØÍÇÙÏÇÑÕÆÈÃÕßÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÄÚÏÓËÈÇÙÏÑÄËÖÏÞËÃØÎÓÇ
ÚÎÔÇÖÕØØÄÌÎÙÎÚÜÔÖÏÁÙËÜÔÖÕß
ÇÙÑËÃÎÍÂØÇÔÙÎÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÏÙÕØØÕÖÃÇÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÉÎÌÃÙÚÎÑËÚÕÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖØ×ÚÕßÓÔÎÓÕÔÃÕßÊÏ¦ÚÇÐÎÖÕßÏÙÞÆËÏÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÚÕ
ÍËÔÏÑÄÄØÏÕÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝÛÇ
ÖØÕÙÇØÓÄàËÚÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÖØÕÙÊÄÑÏÓÕßàÜÂÝÖØ×ÚÎËÐÁÚÇÙÎÛÇÍÃÔËÏÚÕÑÇÏÛÇ
ÒÎÌÛËÃßÖÄÉÎÎËÐÁÒÏÐÎÚÕßÖØÕÙÊÄÑÏÓÕßàÜÂÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÖÄÚÕÁÚÕÝÑÇÏÓËÚ¦Î
ÇÔÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂÚÕßÕØÃÕßÎÒÏÑÃÇÝ
ÛÇËÐËÚ¦àËÚÇÏÑ¦ÛËÚØÃÇÞØÄÔÏÇ

Οριο στα 68 έτη
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÙÚÎÔ ®Õ
ÕÓÄÚÏÓÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÕßÇÔÚËÃÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß¦ÈÈÇÝªÕÓÖÄÒÎÝÑÇÏÕßÖÕÉÂÌÏÕÝÊÏÊ¦ÑÚÕØÇÝ
ÇÙÃÒÎÝ¡ÖÁÚÙÎÝÕÏÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÕÏÙÚÕ¦ÓËÙÕÓÁÒÒÕÔËÌÄÙÕÔ
ÊËÔßÖ¦ØÐËÏÑ¦ÖÕÏÇÔÕÓÕÛËÚÏÑÂ

Το 2010 ψηφίστηκε
διάταξη που
καθορίζει το όριο
συνταξιοδότησης
βάσει του προσδόκιμου ζωής.
ÇÒÒÇÍÂÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇ
ÈØËÛÕÆÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓËÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÕØÃÜÔÎÒÏÑÃÇÝÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝÇÖÄÚÇÙÚÇ ÇÏ
ÇßÚÄÍÏÇÚÃÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÊÆÕ
ËÏÊÏÑÕÆÝÚÕÖØÕÙÊÄÑÏÓÕàÜÂÝÍÏÇ
ÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÚÕÂÚÇÔÁÚÎ
ÑÇÏÍÏÇÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÁÚÎËÔ×
ÍÏÇÚÕËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇËÃÔÇÏ
 ÁÚÎÑÇÏÁÚÎÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÎÒÇÊÂÚÕÖØÕÙÊÄÑÏÓÕàÜÂÝÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÛÇËÃÔÇÏÇßÐÎÓÁÔÕ

ÑÇÚ¦ÁÚÕÝÍÏÇÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÑÇÏ
ÑÇÚ¦ÁÚÕÝÍÏÇÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝ©Ñ
ªÕÓÖÄÒÎÝÓ¦ÒÏÙÚÇÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏ
ÖÜÝÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÓËÒÁÚÎÍÏÇ
ÚÎÍÂØÇÔÙÎÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÝ
ÁÞËÏÒÎÌÛËÃßÖÄÉÎÜÝ
ßÖÄÛËÙÎËØÍÇÙÃÇÝÄÚÏÚÕÚÕ
ÍËÔÏÑÄÄØÏÕÎÒÏÑÃÇÝÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝÛÇËÃÔÇÏÚÕÕÁÚÕÝ
ÒÒ¦ÑÇÏÎÖØÄÙÌÇÚÎÓËÒÁÚÎ
ÚÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝßÔËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃàËÏ®ÓËÍ¦ÒËÝÇÔÇÚØÕÖÁÝÙÚÕ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÄÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎÖËØÇÏÚÁØÜ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÕØÃÜÔÎÒÏÑÃÇÝÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝÑÇÏÚÕÙÌØ¦ÍÏÙÓÇ®
Ñ¦ÛËÖÇØ¦ÛßØÕß®ÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇÑÄÓÎÇÔÕÏÑÚÄÑÇÏÕÊÎÍËÃÙÚÎÔ
ÖØÄÜØÎÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝ¡¦ÒÏÙÚÇÕ©©ÙßÔÏÙÚ¦ÔÇÊÕÛÕÆÔÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÑÃÔÎÚØÇ×ÙÚËÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔ

ÔÇÊÕßÒËÆÕßÔÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÚ¦ÚÎ
ÙßÓÖÒÂØÜÙÎÚÜÔÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÜÔÇßÐÎÓÁÔÜÔÕØÃÜÔÎÒÏÑÃÇÝ
¡ËÒÁÚÎÚÕß ÕÏÔÕÆ ÁÔÚØÕßØËßÔ×Ô1VPU[9LZLHYJO*LU[YL19*
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÑÇÏ
ÚÕßÏËÛÔÕÆÝÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÔ¦ÒßÙÎÝÌÇØÓÕÙÓÁÔÜÔßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
¦ÒÒÜÙÚËÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÚÕÖØÕÙÊÄÑÏÓÕàÜÂÝÚÕßÓÁÙÕßßØÜÖÇÃÕß
ÛÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÚ¦ÊÆÕÞØÄÔÏÇÇÔ¦
ÊËÑÇËÚÃÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕ
ÚÕ ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÝ
ÔÇËÃÔÇÏ¦ÔÜÚÜÔËÚ×ÔÁÔÇÔÚÏ
ÖÕÙÕÙÚÕÆ ÚÕÑÇÏÓÄÔÕ
 ÚÕ ÚÙÏÎÇÔÇÒÕÍÃÇ
ÇÔËÔËØÍÕÆËÔËØÍÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ÊÎÒÇÊÂÕÈÇÛÓÄÝËÐ¦ØÚÎÙÎÝÚÜÔ
ÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÜÔÑÇÏÒÕÏÖ×ÔÓÎÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÜÔÇÖÄÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÇÖÄÖËØÃÖÕßÙÚÎÔ
ÚÕÊÎÒÇÊÂÓÎËØÍÇàÄÓËÔÕÏÂÚÇÔËÐÇØÚÎÓÁÔÕÏÇÖÄËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÛÇÇßÐÎÛËÃÙÚÕ
ÚÕÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÄÚÏ ÓÎËØÍÇàÄÓËÔÕÏÛÇ
ËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÇÖÄËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÇÔÇÒÕÍÃÇ ÑÇÛ×ÝÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÓÇÙÚÃàËÚÇÏÇÖÄÍÂØÇÔÙÎÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÎÔßÖÕÍËÔÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÚÎÊÏÇØØÕÂËÍÑËÌ¦ÒÜÔIYHPU
KYHPUÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÜÔÓÔÎÓÕÔÃÜÔ
©ÏËÐËÒÃÐËÏÝÇßÚÁÝÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÑªÕÓÖÄÒÎÑÇÏ
¡ÖÁÚÙÎÓËÚÕÔÖÏÕËÆÒÎÖÚÕÚØÄÖÕÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÓÏÇÝÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÎÝ ÓËÙÕÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÝ
ÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÂÝ ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ ÖÕß
ÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÄÞÏÓÄÔÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÇ¦ÒÒÇÑØ¦ÚÎ
ÓÁÒÎÚÎÝ
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Π. Τόμσεν: Ανάγκη
μεταρρυθμίσεων
στον δημόσιο τομέα
Την ανάγκηÔÇËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÚ×ØÇ
ÎÒÒ¦ÊÇÙÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
ÚÏÝÕÖÕÃËÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÓÎÔ
ÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏËÖÏÙÂÓÇÔËÙË
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÕ
*5)*VËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ¬ÓÂÓÇÚÕÝÚÕßÏËÛÔÕÆÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÕÆ¬ÇÓËÃÕßÄÕßÒ¬ÄÓÙËÔ
Ñ¦ÔÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇËÏÊÏÑÂÇÔÇÌÕØ¦
ÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÚÕÓÁÇÔÇÍÔ×ØÏÙË
ËÐ¦ÒÒÕßÄÚÏÎÞ×ØÇÁÞËÏËÖÏÚÆÞËÏ
ÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
¡ÃÇÎÓÁØÇÓËÚ¦ÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÕß
ÙÚÕ3VUKVU:JOVVSVM,JVUVTPJZ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇßÖÕÙÚÂØÏÐËÄÚÏÚÇ
ßÉÎÒ¦ÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÇÖÕÚÁÒËÙÇÔËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ±ªÕÇÔÄÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÇÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÞÛËÝÙË
ËØ×ÚÎÙÎÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÚÕß
ÊÏÑÚÆÕßÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÙÚÄÞÕß
ÚÕß ÚÕßËÃÖËÄÚÏÇßÚÄ
ËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÏÝÙßÔËÔÔÕÂÙËÏÝ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓËÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÚÎÝ
¥ÙÚÄÙÕÖØÄÙÛËÙËÖÜÝÕÚÏÊÂÖÕÚËÍÃÔËÏÖØÁÖËÏÔÇÓÎÔËÍËÃØËÏ
ÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÍÏÇÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇ
ÚÕßÞØÁÕßÝ®
ßÓÌÜÔ×ÔÚÇÝÓËÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÚÕß¬ÇÓËÃÕßÙÚÎÔÛÂÔÇÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÑ¬ÄÓÙËÔÚÄÔÏÙËÖÜÝ
ËÃÔÇÏÛËÚÏÑÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÔÁÇ
ÑßÈÁØÔÎÙÎËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÖÃÙÎÝÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÖÒÂØÎÙßÔËÃ-

ÊÎÙÎÚÜÔÈÇÙÏÑ×ÔÖØÕÑÒÂÙËÜÔ
ÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÞ×ØÇÒÒ¦ÊÇËÃÖËËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÁÞËÏ
ÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝÖÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝÛËÓËÒÏ×ÊËÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÞËÏÖËÚÆÞËÏÄÓÜÝ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÓÏÇÓÇÑØ¦ÑÇÏÊÆÙÑÕÒÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÙÚÕÔ
ÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÑ¦ÚÏÖÕßÚÎÝÊÃÔËÏ
ÖËØÏÛ×ØÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÇßÚÁÝ

Οποιαδήποτε μείωση
των πλεονασμάτων
δεν πρέπει να εγείρει
αμφιβολίες
για τη βιωσιμότητα
του χρέους.
ÚÏÝËÑÑØËÓÄÚÎÚËÝÃÔÇÏÙÜÙÚÄÔÇ
ËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃËÑËÃÚÄÔÏÙË
ÚÎÔËØ×ÚÎÙÎÍÏÇÚÕÇÔÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇËÖÎØËÇÙÚËÃÇÖÄÚÎÔ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÚÜÔ
¦ÒÒÜÔÞÜØ×ÔÕÑ¬ÄÓÙËÔËÃÖË
ÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÐËÑÏÔ¦ÓËÓÏÇÑÇÒÂ
ÊßÔÇÓÏÑÂËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÝËÃÔÇÏÙË
ÙÞËÚÏÑ¦ËßÔÕáÑÄÙÎÓËÃÕÇÒÒ¦
ÍÏÇÔÇÓËÚÇÌØÇÙÚËÃÇßÚÄÙËÊÏÇÚÎØÂÙÏÓÎÇÔ¦ÖÚßÐÎËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÑ¦ÔËÏÇßÚÁÝÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕß
ÚÕßÊÎÓÄÙÏÕßÚÕÓÁÇ®

Η Ελλάδα ÓTÉ{Ð¨³Ò³iØÜÜÓØÑÌ³{ØÚÉÐÉÜ{ÙÉ{ØÐÉ³Ñ¨¨ÈÚÐËÉ{Ø
È¨ÓÉ{ÑoËÈVÉËÉÉ{~É×ÑÜÊØ³È È¨ÑÍ~Ö0ÐÊÐÑ³Ø
³ÈÛ 0V(ÌÈÜ0ÌÐÉ

Στο υψηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 19 ετών
η καταναλωτική εμπιστοσύνη
Στο υψηλότεροÙÎÓËÃÕÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ ËÚ×ÔÁÌÚÇÙËÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ
ÚÕß ÎÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎËÔ×¦ÔÕÊÕÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÑÇÚÁÍØÇÉËÕÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÃÙÜÇÖÄÚÇØËÑÄØÚÕÊØßÓÇ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô ÑÇÏ ÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×Ô
ØËßÔ×Ô©ÖÕßÁÞËÏÑÇÏÚÎÔËßÛÆÔÎÍÏÇÚÎÊÏËÔÁØÍËÏÇÚÎÝÁØËßÔÇÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙßÍÑßØÃÇÝÈÒÁÖËÏ®ÚÎ
ÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝËÖÃÊØÇÙÎÝÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÚÕßÕßÒÃÕß
ÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÜÙÚÄÙÕÄÚÏÙËÇßÚÂ
ÚÎÓÁÚØÎÙÎÇÐÏÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏËßÔÕáÑ¦
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÕÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÁÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝÚÎÝÔÁÇÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÛ×ÝÙËËÖÃÖËÊÕÔÕÓÕÛËÚÏÑÕÆÁØÍÕßÕÏÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝËÃÔÇÏ
ÎÖÏÄÚËØËÝ®ÆÓÌÜÔÇÒÕÏÖÄÔÓËÚÕ
©ÕÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ
ÚÕß ÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÁÔÇÔÚÏ
ÓÕÔ¦ÊÜÔÚÕÔÕÆÒÏÕ¬ÕÔÆÍÕßÙÚÕÖ¦ÔÚÜÝÕËÔÒÄÍÜÊËÃÑÚÎÝ
ËÃÞËÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙËÇÑÄÓÎßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÇØ¦ÚÎÓÏÑØÂÑ¦ÓÉÎÎËÖÃÊÕÙÎÚÜÔ
ÓÕÔ¦ÊÜÔËÃÔÇÏÎßÉÎÒÄÚËØÎ
ÇÖÄÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß
ÚÕßÝËÖÏÓÁØÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÕÊËÃÑÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×Ô
ÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß ÜÝËÐÂÝ!
|ÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÇÖÄÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÑÇÏ
ÚÕÔÕÆÒÏÕ
|ÚÏÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÚÕÔÕÆÒÏÕËÔ×ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÁÖËÙËÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÙÚÏÝ ÓÕÔ¦ÊËÝ
|ÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÖÚ×ÙÎÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÑÇÏÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÒÏÕ

|ÚÕÒÏÇÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÎÖÏÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂ¦ÔÕÊÕÝ©
ÊËÃÑÚÎÝÊÏÇÓVØÌ×ÛÎÑËÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß ÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÇÖÄÚÏÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÑÇÏÚÏÝ
 ÚÕÔÕÆÒÏÕ
ÓËÍ¦ÒÎ¦ÔÕÊÕÝÚÕßÊËÃÑÚÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÙÚÕÒÏÇÔËÓÖÄØÏÕÑ¦ÛË¦ÒÒÕÖÇØ¦¦ÙÞËÚÎËÃÔÇÏ
ÓËÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇÖÄÚÕÕÏÒÒÎÔËÝÊËÔ
ÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÙÚÕßÝÖÁÔÚËÖÏÕ
ÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕßÝÒÇÕÆÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÙÞËÚÏÑÄÝÊËÃÑÚÎÝßÖÕÞ×ØÎÙËÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÙÙÕÏÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏËÐÇÑÕ-

Για πρώτη φορά
από το 2010 οι Ελληνες
δεν συγκαταλέγονται
στους 5 πιο απαισιόδοξους λαούς της Ε.Ε.
ÒÕßÛÕÆÔÔÇßÖËØÚËØÕÆÔÚÜÔÇÏÙÏÄÊÕÐÜÔÇÒÒ¦ÓËÓÏÑØÂÖÒÁÕÔÊÏÇÌÕØ¦
ÇÖÄÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔÕÆÒÏÕÑÇÏ
ÚÏÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕ¡ÏÑØÂÚÁÒÕÝ
Ñ¦ÓÉÎÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËÙÚÕÔÊËÃÑÚÎ
ßÖËßÛÆÔÜÔÖØÕÓÎÛËÏ×ÔÙÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎ740ÖÕßÑÇÚÇØÚÃàËÏÎ0/:
4HYRP[©ÊËÃÑÚÎÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß ÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄ ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÐÃàËÏ
Ö¦ÔÚÜÝÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕØßÛÓÄÝ
ÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔÔÁÜÔËØÍÇÙÏ×ÔÍÏÇÚÕÔ
ËÒÒÎÔÏÑÄÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÂÚÇÔ
ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÇÖÄÚÕßÝÚÇÞÆÚËØÕßÝ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô
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Δάνεια 40 δισ. αλλάζουν χέρια έως το 2021
Μέσω τιτλοποιήσεων και πωλήσεων επιχειρηματικών, καταναλωτικών αλλά και στεγαστικών που δεν εξυπηρετούνται
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Πωλήσεις ÑÇÏ ÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝÊÇÔËÃÜÔ¦ÔÜÚÜÔÊÏÙËßØ×ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕßÔÕÏÚÁÙÙËØÏÝÙßÙÚÎÓÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÚÎÔÖØÕÙËÞÂ
ÊÏËÚÃÇÇÔËÈ¦àÕÔÚÇÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ ®ÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÛÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÞÁØÏÇÑÇÏÛÇÓËÚÇÈÏÈÇÙÚÕÆÔÙËÐÁÔÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇM\UKZ
ÙËÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ØÄÑËÏÚÇÏÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÑÇÏÑ¦ØÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÓÏÑØ×Ô
ÓËÙÇÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÔ×ÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÁÞÕßÔÓÖËÏÑÇÏÚÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÑßØÃÜÝÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝ
ÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔ
©ÏÖÜÒÂÙËÏÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÈÇÙÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÔÇÇÖÇÒÒÇÍÕÆÔ
ÕØÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄÚÇÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇÇÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÏÕÌËÏÒÁÝÇßÚÁÝÖÇÆÕßÔÔÇÈÇØÇÃÔÕßÔÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÑÇÏÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
¬ÏÝÕÌËÏÒÁÝÇßÚÁÝÊÏËÑÊÏÑÕÆÔÙÚÕ
ÇÑÁØÇÏÕÕÏËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÖÕÒÒÁÝ
ÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÂÑÕßÔËÃÚËÙË
M\UKZËÃÚËÙËËÍÞ×ØÏËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÓËÚÎÓÕØÌÂËÏÙÖØÇÑÚÏÑ×Ô
ËÚÇÏØËÏ×ÔËÔ×ÕØÏÙÓÁÔËÝËÃÔÇÏ
ÑÇÏÛßÍÇÚØÏÑÁÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÇÖØÁÖËÏ¦ÒÒÜÙÚË
ÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÞØÁÕÝÖÕßÊÏËÑÊÏÑÕÆÔÕÏÔÁÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÇßÚ×ÔÚÜÔÊÇÔËÃÜÔËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÇßÚÄÖÕß
ËÓÌÇÔÃàÕßÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÜÝÇÐÃÇ
ÚÕßÖÜÒÕÆÓËÔÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß
ÖÕßÙßÔÂÛÜÝÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÚÎÔ
ÕÔÕÓÇÙÚÏÑÂÇÐÃÇÚÜÔÊÇÔËÃÜÔ

ÖÕßÓËÚÇÈÏÈ¦àÕÔÚÇÏÞÜØÃÝÊÎÒÇÊÂÚÕßÝÚÄÑÕßÝ

Τι έχει πωληθεί
©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙËÖØÄÙÌÇÚÇ
Î¬ÚÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ÕÏÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÖÜÒÂÙËÏÙË
M\UKZÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÊÏÙ
ËßØ×ÑÇÏÎÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÇßÚ×ÔÚÜÔ
ÕÌËÏÒ×ÔÇÖÄÚÕßÝÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝ
ÁÞËÏÇÔÇÚËÛËÃÙËËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝØÕÝÚÕÖÇØÄÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÑßØÃÜÝÍÏÇÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ
ÊÎÒÇÊÂÕÌËÏÒÁÝÞÜØÃÝËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÇÐÃÇÝÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×

Τα τελευταία δύο
χρόνια οι τράπεζες
έχουν πωλήσει σε
funds κόκκινα δάνεια
συνολικής αξίας 17,5
δισ. ευρώ.
ÑÕÒÕßÛÕÆÔÕÌËÏÒÁÝÇÖÄËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔÌÁØËÏËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÙËÇÑÃÔÎÚÇËÔ×
¦ÒÒÇÊÏÙËßØ×ËÃÔÇÏÚÇÊ¦ÔËÏÇ
ÖÕßÁÞÕßÔÓËÚÇÈÏÈÇÙÚËÃÑÇÏÈÇØÇÃÔÕßÔËÒËÆÛËØÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝ¬ÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÖÕß
ÁÞÕßÔÇÔÇÚËÛËÃÙËËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÏÖØÕÝÚÕ
ÖÇØÄÔÓÄÒÏÝÙÚÇËÑÇÚËßØ×
ÇÒÒ¦ÚÕÖÕÙÄÇßÚÄÛÇÇßÐÎÛËÃ
ËÔÄÉËÏÑßØÃÜÝÚÜÔÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÜÔÖÕßÊØÕÓÕÒÕÍÕÆÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝ
ÁÜÝÚÇÚÁÒÎÚÕß ÑÇÏÚÕ
¬ÕÔÚÄÔÕÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÜÔÊÃÔËÏÎ,\YVIHURÓË
ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÔÖØÕÙËÞÂ

ËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÎÔ
7PTJVÍÏÇÚÎÔÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕß
ÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß*HPYVÚÕÕÖÕÃÕ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÑÃÔÎÚÇÇÖÄ
ÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦
Ê¦ÔËÏÇÇÐÃÇÝÊÏÙËßØ×ÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÕÚËÒËÃÓÁØÕÝÓÏÇÝËßØÆÚËØÎÝÙßÔÇÒÒÇÍÂÝÓËÚÎÔ7PTJV
ÑÇÛ×ÝÁÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÎËÐÇÍÕØ¦
ÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß7PSSHYÓËÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×
ÑÇÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÖÃÙÎÝÑÇÏÚÎÔ
ËÐÇÍÕØ¦ÖÒËÏÕÉÎÌÏÑÕÆÖÇÑÁÚÕß
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ-7:ÖÕßÙÂÓËØÇ
ËÃÔÇÏÛßÍÇÚØÏÑÂÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ
,\YVIHURÁÞËÏÂÊÎÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏ
ÚÎÔÖ×ÒÎÙÎ¦ÒÒÜÔÊÆÕÖÇÑÁÚÜÔ
ÓËÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ,JSPWZL
ÑÇÏALUP[OÇÔËÈ¦àÕÔÚÇÝÙÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÚÎÙßÔÕÒÏÑÂÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÓÁÙÇÇÖÄÖÜÒÂÙËÏÝÂ
ÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝ
¬ÎÙÑßÚ¦ÒÎÚÜÔÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÜÔÖÇÃØÔËÏÎ(SWOH)HURÓËÚÎÔ
ÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß
6YPVUÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦
Ê¦ÔËÏÇÇÐÃÇÝ ÊÏÙËßØ×ÚØ¦ÖËàÇÁÞËÏÒ¦ÈËÏÂÊÎÓÎÊËÙÓËßÚÏÑÁÝÖØÕÙÌÕØÁÝÑÇÏÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑÒËÃÙËÏÖËØÃÚÇÚÁÒÎÚÕßÞØÄÔÕß
ÑÕÒÕßÛËÃÎÖ×ÒÎÙÎÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß ÓË ÚÎÔ ËÖÜÔßÓÃÇ
5LW[\ULÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÆÉÕßÝÊÏÙ
ËßØ×ÓËËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÙËÇÑÃÔÎÚÇ
ËÔ×ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÑÇÏ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß ÎÚØ¦ÖËàÇ
ÖÕÆÒÎÙË¦ÒÒÇÚØÃÇÖÇÑÁÚÇÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ=LU\Z4LYJ\Y`
ÑÇÏ1\WP[LYÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝ
ÊÏÙËßØ×ÇÔËÈ¦àÕÔÚÇÝÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÓËÚÇÈÏÈ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÂÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÓËÚÇÈÏÈÇÙÚÕÆÔÙË

ÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝ(SWOH)HUR
ËÐËÚ¦àËÏÚÎÓËÚÇÈÃÈÇÙÎÑÄÑÑÏÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÓÇàÃ
ÓËËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÇÖÄÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎÑÇÛßÙÚËØÂÙËÜÔÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÙËÐÁÔÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕ
ÚÇÊÏÙËßØ×ÇÔÁØÞËÚÇÏÎ
ÇÐÃÇÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÁÞËÏÖÕßÒÂÙËÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÑÇÏÎÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÇÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇ,HY[O:`TIVSÑÇÏ4PYYVYËÔ×
ÙÚÇÙÑÇØÏ¦ËÃÔÇÏÑÇÏÎÓËÚÇÈÃÈÇÙÎ¦ÒÒÜÔÊÆÕÖÇÑÁÚÜÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕ3LVÖÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÇßÚÏÒÏÇÑ¦Ê¦ÔËÏÇ
ÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×ÑÇÛ×ÝÑÇÏ

ÁÔÇÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕ0JVUÓËËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ ËÑÇÚËßØ×ÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÓÖËÏÙÚÕÔÞÕØÄÚÜÔÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÜÔÚÕÓËÚÎÔÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎËÔÄÝÓËÍ¦ÒÕßÖÇÑÁÚÕßÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßËÔÊÁÞËÚÇÏ
ÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÇÊÏÙËßØ×ËÔ×
ÖØÕÜÛËÃÊÆÕÖÜÒÂÙËÏÝÓÏÑØÄÚËØÜÔÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÙËªÕßÓÇÔÃÇ
ÑÇÏ ÆÖØÕ
¬Ø¦ÖËàÇËÏØÇÏ×ÝÁÞËÏÖÕßÒÂÙËÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÇÐÃÇÝÊÏÙËßØ×ÓÁÙÇÇÖÄ
ÚØËÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ¶ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕ(YJ[VZ(TVLIHÑÇÏ5LTV
/ÚØ¦ÖËàÇÁÞËÏÙßÓÌÜÔÂÙËÏÚÎÔ
ÇÔ¦ÛËÙÎÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÄÑÑÏ-

ÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×
ÙËËÚÇÏØËÃÇÖÕßÁÞËÏÙßÙÚÂÙËÏ
ÓËÚÕÔÙÕßÎÊÏÑÄÄÓÏÒÕ0U[Y\T
ÑÇÏÁÞËÏÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß0YPZÖÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÊ¦ÔËÏÇÞÜØÃÝËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÇÐÃÇÝËÑÇÚËßØ×
ÑÇÏÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕ;YPUP[`ÖÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÓËËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÇÐÃÇÝ
ËÑÇÚËßØ×
ÏÇÚÕÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕÔÚÇÏ
ÊÆÕÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÖØ×ÚÎÇÌÕØ¦ÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦
Ê¦ÔËÏÇÇÐÃÇÝÊÏÙËßØ×7OVLUP_
ÑÇÏÎÊËÆÚËØÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÓËËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝ.HSH^H`
ÇÐÃÇÝÊÏÙËßØ×
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Στέλνουν
τα πλούτη τους
στην Ελβετία
οι Βρετανοί
O ρυθμός φυγής καταθετών έχει
τριπλασιασθεί τους τελευταίους μήνες
Στις τράπεζες ÚÎÝÒÈËÚÃÇÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÜÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÖÇØÇÊËÃÙÜÔÄÖÜÝÚÕ
ÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÑÇÏÚÕ¡ÕÔÇÑÄ
ÈØÃÙÑÕßÔÑÇÚÇÌÆÍÏÕÚÇÞØÂÓÇÚÇÚÜÔÖÒÕÆÙÏÜÔØËÚÇÔ×ÔÖÕß
ÙÖËÆÊÕßÔÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛÕÆÔÇÖÄ
ÚÇÊËÏÔ¦ËÔÄÝÙÑÒÎØÕÆ)YL_P[
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕØÏÙÓÁÔÕÏÇÖÄÚÕßÝ
ÖÒÕßÙÏÄÚËØÕßÝØËÚÇÔÕÆÝÇÔÑÇÏ
ÇÖØÕÑ¦ÒßÖÚÇÙÚØÇÚËßÓÁÔÕÏÙÚÎÔ

Ανάμεσα στις ελβετικές τράπεζες που ωφελούνται περισσότερο
συγκαταλέγονται
οι UBS και Credit
Suisse.
ÖÒËßØ¦ÚÕß)YL_P[ÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÇ
ÖÒÕÆÚÎÚÕßÝÑÇÏÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÚÕßÝËÑÚÄÝØËÚÇÔÃÇÝÑÇÏÙßÔÂÛÜÝÙËÞ×ØËÝÞÇÓÎÒÂÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÕÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕß)YL_P[¬àÁÏÓÝ§ÚÃÙÕÔÕ
ÕÖÕÃÕÝÖØÕÓÎÔ×ÔÓËÚÁÌËØËÚÎÔ
ÕÓ×ÔßÓÎËÚÇÏØËÃÇÙÚÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÑÇÏ¬àÏÓª¦ÚÑÒÏÌÏÊØßÚÂÝÑÇÏ
ÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÖËÚØÕÞÎÓÏÑ×Ô0ULVZÖÕß
ÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÚÎÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÎÔ

ßÇÔÂÑÚÂ ÏËÔ×ÎÌßÍÂÁÞËÏ
ÇØÞÃÙËÏÊÏÇÑØÏÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßÑÇÏÓËÚ¦ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕß)YL_P[ÖÎÍÁÝÚÎÝ
ËÒÈËÚÏÑÂÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÕ9L\[LYZÙË
ÑÇÛËÙÚ×ÝÇÔÜÔßÓÃÇÝÇÔÁÌËØÇÔ
ÖÜÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÎ
ÌßÍÂÁÞËÏËÖÏÚÇÞßÔÛËÃÆÒÕÍÕ
ÑÇÛ×ÝÇÖÕÓÁÔÕßÔÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÓÁÞØÏÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕßÕÖÄÚË
ÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÎØËÚÇÔÃÇÇÖÄÚÎÔÑÇÏÇÑÄÓÎÖÇØÇÓÁÔËÏÛÕÒÄÑÇÏÇÈÁÈÇÏÕÚÕÚÕÖÃÕÄÖÜÝÑÇÏÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÓÏÇÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÕßÛÇÇÖÕÚØÁÉËÏÚÇ
ÞËÏØÄÚËØÇ¬ÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÁÞËÏÚØÏÖÒÇÙÏÇÙÛËÃÕÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔÒÕÍÇØÏÇÙÓ×ÔÖÕßÇÔÕÃÍÕßÔ
ØËÚÇÔÕÃÙËËÒÈËÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ®
ÊÂÒÜÙËÖÎÍÂËÒÈËÚÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÑÇÏÖØÕÙÁÛËÙËÄÚÏÁÞËÏËÖÏÚÇÞßÔÛËÃÎÇÆÐÎÙÎÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
©ÏËÒÈËÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÓÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÕÆÔ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÍÏÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔ
ÖËÒÇÚ×ÔÚÕßÝÆÓÌÜÔÇÄÓÜÝÓË
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÏËÛÔ×Ô
ÏÇÑÇÔÕÔÏÙÓ×Ô)0:ÁÜÝÚÇÚÁÒÎ
¡ÇØÚÃÕßÙÚÏÝËÒÈËÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÕÏÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÃØËÚÇÔ×ÔÖÒÎÙÃÇàÇÔÙÞËÊÄÔÚÇ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÙÚÕÙÆÔÕÒÄÚÕßÝ
¬ÕÖÕÙÄËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄË¦Ô

Σύμφωνα ÐÉ³{TÉËÑ³iØ0¨ÒÉÇÑØÛ{ÉÚÛ{Ñ~Ñ{Ð-VÐÓT¨{³Ñ³ÓÜiÑ¨³ËÈ{ÜoÑ¨{ÑÐË¨É³Ñ³{ØÉÜKÉ³{~ÓØ³¨ÒÉÇÉØÜiËÑÇÑ³Ñ
Ù{ÙÜÒ¨{Ñ
ÒÎÌÛËÃßÖÄÉÎÄÚÏÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÇÔËØÞÄÚÇÔÙËÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÕÖÄÚË
ÑÇÏÑÇÚÁÍØÇÉËÏÙÚÕØÏÑÄØËÑÄØ
Ô¦ÓËÙÇÙÚÏÝËÒÈËÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÖÕßÜÌËÒÕÆÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÕÏ<):ÑÇÏ*YLKP[
:\PZZLËÔ×ÚÕËÒÈËÚÏÑÄÌØ¦ÍÑÕ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÇÙÌÇÒÁÝÑÇÚÇÌÆÍÏÕ
ÖØÕÙËÒÑÆËÏÑÇÏÚ×ØÇÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏ
Ö¦ÔÚÇÙËËÖÕÞÁÝÑØÃÙÎÝ
ÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÇÓËÚÎÔ)0:
ËÐÃÙÕßÇÙÌÇÒÁÝÑÇÚÇÌÆÍÏÕÁÞËÏ
ÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕßÝÖÒÕÆÙÏÕßÝØË-

ÚÇÔÕÆÝÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÚÏÝ
ÚØ¦ÖËàÁÝÚÕßÁÞÕßÔÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃ
Ö¦ÔÜÇÖÄÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄØËÚÇÔÕÆÝÖÕßÙÎÓËÏÜÚÁÕÔËÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÕÙÑÒÎØÄ)YL_P[ÁÞÕßÔÔÇ
ÌÕÈÎÛÕÆÔÑÇÏÓÏÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÝ
ËÖËØÃÖÚÜÙÎËÑÒÕÍÂÝÔÃÑÎÝ
ÚÜÔ ØÍÇÚÏÑ×Ô Õ ËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßÝ¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÁÞËÏÖØÕÇÔÇÍÍËÃÒËÏßÉÎÒÂÌÕØÕÒÕÍÃÇÙÚÕÔ
ÓËÍ¦ÒÕÖÒÕÆÚÕ
© ØÏÝ ¦ÒÏÔÖØÄËÊØÕÝÚÕßËÒÈËÚÏÑÕÆÕÓÃÒÕß/LUSL` 7HY[ULYZ
ÖÕßÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÕßÝÖÒÕÆÙÏÕßÝ
ÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÑËÌ¦ÒÇÏÇÙËÌÕ-

Σχέδιο επιδότησης εισφορών προωθεί το Βερολίνο
Το Βερολίνο ÊËÔÖÇØÇÒËÃÖËÏÖÕÚÁ
ÔÇßÖËÔÛßÓÃàËÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÔ
ÇÊÏ¦ÑÕÖÎÇÌÕÙÃÜÙÂÚÕßÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖËÏÛÇØÞÃÇ©ÓÜÝÄÙÕ
ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝËÖÎØË¦àËÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕÖÕÒÆÇÖÄÚÎÔ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝ
ßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒ
ÂÊÎËÐËØËßÔÕÆÔÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎÓÁÚØÜÔÙÚÂØÏÐÎÝ ¦ÖÕÏÇÃÙÜÝÔÇÓÎÔ
ÇÔÇÑÕÏÔÜÛÕÆÔÂÔÇÓÎÔËÌÇØÓÕÙÚÕÆÔÖÕÚÁÒÒÇÄÓÜÝÁÞÕßÔÂÊÎ
ÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÄÖÜÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔ
ÖÎÍÁÝÚÕßËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÕÆÖØÇÑÚÕØËÃÕß)SVVTILYN¬ÇÙÞÁÊÏÇÚÕß
ËØÕÒÃÔÕßÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÕØØÁÕßÔÇÌËÔÄÝÇÖÄÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ
ÚÜÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÖÕß
ÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÏÙÚÕßÝËÓÖÕØÏÑÕÆÝÖÕÒÁÓÕßÝÖÕßÁÞËÏÑÎØÆÐËÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÑÇÚ¦ÚÜÔÏÙÞßØÄÚËØÜÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ËÚÇÃØÜÔÚÜÔÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝÌËÚÁØÕßÚÇ
ÓÁÚØÇÖÕßËÐËÚ¦àÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙÚÕÖÇÑÁÚÕÙÚÂØÏÐÎÝÖÕß
ËÃÞËËÌÇØÓÕÙÚËÃÚÕ ÊÎÒÇÊÂ

Η μείωσή τους μπορεί
να απελευθερώσει
4 με 5 δισ. ευρώ
σε ετήσια βάση.
ÓËÚ¦ÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ
¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÖÇÑÁÚÕÊÏÙËßØ×ÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙË
ÙßÓÖÒÎØÜÚÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÍÏÇ
ÚÕÖÕßÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÛÁÒËÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕÊßÔÇÚÄÔÍÏÇÔÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃ
ÇØÞÁÝÚÕßËÖÄÓËÔÕßÁÚÕßÝ¡ÁÙÇ
ÙÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕßÖÕßØÍËÃÕØÍÇÙÃÇÝÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔËÖÏÊÄÚÎÙÎ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÙÚÕßÝ
ËØÍÕÊÄÚËÝÍÏÇÔÇÓËÏÜÛÕÆÔÕÏßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÕßÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÇØÄÓÕÏÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ËÃÞËËÌÇØÓÕÙÚËÃÚÕ ÛÜØÇÑÃàÕÔÚÇÝËÑÇÚÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ

Ο υπ. Οικονομικών$ÜÑ×.Ü³Ø
¨ÓKÜÉÉÑÒ~ÑÐi
ÇÖÄÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇÑÇÚÇØÍÎÛÕÆÔ
ÒÄÍÜÚÎÝÑØÃÙÎÝÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÚÄÚË©ÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àÕßÔÕÏÖÎÍÁÝÚÕß)SVVTILYNÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔËØÍÕÊÕÚ×ÔÑÇÏËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÑÇÚ¦Â
 ÇßÚÄÓÇÚÇÇÖËÒËßÛËØ×ÔËÏ

ÓËÊÏÙËßØ×ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ
ÑÄÓÎÊÏÙËßØ×ÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔÕßÔÊÏÇÛÁÙÏÓÇÇÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝËÏÙÌÕØ¦ÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÖÕß
ËÐËÚ¦àËÚÇÏÔÇÍÃÔËÏÔÜØÃÚËØÇÇÖ»
ÄÙÕËÃÞËÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃÇØÞÏÑ¦
¬ÕËØÕÒÃÔÕÇØÔËÃÚÇÏÖÜÝÎÞ×ØÇÌÒËØÚ¦ØËÏÓËÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÆÌËÙÎÝÚÕÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÑÇÔ¦ÒÏ(9+
;=ÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝ©ÒÇÌÕÒÚÝÊÂÒÜÙË
ÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÖÜÝÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÓÏÇ
ËÖÏÑËÃÓËÔÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÑÇÏÁÚÙÏÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÖÇÑÁÚÕÙÚÂØÏÐÎÝØÄÙÛËÙËÄÓÜÝÖÜÝÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎËÃÓÇÙÚËÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÏÑÇÛ×ÝÊÏÇÛÁÚÕßÓËÚÕßÝ
ÖÄØÕßÝÍÏÇÖÇÔËÔÊËÞÄÓËÔÕ®¥Ý
ËÑÚÕÆÚÕßÑÇÚÇÒÂÍËÏÑÇÔËÃÝÙÚÕ
ÙßÓÖÁØÇÙÓÇÖÜÝÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝ
ÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇßÖ¦ØÞÕßÔË¦Ô
ÄÓÜÝÈØËÛËÃÙËÆÌËÙÎÑËÔÚØÏÑÂ
ÚØ¦ÖËàÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÁÞËÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÍÏÇÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÆÌËÙÎÝ
ÒÄÍÜÚÕßÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß ÃÔÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÕ)YL_P[

ØÕÒÕÍÏÑÕÆÝÖÇØÇÊËÃÙÕßÝÖØÕËÐÕÌÒËÃÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÌßÍÂ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÇÚÄÓÜÔÑÇÏ
ÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÔÃÑÎÝ
ÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô
ßÚÄÝËÃÔÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝ
ÌÄÈÕÝÄÞÏÚÕ)YL_P[ÕÆÚËÑÇÔÚÕ
ÙÑÒÎØÄ)YL_P[®ÚÄÔÏÙËÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÓÏÒ×ÔÚÇÝÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÙÚÕ
)SVVTILYNÇØÇÊÄÐÜÝÄÚÇÔÕ
¬àÁÏÓÝ§ÚÃÙÕÔÓËÚÁÌËØËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÚÕßÙÚÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÏÙÞßØÃÙÚÎÑËÖÜÝÎÑÃÔÎÙÎÊËÔÁÞËÏ
ÑÇÓÃÇÙÞÁÙÎÓËÚÕ)YL_P[ÚÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÄÓÜÝÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÝ
ÙßÔÚËÒËÙÚÂÝÍÏÇÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ

ÊËÔßÖËØÈÇÃÔËÏÚÕ ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝÚÕÚÕØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇËÐÁÌØÇÙËÚÎÔÖØÄÛËÙÎÔÇÇßÐÂÙËÏÚÎÌÕØÕÒÕÍÃÇÙË
ÄÙÕßÝÁÞÕßÔËÚÂÙÏÇÁÙÕÊÇ¦ÔÜ
ÚÜÔÙÚËØÒÏÔ×ÔÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔ ËßØ×ÖËØÃÖÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏßÉÎÒÕÆÝÌÄØÕßÝÙÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÖÒÕÆÚÕ
ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÙÚÇÚØÃÇÑÇÏ
ÖÒÁÕÔÞØÄÔÏÇÖÕßÁÞÕßÔÓËÙÕÒÇÈÂÙËÏÇÖÄÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
ÚÕß)YL_P[ÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß
ÎÙÚËØÒÃÔÇÁÞËÏßÖÕÚÏÓÎÛËÃÑÇÚ¦
 ÓË ÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕß
ÑÇÏÚÕßËßØ×

Προσδοκίες για μείωση
επιτοκίων στην Τουρκία
Νέα αναμέτρηση ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÒ¦ÈËÏ
Þ×ØÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÖØÄËÊØÕÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÏÙÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄÚØÇÖËàÃÚÎ
ÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝ¡ÕßØ¦Ú©ßáÙ¦ÒÒÄÍÜÚÎÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÝÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYN¬ÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÕÏÚÏÓÁÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÇÔÇØØÏÞÂÛÎÑÇÔ  ÇÖÄ 
ÁÔÇÓÂÔÇÖØÏÔÃÔÇÏÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕ
ËÖÃÖËÊÕÖÕßÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÇÖÄ
ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕßËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÄÚÇÔÕÑËÔÚØÏÑÄÝ
ÚØÇÖËàÃÚÎÝ¦ÌÎÙËÔÇËÔÔÕÎÛËÃÖÜÝ
ËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÇÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇ
ÍÏÇÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕß
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÎÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÑÇÏ
ÙÚÎÔËÐÇÙÛÁÔÎÙÎÚÎÝËÍÞ×ØÏÇÝàÂÚÎÙÎÝÆÙÚËØÇÇÖÄÚÎÔÆÌËÙÎÇÖÄ
ÚÕÊqÚØÃÓÎÔÕÚÕßÓÁÞØÏÚÕÈq
ÚØÃÓÎÔÕÚÕß 
ÇÚ¦ÑÕÏÔÂÖËÖÕÃÛÎÙÎÚÕÑÇ-

ÛËÙÚ×ÝÚÕß¬ÇÍÃÖªËÚàÁÖØÔÚÕÍ¦Ô
ÙÚÎØÃàËÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÙÚÕÌÛÎÔÄÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÇ
ÓÁÙÇËÖÚËÓÈØÃÕßÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÃÜÙËÚÕÈÇÙÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÕÑÇÚ¦ÓÕÔ¦ÊËÝ
È¦ÙÎÝÇÖÄÚÕ  ÙÚÕ 
ÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÓÃÇÇÑÄÓÎÓËÃÜÙÎ
ÑÇÚ¦ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝÚÕÔÕÆÒÏÕØÄÙÌÇÚÇÕ©ßÏÙ¦ÒßÖÕÔÄÎÙË
ÖÜÝÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÓËÚØÏ¦ÙËÏÚÏÝÓËÏ×ÙËÏÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÐÃàËÏÔÇÛßÓÃÙÕßÓËÖÜÝ
ÕÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÝÚÕß¡ÕßØ¦Ú¬ÙËÚÃÔÑÇÍÏÇËÃÞËÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÇÖÄ
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÒÄÍÜÚÜÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÇÖÄÉËÜÔÖÕßËÃÞËÓËÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÔÇÒßÚÁÝÚÕÔÃàÕßÔÖÜÝÍÏÇÔÇ
ÓÖËÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙËÚØÕÞÏ¦ÙÚÇÛËØÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÔÇÓÎÔÇÙÑÕÆÔÚÇÏ
ÖÏÁÙËÏÝÙÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÑÇÏÔÇÇÖÇÒÒÇÍÕÆÔÕÏ
ÚØ¦ÖËàËÝÇÖÄÚÇÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇ

Προεκλογική δέσμευση του Αντόνιο Κόστα για δημοσιονομική πειθαρχία
Ο πρωθυπουργός ÚÎÝÕØÚÕÍÇÒÃÇÝ
ÔÚÄÔÏÕ ÄÙÚÇÙÑÕÖËÆËÏÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÇßÚÂÔÚÎÔ
ßØÏÇÑÂÓËÚÎÔßÖÄÙÞËÙÎÖÜÝÎ
Þ×ØÇÊËÔÛÇÖÇØËÑÑÒÃÔËÏÇÖÄÚÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖËÏÛÇØÞÃÇÝÃÔÇÏÓÏÇÇÙßÔÂÛÏÙÚÎßÖÄÙÞËÙÎ
ÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÕÏÕÖÕÃÕÏÙßÔÂÛÜÝ
ÊËÙÓËÆÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÞÕØÂÍÎÙÎËÖÏÊÕÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎÌÄØÜÔÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÓÏÇÝËÖËÑÚÇÚÏÑÂÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝØÕÝÚÕÖÇØÄÔÚÕ
ÑßÈËØÔ×ÔÑÄÓÓÇÚÜÔÕÙÏÇÒÏÙÚ×Ô
ÖØÕÎÍËÃÚÇÏÙÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÔ
ÑÇÏÕÏËÏÊÏÑÕÃÛËÜØÕÆÔÊÆÙÑÕÒÎÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÚÎÝÇÖÄÒßÚÎÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÕÏÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÇßÐÂÙÕßÔÚÏÝÁÊØËÝÚÕßÝÙÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕØÕÚËÚØÇËÚÃÇÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÏÕÉÎÌÃÇÝÚÕß ÄÙÚÇÇÖÕÑÇÚÁÙÚÎÙËÓÏÙÛÕÆÝÑÇÏÙßÔÚ¦ÐËÏÝÇÖÄ
ÚÏÝÓËÏ×ÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÔËÌÇØÓÄÙËÏÕÏ
ÖØÕÑ¦ÚÕÞÕÏÚÎÝÏÑÇÔÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÏÝ
ÚÄÚËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÁÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÚÎÝ

Το κυβερνών κόμμα
των Σοσιαλιστών δεν
υπόσχεται παροχές
ενόψει των εκλογών
της Κυριακής.
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÙÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝÚÎÝËÐÇÙÌÇÒÃàÕÔÚÇÝÓÏÇ
ÒËÖÚÂÇÒÒ¦ÞØßÙÂÏÙÕØØÕÖÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔËÍÞ×ØÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÙÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÊ×ÑÇÏÓÏÇÚËÚØÇËÚÃÇÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÕØÚÕÍÇÒÃÇÝÁÞËÏÙÎÓËÏ×ÙËÏÓËÍ¦ÒÎÖØÄÕÊÕÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÑÇÏÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÞËÏËÖÃÙÎÝËÐËÒÏÞÛËÃÙËÁÔÇÔËÒÑßÙÚÏÑÄÖØÕÕØÏÙÓÄ¦ÓËÙÜÔÐÁÔÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÔÚÜÙßÔÄÒÜÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÚØÕÞÏ¦ÙÚÇÛËØÂÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓËÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÔÇËÃÔÇÏ

Προ τετραετίαςVi~ÈKÓ¨iiÐÉ{i×ËÑØ³ÈÌ³ÑÑ~Ñ³Ó³iÉÐ{ÚÖØ
~Ñ{È³ÒÂÉ{ØÑÌ³{ØÐÉ{É{ØÈÉËTÑÉ×Ñ¨ÐÌÉ{{¨~Ò³TË³iØ

ÎÑÏÔÎÚÂØÏÕÝÊÆÔÇÓÂÚÎÝÇÔËØÍÃÇ
ÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ÚÕÂÓÏÙßÓÁÙÇÙË
ÓÏÇÖËÔÚÇËÚÃÇËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎÕ
ÕØÚÕÍ¦ÒÕÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÑÇÏÖØÄËÊØÕÝÚÕß,\YVNYV\W¡¦ØÏÕ
ËÔÚÁÔÕßÖÄÙÞËÚÇÏÓÏÑØÄÖÒËÄÔÇÙÓÇÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß
ÙÜÝÔÇËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÇÔÇÓÎÔ
ÚËÛËÃÕØÏÙÚÏÑÄÚÁÒÕÝÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÒÏÚÄÚÎÚÇÊÏÄÚÏÁÚÙÏßÖ¦ØÞËÏ
ÑÃÔÊßÔÕÝÔÇÐËÖËØ¦ÙÕßÓËÐÇÔ¦ÚÇ
ÄØÏ¦ÓÇÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ§ÕÆÔÕÒÓÁÏÔÚÇÊ¦ÙÑÇÒÕÝÑÇØ¦ÚËÖÕßàËÏÙÚÎ
ÔÄÚÏÇÏÙÙÇÈ×ÔÇÁØßÙÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇØÔÂÛÎÑËÔÇÇßÐÂÙËÏÚÕßÝÓÏÙÛÕÆÝÚÜÔËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÃÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÖÇØÄÚÏÕÏÙßÔÕÒÏÑÁÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝËÖÏÈÇØÆÔÙËÏÝ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÕÏÙÚÕØÏÑÄßÉÎÒÄÚÕß
 ÜÝÖØÕÝÚÕ©ÓÜÝÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÓÏÙÛÕÃÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÕÏÙÚÇÖØÕÑØÃÙÎÝ
ËÖÃÖËÊÇÓËÍ¦ÒÎÓËØÃÊÇÚÕßÑÄÙÓÕß
ÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÖÜÝÁÞËÏÈËÒÚÏÜÛËÃÎ

ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÙÎÓËÏ×ÔËÏÚÕ
ÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÙÚËØÎÛÂÑÇÓËÖÕÒÒ¦
ÖØ¦ÍÓÇÚÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÙÚÕ9L\[LYZÕ
ÁÊØÕ ¦ÓÖÕÝÕÊÎÍÄÝÚØÇÓÙËÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÖÏÕÚÕßØÏÙÚÏÑ¦ÊØÕÓÕÒÄÍÏÇ
ÚÎÝÏÙÙÇÈ×ÔÇ©ÏÓÏÙÛÕÃÓÇÝËÖÇÔÂÒÛÇÔÙÚÇÖØÕÑØÃÙÎÝËÖÃÖËÊÇÑÇÏ
ÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÎÞ×ØÇÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇ
ËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÕÃÊÏÕÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝËÑÌØ¦àÕßÔÚÕÔ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÝÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÎÝÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÙßÍÑßØÃÇ
ÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕÒÄÍÜËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß ÃÔÇÑÇÏÚÎÝ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÕ)YL_P[ÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÏÔËÃÚÇÏÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÊßÙÞËØÇÃÔÕÔÚÇÝÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ßÉÎÒ×ÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÙßÔÚËÒËÙÚ×Ô
ÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÞØÁÕßÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÖÕßÙÞËÊÄÔÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑËÓÁÙÇÙËÓÏÇÊÏËÚÃÇÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕ
 ÚÕß
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Δικαίωση Πολωνών που έλαβαν
στεγαστικό σε ελβετικό φράγκο

Η απόφαση Ù{~Ñ{É{~Ñ³¤Ñ¨TÒØÉ¨ËÈÐ{ÌÉ~Ñ³ÐÐÖ¨{(ÜÖØ~Ñ³ÑÑÜ³ÓØVÙ{Ì³{ÑÑo¨ËÇÉ{Ì³{{¨Ê³¨ÉØ³³¨ÑÉÇ³Ñ³ÉoÑ³{~ÒÙÒÉ{Ñ
ÉËÑ{~Ñ³ÑT¨i³{~ÓØ ÑÌ×Ñi³ÈÛ ÙËÉ{³Ù{~ÑËÐÑ³ÈØ(ÜÖØ
~Ñ³ÑÑÜ³ÓØÑÇi³ÊÈ³iÑ~Ö¨i³iØÙÑÉ{Ñ~ÊØÖÐKÑiØ0åÖoÈ³V³Ñ³Ñ³Ù{~Ñ³Ê¨{³iØ(ÜËÑØÉËTÉ~¨ËÉ{Ì³{³ÑÙÒÉ{ÑÑÈ³ÒÐ¨ÖÑÐÉ³Ñ³¨ÑÖ~Ñ{ÑÑÜi¨ÚÖÉÜ{~ÌÇÜÌ³{
ÎÓËÚÇÚØÕÖÂÚÕßßÖÕÒÕÃÖÕßÚÕß
ÊÇÔËÃÕßÇÖÄËÒÈËÚÏÑÄÌØ¦ÍÑÕÙË
àÒÄÚÏÛÇÛÇÍÃÔËÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÈ¦ÙÎ
ÚÎÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑÂÏÙÕÚÏÓÃÇÖÕß
ÃÙÞßËÄÚÇÔËÃÞËÙßÔÇÌÛËÃÚÕÊ¦ÔËÏÕ¥ÙÚÄÙÕÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕß
ËÑÌØ¦àËÚÇÏ¸ÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄÝ¹
ÍÏÇÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÚÇÊ¦ÔËÏÇÖÕß
ÁÞÕßÔÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËàÒÄÚÏÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇÁÞÕßÔËÖÏÚÄÑÏÕ
ÈÇÙÏÙÓÁÔÕÙËÇßÚÄÚÎÝÒÈËÚÃÇÝ
¬ÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÁÑØÏÔËÄÚÏÕÏ
ÑÇÚÇÞØÎÙÚÏÑÕÃÄØÕÏÊËÔÍÃÔËÚÇÏ
ÇÖÒ×ÝÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÇÖÄ
ÍËÔÏÑÁÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÚÎÝÖÕÒÜÔÏÑÂÝ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎË¦ÔÎÇÖ¦ÒËÏÉÎÚÜÔÑÇ-

ÚÇÞØÎÙÚÏÑ×ÔÊÏÇÚ¦ÐËÜÔÇÒÒ¦àËÏ
ÚÎÔÇØÞÏÑÂÊÇÔËÏÇÑÂÙÆÓÈÇÙÎ
ÓËÚØÄÖÕÖÕßÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÇÖÕÊËÑÚÄÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖÕÒÜÔÏÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÚÄÚËÎËßØÜÖÇáÑÂ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÊËÔÇÖÇÍÕØËÆËÏÚÎÔ
ÇÑÆØÜÙÎÚÎÝÊÇÔËÏÇÑÂÝÙÆÓÈÇÙÎÝÒÁÕÔÛÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÚÇ
ÖÕÒÜÔÏÑ¦ÊÏÑÇÙÚÂØÏÇË¦ÔÛÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃÎÊÇÔËÏÇÑÂÙÆÓÈÇÙÎ
ÓËÈ¦ÙÎÚÕÇØÞÏÑÄÚÎÝÆÉÕÝËÑÖËÌØÇÙÓÁÔÕÖÏÇÙËàÒÄÚÏÑÇÏÄÞÏ
ÙËËÒÈËÚÏÑÄÌØ¦ÍÑÕÂÇÔÛÇÇÑßØÜÛËÃÓËÚÎÔÁÍÑØÏÙÎÚÕßÊÇÔËÏÕÒÂÖÚÎËÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÖ×ÝÛÇ
ËÖÏÒßÛÕÆÔÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÊÄÙËÏÝÊÇÔËÃÜÔÖÕß

ÁÞÕßÔÂÊÎÑÇÚÇÈÒÎÛËÃ
ÇÖÄÌÇÙÎÖØÕÑÇÒËÃÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÖÕÙÄ
ÑÇÏÚÎÞØÕÔÏÑÂÙßÍÑßØÃÇÖÕßÛÇ
ÑÇÚÇÍØÇÌÕÆÔÊßÔÎÚÏÑÁÝàÎÓÏÁÝÍÏÇ
ÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ®ÒÁËÏÙÚÕ)SVVTILYN
ÕÑËÄØÍÑÏ§ÚËá¦ÔÕÌÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ4VYNHU:[HUSL`ËÑ¦ÛË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖØÕÙÛÁÚËÏÇÖÕÚËÒËÃ
ÒÏÍÄÚËØÕ¦ÓËÙÕØÃÙÑÕÍÏÇÚÕÚØÇÖËàÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÙßÔÕÒÏÑ¦®
ÇÚ¦ÚÕÔ ØÃÙÚÕÌËØÏÒÝÇÔÇÒßÚÂÚÎÝ0UMVYTH.SVIHS4HYRL[Z
ÇßÚ¦ÚÇÊ¦ÔËÏÇÛÇÑØÏÛÕÆÔÑÇÚ¦
ÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇ
ÇÖÇÏÚÎÛËÃÖÕÒÆÝÞØÄÔÕÝËÇÔ¦ÒÕÍËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÕÏÚØ¦ÖËàËÝËÃÞÇÔ
ÑËØÊÃÙËÏÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝßÖÕÛÁÙËÏÝ®ËÐÎÍËÃÙÚÕ)SVVTILYN²ÛËÝ
ÚÕÓËÙÎÓÁØÏÕÚØÇÖËàÏÑÄÝÊËÃÑÚÎÝ
ÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÎÝÇØÙÕÈÃÇÝ
ßÖÕÞÜØÕÆÙËÑÇÚ¦ ØÞÏÑ¦Î
ÒÂÉÎÊÇÔËÃÕßÙËËÒÈËÚÏÑÄÌØ¦ÍÑÕÌÇÏÔÄÚÇÔËÒÑßÙÚÏÑÂËÖÏÒÕÍÂ
ÙÚÕßÝÕÒÜÔÕÆÝÑÇÏÙË¦ÒÒÜÔ
ËÛÔÏÑÕÚÂÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÑÇÛ×ÝÎÒÈËÚÃÇÊÏÇÚÎØÕÆÙËÖÕÒÆ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÇÖÄÚÎÔÕÒÜÔÃÇ¥ÙÚÄÙÕÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ¦ØÞÏÙËÔÇÇÒÒ¦àËÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÓËÚ¦ÚÕÊÏÄÚÏÚÕÖÕÒÜÔÏÑÄ
àÒÄÚÏßÖÕÞ×ØÎÙËÖÕÒÆÁÔÇÔÚÏÚÕß
ËÒÈËÚÏÑÕÆÌØ¦ÍÑÕßÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕ)SVVTLYNÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÕÖÕÒÜÔÏÑÄàÒÄÚÏÁÞËÏÞ¦ÙËÏ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÕ ÚÎÝÇÐÃÇÝÚÕß
ÁÔÇÔÚÏÚÕßËÒÈËÚÏÑÕÆÌØ¦ÍÑÕß
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÂÚÇÔÄÚÏÑÁØÊÏàÇÔÕÏÕÒÜÔÕÃÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÇÖÄ
ÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÒÈËÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÔÇÚÕÞ¦ÔÕßÔÙÚÕÖÕÒÒÇÖÒ¦ÙÏÕËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑÂÝÓËÚÇÈÕÒÂÝ

UBER

Υπέρ ÚÜÔÕÒÜÔ×ÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×Ô
ÖÕßËÃÞÇÔÖ¦ØËÏÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÙËËÒÈËÚÏÑÄÌØ¦ÍÑÕÚ¦ÞÛÎÑË
ÞÛËÝÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÑØÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÁÞÕßÔ
ÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÇÖÄÚÇ
ÖÕÒÜÔÏÑ¦ÊÏÑÇÙÚÂØÏÇÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÇßÚ×ÔÚÜÔÊÇÔËÏÇÑ×ÔÙßÓÈ¦ÙËÜÔ¥ÙÚÄÙÕÕØÏÙÓÁÔÕÏÇÔÇÒßÚÁÝËÐÎÍÕÆÔÖÜÝÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÛÇÑØÏÛËÃÓËÓÕÔÜÓÁÔÇÑÇÏÄÚÏÙË
ÇÔ¦ÒÕÍËÝÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝÊÏÇÓ¦ÞËÝÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÑËØÊÃÙÕßÔÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔßÖÕÛÁÙËÜÔ
ÇÚ¦ÖÄÙÕÔÛÇËÖÏÈÇØÆÔËÏÎ
ÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÚÕÔÖÕÒÜÔÏÑÄ
ÚØÇÖËàÏÑÄÑÒ¦ÊÕÛÇÌÇÔËÃÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕßÖÕÒÜÔÏÑÂÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÂÇØÞÂÚÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÊÏÇÈËÈÇÃÜÙËÞÛËÝÖÜÝ
ÕÏÚØÇÖËàÏÑÄÝÚÕÓÁÇÝËÃÔÇÏÑÇÒ¦
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÝÕÒÜÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÞÕØÎÍÂÙËÏÊ¦ÔËÏÇÙË
ËÒÈËÚÏÑÄÌØ¦ÍÑÕÆÉÕßÝÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÙÚÎÞËÏØÄÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÎÊÏÑÇÙÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÕßÝÑÕÙÚÃÙËÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÇÑÁØÊÎÚËÙÙ¦ØÜÔËÚ×Ô
ÞÛËÙÏÔÂÇÖÄÌÇÙÎÊÏÑÇÏ×ÔËÏ
ÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÖËØÃÖÕßÓÏÙÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÕÒÜÔÕÆÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÊÏÄÚÏÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÄÚÏÕÏØÂÚØËÝÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÙÚÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ
ËÃÔÇÏÑÇÚÇÞØÎÙÚÏÑÁÝÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÕßÊÃÔËÏÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÙÚÕßÝ
ÕÒÜÔÕÆÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÔÇàÎÚÂÙÕßÔÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÚÎÝÊÇÔËÏÇÑÂÝÙÆÓÈÇÙÎÝ¬ÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕ
ÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝËÃÞËÑØÃÔËÏÄÚÏÚÇÊ¦ÔËÏÇÇßÚ¦ÓÖÕØÕÆÔÔÇÓËÚÇÚØÇÖÕÆÔÑÇÏ
ÔÇÇÖÕÖÒÎØÜÛÕÆÔÙËÖÕÒÜÔÏÑÄ
àÒÄÚÏÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYN

A.P.

Το δικαστήριο της Ε.Ε. έκρινε καταχρηστικούς τους όρους των τραπεζών

Η απλή ³ÊiÐÉ³i2H_¦²_¦~³ËÇÉ{¸ÆÆw¸¸lÙÜÒ¨{Ñ~Ñ{ÐÓÉ{Ù{~ÊØ
É×Ñ¨ÐoÊØ{ÉÙ{Ñ×É¨ÌÐÉ{Ð¨ÖÑTÉÙ{ÒÇÈ³iÐÉ³Ñ×¨Ò³ÈØ
ÓØ~Ñ{Ó³ÉiÐÓ¨ÉØ¨Ë³É¨Ñ

Ελικόπτερα-ταξί η νέα
υπηρεσία της Uber
Μεταφορές ÓËÞØÂÙÎËÒÏÑÕÖÚÁØÜÔÓËÚÇÐÆÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÑÇÏÚÕßÇËØÕÊØÕÓÃÕß ÁÔËÔÚÏÖØÕÙÌÁØËÏÎ<ILY
×ÙÚËÔÇËÐßÖÎØËÚÂÙËÏÄÙÕßÝÁÞÕßÔ
ÚÕÞØÂÓÇÔÇÖÇØÇÑ¦ÓÉÕßÔÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÏÇÑÂÑÃÔÎÙÎÑÇÏÔÇÓËÚÇÈÕÆÔ
ÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÂÔÇÇÖÕÞÜØÂÙÕßÔ
ÇÖÄËÑËÃÖËßÛÆÔËÚÇÏÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙËÙÞËÚÏÑÄÚÕßÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕ
)SVVTILYNÙËÄÒÎÚÎÔÖËÒÇÚËÃÇÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÙßÔÕÒÏÑ¦ËÔ×ÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÇÌÕØÕÆÙËÚÕßÝÖÏÕËÆÖÕØÕßÝ
ÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝ©ÏßÖÎØËÙÃËÝÐËÑÃÔÎÙÇÔÙÚÏÝ ÕßÒÃÕßÜÝ<ILY*VW[LY
ßÚÄÖÕßÍÃÔËÚÇÏËÃÔÇÏÖÜÝÓÖÕØÕÆÔ
ÕÏËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕÏÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄ
ÚÎÔÆÞÚÇÁÜÝÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÔÇ
ÑÒËÃÙÕßÔÁÔÇËÒÏÑÄÖÚËØÕÍÏÇÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÝÚÏÝ×ØËÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ÓËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÃÔÎÙÎÇÖÒÂ
ÖÚÂÙÎÑÕÙÚÃàËÏÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏ
ÓÁÙÜËÏÊÏÑÂÝËÌÇØÓÕÍÂÝÓÖÕØÕÆÔÕÏ
ËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕÏÔÇÙÞËÊÏ¦àÕßÔÚÎÔ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÝÁÜÝÑÇÏÖÁÔÚËÎÓÁØËÝÔÜØÃÚËØÇ ÇÏÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÑÇÏÙÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÓËÕÞÂÓÇÚÇ
ÚÎÝ<ILYÕÏÚÏÓÁÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏ
ÑÏÄÒÇÝÇÔÇÒÄÍÜÝÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ

Μετεπιβίβαση

Πιέσεις στη μετοχή της Tesla παρά το ρεκόρ πωλήσεων
Μπορεί ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ;LZSHÔÇÑÇÚÁÍØÇÉË
ØËÑÄØÖÜÒÂÙËÜÔÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÜÙÚÄÙÕÇßÚÄÚÕËÖÃÚËßÍÓÇÊËÔ
ÁÖËÏÙËÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏÚÕßÝ
ÇÔÇÒßÚÁÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎÓËÚÕÞÂÔÇÑÒËÃÙËÏÓËÖÚ×ÙÎÖ¦ÔÜÇÖÄ
 ÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÑÇÏÔÇßÖÕÞÜØËÃ
ÞÛËÝÈØ¦ÊßÑÇÚ¦ ÈÇÙÏÑÂÇÔÎÙßÞÃÇÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔËÃÔÇÏ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÛÇÖËÚÆÞËÏÎËÚÇÏØËÃÇ
ÚÕÔÙÚÄÞÕÖÜÒÂÙËÜÔÍÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÁÚÕßÝÑÇÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕË¦ÔÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑÁØÊÎ
;LZSHÖÕÆÒÎÙË ÎÒËÑÚØÏÑ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÇØÏÛÓÄÝÖÕßÇÖÕÚËÒËÃØËÑÄØÍÏÇ
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÚÕßÒÕÔ¡ÇÙÑ©ÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ;LZSHËÃÞË
ÖØÕÈÒÁÉËÏÖÜÒÂÙËÏÝÕÞÎÓ¦ÚÜÔÕÖÄÚËÊÏÁÉËßÙËÚÏÝÖØÕÙ-

ÊÕÑÃËÝÖÕßËÃÞËÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÕ
ÃÊÏÕÝËÐÎÍËÃÙÚÕ)SVVTILYNÕ¬àÏÔ
¡¦ÔÙÚËØÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
3V\W=LU[\YLZÃÔÇÏÖÒÂÍÓÇÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÃÔÇÏÑÒÇÙÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕßÇÖËÃÛÇØÞÕß¡ÇÙÑÕÕÖÕÃÕÝÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃ
ÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÕ
ÃÊÏÕÝ®ÖØÕÙÛÁÚËÏ¥ÙÚÄÙÕÇÖÄ
ÓÄÔÎÚÎÝÎÊÏÇÌÕØ¦ÊËÔÌÇÔÚ¦àËÏ
ÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂ×ÙÚËÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍËÃÚÕÐËÖÕÆÒÎÓÇÚÎÝÓËÚÕÞÂÝ
ÙËÚÁÚÕÏÇÁÑÚÇÙÎÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎ
ËÃÔÇÏÎÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÛÇÖËÚÆÞËÏÎ;LZSHÚÕÔÙÚÄÞÕ
ÖÜÒÂÙËÜÔÍÏÇÕÒÄÑÒÎØÕÚÕ 
ÏÇÔÇÚÕÑÇÚÇÌÁØËÏÇßÚÄÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔËÏÔÁÕÚØÏÓÎÔÏÇÃÕØËÑÄØÑÇÏÔÇÖÕßÒÂÙËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÁÚÕßÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ9L\[LYZ

/¬LZSHÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏËÚÂÙÏÕ
ÙÚÄÞÕÖÜÒÂÙËÜÔÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏÕÞÎÓ¦ÚÜÔ¢ÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝÎÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÕÞÂÓÇÚÇÇØÞÃàËÏÔÇÍÃÔËÚÇÏÇÈÁÈÇÏÎ®ËÐÎÍËÃÙÚÕ9L\[LYZ
Õ ØËÍÑØÍÕßÏÔÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝ
9V[O*HWP[HS7HY[ULYZ
ÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÔÎÙßÞÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÄÞÏÇÖÒ×ÝÍÏÇ
ÚÕÔÙßÔÕÒÏÑÄÇØÏÛÓÄÕÞÎÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÖÕÆÒÎÙËÎ;LZSHÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ
ÖÄÙÇËÐÇßÚ×ÔÂÚÇÔÚÇÇÑØÏÈÄÚËØÇ4VKLS:ÑÇÏ4VKLS?ÑÇÏÖÄÙÇ
ÚÇÌÛÎÔÄÚËØÇ4VKLSÔËÐËÚ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝÚÕÓËÃÍÓÇÖÜÒÂÙËÜÔ4VKLS:ÑÇÏ?ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
4VKLSÚÄÚËËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÖØÄÑÒÎÙÎ®ÒÁËÏÙÚÕ)SVVTILYNÕ§ÚÇÔ
áÈÝÇÔÇÒßÚÂÝÙÚÎ>LKI\ZO

;LZSHÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÖÕßÒÂÙËÏÚÕ
ÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
ÚÜÔÖÏÕÇÑØÏÈ×ÔÚÆÖÜÔ4VKLS:
ÑÇÏ4VKLS?ËÖÃÊÕÙÎÖÕßËÃÔÇÏ
ÑÇÚ¦ ÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÎÔ
ËÖÃÊÕÙÎÚÕßÊËÆÚËØÕßÚØÏÓÂÔÕß
©ÏÖÜÒÂÙËÏÝÚÕß4VKLSÚÕÕÖÕÃÕ
ËÃÔÇÏÚÕÖØ×ÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÓÇàÏÑÂÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÎÝ;LZSHÇÔÂÒÛÇÔÙË
 ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
ØÑËÚÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÖÜÝËÖËÏÊÂÎ;LZSHÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÖÒÁÕÔÙÚÕÌÛÎÔÄÚËØÕ4VKLSÍÏÇ
ÔÇÇßÐÂÙËÏÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚÇÁÙÕÊ¦ÚÎÝÔÇËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔÇÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÔÇÝÇÑÄÓÎ
ÒÄÍÕÝÇÔÎÙßÞÃÇÝËÃÔÇÏÄÚÏÇßÐ¦ÔËÚÇÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ
;LZSHÖÕßËÔÕÏÑÏ¦àÕÔÚÇÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇËÐÁÒÏÐÎÖÕßËÖÃÙÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖÒÂÐËÏÚÇÁÙÕÊÇ

ÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÁÞËÏÚØÃÇÊÏÇÊÕÞÏÑ¦
ÙÚ¦ÊÏÇÓÏÇÝÑÇÏÇØÞÏÑ¦ÁÔÇÚÇÐÃ<ILY
ÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕßÝÖÎÍÇÃÔËÏÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÏÕÞÂÚÕß¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÙËËÏÊÏÑÄ
ËÒÏÑÕÊØÄÓÏÕÓËÚ¦ÓËÚÕËÒÏÑÄÖÚËØÕ
ÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕ ÁÔËÔÚÏÑÇÏÑÇÚÄÖÏÔ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÒÕÍÎÁÐÕÊÕ©ÖÄÚËÇÔÇÒÄÍÜÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÄÖÕßÓÁÔËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÓÖÕØËÃÔÇÑËØÊÃàËÏ
ÞØÄÔÕÂÄÞÏ¦ÔÚÜÝÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝ
ÊØÕÓÕÒÄÍÏÇËÑÚËÒÕÆÔÊÆÕËÒÏÑÄÖÚËØÇ¬ÕÑÇÛÁÔÇÁÞËÏÊÆÕÖÏÒÄÚÕßÝÑÇÏ
ÓËÚÇÌÁØËÏÓÁÞØÏÕÑÚ×ËÖÏÈÇÃÔÕÔÚËÝ
©ÖÜÝÛÇÖËØÃÓËÔËÑÇÔËÃÝÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÑÇÏÌÛ¦ÔËÏÙÚÇÓÄÒÏÝÒËÖÚ¦ÇÖÄÚÕ
ËÒÏÑÕÊØÄÓÏÕÁÜÝÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÙËËÏÊÏÑÄÞ×ØÕÖØÕÙÍËÃÜÙÎÝÄÖÕßÙËÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÇÐÃÍÏÇÔÇÙËÓËÚÇÌÁØËÏ
ÙÚÎÔÁÐÕÊÕÖÕßËÖÏÛßÓËÃÝßÔÕÒÏÑ¦
ÎÄÒÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÖÇÏÚËÃÓÏÙÂ×ØÇ
ËÔ×ÓËÇÓ¦ÐÏÇÔÇÒÄÍÜÝÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝ
ÞØËÏ¦àËÙÇÏÓÃÇ×ØÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÑÇÏ
ÓËÚÇÓÁÙÇÓÇàÏÑÂÝÓËÚÇÌÕØ¦ÝÇÖÄ

ÒËÖÚ¦ÓÁÞØÏÓÃÇ×ØÇÑÏÁÔÇÚÁÚÇØÚÕÚÄÞÕÝÚÎÝ<ILY*VW[LYËÃÔÇÏ
ÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÇßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝÚÎÔ
ËÔÇÁØÏÇÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÙËÖËÏØÇÓÇÚÏÑÄ
ÙÚ¦ÊÏÕÑÇÏÓËÚ¦ÔÇËÍÑÇÛÏÊØÆÙËÏÓÃÇ
ÊÏËßØßÓÁÔÎßÖÎØËÙÃÇÇÁØÕÝÓËÚÎ
ÞØÂÙÎÚÜÔÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÜÔÓÏÑØ×Ô
ÇËØÕÙÑÇÌ×ÔL=;63(ßÚ¦ÇÖÕÍËÏ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÖØÕÙÍËÏ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÛÁÚÜÝ
ßÖÎØËÙÃÇ<ILY*VW[LYÌÇÔËØ×ÔËÏ
ÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕÄØÇÓ¦ÓÇÝ®ÖÇØÇÚÎØËÃ
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Αλλάζει η κτηματαγορά της Ελλάδας το 2000

Εντάσσονται στο σύστημα αντικειμενικών αξιών 7.500 περιοχές – Επιπλέον έσοδα 500 εκατ. από φόρους ακινήτων
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εσοδα έως 500 εκατ. ευρώ υπολογίζει το οικονομικό επιτελείο από
την ένταξη περίπου 7.500 περιοχών
στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
Οπως αναφέρουν στελέχη του
υπουργείου Οικονομικών, μέχρι
το τέλος του πρώτου τριμήνου του
2020 όλη η Ελλάδα θα έχει ενταχθεί
στο αντικειμενικό σύστημα, εξέλιξη
που εκτός από την υποβοήθηση
στον περιορισμό του δημοσιονομικού κενού (καθώς θα αυξηθεί ο
ΕΝΦΙΑ στις ανωτέρω περιοχές) θα
αλλάξει τον χάρτη της κτηματαγοράς.
Ηδη, όπως τονίζουν στελέχη
του υπουργείου Οικονομικών, έχει
ολοκληρωθεί η προεργασία ένταξης
2.000 περιοχών στο αντικειμενικό
σύστημα και υπολείπονται 5.500
περιοχές για να κλείσει το σχέδιο
του υπουργείου Οικονομικών.
Μεγάλα συμβολαιογραφικά και

οι κατοικίες έχουν κτιστεί σε αγροτεμάχια για τα οποία ο ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε ένα ευρώ ανά στρέμμα,
ενώ ταυτόχρονα εξαιρούνται από
τον συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος επιβαρύνει πολλαπλάσια την
εντός σχεδίου αστική ιδιοκτησία.
Πάντως, η ένταξη στο σύστημα
των 7.500 περιοχών θα εξορθολογίσει το σύστημα, αλλά και τις αγοραπωλησίες.
Αυτό που επισημαίνουν μεγάλα
μεσιτικά γραφεία είναι ότι υπάρχει
και η άλλη πλευρά. Συγκεκριμένα
αναφέρουν ότι σημαντικό πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν οι περιοχές
κυρίως στην περιφέρεια και ιδιαίτερα σε μικρά χωριά της ηπειρωτικής χώρας. Αντίθετα, στις τουριστικές περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Μύκονο, στη Σαντορίνη,
στην Πάρο και στην Κέρκυρα, οι
αντικειμενικές αξίες όπου αυτές
δεν έχουν εφαρμοσθεί θα περιορίσουν τους φόρους αλλά και τις
ιδιαίτερα υψηλές τιμές των ακινή-















Οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν μεγαλύτερο
ΕΝΦΙΑ, και είναι πιθανόν να πληρώνουν
και συμπληρωματικό
φόρο.
μεσιτικά γραφεία αναφέρουν ότι
η ένταξη στο αντικειμενικό σύστημα θα οδηγήσει στην αύξηση
80%-90% κατά μέσον όρο των φόρων που θα κληθούν να πληρώσουν
οι ιδιοκτήτες ακινήτων (σε ορισμένες περιπτώσεις οι φόροι θα δεκαπλασιαστούν). Και αυτό καθώς σήμερα ο υπολογισμός της αξίας των
ακινήτων που δεν έχουν αντικειμενικές αξίες κατά τη μεταβίβασή
τους γίνεται με τον... παραδοσιακό
τρόπο, δηλαδή με ενδεικτικές και
συγκριτικές τιμές πώλησης ακινήτων σε όμορες περιοχές ή με βάση
τις αξίες που ισχύουν στους δήμους
και τις Περιφέρειες.
Σημειώνεται ότι την περασμένη
δεκαετία χιλιάδες πολίτες προσέφευγαν στα διοικητικά δικαστήρια
αμφισβητώντας τους φόρους που
καταλόγιζαν οι εφορίες, ενώ δεν

Η διαφορά μεταξύ εμπορικής και αντικειμενικής τιμής των εκτός σχεδίου ακινήτων είναι χαώδης και πολύ χαμηλός ο φόρος που επιβαρύνει τους κατόχους
ακόμα και πολυτελών ακινήτων που έχουν κτιστεί σε αγροτεμάχια, για τα οποία ο ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε ένα ευρώ.
ήταν λίγες οι περιπτώσεις των συναλλαγών κάτω από το τραπέζι.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 4 του ν. 4223), «κτίσματα εντός
ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού,
για τα οποία δεν έχει καθοριστεί
τιμή ζώνης, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Δημοτικής
Ενότητας στην οποία βρίσκονται.
Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στη Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης
του οικείου Δήμου και, αν δεν έχουν
καθοριστεί τιμές ζώνης στον Δήμο,
εντάσσονται στην κατώτερη τιμή
ζώνης της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στην Περιφερειακή Ενότητα, εντάσσονται στην
κατώτερη τιμή ζώνης της οικείας
Περιφέρειας».
Οπως προαναφέρθηκε, η ένταξη

Εξίσωση εμπορικών τιμών με αντικειμενικές
Σε αλλαγές στις τιμές ζώνης των

ακινήτων προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
με στόχο την εξίσωση των εμπορικών τιμών με τις αντικειμενικές
αξίες. Οπως αναφέρει στέλεχος του
υπουργείου Οικονομικών, οι αλλαγές που θα γίνουν σε καμία περίπτωση δεν θα περιορίσουν τις ελαφρύνσεις που ψηφίστηκαν και προβλέπουν τη μεσοσταθμική μείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά 22%.
Εάν χρειαστεί θα τροποποιηθούν οι
συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, με στόχο
να διατηρηθούν στο ακέραιο οι ελαφρύνσεις. Στις σκέψεις του υπουργείου Οικονομικών είναι να χρησιμοποιηθούν οι εισηγήσεις των πι-

ΑΡΘΡΟ

στοποιημένων εκτιμητών ακινήτων,
οι οποίοι είχαν παραδώσει τις τιμές
ζώνης σε όλη την επικράτεια το
2018. Αυτές όμως δεν έγιναν δεκτές στο σύνολό τους από την τότε
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αποφευχθεί
το πολιτικό κόστος ενόψει των επικείμενων εκλογών. Ουσιαστικά, πήραν τις προτάσεις των εκτιμητών και
τις «κούρεψαν» με στόχο να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα η φορολογία. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να εξισώσουν τις εμπορικές τιμές με τις
αντικειμενικές αξίες. Κάτι που σχεδιάζει να πράξει η παρούσα κυβέρνηση, τροποποιώντας όπου χρειαστεί τους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ.

των περιοχών αυτών στις αντικειμενικές αξίες θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της φορολογίας. Και
αυτό καθώς σήμερα τα ακίνητα
αυτά ως επί το πλείστον είναι αγροτεμάχια, τα οποία μάλιστα εξαιρούνται από τον συμπληρωματικό
φόρο του ΕΝΦΙΑ.
Με την ένταξή τους στο σύστημα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα
πληρώσουν μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ και
είναι εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο να οδηγηθούν και στην
πληρωμή συμπληρωματικού φόρου,
εφόσον η αξία των ακινήτων τους
ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.
Η διαφορά μεταξύ εμπορικής
και αντικειμενικής τιμής των εκτός
σχεδίου ακινήτων είναι χαοτική.
Ετσι, ο ΕΝΦΙΑ που επιβαρύνει τους
κατόχους ακόμα και πολυτελών
ακινήτων είναι ασήμαντος, καθώς

Η καθιέρωση αντικειμενικής αξίας θα λειτουργήσει και σαν «μπούσουλας» για το πού
θα διαμορφωθούν
οι εμπορικές τιμές.
των. Για παράδειγμα αναφέρουν
ότι η ένταξη της περιοχής Κασσιόπη στην Κέρκυρα θα εξορθολογίσει
τις τιμές και θα περιορίσει σημαντικά τις επιβαρύνσεις.
Το ίδιο θα συμβεί και στην περιοχή Υστέρνι στην Πάρο, όπου η
μεγάλη ζήτηση έχει απογειώσει
τις τιμές και τους φόρους που αναλογούν για κάθε ακίνητο.
Επί της ουσίας, αυτό που τονίζουν είναι ότι η καθιέρωση αντικειμενικής αξίας θα λειτουργήσει
και σαν «μπούσουλας» για το πού
θα διαμορφωθούν οι εμπορικές τιμές.
Σημειώνεται ότι τελευταία φορά
που διευρύνθηκε το σύστημα του
αντικειμενικού προσδιορισμού
ήταν τον Δεκέμβριο του 2010, με
την ένταξη 4.500 περιοχών από
συνολικά 25 νομούς της χώρας.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Η ωραία όψη της Λεμεσού
Παρόλα τα εμπόδια που βρίσκουμε
ενώπιόν μας στην προώθηση του
τουρισμού –βλέπε χρεοκοπίες αεροπορικών εταιρειών και τουριστικών οργανισμών– το γεγονός
πως οι τελευταίες χρονιές σπάνε
τα κοντέρ σε επίπεδο αφίξεων,
βοήθησε στη βελτίωση του παρεχόμενου προϊόντος και ιδιαίτερα
αυτού που απευθύνεται στα υψηλά
δώματα των τουριστικών απαιτήσεων, δηλαδή του ποιοτικού κομματιού του τουρισμού.
Παρόλο που όλες οι παραλιακές
πόλεις έχουν να επιδείξουν κάτι
αξιόλογο από πλευράς νέων προσθηκών, σήμερα θα εστιάσω στη
Λεμεσό. Είχαμε λοιπόν την προ
μηνών άφιξη του ξενοδοχειακού
resort Parklane, το πολύ πρόσφατο
άνοιγμα των πυλών του ξενοδοχείου Amara, την εκτεταμένη ανακαίνιση του ξενοδοχείου Mediterranean και τη σχετικά πρόσφατη
ανακαίνιση του Four Seasons.
Ακούεται πως το τελευταίο ενδέχεται να ανακαινιστεί πλέον ριζικά,
αλλά δεν επιβεβαιώθηκε ακόμη
κάτι τέτοιο.
Μια επίσκεψη σε όλα τα πιο πάνω επιβεβαιώνει πως ο πήχης ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά σε σημείο
που μόνο υπερηφάνεια σε κάνει
να νιώθεις. Άρα δεν θα με ξένιζε
εμένα προσωπικά αν στο πλαίσιο
του ανταγωνισμού, όπως αυτός
ορίζεται με τη σημερινή τράπουλα,








Δεν θα με ξένιζε προσωπικά αν στο πλαίσιο
του ανταγωνισμού,
όπως αυτός ορίζεται με
τη σημερινή τράπουλα,
ακόμη και μια ανακαίνιση ενός πρόσφατα «πειραγμένου» ξενοδοχείου
να θεωρείται επιβεβλημένη.
ακόμη και μια ανακαίνιση ενός
πρόσφατα «πειραγμένου» ξενοδοχείου να θεωρείται επιβεβλημένη.
Σκοπεύω σύντομα να σας μεταφέρω στο χαρτί μια περιδιάβαση
στις νέες αφίξεις – εννοείται με
ένα bias προς το real estate τους,
αλλά σήμερα θα αναφερθώ ακροθιγώς στις πρώτες εντυπώσεις από
τους νέους μαγνήτες της Λεμεσού.
Αν ήταν να περιγράψω το Amara
Hotel με δύο λέξεις θα το αποκαλούσα «διαχρονικά μοντέρνο». Σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί μινιμάλ – γεγονός
που εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα,
αλλά πάντα περί προσωπικού γούστου πρόκειται. Επιπλέον το δούλεψαν και πέτυχαν να έχουν πιο

Ο πήχης ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά σε σημείο που μόνο υπερηφάνεια σε κάνει να νιώθεις.
άνετα και μεγάλα δωμάτια και όλα
να έχουν θέα προς τη θάλασσα.
Θεωρώ πως το λόμπυ είναι μικρό
για ένα τέτοιο ξενοδοχείο, αλλά το
γκαλερί εισόδου στο ξενοδοχείο,
αλλά και εξόδου από αυτό προς
τους κήπους και τον χώρο της πισίνας δίνει ρέστα.
Το παιχνίδισμα νερού, φωτός
(ιδιαίτερα το βράδυ), δέντρων και
θαμνοειδών, καθώς και των γήινων
στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν
για τις επενδύσεις σε όλους τους

χώρους, σε κάνει να μη χορταίνεις
να χαζεύεις. Φυσικά, μεγάλο ρόλο
παίζει η απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής. Αν είσαι της λεπτομέρειας αναγνωρίζεις τι σκέψη μπήκε
πίσω από το κάθε τι. Το μόνο υλικό
που δείχνει fake και substandard
είναι το πλαστικό ντέκιγκ που χρησιμοποιήθηκε σε κάθετα στοιχεία
τοιχοποιίας για να σπάζει –αλλά
να δένει– με τις επενδύσεις αντικέ
μαρμάρου και πέτρας. Καλή η ιδέα
της εισαγωγής ενός στοιχείου που

να προσομοιάζει σε ξύλο και να
έχει περισσότερη ανθεκτικότητα,
αλλά δείχνει την υστέρησή του
έναντι του ξύλου. Μπορεί η γενική
λειτουργία να έχει ακόμη teething
issues, αλλά αυτό δεν ισχύει παντού. Το Matsuhisa για παράδειγμα
δίνει ρέστα σε όλα του.
Για το Parklane θα πρέπει να
κάνω ειδικό αφιέρωμα. Εξάλλου,
πήρε τόσα χρόνια για να γίνει και
άνετα αποτελεί την μεγαλύτερη
συγκεντρωμένη επένδυση αυτού

του είδους. Εδώ θα εστιάσω προς
το παρόν στο The Grill, το εστιατόριό του που αποτελεί τη σύγχρονη πρόταση του παραδοσιακού
steakhouse. Ε, λοιπόν, δεν ξέρω τι
θα κάνετε, αλλά βρείτε χρόνο να
το επισκεφτείτε. Για άτομο που
έχει καταναλώσει κάτι αγελάδες
στέικ, σας λέω πως αποτελεί την
καλύτερη πρόταση στην Κύπρο
σήμερα και άνετα ανταγωνίζεται…
ομόσταβλούς του στο εξωτερικό.
Θέλω και δημοσίως να δώσω τα
συγχαρητήριά μου στον σεφ ο οποίος ό,τι παρουσίαζε στο τραπέζι
ήταν εξαιρετικό σε όλο το φάσμα
μιας γαστρονομικής εμπειρίαςμ
από την παρουσίαση, την κανονική
ροή και πάνω απ’ όλα τη γεύση.
Όπως θα έλεγε και ο Gordon Ramsey «… packed with flavour and
at the right seasoning...!». Εύγε
και στο προσωπικό το οποίο διακριτικά ήταν πάντα εκεί και πάνω
απ’ όλα με χαμόγελο.
Αυτά είναι που θέλουμε να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε και
επιτέλους κάποιοι το κατάλαβαν
και μπράβο τους. Όταν έχεις το
προϊόν, θα έχεις τον πελάτη. Άμα
φέρνεις τον πελάτη και δεν έχεις
προϊόν τότε πουλάς fish & chips
σε Άγγλους.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Τ ο π ρ ό γρ α μ μ α
Μ ΟΥ Σ Ι Κ Η
«Πάμε γι’ άλλες πολιτείες»,
Σταμάτης Σπανουδάκης
Χάλκινα πνευστά, παραδοσιακά
όργανα, ορχήστρα εγχόρδων, ροκ
μπάντα, κιθάρες, κλασικό πιάνο,
τραγούδι, αλλά και χορωδία. Η Δύση συναντάει την Ανατολή, με τη
Σμύρνη, το Βυζάντιο και τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυριακή,
13.10.2019, 8:00 μ.μ.

Φωτεινή Βελεσιώτου:
«Μούσες του Ρεμπέτικου»

Με παραστάσεις
αξιώσεων το 1ο Διεθνές
Φεστιβάλ Λευκωσίας
Το Δημοτικό Θέατρο μια πλούσια κυψέλη πολιτισμού από τις 13/10 μέχρι τις 24/11

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας
θα πραγματοποιηθεί από τις 13
Οκτωβρίου μέχρι τις 24 Νοεμβρίου,
στο ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, το οποίο για περισσότερο από έναν μήνα θα γίνει
πολύβουη πολιτιστική κυψέλη. Είναι σημαντικό να σταθεί κανείς
στον χαρακτήρα που θέλει να αποκτήσει το φεστιβάλ, που είναι η
συνύφανση διαφορετικών πολιτισμών, η Λευκωσία ως πόλη-παράδειγμα πολυπολιτισμικότητας. Οι
20 και πλέον παραστάσεις και δράσεις του Φεστιβάλ συνθέτουν ένα
φεστιβαλικό ψηφιδωτό όπου συνυπάρχουν το σύγχρονο με το κλασικό, το ρεμπέτικο με μουσικές
του κόσμου και Κύπριοι δημιουργοί
πλάι σε καλλιτέχνες παγκόσμιας







Με ένα ομολογουμένως
εντυπωσιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα η Λευκωσία μπαίνει δυναμικά
στα πολιτιστικά πράγματα. Η διοργάνωση ενός
φεστιβάλ που θα ανεβάζει τον πήχη και κάποια
στιγμή οι πολίτες θα θέλουν κάτι διαφορετικό
ήταν κάτι που έλειπε από
την πρωτεύουσα.
εμβέλειας. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου παρουσιάζοντας το πρόγραμμα
του Φεστιβάλ σημείωσε ότι το Φεστιβάλ στοχεύει πάρα πολύ στην
ισότητα πολιτών ασχέτως.
Το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας είναι πολύ σημαντικό και
πρέπει –θεωρώ– να τονιστεί. Όπως
είχε πει και ο δήμαρχος Λευκωσίας
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης είναι
υποχρέωση που έχουμε όλοι «να
μπολιάσουμε τα παιδιά μας τόσο
με τη δική μας κουλτούρα όσο και
με κουλτούρες άλλων λαών, άλλα
ήθη, με στόχο να αποδεχτούν και
να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα και την ισότητα ανεξαρτήτως
ηλικίας, φύλου, χρώματος, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατο-

Οι 20 και πλέον παραστάσεις και δράσεις του Φεστιβάλ συνθέτουν ένα φεστιβαλικό ψηφιδωτό και απευθύνεται σε όλους.

λισμού». Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Γιώργος Παπαγεωργίου είπε στην «Κ» ότι είναι
σημαντικό να τονιστεί η ισότητα
των πολιτών ασχέτως φύλου, θρησκείας, εθνικότητας. Βλέποντας
κάποιος το πρόγραμμα που καταρτίστηκε από τα μέλη της επιτροπής
του Φεστιβάλ αποπνέει αυτή την
ισότητα, αφού έχουν επιλεχθεί παραστάσεις που μιλάνε για το διαφορετικό, συμπλέκουν τους πολιτισμούς, θέτουν ερωτήματα και
τονίζουν για κάποιους δυστοπικές
εικόνες. Ως κεντρικός μοναδικός
χώρος διεξαγωγής του Φεστιβάλ
επελέγη από την Επιτροπή το ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ένα εμβληματικό για την
πόλη κτήριο. Σε αυτό το κτήριο
αντηχούν για όποιον θέλει να ακούσει τα λόγια της Κυβέλης, όταν
έπαιξε σε αυτό και με το φεστιβάλ
η Ελληνίδα ηθοποιός επιστρέφει
με την παράσταση «Πέντε πρόσωπα ζητούν δημοσιογράφο», σε σκηνοθεσία Κίρκης Κάραλη. Μα το
χθες του Θεάτρου είναι και ο Βαρνάβας Κυριαζής, ο οποίος επιστρέφει στο τόπο της δημιουργίας με
την παράσταση που σκηνοθετεί
«Οι πληγές του ανέμου», του Χουάν
Κάρλος Ρούμπιο.
Μία ακόμη παράμετρος που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το Φεστιβάλ
θέτει τον ίδιο τον Δήμο της Λευκωσίας προ των ευθυνών του για
τη διαμόρφωση συγκεκριμένης πολιτιστικής πολιτικής. Με το καταρτισθέν πρόγραμμα ο πήχης τίθεται
ψηλά για όλους, δήμο και επιτροπή
του Φεστιβάλ, αλλά και για την Πολιτεία την ίδια. Το έδαφος είναι
σχεδόν παρθένο και στον πολιτιστικό καμβά του τόπου χρειάζονται
πολλές ακόμα πινελιές για να ολοκληρωθεί.

Το λογότυπο
Το σήμα του Φεστιβάλ σχεδίασαν
οι Περικλής Χριστοφορίδης και Δημήτρης Σωτηρίου και απεικονίζει
αφαιρετικά το περίγραμμα των τειχών και τα δρομάκια της πόλης,
που δημιουργούν έντονες συνδέσεις του παλιού με το καινούργιο
και όλα μαζί συνυπάρχουν σε ένα
πολύ ενδιαφέρον μωσαϊκό ανθρώπων, δράσεων, πολιτισμών.

Μια μουσική αναδρομή στις γυναίκες
του Ρεμπέτικου: Μαρίκα Νίνου, Σωτηρία Μπέλλου, Χαρούλα Λαμπράκη,
Καίτη Γκρέυ και άλλες. Μαζί με τη
Φωτεινή Βελεσιώτου η νέα τραγουδίστρια Ανατολή Μαργιόλα (Ουζερί
Τσιτσάνης). Πέμπτη, 31.10.2019,
8:30 μ.μ.

«Οι ελεγείες του ρεμπέτικου»
του Μιχάλη Τερζή
Κονσέρτο για πιάνο με την Ελένη
Μουζάλα. Το έργο του Μιχάλη Τερζή
είναι μεταγραφή και εναρμόνιση για
πιάνο 17 ρεμπέτικων τραγουδιών κορυφαίων συνθετών. Παρασκευή,
01.11.2019, 8:30 μ.μ.

«Οκτώ βήματα»
Παραγωγή: Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας. Το Φεστιβάλ με τη στήριξη
του συνθέτη Χρήστου Φιλίππου και
του στιχουργού Πόλυ Κυριάκου παρουσιάζει οκτώ νέους Κύπριους ερμηνευτές στη σκηνή του Δημοτικού
Θεάτρου Λευκωσίας. Κυριακή,
10.11.2019, 6:00 μ.μ.

«Παντού»
του Αντρέα Παπαπέτρου
Μουσική εγκατάσταση με 5 λυρικούς
τραγουδιστές και 9 μουσικούς παντού στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Σάββατο, 09.11.2019, ώρα
4:30 μ.μ., 6:00 μ.μ., 7:30 μ.μ.

ΣΥ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ ΧΟ Ρ Ο Σ
«Outwitting The Devil»
Καλλιτεχνική διεύθυνση χορογραφία: Akram Khan
Εμπνευσμένο από πρόσφατα ανακαλυφθέν απόσπασμα του Βαβυλωνιακού έπους του Gilgamesh. Το νέο έργο του Akram (2019) είναι ένα συμπυκνωμένο έπος για την τελετουργία και τη μνήμη. Σάββατο – Κυριακή, 26-27.10. 2019, 8:30 μ.μ.

«Αστερισμοί»
Σύλληψη / σκηνοθεσία:
Enrique Cabrera
Παραγωγή: Aracaladanza
Το μεσογειακό πνεύμα του μάστορα
των χρωμάτων Joan Mir εμπνέει τη
διεθνή χορευτική ομάδα από την
Ισπανία. Κυριακή, 03.11.2019,
8:30 μ.μ.

9 από την Ομάδα Cas
Public & Kopergietery
Με σημείο εκκίνησης το πρόβλημα
ακοής ενός εκ των χορευτών της
ομάδας, η Καναδή χορογράφος
Hélène Blackburn δημιουργεί μια
παράσταση σύγχρονου χορού βασισμένη στη μουσική της 9ης Συμφωνίας του, ολοκληρωτικά κωφού, συνθέτη Μπετόβεν. Σάββατο,
16.11.2019, 8:30 μ.μ.

«Gold». Σύλληψη / χορογραφία /
σκηνοθεσία: Λία Χαράκη.
Παραγωγή: .pelma.Lia Haraki
Η Λία Χαράκη χορογραφεί τη δασκάλα της Ναδίνα Λοϊζίδου, με την Υακίνθη Λάγιου στον ήχο, σε μια παράσταση-ωδή στην ανεξάντλητη ενέργεια του γυναικείου σώματος μέσα
στο χρόνο. Τρίτη – Τετάρτη, 1213.11.2019, 8:30 μ.μ.

«Τειρεσίας». Σκηνοθεσία, χορογραφία, σκηνικά, κοστούμια,
performer: Μιχάλης Θεοφάνους.
Πρώτη παρουσίαση στην Κύπρο της

δουλειάς του Κύπριου χορευτή και
χορογράφου Μιχάλη Θεοφάνους. Η
μυθική φιγούρα του μάντη Τειρεσία,
αλλά και η «διπλή» ζωή του, η τυφλότητα και η σεξουαλικότητα. Δευτέρα, 21.10. 2019, 8:30 μ.μ.

Θ E ΑΤ Ρ Ο
«Θεια Κωμωδία» του Δάντη
από την Ομάδα Vasistas,
σε σκηνοθεσία Αργυρώς Χιώτη
Οκτώ ηθοποιοί κι ένα κουαρτέτο εγχόρδων μας σε ένα πνευματικό road
trip με σταθμούς την Κόλαση, το Καθαρτήριο και τον Παράδεισο. Η παρουσίαση στο Φεστιβάλ Λευκωσίας
πραγματοποιείται με την υποστήριξη
της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση. Πέμπτη, 17.10.2019, 8:30 μ.μ.

«Καθαρή πόλη», σκηνοθεσία –
δραματουργία: Ανέστης Αζάς,
Πρόδρομος Τσινικόρης
Μια παράσταση θεάτρου της πραγματικότητας με ηρωίδες – αλλά και
ερμηνεύτριες – πέντε πραγματικές
καθαρίστριες από διαφορετικές χώρες. Η παρουσίαση στο Φεστιβάλ
Λευκωσίας πραγματοποιείται με την
υποστήριξη της Στέγης Ιδρύματος
Ωνάση. Σάββατο. 19.10.2019, 8:30
μ.μ.

«Οι πληγές του ανέμου»
του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο, σε
σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή.
Παραγωγή: Alpha Square
Ένα θεατρικό έργο διερεύνησης ταυτοτήτων και αποκάλυψης μυστικών
που ανατρέπουν τα πρότυπα μιας
κοινωνίας βασισμένης στην ισότητα
και την ανισότητα. Τετάρτη – Πέμπτη, 23-24.10.2019, 8:30 μ.μ.

«Ελένη Volume IV» των Achim
Wieland, Μάριου Ιωάννου.
Παραγωγή: SRSLYyours Ensemble
Ένα ημιαυτοβιογραφικό ταξίδι του
Μάριου Ιωάννου που ξεσκεπάζει θέματα κοινωνικού ρόλου και ταυτότητας που ένας άνθρωπος συχνά καλείται να υπηρετήσει στη ζωή του. Δευτέρα, 18.11.2019, 8:30 μ.μ.

«Η κυρά της Ρω» του Γιάννη Σκαραγκά, σε σκηνοθεσία Κατερίνας
Μπερδέκα. Παραγωγή: Λυκόφως
Η Φωτεινή Μπαξεβάνη σε ένα συγκινητικό και βαθιά ανθρώπινο κείμενο
που εμπνέεται από την ηρωική φιγούρα της Κυράς της Ρω. Πέμπτη,
14.11.2019, 8:30 μ.μ.

«Τo παιδί και το δέντρο», σε σκηνοθεσία Φίλιππου Κωνσταντίνου
Παραγωγή: Silver Spotlight.
Από τους δημιουργούς Άλεξ Παναγή
και Κατερίνα Χριστοφίδου, ένα ολοκαίνουργιο παιδικό μιούζικαλ για την
αγάπη, τη γενναιοδωρία και την επιβίωση. Κυριακή, 24.11.2019, 11:30
π.μ.

«Χίλια καράβια» της Natalie Haynes, σε σκηνοθεσία Μαγδαλένας
Ζήρα, Μαρίας Καρολίδου και
Αθηνάς Κάσιου. Παραγωγή:
ΣΕΖΟΝ - Γυναίκες 2019-2021.
Είκοσι πέντε ηθοποιοί σε μια ολοήμερη αφήγηση του Τρωϊκού Πολέμου από την πλευρά των γυναικών.
Κυριακή, 17.11.2019, 11:00 π.μ. –
8:00 μ.μ.

«Πέντε πρόσωπα ζητούν δημοσιογράφο», σε σκηνοθεσία Κίρκης Κάραλη. Παραγωγή: Διεθνείς
Σχέσεις Πολιτισμού
Τρεις βραδιές με δραματοποιημένες
συνεντεύξεις (αναλόγιο) του δημοσιογράφου και θεατρικού συγγραφέα Αλέκου Λιδωρίκη με σημαντικές
γυναικείες προσωπικότητες του
20ού αιώνα: Μάρλεν Ντήτριχ, Μέριλιν Μονρόε, Κατίνα Παξινού, Κυβέλη
και Ζωζώ Νταλμάς. Δευτέρα,
28.10.2019, - Ζωζώ Νταλμάς. Τρίτη, 29.10.2019, - Κατίνα Παξινού,
Kυβέλη. Τετάρτη, 30.10. 2019, Μάρλεν Ντίτριχ, Μέριλιν Μονρόε. Ώρα παραστάσεων 8:30 μ.μ.
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

Ακρωτηριασμός στο Σπoκέιν του Μάρτιν ΜακΝτόνα

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

6.10.19 -12.10.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy
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Το παράλογο… και τ’ άλογο
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ËÃÔÇÏÙÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎËÑÇÚ
¬ÎÔÃÊÏÇÎÓÁØÇÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÄÄÚÏÓÇÛÎÚÁÝÑÇÏÓÇÛÂÚØÏËÝÇÖÄÚÕÕËÔÏÑÄÆÑËÏÕ
ÓÖËÒÕÑÂÖÜÔËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÙÑÕÖËÆÕßÔ
ÔÇßÏÕÛËÚÂÙÕßÔÚÕËÖÄÓËÔÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÇÖÖÕÆÊËÝÑÇÏÍÏÇÍÏ¦ÊËÝÇÖÄÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÚÕßÝÑÇÛ»ÄÒÇÇÐÏÁÖÇÏÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÓÏÇÖÇØÎÍÕØÎÚÏÑÂ
ÞËÏØÕÔÕÓÃÇ¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÔÚÏÙÚØÕÌÂÚÎÝ
ßÏÕÛËÙÃÇÝ®ÄÖÜÝÚÎÔÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚË
ÊÃÔÕßÓËÞ×ØÕÙËÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÊÏÇÔÆËÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇÚÕßÈÃÕßÚÕß
ÔÇÓÏÒÂÙËÏÔÇÓÕÏØÇÙÚËÃËÏÑÄÔËÝÔÇÇÔÇÑÇÒÁÙËÏÓÔÂÓËÝ¬ÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÔÄÞÏ
ÄÒËÝÌÕØÁÝÖÕßÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÌÎÍÕÆÔÚÇÏ
ËÃÔÇÏÍÏÇÚÃÇÔÇàÎÚÕÆÔÁÔÇÔÓ¦ØÚßØÇÍÏÇ
ÚÎàÜÂÚÕßÝÕÆÖÂÍÇÔÚÏËÃÊÇÔÚÏËÃÖÇÔ
Ö×ÝÇÔÚÁÊØÇÙÇÔÃÔÕÔÚÇÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ
ÙÚÕÊÏÑÄÚÕßÝÙËÔ¦ØÏÕÇÒÒ¦ÞØËÏ¦àËÚÇÏÑÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÔÇÇÑÕÆËÏÙÚÜÑÇÏÁÔÇÝÒÒÏ×Ý
ÎÙÏÜÖÂÙÚÕÏÞËÏ×ÔËÏÑÇÏÎÓÕÔÇÐÏ¦ÈÇØÇÃÔËÏÊÏÖÒ¦
¬ÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÊËÔÊÎÒ×ÔÕßÔ
ÓÄÔÕÓÏÇÞ×ØÇÙËÇÖÄÙßØÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÁÔÇÔ
ÖÒÎÛßÙÓÄÖÒËÏÕÉÎÌÏÑÄÄÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÙËÓËÒÇÍÞÕÒÃÇÑÇÏÓÏÑØÄÚËØÎÂÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÔÎÓÖÄØÏÇÛËÒËÔÇàÂÙËÏÇÒÒ¦
ÑÇÔËÃÝÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÖÇØÇÓÏÑØÄ×ÙÚËÔÇàÂÙËÏÁÙÚÜÑÇÏÒÃÍÕÖÇØÇÖ¦ÔÜ®ÍØ¦ÌËÏÕªÕÛÙÚÕÔ ÇÔÁÔÇ®ÍÏÇÚÕÔ
ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÑÇÏÇÙÛËÔÂÂØÜ¦ÚÕß¬ÇÍÎØÇÚËÏ¦ËÃÔÇÏÓÏÇÓ¦ÞÎÇÊßÙ×ÖÎÚÎÑÇÏÚÎ
ÊÃÔËÏÝÄÚÇÔËÃÙÇÏÖÏÕÇÊÆÔÇÓÕÝÇÖÄÖÕÚÁ
ÑÇÏÖÏÕÇÔÃÑÇÔÕÝÇÖÄÖÕÚÁÔÇÐÇÔÇÓÖËÃÝ
ÙÚÕÔÇÍ×ÔÇ®
ÑÄÓÎÑÏÇÔËÃÙÇÏÍÏÇÍÏ¦ÑÇÏÖÇÖÖÕÆÝ
ÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÖÇØÇÓÁÔËÏÚÕÃÊÏÕÒßÑÇÃÔËÏ¦ØÇÍËÞ¦ØÎÙÚÕÔØÄÒÕÎÇÍÜÔÃÇÂÄÞÏ"
§Ï×ÛÕÔÚÇÝÕÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÝÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÚÕßÑËØÊÃàËÏÑ¦ÖÕÏËÝ
Ó¦ÞËÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÓÏÑØÁÝÇÙÂÓÇÔÚËÝÍÏÇ
ÚÕßÝÔËÄÚËØÕßÝ"ÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇßÚÄÖÕßÇÌÂÔËÏÕÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÇßÚÄÖÕßÚÕßËÖÏÚØÁÖÕßÓËÔÇÇÌÂÙËÏ
ÏËÊ×ÚÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇßÏÕÛËÙÃÇ®ÚÜÔÓÇÛÎÚ×ÔÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÖØÕÙÌÁØËÏÓÏÇ
ÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦Ý©ÖÇÖÖÕÆÝ
ÑÇÏÎÍÏÇÍÏ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÝ
ËÖÏÈÏ×ÔÕßÔÙÚÎÓÔÂÓÎÚÜÔÔËÄÚËØÜÔ¡Ë
ÍÁÒÏÇÓËÚØßÌËØÄÚÎÚÇÑØÏÚÏÑ¦Ñ¦ÖÕÚË
ÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÛßÓÄ©ÏÏÙÚÕØÃËÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝàÜÂÝÚÕßÝÁÞÕßÔ
ÇÖ»ÄÒÇ!ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝÌÄÈÕÖÇÔÏÑÄ
ÙÚÜÏÑÄÚÎÚÇÐËÑÇØÊÏÙÚÏÑ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇÑÇÏ
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚØÇÍÏÑ¦ÇÖÒ×ÝÎÇÖÄÙÚÇÙÎÚÕßÞØÄÔÕßÓÖËØÊËÆËÏÙßÞÔ¦ÚÏÝÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÙÚÁØÎÙÎÇÔËÑÖÒÂØÜÚÇ
ÊÏÇÙÚØÁÈÒÜÙÎÊËÙÓÕÆÝÇÔÇÒÒÕÃÜÚÕßÝÑÇÏ
ÊËÙÓÕÆÝÖÇØÇÓÕØÌÜÓÁÔÕßÝÍÏÇÚÃÖÇØÁÓËÏÔÇÔÇÔËÖËÐÁØÍÇÙÚÕÏÓËÖÕÒÒ¦ÌÕØÚÃÇ
ÙßÓÌÏÒÃÜÙÎÓËÚÎÔÚØÃÚÎÎÒÏÑÃÇÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄÔÜØÃÝËÔÑÇÚÇÌÛ¦ÔËÏÜÝËÖÏÌÕÃÚÎÙÎ²ØËÏ¦àËÚÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÓËÚÕÔ
ËÇßÚÄÏ»ÇßÚÄÑÇÏÕÏÍÏÇÍÏ¦ÊËÝÑÇÏÖÇÖÖÕÆÊËÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÃÂËÔÊßÔ¦ÓËÏÊËÔ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÓÕÔ×ÔÕÔÚÇÏ¬ÕÊÏÑÄÚÕßÝ
ßÒÏÑÄËÃÔÇÏÖÕÒÆÚÏÓÕÍÏÇÔÇÊÏËßØßÔÛËÃÑÇÏ
ÔÇËÓÖÒÕßÚÏÙÚËÃÎËÏÑÄÔÇÚÕßÑÄÙÓÕß©Ï
ÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÝÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÚÇÖÇØÇÓÆÛÏÇÚÇÙÚËØËÄÚßÖÇÖÕßÑÕßØ¦àÕßÔÓËÚÎÔ
ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÌÇÔÚÇÙÃÇÝ ¦ÚÏ
ÔÇÖØÕÙÛÁÙÕßÓËÙÚÕÖÇàÒÚÕßÍÂØÇÚÕÝ
ÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÚÕÒÏÍÜÚÏÑ¦ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÂÚÕÑÇÛÜÙÖØÁÖËÏÑÇÏÇØËÙÚÄÃÔÇÏÑÇÏÚÕÇÔßÖÄÌÕØÇØËÇÒÏÙÚÏÑÄ©ÙÓÁÝ
Ù×ÓÇÚÇÚÇÒÇÏÖÜØÎÓÁÔÇÙßØØÏÑÔÜÓÁÔÇ
ÓÕÔÄÚÕÔËÝËØÜÚÂÙËÏÝÃÊÏËÝÌØ¦ÙËÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÖÕßÙßÞÔ¦ÍÃÔÕÔÚÇÏÊßÙÈ¦ÙÚÇÞÚËÝ
ÍÏÇÚÕßÝÍÆØÜÚÕßÝ
ÙÚÕØÍÂÄÓÜÝÊËÔÍËÔÔÏÁÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ßÖÕÑØÏÙÃÇÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ©ÚÇÔÓÏÇ
àÜÂÇÚËÔÃàËÏÚÎÔÇÔßÖÇØÐÃÇÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎ
ÔÇÐÁØËÏÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÕÔÚÎÔÕÏ¦àËÚÇÏ©ÚÏ
ÊËÔÛÇÞÇÛËÃÞÜØÃÝÔÇÁÞËÏÇÖÕÛÎÑËßÚËÃÙÚÎ
ÙÑÁÉÎÁÙÚÜÑÇÏËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕß
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Μικρές ταινίες, με μεγάλες φιλοδοξίες
Μιλήσαμε με την Αλεξία Ρόιτερ και τον Ιωακείμ Μυλωνά για το 9o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Οι καλλιτεχνικοί ÊÏËßÛßÔÚÁÝÚÕß Õß
ÏËÛÔÕÆÝ¢ËÙÚÏÈ¦Ò¬ÇÏÔÏ×Ô¡ÏÑØÕÆ
¡ÂÑÕßÝ ÆÖØÕßÜÇÑËÃÓ¡ßÒÜÔ¦Ý
ÑÇÏÒËÐÃÇªÄÏÚËØÓÏÒÕÆÔÙÚÎÔ ®
ÍÏÇÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÑÇÏÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÚÕßÇÐÃÇÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÌÁÚÕÝÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÍÃÔËÚÇÏ
ËÚÇÃØÕÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÑÇÊÎÓÃÇÝ ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÓËÍ¦ÒÎÚÏÓÂÑÇÏÙßÔ¦ÓÇÖØÄÑÒÎÙÎ
ÍÏÇÚÕßÝÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝ
–Να ξεκινήσουμε από το τι νέο
κομίζει φέτος το φεστιβάλ 9o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους Κύπρου; Υπάρχει κάποια
κεντρική θεματική;
¶ ¦ÚÏÔÁÕÑÇÏËßÞ¦ØÏÙÚÕËÃÔÇÏ
ÄÚÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÛÇ
ÖØÕÚËÃÔËÏÓÏÇÚÇÏÔÃÇÇÖÄßØÜÖÇÃÕ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÍÏÇÚÇÈØÇÈËÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÑÇÊÎÓÃÇÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßßÚÂÎËÖÏÒÕÍÂÛÇÍÃÔËÏÓÁÙÇ
ÇÖÄÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕÕÖÕÃÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖÕÏÑÏÒÕÓÕØÌÃÇ
ÙËÛËÓÇÚÏÑÁÝÆÌÕÝÑÇÏÊÏ¦ØÑËÏÇ
–Τι σημαίνει να είσαι εταίρος της
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου;
¶ÎÓÇÃÔËÏÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÄÚÏÚÕ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÇÐÏÕÒÕÍÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÊÎÓÃÇÑÇÏËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÓÁÙÇÙÚÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÚÎÝßØ×ÖÎÝßÚÕÓ¦ÚÜÝÎÇÔÇÍÔÜØÏÙÏÓÄÚÎÚ¦ÚÕßÓËÍÇÒ×ÔËÏÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕÑÇÏ
ÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÇÏÙÚÏÝÇÏÚÂÙËÏÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝÙÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇßÖÕÈÕÒÂÝÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏ¢ßÙÏÑ¦ÑÇÚÇÌÛ¦ÔÕßÔ
ÙËËÓ¦ÝÑÇÏÚÇÏÔÃËÝÇÖÄËÚÇÏØËÃËÝ
ÊÏÇÔÕÓÂÝÕÏÕÖÕÃËÝÓÇÝÙÚÁÒÔÕßÔ

Το επίπεδο των κυπριακών ταινιών είναι πολύ ψηλό. Και αυτό είναι
κάτι το οποίο μπορούμε
να πούμε με δεδομένα.
Πολλές κυπριακές ταινίες ταξιδεύουν σε όλο τον
κόσμο και συμμετέχουν
με επιτυχία σε κινηματογραφικά φεστιβάλ.
ÚÕßÝÖØÄÙÌÇÚÕßÝÚÃÚÒÕßÝÚÕßÝÑÇÏ
ËÖÃÙÎÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÑÇÏÑÁÔÚØÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÍÏÇÄÒÕÚÕÑßÖØÏÇÑÄÙÏÔËÓ¦ÑÇÛ×ÝÇÔÇÈÇÛÓÃàËÚÇÏÑÇÏÚÕ
ÛÔÏÑÄÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÍØÇÓÓÇ
ÇÌÕÆÄÒËÝÕÏÑßÖØÏÇÑÁÝÚÇÏÔÃËÝËÃÔÇÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÊÏËÑÊÏÑÎÚÁÝÚÕß
ÈØÇÈËÃÕß,-(
–Ποιες ήταν οι φετινές προκλήσεις του Φεστιβάλ; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε;
¶ßÙÑÕÒÃËÝÖÒÁÕÔÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖÕÆÓËÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔ¿ÒÕÚÕ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊßÔÇÓÏÑÄÖÕßÇÌÕØ¦
ÙÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÄÙÕÙÚÕªÏ¦ÒÚÕ
ÄÙÕÑÇÏÙÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕÇÏÊËÃÇÝÑÇÏ
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏËÐÜÚËØÏÑÕÃÙßÔËØÍ¦ÚËÝÑÏÔÕÆÔÚÇÏÖÒÁÕÔ
ÖÕÒÆÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÇÑÇÏÇØÓÕÔÏÑ¦
ØÕÑÒÂÙËÏÝÖ¦ÔÚÇßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏ
ÕØÏÙÓÁÔËÝÚÏÝÛÁÚÕßÓËÑÇÏËÓËÃÝÕÏ
ÃÊÏÕÏ©ÓËÍ¦ÒÕÝÄÍÑÕÝÚÇÏÔÏ×ÔÖÕß
ÊËÞÚÂÑÇÓËÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÖØÄÙÈÇÙÂ
ÓÇÝÙËÓËÍ¦ÒËÝÇÍÕØÁÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÓÇÝÇÔ¦ÍÑÇÙÇÔÔÇÖËØ¦ÙÕßÓË
ÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ
ÈÒÁÖÕÔÚÇÝÑÇÏÇÐÏÕÒÕÍ×ÔÚÇÝÚÇÏ-

Το φεστιβάλ ÑÂ{ÜoÊÚi~ÉÑÌ³iå~ÑÙiÐËÑ~Ñ{É³ÒÉ³Ñ{ÐÓÑ³ÑiÐÑ³{~Ì³É¨Ñ³iØ È¨iØåÈ³ÐÒ³ØiÑÑo¨{{ÐÌ³i³Ò³ÈÐÉoÑÜÉ{ÉÑo~ÌÐ{ÉËÉÙ~Ñ{Ñ³ÑÑ~ÜÒ³Ñ{³{ØÑ{³ÊÉ{ØÈÐÐÉ³TÊØ³i
ÜÑ³×Ì¨ÐÑÈKÜÊØÐÉ³iËÑ³×É³{KÒÜÈÉ¨oÒÇÉ³Ñ{
ÔÃËÝÓÁÞØÏÔÇÊÏßÒÏÙÚËÃÚÕÚËÒÏÑÄ
ÖØÄÍØÇÓÓÇ
–Είστε ευχαριστημένοι με τις διεθνείς συμμετοχές;
¶ÃÔÇÏÓÏÇÖÕÒÆÑÇÒÂÞØÕÔÏ¦
ÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏ
ËÒÖÃàÕßÓËÄÚÏÚÕÑÕÏÔÄÛÇÇÖÕÒÇÆÙËÏÄÒÕÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖØÕÈÕÒ×Ô
–Το φεστιβάλ διοργανώνεται για
ένατη χρονιά φέτος, πώς θα μας
περιέγραφες την πορεία του αυτά τα χρόνια;
¶ÖÕØËÃÇÇßÚÕÆÚÕßÌËÙÚÏÈ¦Ò
ËÃÔÇÏÊÏÇØÑ×ÝÇÔÕÊÏÑÂ¬ÕÑÕÏÔÄ
ÓËÍÇÒ×ÔËÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÕÏÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ¢ßÙÏÑ¦ßÖ¦ØÞÕßÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÄØÏÇÚÇÕÖÕÃÇÙÕßËÖÏÚØÁÖÕßÔÓÏÑØ¦ÈÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ËÓËÃÝ
ÄÒÕÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÚÇÑ¦ÔÕßÓË
ÒÃÍÕÖÏÕÓËÍ¦ÒÇÓËÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕÖØÕáÄÔ
–Ποιο είναι το όραμά σας για το
φεστιβάλ;

¶ÃÙÜÙÚÕÑÇÏÙËÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÖØ×ÚËÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝËÃÞÇÓËÛÁÙËÏÜÝÙÚÄÞÕÔÇÓÖÕÆÓËÙÚÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÑÇÊÎÓÃÇÝ
ÚÇÛËØ¦ÑÇÏÇÛÄØßÈÇËØÍÇÙÚÂÑÇÓËÓËÖØÕÙÂÒÜÙÎÖØÕÝÇßÚÂÚÎÔ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÑÇÏÚÇÑÇÚÇÌÁØÇÓË
´ÞÕßÓËÛÁÙËÏÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÙÚÄÞÕßÝ
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÓË
ÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙÕßÓËÓËÓËÛÕÊÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÖ¦ÔÚÇÇÛÄØßÈÇ
©ÖÄÚËÙÚÕÙÆÔÚÕÓÕÓÁÒÒÕÔËÒÖÃàÕßÓËÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙÕßÓËÑÇÏ¦ÒÒÇ
ËßÞ¦ØÏÙÚÇÔÁÇÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÖØÕáÄÔÚÕÝÎ
ÓËÍÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝËÓÖËÏØÃÇÝÚÕß
ÑÕÏÔÕÆÑÇÏÎÙÚÂØÏÐÎÚÕßÑßÖØÏÇÑÕÆÙÏÔËÓ¦
–11 παραγωγές στο Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, είστε ικανοποιημένοι από τις κυπριακές
συμμετοχές;
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÍÏÇÚÎÔ
ËÖÏÒÕÍÂÚÕßÛÔÏÑÕÆÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑÕÆ
ßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÊÏËÛÔÂÝÚØÏÓËÒÂÝÖØÕ-

ÑØÏÓÇÚÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÜÔ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×Ô ¦ÛËÞØÄÔÕÍÃÔËÚÇÏ
ÑÇÏÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÚÕÁØÍÕÚÕßÝÇÌÕÆ
ÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÑßÖØÏÇÑ×ÔÚÇÏÔÏ×Ô
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÉÎÒÄ ÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖÕÆÓËÓË
ÊËÊÕÓÁÔÇÕÒÒÁÝÑßÖØÏÇÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÚÇÐÏÊËÆÕßÔÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÑÇÏÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÓËËÖÏÚßÞÃÇÙË
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦ÌËÙÚÏÈ¦ÒÓËÃÝ
ËÃÓÇÙÚËÞÇØÕÆÓËÔÕÏÍÏÇÚÃËÃÓÇÙÚË
ÎËÖÃÙÎÓÎÖÒÇÚÌÄØÓÇÄÖÕßÇßÚÁÝ
ÕÏÚÇÏÔÃËÝÑ¦ÔÕßÔÚÎÔËÛÔÏÑÂÖØËÓÏÁØÇÚÕßÝÑÇÏÊÏÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÇÓËÍ¦ÒÇÈØÇÈËÃÇÚÕßÌËÙÚÏÈ¦Ò
–Παρατηρείς μια κυπριακή ταυτότητα στις εθνικές παραγωγές;
Υπάρχει κάτι που τις χαρακτηρίζει;
¶ËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÖÕÆÓË
ÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÑßÖØÏÇÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇ
ÂÄÚÏÚÏÝÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÑ¦ÚÏÑÕÏÔÄ
ÔÚÏÛÁÚÜÝËÃÔÇÏÖÕÒÆËßÞ¦ØÏÙÚÕÚÕ
ÄÚÏÕÏ ÆÖØÏÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÊËÃÞÔÕßÔ
ÁÔÇËÆØÕÝÚÄÙÕÙËÆÌÕÝÚÄÙÕÑÇÏ

ÙËÛËÓÇÚÏÑÁÝ
–Ποια είναι τα προβλήματα της
κυπριακής κινηματογραφίας;
¶ÇØÇÓÕÔÁÝÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒËÃÔÇÏ
ÑÇÏØÄÝÍÏÇÔÇÍÏÕØÚ¦ÙÕßÓËÚÕÔÑßÖØÏÇÑÄÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕ¬ÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÑÇÏÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÑÇÏ
ÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÐËÞÜØÏÙÚÂ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎ¥ÙÚÄÙÕÕÏ ÆÖØÏÕÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÃËÃÔÇÏÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÏÑÇÏ
ÖÇØ¦ÚÏÝÇÔÚÃÐÕËÝÙßÔÛÂÑËÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÐÏÊËÆÕßÔÑÇÏÌÁØÔÕßÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÊÏÇÑØÃÙËÏÝ©ÖÄÚËÑÇÒÕÆÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇÁØÛËÏÔÇÚÕßÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÑÇÏÔÇÚÕßÝÙÚÎØÃÐËÏ¾ÙÜÝÓÁÙÜÇßÚÂÝÚÎÝÙÚÂØÏÐÎÝÔÇÑÇÚÇÌÁØÕßÓËÄÒÕÏÓÇàÃÑ¦ÚÏ
ÑÇÒÆÚËØÕÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÙÏÔËÓ¦
ÙÚÎÞ×ØÇ

Πληροφορίες: Û{ÉÚÓØ'É³{KÒÜ
0Ñ{{{~¨ÖÊ~ÈØÖ¨ÈV1ÓÑ³¨,{ÒÜ³V¸wd$~³K¨ËÈ¸Æ
(Üi¨×¨ËÉØU¬¬¬¬¬¬mlVÀÀÀx©kkR
RRÃ¯ÀÀÀ¦x>²RRÃ
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Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Το κορίτσι που το έθαψαν ζωντανό
Η «Αμίλητη», σε σύνθεση Δήμητρας Τρυπάνη και ποιητικό κείμενο Παντελή Μπουκάλα, ανεβαίνει στη Λυρική Σκηνή
Του ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΠΑΪΝ*

ÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÎÝËß¦ÒÜÚÎÝÉßÞÂÝ
ÚÎÝ¡ÎÒÏ¦ÝÙËÓÏÇÓÕØÌÂÏËØÕÆ
ÍÒßÖÚÕÆ®
ÚÙÏÎÓÃÒÎÚÎ®ÛÇÇÖÕÚËÒËÃ
ÚÎÊÏ¦ØÛØÜÙÎËÔÄÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÓÆÛÕßÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝÙÚÏÝ
ÇØÞËÚßÖÏÑÁÝËßØËÃËÝÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÁØÇÇÖÄÚÎÙÏÜÖÎØÂ
ÏÙÚÕØÃÇÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÎÝ¬ØßÖ¦ÔÎÎÓÃÒÎÚÎ®ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÜÝÓÏÇÇÒÒÎÍÕØÃÇ
ÍÏÇÚÏÝÚÄÙËÝÛÇÓÓÁÔËÝÓÔÂÓËÝÚÎÝ
ÓÕÔÚÁØÔÇÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ¶ËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÂÏØÒÇÔÊÏÑÂÝÇÍØÕÚÏÑÂÝÂÇÙÚÏÑÂÝ
ÇÓÓÁÔÎàÜÔÚÇÔÂ®ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝ
ÑÜÊÏÑÄÄÔÕÓÇÍÏÇ¦ÒÒÇËÃÊÎÑÇÚÇÖÃËÙÎÝÄÖÜÝÎÕÓÕÌßÒÕÌÏÒÃÇÑÇÏ
ÎÒÕÍÕÑØÏÙÃÇ

Υπάρχουν ÙÏÜÖÎØÁÝÇÒÂÛËÏËÝÑÇÏ
ßÖ¦ØÞÕßÔÙÏÜÖÎØ¦ÉÁÓÇÚÇ©ÏÙÏÜÖÎØÁÝÇÒÂÛËÏËÝËÃÔÇÏÙßÔÂÛÜÝ
ÚÄÙÕÇßÚÕÔÄÎÚËÝÎÔÆÞÚÇÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÎÓÁØÇ®ÖÕßÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÚÏÝÖØÕÌÁØÕßÓË¬ÇÉÁÓÇÚÇÚÎÝÙÏÜÖÂÝËÃÔÇÏÖÏÕÏÙÞßØ¦
ÃÔÇÏÖÏÕËÆÑÕÒÕÔÇÚÇÖËÏÝÇÒÒ¦
ÖÏÕÕÊßÔÎØ¦ÄÚÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÌÜÝÁØÕßÓËÖÜÝËÃÔÇÏËÑËÃÇÒÒ¦
ÊËÔÚÕÖÇØÇÊËÞÄÓÇÙÚËßÞÔ¦ËÃÔÇÏÓ¦ØÚßØËÝÙÚÇÃÊÏÇÇßÚÕÔÄÎÚÇ
ÌÇÏÔÄÓËÔÇ!ÇÍ¦ÖÎÌÄÈÕÝ¦ÍÞÕÝÚÇ
ÕÖÕÃÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÍËÔËÚÏÑÄßÒÏÑÄÚÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔà×ÜÔÎÓ×Ô
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔ
ßÚÄËÃÔÇÏÚÕÖÒÇÃÙÏÕÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÈØÃÙÑÕßÓËÚÎÂÓÎÚØÇ¬ØßÖ¦ÔÎ
ÓÏÇÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÂÙßÔÛÁÚØÏÇÎ
ÕÖÕÃÇÁÞËÏÙÇÒÖ¦ØËÏÙËÓÃÇÙËÏØ¦
ÇÔÕØÛÄÊÕÐÜÔËÐËØËßÔÂÙËÜÔÚÎÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÉßÞÂÝÓËÓÏÇÈÇÛÏ¦
ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÝÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÏÝ
ÖÒÎÍÁÝÚÎÓËÒÇÍÞÕÒÃÇÚÎÙÆÍÞßÙÎ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ο «Τειρεσίας»
¬ÕÁØÍÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÔ¬ËÏØËÙÃÇ®ÓÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÔÚßÌÒÄ
ÇÓÌÏÌßÒÄÌÏÒÕÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÓßÛÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÑÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÙÚÏÝÇÙ¦ÌËÏËÝÇÓÌÏÛßÓÃËÝÓÏÙÁÝÇÒÂÛËÏËÝ
ÓÏÙ¦ÉÁÓÇÚÇÏÙÞßØÁÝÑÇÏÇÔÃÙÞß-

ÚÕÔÌÄÈÕÑÇÏÚÎÔÇÙÚ¦ÛËÏÇÖÕßÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÖØÕÑÇÒÕÆÔÕÁÔÇÝÙÚÕÔ
¦ÒÒÕÑÇÏ¶ÖÏÛÇÔ×ÝÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦¶
ÙÚÕßÝËÇßÚÕÆÝÚÕßÝÃÔÇÏÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÙËÏÝÓÏÇÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖÕßÄÖÜÝ
ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÎÃÊÏÇÑßØÏÇØÞËÃÚÇÏÇÖÄÖÇÚØÏÇØÞÏÑÁÝÇÐÃËÝÑÇÏÊÏËØÍÇÙÃËÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÚÕßÌÆÒÕß
¡ÏÇÔÁÇÊÕßÒËÏ¦ÎÓÃÒÎÚÎ®
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔÇÔÚËÒÂ
¡ÖÕßÑ¦ÒÇÑÇÏÚÎÔ2H[OLYPUL>PZL
ËÃÔÇÏÓÏÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÖØÄÑÒÎÙÎ
ÙÚÎÔÑÕÏÔ×ÝÇÖÕÊËÑÚÂÙÕÌÃÇÑÇÏ
ÙÚÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝ
¬ÕÖÕÏÎÚÏÑÄÑËÃÓËÔÕ®ËÃÔÇÏÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÕßÖÕÏÎÚÂÇÔÚËÒÂ¡ÖÕßÑ¦ÒÇÙßÔÚ¦ÑÚÎ
ÙÚÎÔ ÇÛÎÓËØÏÔÂ®ÑÇÏÊÆÕÌÕØÁÝÈØÇÈËßÓÁÔÕßÚÜÔÒÒÎÔÏÑ×Ô
ØÇÚÏÑ×ÔØÇÈËÃÜÔÕÃÎÙÎÝÑÇÏ
ØÏÚÏÑÂÝ©¡ÖÕßÑ¦ÒÇÝÁÞËÏËÑÊ×ÙËÏÖÕÒÒ¦ÁØÍÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÕÔÖÏÚ¦ÌÏÕ®ÑÇÏÚÕ¬ÕÇÃÓÇ
ÚÎÝÍ¦ÖÎÝ®ÓËÛËÓÇÚÏÑÁÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÕÔÒÄÍÕ
ÚÎÝÇÔ¦ÓËÏÐÂÝÚÕßÙÚÎÔÓÃÒÎÚÎ®
¬ØßÖ¦ÔÎËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÍÏÇÚÎ
ÈÃÇÜÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÚÎÌßÙÏÑÂÏÙÞÆÜÝ
ÓÏÇÊÆÔÇÓÎÖÕßÕÊÎÍËÃÙÚÎÈÇÔÇß-

ØËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝ¬ÎÔ¦ØÔÎÙÎÙÚÕ
ÖØÕÌÇÔÁÝÚÎÔÎÛËÒÎÓÁÔÎÑ×ÌÜÙÎ
ÙÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÜÔÙÚËØÎÓÁÔÜÔ
ÚÎÔÚßÌÒÄÚÎÚÇÙÚÎÒËÖØÂËÏÑÄÔÇ
ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ßÚÄÖÕßÓËËÔÚßÖÜÙÏ¦àËÏÙËÇßÚÄÚÕÁØÍÕËÃÔÇÏÄÚÏÎ¬ØßÖ¦ÔÎËÃÔÇÏ
ÙÕÌÂÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÚÎÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÙËÙÆÓÖØÇÐÎÓËÚÎÔËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÚÕßÑËÏÓÁÔÕßÚÕß¡ÖÕßÑ¦ÒÇ
ÑÇÏÚÕÏËØÄÍÒßÖÚÄ®ÙÚÕÙÑÎÔÏÑÄ
ÚÎÝ>PZLÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÑ¦ÚÏÄÓÕØÌÕÓÁÙÇÇÖÄÚÎÙÑÒÎØÂÑÚÎÔÜÊÃÇ
ÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÌÆÙÎÝ±Ö¦ØÞËÏ
ÁÔÇÌÜÝÙÚÇÈ¦ÛÎÚÕßÙÑÄÚÕßÝÁÔÇ
ÖÇØ¦ÛßØÕËßÑÇÏØÃÇÝË¦ÔÎ¬ØßÖ¦ÔÎ
ÑÇÏÕÏÎÛÕÖÕÏÕÃÚÎÝÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇ
ÇÔÇØØÏÞÎÛÕÆÔÑÇÏÔÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙÕßÔÚÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝÓÔÂÓÎÝ

* Μετάφραση στα ελληνικά Βέρα
Κονιδάρη.

KATHERINE WISE

Τα ψέματα της σιωπής
είναι πιο ισχυρά. Είναι
πιο εύκολο να τα πεις,
αλλά πιο οδυνηρά
όταν έρχονται
στο φως. Ξέρουμε
πως είναι εκεί, αλλά
δεν το παραδεχόμαστε.
KATHERINE WISE

Βασίζεται σε αληθινή
ιστορία. Τη δεκαετία
του 1840, στη Μάνη,
ένα κορίτσι, η Μηλιά,
καταδικάζεται σε θάνατο
από τον πατέρα της
και τους πέντε
αδελφούς της.

Στο έργο, ÈÓ~ÑÉ¨ÉÐ{Ó¨Ñ³'É³{KÒÜ³(ÑÂ³.É³ÓÐK¨{VÈÒ¨TÉ{ÓÑ×Ø³ÑKÒÚi³È~Ì³ÈØVÓÑÑ¨ÒÚÈ¨ÉÈ~Ñ{¨ËÑØÉÒi0¨ÈÒi
~Ñ{{iÚ{Ë³iØÐ¨ÓÈÑÑÑ¨¨{TiÚÖ~Ñ{ÑÑÉÜÉÈÚÉ¨È³Ñ×Ñ³ÒÐÑ³Ñ³iØÐÊÐiØ
ÙÄÚÎÚÇÃÔÇÏÖÕÒÆÈÇÛÆÚËØÎÙÚÕ
ËÃÊÕÝÓÇÝÇÖÄÚÎÛØÎÙÑËÃÇÂÚÕÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄËÖËÏÊÂÇÔÇÊÆËÚÇÏÇÖÄ
ÓÏÇÇØÞËÚßÖÏÑÂÖÃÙÚÎÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÓËÔÎÇÖÄÚÕÔÌÄÈÕÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃËÔÚ¦ÙËÏÝ®
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÓÃÒÎÚÎÝ®ÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
ÙÚÎÞËØÙÄÔÎÙÕÚÎÝ¡¦ÔÎÝÑÇÏÁÞËÏ
ßÖ¦ØÐËÏÜÝÈÇÙÏÑÂÙÏÜÖÂÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÎÝ¬ØßÖ¦ÔÎÍÏÇÄÒÕÇßÚÄ
ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ¶ÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÖÕßÚËÒÏÑ¦ÁÓÇÛËÇÖÄÚÕÔÖÇÖÖÕÆÚÎÝÔÇ
ÑÕØÃÚÙÏÎ¡ÎÒÏ¦ÖÕßÌÁØËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÇÑ¦ÛÇØÚÎ®ÚÎÔÆÞÚÇÚÕßÍ¦ÓÕß
ÚÎÝËÖÏÙÚØÁÌËÚÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦
ÚÎÝ ÇÚÇÊÏÑ¦àËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÖÇÚÁØÇ
ÚÎÝÑÇÏÚÕßÝÖÁÔÚËÇÊËÒÌÕÆÝÚÎÝÔÇ
ÛÇÌÚËÃàÜÔÚÇÔÂÍÏÇÔÇËÐÇÍÔÏÙÚËÃÎ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÇÖÄÚÎÔÇÚÏÓÃÇ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝ¬ØßÖ¦ÔÎËÙÚÏ¦àËÚÇÏÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÇßÚ×ÔÖÕßËÃÔÇÏ

ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÖÒÎÍÜÓÁÔÕÏ©ÏÚËÑÚÕÔÏÑÁÝÖÒ¦ÑËÝÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÇÔÇÒÎÛËÃÇÝÚÜÔËÏÖÜÓÁÔÜÔ
ÑÇÏÚÜÔÇÔËÃÖÜÚÜÔÙßÔÇÔÚ×ÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÚÇÌÂÙÚÎ¡¦ÔÎßÚÄËÐÎÍËÃ
ÍÏÇÚÃÕÖÇÚÁØÇÝÑÇÏÕÏÇÊËÒÌÕÃÙÚÎÔ
ÓÃÒÎÚÎ®ÖÒÎÍ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔÉßÞÂÚÕßÝÄÙÕÚÕÛÇÓÓÁÔÕÑÕØÃÚÙÏ
ØÎÔÕÆÔÚÕÑÕØÃÚÙÏËÖËÏÊÂÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÄÚÏÕÏÃÊÏÕÏÁÞÕßÔÍÃÔËÏ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÔËÑØÕÃÓÁÙÜÚÎÝ
ÖØ¦ÐÎÝÚÕßÝÚØÕÓËØÂÌÆÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÖØ¦ÐÎÝËÃÔÇÏÚÕÞ×ÓÇÚÜÔ
ÊÏÑ×ÔÚÕßÝÚ¦ÌÜÔ

«Αναμμένο κάρβουνο»
©¡ÖÕßÑ¦ÒÇÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÕÇÃÚÎÓÇÚÎÝ¬ØßÖ¦ÔÎÔÇÍØ¦ÉËÏÚÕÑËÃÓËÔÕÙÇÔÔÇÖÂØËÙÚÇÞÁØÏÇÚÕß
ÁÔÇÇÔÇÓÓÁÔÕÑ¦ØÈÕßÔÕ®¶ÓÏÇÔÁÇ
ËÓÖËÏØÃÇÍÏ»ÇßÚÄÔÑßØÃÜÝÑÇÛ×ÝÎ
ÌÆÙÎÚÎÝÊÕßÒËÏ¦Ý¦ÔÕÏÍËÊÏ¦ÖÒÇ-

ÚÇÚÕÔÇÖÁØÇÔÚÕÖÄÔÕÖÕßÑØÆÈËÚÇÏÓÁÙÇÚÎÝßÚÄÝÑÇÏÎ¬ØßÖ¦ÔÎ
ÖÕÒÏÄØÑÎÙÇÔÇßÚÄÔÚÕÔÙÑÒÎØÄ
ÚØÇÍÏÑÄÖßØÂÔÇ®×ÙÖÕßÎÒÆÙÎ
ÇÔÇÊÆÛÎÑËÙËÓÏÇËÔÏÇÃÇÍÒ×ÙÙÇ
ÓÕßÙÏÑÂÝÑÇÏÖÕÃÎÙÎÝ©¡ÖÕßÑ¦ÒÇÝÇÔÇÍÔ×ØÏÙËÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝ¬ØßÖ¦ÔÎÁÔÇÊØ¦ÓÇÞØÕÔÏÑ¦
ÖÕÒÆÖÇÒÏÄÜÙÚÄÙÕÖÕÒÆÕÏÑËÃÕ®
ÚÎÓÕØÌÂÚÎÝÇÔÊØÏÑÂÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÄÖÕßÕÏ¦ÍØÇÌÕÏÑÇÔÄÔËÝÑÇÏÕÏ
ÖÇØÇÊÄÙËÏÝÓÏÇÝÓÏÑØÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ
ÓËÚÇÚØÁÖÕßÔÚÎÍßÔÇÃÑÇ®ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÑßØÏÄÚÎÚÇÚÕßÙßàÆÍÕßÑÇÏÚÕßÖÇÚÁØÇÚÎÝÙËÛÆÓÇ®
ÍÔ×ÙÎÚÕßÊÎÓÕÚÏÑÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆÇÖÄÚÕÔ¡ÖÕßÑ¦ÒÇÚÕÔËÃÞËÂÊÎÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÕÏÑËÃÕÓËÚÕÔ
ÇÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÕÚØÄÖÕÄÖÕßÎÇÍ¦ÖÎàËßÍÇØ×ÔËÏÓËÚÎÈÃÇ®ËÑËÃÄÖÕß
ÎÖØÕÙÈÕÒÂÚÎÝÚÏÓÂÝ®ÙßÔÏÙÚ¦
ÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕßÊØ¦ÓÇÚÕÝ

©ÖÜÝÎ¬ØßÖ¦ÔÎÎÊÏËÛÔÕÆÝÌÂÓÎÝÍÒÆÖÚØÏÇ2H[OLYPUL>PZLËÖÏÞËÏØËÃÔÇÈØËÏÔÄÎÓÇÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕ
¦ÔËßÔÕÂÓÇÚÕÝÁÒÜÔÇËÑÌØ¦ÙÜ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÄÚÏÇÖÕØØÕÌ×ÇÑÕÆÜ
ÑÇÏÈÏ×ÔÜÙÚÕÔÑÄÙÓÕÓÁÙÇÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕàÕÆÓËßÞÔ¦ÙÇÙÚÏÙÓÁÔÎÇÖÄ
ÚÕßÝÚØÄÖÕßÝÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ
ÓËÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÖÇÃØÔÜÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÜÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÊÏËØÍÇÙÃÇÍÏÇÔÇÙßÓÌÏÒÏÜÛ×ÓËÚÏÝÚØÕÓËØÁÝÇØÓÕÔÃËÝÑÇÏ
ÊßÙÇØÓÕÔÃËÝÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔ®
ÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÚÎÝ>PZLÙÚÎÔ
ÇÔËÖËÐÁØÍÇÙÚÎÈÇÙÏÑÂÖÕÏÄÚÎÚÇ
ÑÇÏËÙÜÚËØÏÑÂËÔÁØÍËÏÇÚÕßßÒÏÑÕÆ
ÚÎÝÖØÕÙËÃÒÑßÙËÚÎÔ¬ØßÖ¦ÔÎ
ÎÕÖÕÃÇÚÕÇÔÇÍÔ×ØÏÙËÜÝÖÕÒÆ
ÛÎÒßÑÄÑÇÏÖÇÛÏÇÙÓÁÔÕ®ÑÇÏÖÇØÇÚÂØÎÙËÄÚÏÇßÚÂÎËÙÜÚËØÏÑÂ
ÛÎÒßÑÂÊÆÔÇÓÎ®ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏÁÔÇÙßÓÈÕÒÏÑÄÚØÄÖÕ

Το έργο ανεβαίνει στις 11, 12 και
13 Οκτωβρίου στην Εναλλακτική
Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Με αγγλικούς υπέρτιτλους.
Ωρες έναρξης: 20.30 (την Κυριακή
στις 19.00).

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Ανάταση και χαμόγελο στο Φεστιβάλ Μπαρόκ της Αθήνας
ÁØÍÇÚÜÔ§ÚÇÒÓÖÇÑÕ§ÚÕÓÁÔÏÑÕ
ÑÇØÒ¦ÚÏ¡ÇÚÁÏÝÏÈ¦ÒÔÚÏªÏÓÖÇÍÏ¦ÛÑÇÏÁÑÒËÏÙÇÔÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦
ÚÕßÝÓËÓÃÇ¢ÕÒÃÇ®ÙßÔÛÁÚÎÖÕß
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔ×ÔßÓÕÝ
©ÒÇÚÇÁØÍÇËØÓÎÔËÆÚÎÑÇÔÓË
ÄØÍÇÔÇËÖÕÞÂÝÓÖÇØÄÑÓÇÔÚÕÒÃÔÇÓÖÇØÄÑÑÏÛ¦ØÇÓÖÇØÄÑÓ¦ÔÚÕÒÇÈÏÄÒÇÔÚÇÍÑ¦ÓÖÇÑÇÏÚÙÁÓÖÇÒÕ¬ÕÎÞÎÚÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΗΣ

Τρίτη χρονιά ÍÏÇÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò¡ÖÇØÄÑÚÎÝÛÂÔÇÝÚÕÕÖÕÃÕÌÁÚÕÝ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÇÖÄÚÏÝÁÜÝ
ÚÏÝ ËÖÚËÓÈØÃÕßÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ
ÙÚÕØÃÇÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÛÎÔ×ÔÙÚÎÔÒ¦ÑÇ¡ËÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝÖØËÙÈËÃÇÝÚÕß¡ËÍ¦ÒÕßÕßÑ¦ÚÕßÚÕßÕßÐËÓÈÕÆØÍÕß
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏßÖÄÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÏËÆÛßÔÙÎÚÎÝÔÇÙÚÇÙÃÇÝ¡ÎÒÏ×ØÎÖØÕÙÑÒÂÛÎÑÇÔÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÇÇÖ»ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÒÒÎÔËÝÓÕßÙÏÑÕÃ
ÖÕßÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÎÔÏÙÚÕØÏÑ¦ËÔÎÓËØÜÓÁÔÎËØÓÎÔËÃÇÁØÍÜÔ
ÚÎÝÓÖÇØÄÑËÖÕÞÂÝ
ÇÚ¦ÚÎÔËÔÇØÑÚÂØÏÇÈØÇÊÏ¦
ÙÚÎÙÑÎÔÂÇÔÁÈÎÑËÚÕÙÆÔÕÒÕ
(Y[LTHUKVSPUL)HYVX\L,UZLTISL
ÍÔÜÙÚÄÙËÄÙÕßÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÚÎÙÞËÚÏÑÂÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÇÖÄÚÏÝ
ËÐÇÏØËÚÏÑÁÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÚÕßÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÖÁÙÖÇÙËÌÁÚÕÝÚÕ
ÏËÛÔÁÝØÇÈËÃÕ ÒÇÙÏÑÂÝ¡ÕßÙÏÑÂÝ®©ÏÁÐÏÓÕßÙÏÑÕÃÇÖÁÊÜÙÇÔ

Γεμάτη κέφι,
χρώματα και ποίηση
υπήρξε η συναυλία
του Artemandoline
Baroque Ensemble.

Οι έξιÙÉÂ{³ÓTÉØÐÈ{~ËVÉÂ{~É{ÐÓ{ÐÉ³iÑ{Úi³{~Ê³ÈÐÑ¨Ì~V
ÑÓÙÑ³ÑÓ¨oÑÐÉÌ¨oÑÑÉTÊØ

ÓËÚÇÒÇÓÖËØ¦ÎÞÕÞØ×ÓÇÚÇÚÎÔ
ÇÑØÃÈËÏÇÚÜÔËØÓÎÔËßÚ×ÔÑÇÏÚÎÔ
ËÑÖÒÎÑÚÏÑÂÊÏÇÆÍËÏÇÖÕßÊÏÇÚÎØÂÛÎÑËÖÇØ¦ÚÎÔÇØÓÕÔÏÑÂÙÆÔÛËÙÎÚÜÔÎÞÕÞØÜÓ¦ÚÜÔ¦ÐÏàËÇÖÄ

ÓÄÔÕÚÕßÖÕÒ¦ÓÈÇÔËÑÇÔËÃÝÚÏÝ
ÊÏÇÈÇÛÓÃÙËÏÝÊßÔÇÓÏÑÂÝÑÇÏÚÏÝ
ÒËÖÚÁÝÇÖÕÞØ×ÙËÏÝÖÇØÄÒÕÖÕß
ÕÂÞÕÝÂÚÇÔÎÒËÑÚØÏÑ¦ËÔÏÙÞßÓÁÔÕÝÑÇÛ×ÝÎÙßÔÇßÒÃÇÊÄÛÎÑË

ÙÚÕÔßÖÁØÕÞÕÑÂÖÕÚÕßÓÕßÙËÃÕß
ÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÔÄÚÇÁÍÏÔËÌÇÔËØÄÄÚÏÚÕÙÆÔÕÒÕÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏ
ÇÖÄÊËÐÏÕÚÁÞÔËÝÙÕÒÃÙÚËÝ¦ØÏÙÚÇ
ËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÕßÝÓËÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂ

ÚÕßÓÖÇØÄÑÕÏÕÖÕÃÕÏËÖÏÖÒÁÕÔÊÏÁÛËÚÇÔÖÒÂØÎÁÒËÍÞÕÚÜÔÕØÍ¦ÔÜÔ
ÙÚÇÕÖÕÃÇÇÖÁÊÏÊÇÔÚÇÁØÍÇÊÎ
ÇÖÄÚÕËÔÇØÑÚÂØÏÕ ÕÔÚÙÁØÚÕÚÕß
§ÚÇÒÓÖÇÑÕÁÔÇÇÖÄÚÇÊ×ÊËÑÇÚÕßÁØÍÕßËÑÚÏÓÕÆÙËÑÇÔËÃÝ
ÚÎÓËÍ¦ÒÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÜÔÊÏÇÔÛÏÙÓ¦ÚÜÔÙËÑ¦ÛËËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÓÕßÙÏÑÂÝÌØ¦ÙÎÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÚÎÔ
ÇÑØÃÈËÏÇÑÇÏÚÎÊÏÇÆÍËÏÇÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÙÚÏÝÖÏÕÓËÍ¦ÒËÝÚÇÞÆÚÎÚËÝ
ÃÔÇÏÊËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÄÚÏÚÇ
àÜÎØ¦ÓÁØÎÊËÔÂÚÇÔÇÖÒ×ÝËÖÏÊËÏÑÚÏÑ¦ÍØÂÍÕØÇÖÕÑÚÕÆÙÇÔ
ÐËÞÜØÏÙÚÄÞÇØÇÑÚÂØÇÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÕßÝÏÊÏÇÃÚËØÕßÝÚÕÔÏÙÓÕÆÝÚÏÝ
ÖÇÆÙËÏÝÑÇÏÚÏÝÇÔËÖÇÃÙÛÎÚËÝÇßÐÕÓËÏ×ÙËÏÝÙÚÎÔÚÇÞÆÚÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÖØÕÙÁÛËÚÇÔËÑÌØÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎÓËÒÜÊÏÑÂÍØÇÓÓÂ
ÖÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÕÒßØÏÙÓÄÝ
ËÑÚÏÓÂÛÎÑÇÔÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÙÚÇÇØÍ¦ÓÁØÎÚÜÔÑÕÔÚÙÁØÚÜÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔßÖÁØÕÞÎÚÙÇÑÄÔÇ®ÚÕß¡ÇÚÁÏÝÙßÔÛÁÚÎÕÕÖÕÃÕÝ

ßÖÂØÐËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÎÓÕÌÏÒÂÝÙÚÇ
ÚÁÒÎÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÇÒÒ¦ÙÂÓËØÇ
ÖÇÃàËÚÇÏÓÄÔÕÙÖ¦ÔÏÇÚÎÙÑÏ¦ÖÇØÇÓÁÔÕßÔËÖÃÙÎÝÚÇÁØÍÇÚÕßÙÖÇÔÕÆÕÆÑÇÝªÕßÃÛÔÚËªÏÓÖÇÍÏ¦Û
ÖÕßÁàÎÙËËÖÃÙÎÝÚÕÔÕÇÏ×ÔÇ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÎÊÏÑÂÚÕßÕßÃÚÇ
ÙÖÇÔÏÑ×ÔÞÕØ×Ô®ÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÁÒËÐÇÔÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÕÏÓÕßÙÏÑÕÃßÖÂØÐËÓÃÇÇÑÄÓÇÇÖÕÑ¦ÒßÉÎ
ÍÏÇÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦ÚÜÔÎÞÕÞØÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÎÔÖÕÏÑÏÒÃÇÚÜÔØßÛÓ×Ô
ÎÊÕÔÂÚÜÔÞØÜÓ¦ÚÜÔÎÊÃÞÜÝÄØÏÇÌÇÔÚÇÙÃÇÙÚÏÝÖÇØÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏÙÚÇÊÏÇÔÛÃÙÓÇÚÇÄÖÜÝ
ËÖÃÙÎÝÎÁÑÌØÇÙÎÞ¦ØÎÙËÑÇÛÇØ¦ÓÕßÙÏÑ¦ÓÁÙÇÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÕØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇÈÇÙÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝ ÚÁÞÔÎÝ ÚÕß ÓÖÇØÄÑ ²¦ØÎ
ÙÚÕßÝËÐÇÏØËÚÏÑÕÆÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÚÕß
(Y[LTHUKVSPUL)HYVX\L,UZLTISL
ÊËÔÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÇÙÑÂÙËÏÝÖÕß
ËÌÇØÓÄÙÚÎÑÇÔÙÞÕÒÇÙÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÍÁÓÏÙÇÔÚÎÔÉßÞÂÑÇÏÞ¦ØÏÙÇÔ
ÇÖÒÄÞËØÇÚÕÞÇÓÄÍËÒÕ
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Μπαίνω σε κάθε ρόλο του έργου που σκηνοθετώ
O διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης της όπερας «Υπνοβάτις» του Μπελίνι, Μάρκο Αρτούρο Μαρέλι μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στη ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

«Πώς αρχίζετε ÔÇÊÕßÒËÆËÚËÓÏÇÔÁÇ
ÖÇØÇÍÜÍÂ"®ØÜÚ×ÚÕÔ¡¦ØÑÕØÚÕÆØÕ¡ÇØÁÒÏÖÕßÑ¦ÛËÚÇÏÇÖÁÔÇÔÚÃÓÕß6ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÚÎÝÄÖËØÇÝ
±ÖÔÕÈ¦ÚÏÝ®ÚÕßÏÔÚÙÁÔÚàÕ¡ÖËÒÃÔÏÖÕßÑ¦ÔËÏÖØËÓÏÁØÇÙÚÎÔÛÔÏÑÂ
ßØÏÑÂÑÎÔÂÙËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÍÕÎÚËßÚÏÑÄÝ¦ÔÊØÇÝÖÕßÊËÔ
ÊËÃÞÔËÏ®ÊÏÄÒÕßÚÇÚÕßÞØÄÔÏÇ
ÓËËÓÌ¦ÔÏÙÎÑÕÓÉÕÆÓÖÕÁÓÑÇÏÕÖËØÇÚÏÑÄÚÇÓÖËØÇÓÁÔÚÕÖÇÔÚ¦ÆÙÚËØÇÇÖÄÓÏÇÓÏÑØÂÖÇÆÙÎÑÕÆÜ
ÚÎÓÕßÙÏÑÂÇÑÕÆÜÚÎÓÕßÙÏÑÂ
ÇÑÕÆÜÚÎÓÕßÙÏÑÂ®ÒÁËÏ¡ËÚ¦
ÊÏÇÈ¦àÜÚÕÒÏÓÖØÁÚÕ±ÙÚËØÇÐÇÔÇÑÕÆÜÚÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÐÇÌÔÏÑ¦ÁØÞËÚÇÏÎÁÓÖÔËßÙÎ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÑÇÏ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÈÍ¦àËÏÁÔÇÔÂÞÕÙÇÔÎ
ÁÓÖÔËßÙÎÔÇÙÑ¦ËÏÚ×ØÇÓÖØÕÙÚ¦
ÓÇÝ½ÊËÔÁØÞËÚÇÏ®ÐÇÔÇÒÁËÏÍËÒ×ÔÚÇÝÖËÏØÇÑÚÏÑ¦
¬ÕØÇÔÚËÈÕÆÍÏÇÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ
ÑÇÔÕÔÃÙÚÎÑËÙÚÕÚÁÒÕÝÓÏÇÝÖØÄÈÇÝ
ÇÛÄÚÇÔÙËÁÔÇÓÏÑØÄÚØÇÖÁàÏÙÚÎÔ
¦ÑØÎÚÎÝÙÑÎÔÂÝÍÆØÜÚÕßÎÍÔÜÙÚÂÇÔÇÚÇØÇÞÂ¶ÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÓ¦àËßÇÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚ¦ÚÕßÝÇÖÕÞÜØ×ÔÚÇÝÈÕÎÛÕÃØÜÚÕÆÙÇÔÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ¡ÖØÕÙÚ¦ÚÕßÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÚØÇÖÁàÏÑÇÒßÓÓÁÔÕÓËÒËßÑÄ
ÚØÇÖËàÕÓ¦ÔÚÏÒÕÑÎØÕÖÂÍÏÇÓËØÏÑ¦ÒÕßÒÕÆÊÏÇÒËßÑ¦ËÖÃÙÎÝÐÆÒÏÔËÝ
ÑÇØÁÑÒËÝËÊ×ÑÏËÑËÃÁÔÇËÖÃÙÎÓÕ
ÍËÆÓÇÖÕßÕÏÑÇÒËÙÓÁÔÕÏÚÕßËÍÑÇÚÁÒËÏÉÇÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂÚÕ
È¦ÛÕÝÓÏÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÆÉÕßÝÓÁÚØÜÔÑÇÏÖÒ¦ÚÕßÝÓÁÚØÜÔÑÇÒÆÖÚËÏÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÙÑÎÔÂ!
ÚÕÎÓÏÑßÑÒÏÑÄÊÏ×ØÕÌÕÙÇÒÄÔÏËÔÄÝ
ÙÇÔÇÚÕØÃÕßÈÒÁÖËÏ®ÇÖÄÚÇÚËØ¦ÙÚÏÇÖÇØ¦ÛßØ¦ÚÕßÚÏÝÞÏÕÔÏÙÓÁÔËÝ
ÒÖËÏÝ©¡¦ØÑÕØÚÕÆØÕ¡ÇØÁÒÏ
ÙËÇßÚÂÔÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂßÖÕÍØ¦ÌËÏ

Οταν ανεβάζω ένα έργο,
το προσεγγίζω κατ’ αρχήν με το συναίσθημα,
σαν σκηνογράφος· αλλά
ως σκηνοθέτης πρέπει
να είμαι πιο λογικός.
ËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÇÙÑÎÔÏÑ¦ÑÇÏÚÕßÝÌÜÚÏÙÓÕÆÝ
ËÔÓÏÒ¦ÜÑÇÒ¦ÇÍÍÒÏÑ¦ÚÇÍÇÒÒÏÑ¦ÓÕßËÃÔÇÏÓÁÚØÏÇÎÍÒ×ÙÙÇÓÕß
ËÃÔÇÏÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦®ÊÂÒÜÙËÖØÏÔ
ÇØÞÃÙÕßÓË ÇÏàÂÚÎÙËÒÃÍÕÞØÄÔÕ
ÍÏÇÔÇÖ¦ØËÏÇÁØÇÑÇÏÔÇÑÇÖÔÃÙËÏÑÏ
ÁÔÇÚÙÏÍ¦ØÕÃÔÇÏÑÕßØÇÙÓÁÔÕÝÑÇÏ
ËÑÔËßØÏÙÓÁÔÕÝ!ÛËÜØËÃÄÚÏÕÞØÄÔÕÝ
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÏÝÊÆÕÊÏÇÔÕÓÁÝ
ÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÛÇÇÔÁÈËÏÎ±ÖÔÕÈ¦ÚÏÝ®ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÒÃÍÕÝÕÊË
ÚØÄÖÕÝÊÕßÒËÏ¦ÝÊÏÇÌÁØËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÇÖÄÇßÚÄÔÙÚÇ¦ÒÒÇÓËÍ¦ÒÇÒßØÏÑ¦
ÛÁÇÚØÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÖÕßÍÔÜØÃàËÏ
ÑÇÒ¦¶ËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕßÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÄÖËØÇÝÊÏËÛÔ×ÝÎÊËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖÇØÇÍÜÍÂÓÏÇÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝ ØÇÚÏÑÂÝ
©ÖËØÇÝÚÎÝÏÁÔÔÎÝÑÇÏÚÎÝÇÙÏÒÏÑÂÝ©ÖËØÇÝÚÕßÕÔÊÃÔÕß
ËÃÔÇÏÊÎÓÕÌÏÒÂÝÑÇÏÖÕÒßÚÇÐÏÊËÓÁÔÎÚÎÔÖÕØËÃÇÑÇÏÓËÚÎÔÖÕÒÆÚÏÓÎ
ÈÕÂÛËÏÇÚÎÝÈÕÎÛÕÆÚÕßáÒÃÔÁÔÚÇ
¡ÖÄàÕÑÎÙßàÂÚÎÙÎÑÆÒÎÙË®ÙË
ÚØËÏÝÍÒ×ÙÙËÝÓËÚÎÙßÔÊØÕÓÂÚÕß
.VVNSL[YHUZSH[VY ÇÏÁÚÙÏÐÇÔÇÈØÂÑËÚÕÑÁÌÏÚÕß

«Οπερα, η πιο μαγική τέχνη»
©ÖÇÚÁØÇÝÓÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÎÔ
ÒÈËÚÃÇÎÓÎÚÁØÇÓÕßÙÚÎËØÓÇÔÃÇ¦ÚØËßËÚÎÔÄÖËØÇÑÇÏÚÕÛÁÇÚØÕ¡ËÍ¦ÒÜÙÇÑÇÏÙÖÕÆÊÇÙÇÙÚÎ
ßØÃÞÎËÑÃÔÎÙÇÔÇÊÕßÒËÆÜÜÝ

Την Παρασκευή¯ÆÐÉ³i
ÌÉ¨Ñt4KÒ³{Øu³ÈÉÜË{VÈ
Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{ÒÜ{Ö³É¨ÑÑÌmÆ
T¨Ì{ÑViÈ¨{~Ê.~iÊÉo~Ñ{{ÒÇÉ{
³iÓÑ~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊÉÇÌ
ÙÑÎÔÕÍØ¦ÌÕÝÂÓÕßÔÖÕÒÆÑÇÒÄÝ
ÙÚÕÙÞÁÊÏÕÖÃÙÎÝÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÜÔ
ÙÖÕßÊ×ÔËØÍ¦ÙÚÎÑÇÜÝÎÛÕÖÕÏÄÝ
ÙËÓÏÑØÕÆÝØÄÒÕßÝ ÇÏÁÖÇÏàÇÈÏÕÒÃ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÙÑÁÌÚÎÑÇÔÇÖ¦ÜÙÚÎ
ÏÁÔÔÎÍÏÇÔÇÍÃÔÜÈÕÎÛÄÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙÚÎÔÄÖËØÇÓÕßÔÖÕÒÆÔÁÕÝÑÇÏ
ÁÖÇÏØÔÇÄÒËÝÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÖÕßÓÕß
ÊÃÔÕÔÚÇÔÏÇÓÁÔÇÎÄÖËØÇËÃÔÇÏÎ
ÖÏÕÓÇÍÏÑÂÚÁÞÔÎßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÎÓÕßÙÏÑÂËÃÔÇÏÎÍÒ×ÙÙÇÓÕß ÇÏ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏËØÍ¦àÕÓÇÏÍÏÇÇßÚÂÔ
ËÃÔÇÏÙÇÔÊ×ØÕÇÖÄÚÕÖËÖØÜÓÁÔÕ
ÇÊËÒÌÂÓÕßÖÕßËÃÔÇÏÉßÞÇÔÇÒÆÚØÏÇÓÕßÁÞËÏÖËÏÄÚÏËÃÓÇÏÚßÞËØÄÝ
ÖÕßÑ¦ÔÜÇßÚÂÚÎÊÕßÒËÏ¦¡ÖÕØ×
ÔÇÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÃàÕÓÇÏÙËËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÔÇÓÖÇÃÔÜÙËÑ¦ÛË
ØÄÒÕÚÕßÁØÍÕßÖÕßÙÑÎÔÕÛËÚ×Í×
ÂÓÕßÔÎÒÁÑÚØÇÂÓÕßÔËÖÃÙÎÝÎ
àÄÒÊÎÓÕßÔÕ¬ØÏÙÚ¦ÔÕÝÑÇÏÕÄËÔÍÑØÏÔÃÓÇÏÎÓÃÔÇÙÚÎÔ¸±ÖÔÕÈ¦ÚÏÊÇ¹ÚÙÏÍÔÜØÃàÜÑÇÒÆÚËØÇÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÕßÁØÞÕÓÇÏÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔ
ÉßÞÂÓÕß®

¡ÏÒ¦ÓËÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÎ
±ÖÔÕÈ¦ÚÏÝ®ÒÁËÏËÃÔÇÏÓÏÇÄÖËØÇ
ÓËßÖÁØÕÞÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÞÇàÂÏÙÚÕØÃÇÔÕÒÃÍÕÏÝÁÔÇÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕ
ÁØÍÕÍÏ»ÇßÚÄÊËÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏ
ÙßÞÔ¦ÐËØÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÇÒÒ¦ÄÞÏ
ÚÕÒÏÓÖØÁÚÕ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏ©ÚÇÔÒÕÏÖÄÔÓÕßàÂÚÎÙËÎÍÔÜÙÚÂÇÒÒÃÊÇ
ÙÕÖØ¦ÔÕÑÇÏÌÃÒÎ§ÇÚÇÒÃ§ÚËÙÁÔÇ
ÚÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÓËÙÚÎÔ©ÖËØÇÚÎÝ
ÏÁÔÔÎÝÊÏ¦ÈÇÙÇÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÚÕÑËÃÓËÔÕ ÇÏËÃÖÇ¸ÊÆÔÇÚÕÔ
ÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÚÕÑ¦ÔÜ¹®ÒÒ¦ÚÕ
ÁÑÇÔËÑÇÏÁÑÚÕÚËÎÖÇØÇÍÜÍÂÁÍÏÔË
ÊÏ¦ÙÎÓÎÞËÏÊ×ÙËÏÁÜÝÙÂÓËØÇ
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏßÖ¦ØÞËÏÖØÄÙÑÒÎÙÎÍÏÇÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃ
ÙÚÎ4L[YVWVSP[HU6WLYH
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÂÚÕßÎÏÊÁÇÔÇÚÇÏØÏ¦ÐËÏÚÕÔÓÕßÙÏÑÄÑÄÙÓÕÚÕß¡ÖËÒÃÔÏÓËÚÕÔÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÚÕß¬ÄÓÇÝ
¡ÇÔÇÖÄÚÕÖËØÃÌÎÓÕ¡ÇÍÏÑÄÈÕßÔÄ®ÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝÚÎÊØ¦ÙÎÚÕß
ÁØÍÕßÙËÁÔÇÖÇÔÊÕÞËÃÕÂÙÇÔÇÚÄØÏÕÙÚÏÝËÒÈËÚÏÑÁÝÒÖËÏÝÁÞËÏÊÎÓÏ-

ÕßØÍÂÙËÏÇÃÙÛÎÙÎ©¡ÖËÒÃÔÏËÃÔÇÏ
ÙßÔÛÁÚÎÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÓÇÑØÏÁÝ
ÓÇÒÇÑÁÝÓËÒÜÊÃËÝÙÇÔÚÕÔÕÖÁÔ
ßÚÁÝÕÏÇÚÁÒËÏÜÚËÝÓËÒÜÊÃËÝÌÇÃÔËÚÇÏÙÇÔÔÇÑÇÚÇØÍÕÆÔÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÚÕßÞØÄÔÕßÚÙÏÍËÔÔÂÛÎÑËÎÙÑÁÉÎ
ËÔÄÝÙÇÔÇÚÕØÃÕßËÖ¦ÔÜÙÚÇÈÕßÔ¦
ÄÖÜÝÚÕÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕ¬ÄÓÇÝ¡ÇÔ!Î
ÇÙÛÁÔËÏÇÑÇÏÎÇÖÕÓÄÔÜÙÎÇÖÕÓÇÑØÆÔÕßÔÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÌÁØÔÕßÔÚÎÒÎÙÓÕÔÏ¦ÄÖÜÝÑ¦ÔËÏ
ÕÞØÄÔÕÝÚÙÏÓÁÙÇÙÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÝ
ÑÄÙÓÕÇÑÕÆÔÓÕßÙÏÑÂÇÖÄÚÕÍØÇÓÓÄÌÜÔÕÚÇÇÖÕÍËÆÓÇÚÇÙÚÕÙÇÒÄÔÏ!
¦ØÏËÝÇÖÄÄÖËØËÝÚÕß¦ÍÑÔËØÑÇÏ
ÚÕßÁØÔÚÏÁÔÇÓÖÕßÑÁÚÕßÖÁØÕÞÜÔÂÞÜÔ®

«Ακούω τον χώρο»
ÚÇÍËÔÁÛÒÏÇÚÜÔÚÕßÞØÄÔÜÔ
ÑÇÏÆÙÚËØÇÇÖÄÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÈØ¦ÈËßÙÎÙÚÎÇÔÃÇ9L\TLY[7YPaL
 ÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕßÙÚÎÔ
ÄÖËØÇÑÇÒÕÃÚÕßÌÃÒÕÏÁÌÚÏÇÐÇÔÍÏÇ
ËÑËÃÔÕÔÁÔÇÈÏÈÒÃÕÓËÚÕÔÖÕÏÎÚÏÑÄ

ÚÃÚÒÕÑÕÆÜÚÕÔÞ×ØÕ®ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇßÚÄÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÚØÄÖÕÝ
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÊÎÓÏÕßØÍËÃ
©ÚØÄÖÕÝÓÕßÙÚÎÔÄÖËØÇËÃÔÇÏ
ÓÇàÃÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÝÑÇÏËÍÑËÌÇÒÏÑÄÝ©ÚÇÔÇÔËÈ¦àÜÁÔÇÁØÍÕÚÕ
ÖØÕÙËÍÍÃàÜÑÇÚ»ÇØÞÂÔÓËÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÙÇÔÙÑÎÔÕÍØ¦ÌÕÝÇÒÒ¦ÜÝ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÏÖÏÕÒÕÍÏÑÄÝ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÁÔÇÖ¦ÔÚØËÓÇÖÄ
ÚÕÔÍ¦ÓÕÓËÚÇÐÆÚÕßÙÑÎÔÕÍØ¦ÌÕß
ÑÇÏÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÑ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝ
ÍËÔÔÏÁÚÇÏÓÏÇÖÇÛÏÇÙÓÁÔÎÏÙÚÕØÃÇ
ÇÍ¦ÖÎÝÑÏ¦ÒÒËÝÁÔÇÇÔßÖÄÌÕØÕàËßÍ¦ØÏ®ÒÁËÏßÔËÖ×ÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÖÕßËÒÁÍÞËÏÖÒÂØÜÝÚÕZL[
ÑÇÏÚÕßÝÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝ"
ßÔÂÛÜÝÊÃÔÜÙÚÎÔÇØÞÂÑ¦ÖÕÏËÝÕÊÎÍÃËÝÑ¦ÖÕÏÇÖÇÚÂÓÇÚÇ
ÙÚÕßÝÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÁÜ!¸ÑÁÉÕß
ÇßÚÄÊËÝËÑËÃÔÕÊÏ¦ÈÇÙËËÚÕÆÚÕ¹
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÓËÇÖÇÙÞÕÒËÃÖÕÒÆÎ
ÞÕØÕÍØÇÌÃÇÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝËÖËÏÊÂ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔ
ÄÖËØÇÚÏÝÖØÄÈËÝÍÃÔÕÓÇÏÑ¦ÚÏÙÇÔ
ÓÇÓÂÊÎÒÇÊÂÈÕÎÛ×ÙÚÎÍÁÔÔÎÙÎ
ÚÕßÓÜØÕÆ¶ÖÕßËÃÔÇÏÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¶ÚÕÈÕÎÛ×ÔÇÈÍËÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÒÒ¦ÖØÁÖËÏÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÔÇÁÞËÏ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃÓÄÔÕÚÕß®
¬ÎÔÖØÕÙËÞÂÇØÇÙÑËßÂ
ÛÇÊÕÆÓËÚÎÔ±ÖÔÕÈ¦ÚÏÊÇ®ÙÚÎßØÏÑÂÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÖ¦ÒÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÞØÄÔÏÇÓÕßÙÏÑÂÊÏËÆÛßÔÙÎËÃÔÇÏÚÕß¢ÏÒÃÖ©ÍÑÁÔÑÇÏÓË
ÇßÚÂÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÎÐËÑÏÔ¦ËÏ
ÚÎÔÁÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÙËàÄÔ
©§ÚÕÓÃÔÍÑÕÑÇÏÎÙÆàßÍÄÝÚÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÎÏÁÔÔÎÄÚÇÔÁÍÏÔË
ÎÖØËÓÏÁØÇ®ÒÁËÏÕ¡ÇØÁÒÏ¸ßÚÂÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÚÕÁØÍÕ
ßÖÂØÐËßÖÕÌËØÚÄ¹ÓÕßËÃÖÇÔÓËÚ¦
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÁØËÚËÚÇÑÕÓÖÒÏÓÁÔÚÇÇÖÄÚÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝËÃÔÇÏ
ÚÇÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦®
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Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΣΧΟ

Το ημέτερον κάλλος

Σ

το Βυζαντινό ÑÇÏ²ØÏÙÚÏÇÔÏÑÄ
¡ÕßÙËÃÕÚÎÝÛÂÔÇÝÙßÔËÞÃàËÚÇÏÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÁÑÛËÙÎÈßàÇÔÚÏÔ×ÔËÏÑÄÔÜÔÇÖÄÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎßÖÄ
ÚÕÔÚÃÚÒÕ¬ÕÎÓÁÚËØÕÔÑ¦ÒÒÕÝ®
ÁÑÛËÙÎËÃÞËÇØÞÏÑ¦ÍÃÔËÏÙÚÎ
¡ÕÔÂÒÇÚ¦ÊÜÔËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
©ÑÚÜÈØÃÕß¡ÇØÚÃÕß
 ©ÏËÏÑÄÔËÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝËÃÔÇÏÊÏÇÒËÍÓÁÔËÝÓÃÇÓÃÇÇÒÎÛÏÔ¦
ÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇ²ØÕÔÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÔÕ×ÝÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖ¦ÔÚÜÝËÃÔÇÏÚÎÝ
ÖÇÒÇÏÕÒÄÍËÏÇÝÖËØÏÄÊÕß©ÖÕÏÕÝ
ËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÍÏÇÚÇÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ¦
ÚÜÔËÏÑÄÔÜÔÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÌÆÍËÏ
ÙÚÕÔËÐÇÏØËÚÏÑÄÑÇÚ¦ÒÕÍÕ
ÈßàÇÔÚÏÔÂËÏÑÄÔÇËÃÔÇÏÎÓËÍ¦ÒÎHYZZHJYHÚÕßÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÕÆ
ÙÚÕÖËÊÃÕÚÜÔËÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÚËÞÔ×Ô
¬ÕÍØ¦ÌÜÞÜØÃÝÑÇÔÁÔÇÔÊÏÙÚÇÍÓÄÂÇÓÌÏÈÕÒÃÇ¡ÄÔÕÇßÚÂÓÖÄØËÙËÔÇËÏÑÕÔÃÙËÏÚÕÔÎÙÕÆÜÝ
²ØÏÙÚÄÓÄÔÕÇßÚÂÛËÕÒÕÍËÃÚÎÔ
Ô¦ÙÚÇÙÂÚÕßÑÇÏßÖÕÈ¦ÒÒËÏÚÎÔ
ÖÃÙÚÎÄÚÏÊËÔËÐÇÔÚÒÕÆÔÚÇÏÚÇÖ¦ÔÚÇÙÚÇÄØÏÇÚÕßÌßÙÏÑÕÆÑÄÙÓÕß
ÑÇÏÚÜÔÔÄÓÜÔÚÕßÔÇßÚÄÜÙÚÄÙÕÊËÔËÃÔÇÏÍÏÇËÓÁÔÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÖØÕÝÙßàÂÚÎÙÎËÑËÃÔÕÖÕß
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÓËËÃÔÇÏÚÕÖ×ÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÙÂÓËØÇÇßÚÁÝÚÏÝËÏÑÄÔËÝ
ËÓËÃÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÜÔ©ØÛÕÊÄÐÜÔÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÕß
ÓËÚÇÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÁØÕßÓËÖ×ÝÚÏÝÁÈÒËÖÇÔÖÇÒÏ¦Ö×Ý
ÙÚÁÑÕÔÚÇÔÇÖÁÔÇÔÚÃÚÕßÝ!ÂÚÇÔ
ÇÔÇÖÄÙÖÇÙÚÕÚÓÂÓÇÚÎÝÒÇÚØËÃÇÝÚÕßËÕÆÑÇÏÚÎÝÖØÕÙËßÞÂÝ
ÙÚÕÔÔÇÄÑÇÏÙÚÕÙÖÃÚÏÂÚÇÔÏËØÁÝÙÚÁÑÕÔÚÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÝÓË
ËßÒ¦ÈËÏÇ§ÇÏÇÒÒ¦ÙÂÓËØÇ"
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÑ¦ÔÕßÓËÇßÚÂ
ÚÎÙßàÂÚÎÙÎÓËÇÌÕØÓÂÓÏÇÁÑÛËÙÎÙËÓÕßÙËÃÕÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏ
Ê×ÙËÏÂÊÎÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÏÑÄÔÇÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÓÖÇÃÔËÏ
ÙÚÕÓÕßÙËÃÕÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÙËÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÇÍÇÛÄÑÇÏ
ÙËÇÏÙÛÎÚÏÑÄÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎËÃÔÇÏÖÏÇÓÕÏØÇÃÇÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÑÇÏÇÏÙÛÎÚÏÑÂÙÞÁÙÎ
ÚÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÎÝ
ÆÙÎÝÓËÚÕÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄËÃÔÇÏ
ÙÂÓËØÇÙÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂ©ÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÝÁÞËÏÍÃÔËÏÇÐÏÕÙÁÈÇÙÚÎÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦©ÏÃÊÏËÝÕÏ
ËÑÑÒÎÙÃËÝÁÞÕßÔÍÃÔËÏÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ¦ÓÔÎÓËÃÇÑÇÏÓÕßÙËÃÇÙËÖÕÒÒÁÝÇÖÄÇßÚÁÝÖÒÎØ×ÔËÏÝÑÇÔÕÔÏÑ¦
ËÏÙÏÚÂØÏÕÍÏÇÔÇÓÖËÏÝÓÁÙÇÇÑÄ-

Οι εικόνες ³iØÓ~ÚÉiØVÈÈÉTËÇÉ³Ñ{³ÈÇÑ³{Ì~Ñ{¨{³{Ñ{~Ì
ÈÉËÓØ³³ÓÜØ$~³K¨ËÈVÉËÑ{ÑÜiÚ{ÒÑ¨{³È¨oÊÐÑ³Ñ

Με θλίβει η εικόνα
του βιαστικού
επισκέπτη που κοιτάει
χωρίς να βλέπει –
τον είδα και σε αυτή
την έκθεση.
ÓÎÓ¦ÒÏÙÚÇÑÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÙÚÏÝ
ÖÄÒËÏÝÚÎÝßÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÖÕß
ËÃÔÇÏËÔÒËÏÚÕßØÍÃÇÑÇÏËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÚËÒËÃÚÇÏÎÛËÃÇÒÇÚØËÃÇÔ
ÛÁÒÕßÓËÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÇßÙÚÎØ¦
ÇÖÄÚÎÔ¦ÖÕÉÎÚÎÝÖÃÙÚÎÝÄÒÎ
ÇßÚÂÎÑÕÙÓÕÙßØØÕÂÙÚÇÞØÏÙÚÏÇÔÏÑ¦ÓÔÎÓËÃÇËÃÔÇÏÇÊÏ¦ÌÕØÎ¡ÏÇ
ÌÕÆÞÚÇÖÏÙÚ×ÔÖÕßÒÇÚØËÆËÏÚÕÔ
ËÄÑÇÏÖØÕÙËÆÞËÚÇÏÙËÓÏÇÑÇÒÆÈÇÙÚÎÔÌØÏÑÂÓËÚØ¦ËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÚÎÔÖÃÙÚÎÇÖÄÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖÕßËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏ
ÚÎ§ÕÚØ§ÚÇÓÂÚÎÔÍÏÇÕÌÏ¦
ßÚÂËÃÔÇÏÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÙÂÓËØÇÙÚÕÔÊßÚÏÑÄÑÄÙÓÕÑÇÏ
ÊËÔÇÒÒ¦àËÏËÇßÚÂÚÎÔÖØÇÍ-

ÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓËÚÁÞÕßÓËÄÒÕÏÓÇÝ
ÖÏÙÚÕÃÑÇÏÓÎÖÏÙÚÕÃÄÒÕÏÙËÈÄÓÇÙÚËÚÇÁØÍÇÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÑÇÏ
ÛÁÒÕßÓËÔÇÙÜÛÕÆÔÑÇÏÔÇÙßÔÚÎØÎÛÕÆÔØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔ
ÑÇÒÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÇÏÙÛÎÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÙÚ¦ÙÎÓÇÝ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÇÙÌÇÒ×ÝÑÇÏÕÏÖËØÏÈÄÎÚËÝÍÏÇÍÏ¦ÊËÝÖÕßÖØÕÙËÆÞÕÔÚÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÙËÓÏÇËÏÑÄÔÇÇÊÏÇÌÕØ×ÔÚÇÝ
ÖÇÔÚËÒ×ÝÍÏÇÙÞÕÒÁÝÚËÞÔÕÚØÕÖÃËÝÑÇÏÞØÕÔÕÒÕÍÃËÝÇÒÒ¦ÄÙÕÑÇÏ
ÔÇÚÏÝÙËÈÄÓÇÙÚËÇÝÓÎÍÃÔÕßÔ
¦ÒÒÕÛÏÍÏÇÔÇÖÇØÇÈÒÁÖÕßÓËÚÕ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÒÁÖÕÔÚÇÝÒÕÏÖÄÔÚÏÝËÏÑÄÔËÝ
ÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝÙßàÎÚ¦ÓËËÊ×ÙÚÕ
ÓÕßÙËÃÕÇÔÚÏÑØÃàÕßÓËàÜÍØÇÌÏÑÂ
ÃÚËËÏÑÄÔËÝÈÒÁÖÕßÓËÓÁÙÇÙË
ÁÔÇÓÕßÙËÃÕËÃÚËËà¦ÔÈÒÁÖÕßÓËàÜÍØÇÌÏÑÂØÁÖËÏËÖÕÓÁÔÜÝ
ÖØ×ÚÇÖØ×ÚÇÔÇËÑÚÏÓÂÙÕßÓËÚÎÔ
ÇÐÃÇÚÕßÝÜÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝ ÇÏÔÇ
ÇØÞÃÙÕßÓËÔÇÓÇÛÇÃÔÕßÓËÔÇÚÏÝ
ÊÏÇÈ¦àÕßÓËÔÇÓ¦ÛÕßÓËÚÇÓÁÙÇ
ÚÕßÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÒÏÚ¦ÑÇÏÇÖÒ¦ÚÏÝ
ÚËÞÔÏÑÁÝÚÕßÝÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÝ
ÚÇÛÁÓÇÚ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÎÙÞÁÙÎÚÕßÝ

ÓËÚÎÃÈÒÕÑÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÜÔ
ÇÍÃÜÔÑÇÏ¦ÒÒÇÖÕÒÒ¦©ÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÔÜØÃàÕßÓËÚÎÈßàÇÔÚÏÔÂ
ËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇÚÄÙÕÛÇÖËÏÛÄÓÇÙÚË
ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÑÇÏÄÞÏËÖËÏÊÂÚÕÍØ¦ÌÕßÔÑ¦ÖÕÏÇËÍÞËÏØÃÊÏÇÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓËÍ¦ÒÎàÜÍØÇÌÏÑÂÍÏÇ
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝÖÏÖÒÁÕÔÄÙÕÈÇÛÆÚËØÇÚÎ
ÍÔÜØÃàÕßÓËÚÄÙÕÑÇÒÆÚËØÇÛÇÑÇÚÇÔÕÕÆÓËÚÎÔÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚ¦ÚÎÝ
Ñ¦ÚÏÖÕßÃÙÜÝÕÊÎÍÂÙËÏÕØÏÙÓÁÔÕßÝ¶ÒÃÍÕßÝ¶ÔÇÛÁÙÕßÔÑÇÏËØÜÚÂÓÇÚÇÖÁØÇÔÚÎÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝ ÇÓÃÇËÏÑÄÔÇÑÇÏÎÛÇßÓÇÙÚÄÚËØÎ
ÊËÔÕÊÂÍÎÙËÖÕÚÁÑÇÔÁÔÇÔÙÚÎÔ
ÖÃÙÚÎ¡ÖÕØËÃÄÓÜÝÔÇÕÊÎÍÂÙËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÔËßËÖÃÌÕØÕÔÇÇÔÇØÜÚÎÛËÃÍÏÇÚÕÖÔËßÓÇÚÏÑÄÔÄÎÓ¦ÚÎÝ
¡ÁÞØÏËÑËÃ ¦ÚÏÄÓÜÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÂÊÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
àÜÍØÇÌÏÑÂÖÇÏÊËÃÇËÃÔÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÄÒÇ¦ÙÑÎÙÎÚÕßÈÒÁÓÓÇÚÕÝÃÊÏÇÎàÜÍØÇÌÏÑÂÙÕÆÓÇÛÇÃÔËÏÓËÑÇÏØÄÑÇÏÓËÑÄÖÕ®
ÔÇÈÒÁÖËÏÝÖËÏÊÂÓËÛÒÃÈËÏÎ
ËÏÑÄÔÇÚÕßÈÏÇÙÚÏÑÕÆËÖÏÙÑÁÖÚÎ
ÖÕßÑÕÏÚ¦ËÏÞÜØÃÝÔÇÈÒÁÖËÏ¶ÚÕÔ
ËÃÊÇÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÔÁÑÛËÙÎ¶
ÇÝÓÕßËÖÏÚØÇÖËÃÔÇÖØÕÚËÃÔÜ
ÙÚÕÔÑÇÒÕÖØÕÇÃØËÚÕßÖÕÛËÚÏÑÄ
ËÖÏÙÑÁÖÚÎÚÕËÐÂÝÌÕÆÊËÏÚÎ
ÓÏÑØÂÁÑÛËÙÎÓËÄÙÎÖØÕÙÕÞÂ
ÊÏÇÛÁÚËÏÇÝÊÏÇÒÁÐËÏÓÏÇËÏÑÄÔÇ
ÑÇÏÇÝÑÇÛÃÙËÏ×ØÇÖÕÒÒÂÓÄÔÕÝ
ÚÕßÇÖÁÔÇÔÚÃÚÎÝÔÇÚÎÔÑÕÏÚ¦ËÏ
ÑÇÏÔÇÚÕÔÑÕÏÚ¦ËÏÍ×ÊÏ¦ÒËÐÇ
ÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÕß²ØÏÙÚÕÆÇÔÚÕÑØ¦ÚÕØÇÇÖÄÚÕÔ ÕÒÏÔÊØÄÏËØÃÇÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ©²ØÏÙÚÄÝ
ÙËÈ¦ÛÕÝÜÞØÕÑ¦ÙÚÇÔÕÑÇÏÄÞÏ
ÞØßÙÄÓËÑÇÙÚÇÔÄÖØÕÖÒÇÙÓÄ
ÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÑÇÏÒÏÍÕÙÚÄÌÜÝ
ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÑÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÙË
ËÑÖÒÎÑÚÏÑÄÞØÜÓÇÚÏÑÄÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÕÔÞÏÚ×ÔÇÑÇÏÚÕÏÓ¦ÚÏÕ¡ÄÔÕÚÕßÇÍÍÁÒÏÕÌËÍÍÕÈÕÒËÃÙÚÕÇØÏÙÚËØÄÞÁØÏÚÕßÝ
ÇÑÏÔÎÚÂÙËÏÕÑÇÒÄÝËÖÏÙÑÁÖÚÎÝ
ËÑËÃÓÖØÕÙÚ¦ÍÏÇ×ØÇÑÇÛÏÙÓÁÔÕÝÙÚÕÇÖÁÔÇÔÚÏÖÇÍÑ¦ÑÏÙÜÝ
ÚÄÚËÎÇÏÙÛÎÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÕÊÎÍÎÛËÃÁÔÇÈÂÓÇÖÇØÇÖÁØÇÑÇÏÃÙÜÝ
¶ÒÁÜÃÙÜÝ¶ÇÔÇØÜÚÎÛËÃÑÇÏÍÏÇ
ÚÕÔÚÃÚÒÕÚÎÝÁÑÛËÙÎÝËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÈ¦ÔÜÓËÚÕÔÔÕßÓÕßÔÇ
ÚÕßÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÚÎÙÑÁÉÎÄÚÏÚÕ
ÎÓÁÚËØÕÔÑ¦ÒÒÕÝÊËÔËÃÔÇÏÕÆÚËÕ
ÁÔÊÕÐÄÝÓÇÝÈßàÇÔÚÏÔÏÙÓÄÝÕÆÚË
Î©ØÛÕÊÕÐÃÇÑÇÏÚÕÓËÍÇÒËÃÕÚÎÝ
ÇÒÒ¦ÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÕß²ØÏÙÚÕÆÚÕ
ÌÜÝÑÇÏÕÍÒßÑÇÙÓÄÝÚÎÝÜØÇÏÄÚÎÚÄÝÚÕß
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ια μια χώρα ÙÇÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝÏËÛÔÕÆÝÏÇÌ¦ÔËÏÇÝ®
ÑÇÚÁÞËÏÚÎÔÖØÕÚËÒËßÚÇÃÇÛÁÙÎ
ÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÑÇÚ¦ÚÇÐÎÊÏÇÌÛÕØ¦Ý¶ÇÑØÏÈ×ÝÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÕßÒÍÇØÃÇÑÇÏÖÕÒÆÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎªÕßÓÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔ ØÕÇÚÃÇ¶ÇÖÕÚËÒËÃ
ÇÃÔÏÍÓÇÍÏÇÚÃÎÚËØ¦ÙÚÏÇÖÎÍÂÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑÕÆßÒÏÑÕÆÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÎÖÇØÇÔÕÓÃÇÕÏÙßÔÜÓÕÙÃËÝ
ÑÇÏÕÏÊÏÖÒÕÃÑ×ÊÏÑÁÝÚÎÝÇÖÕßÙÏ¦àËÏÇÖÄÚÎÔÖËàÕÍØÇÌÃÇÚÎÝ©
ÔÊØÁÇÝÖÕÙÚÕÒÃÊÎÝÇÖÕÚËÒËÃ
ÚÎÓËÍ¦ÒÎËÐÇÃØËÙÎ¶ÄÞÏÓÄÔÕÔ
ÙÂÓËØÇÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÆÖØÏÔÇÖÄÚÕ
ÐÇÃØËÙÎÊËÃÞÔËÏÔÇÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏ
ÕÁÚØÕÝ¡¦ØÑÇØÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÓËØÏÑÕÃÇÖÄÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÓßÛÏÙÚÕØÏÕÍØ¦ÌÕßÝ¬ÕÊÏÑÄÚÕßÝ
ÄÓÜÝßÒÏÑÄÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙßÔÏÙÚ¦
ÙßÔÁÖËÏÇÇÖÕÚËÒËÃÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÓÇÚÜÔÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÚÕßÝÍØÃÌÜÔ
ÑÇÏÄÞÏÑÇßÚÂËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇËÖ×ÊßÔÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÎÕÖÕÃÇÓÇÝÇÌÕØ¦ÌÜÚÃàÕÔÚÇÝÑÇÚÇßÍÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏÕÊßÔÎØ¦ÚÎÞ×ØÇ
ÖÕßàÕÆÓË
¡ÕÔÕÓÇÞÃÇÙÚÎÔËØ¦©ÊÄ®
ÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÃÊÏÇÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÕß

Γ

ÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÔÕß¦ØÄÖÜÝÑÇÏÚÇ
ÖÇÒÇÏÄÚËØÇÁØÍÇÚÕßÖÕÙÚÕÒÃÊÎ¬ÕÌ¦ÔÚÇÙÓÇÚÕßÓËÚØÄ®
 ÑÇÏÕÈÕÚÕÓÂ® ÇÏ
ÚÇÚØÃÇÑËÃÓËÔÇËÑÚßÒÃÙÙÕÔÚÇÏ
ÍÆØÜÇÖÄÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÖÕÏÑÏÒÃÇ
ËÍÑÒÎÓ¦ÚÜÔ¶ÌÕÔÏÑ×ÔËÓÖØÎÙÓ×ÔßÖÕÑÒÕÖ×ÔÒÇÛØËÓÖÕØÃÇÝÖËÚØËÒÇÃÕßÓÃàÇÝËÐÕÖÒÏÙÚÏÑ×Ô
ÊÏÇÑÃÔÎÙÎÝÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÑÇÏÑÒÕÖÂÝÏÇÚØÏÑ×ÔÓÎÞÇÔÎÓ¦ÚÜÔ ÇÏ
ÙÚÇÚØÃÇÕØÏÙÓÁÔÇÖØÄÙÜÖÇËÖÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÃÔÇÏ
ËÖÃÙÎÝ ÌÇÔËØÄ
ÖÜÝÕØÄÒÕÝÚÎÝ
ÇÙÚßÔÕÓÃÇÝËÃÔÇÏ
ÙÑÕÚËÏÔÄÝÑÇÏÖÜÝ
ÚÇÄØÏÇÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÝÑÇÏÖÇØÇÔÕÓÃÇÝ ÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÍÑØÃàËÝà×ÔËÝ
¦ÚßÖÎÇßÚÂÚØÏÒÕÍÃÇÊËÔÁÞËÏ
ÍØÃÌÕßÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎÒÆÙÎÛÇ
ËÖÁÚØËÖËÙÚÎàÜÂÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÑÇÏ
ÊËÔÇÔÇàÎÚËÃËÍÑÒÎÓÇÚÃËÝÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÇÍÔÕËÃ¬Õ
¦ÍÔÜÙÚÕÇÔÚÏÛÁÚÜÝÖÕßÙÚÇÊÏÇÑ¦ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏËÃÔÇÏÕÏÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÇÚËÝÙÞÁÙËÏÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ
ÖÕÒß¦ØÏÛÓÇÊÃÑÚßÇÚÕßÕØÍÇÔÜ-

ÓÁÔÕßËÍÑÒÂÓÇÚÕÝÕÏÊËÙÓÕÃÖÕß
ÚÇÑßÑÒ×ÓÇÚÇÖÇØÇÔÕÓÃÇÝÙÌßØÎÒÇÚÕÆÔÓËÚÎÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÎßÖÕÙÚÂØÏÐÎÖÕßÙßÔËÏÊÎÚ¦Â
ÇÙßÔËÃÊÎÚÇÎÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÚÕßÝ
ÖÇØÁÞËÏÓÇàÃÓËÚÏÝÖÕÒßÙÆÔÛËÚËÝ
ÙÞÁÙËÏÝÛßÓ¦ÚÜÔÑÇÏÛßÚ×ÔÇÔ
ÇØÇÞÔÏÇÙÓÁÔÕÝÏÙÚÄÝÚÕÖßÑÔÄÚÇÚÕÊÃÑÚßÕÖÇØÇÔÕÓÃÇÝÚÕßÖÕÙÚÕÒÃÊÎ ÇÍÑÇÒÏ¦àËÏ
ÙÌÏÞÚ¦ÑÇÏÇÙÌßÑÚÏÑ¦ÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝ
ÑÇÏÚÇÖ¦ÔÚÇ
ÚÎÕÈÕÚÕÓÂ® ÙÚÕßÝ ÑÄÒÖÕßÝÚÜÔÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÙßÍÑØÕÆÕÔÚÇÔ
ËÑËÃÔÕÏÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÙÇÔÙßÍÑ¦ÒßÉÎÚÜÔËÍÑÒÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏËÑËÃÔÕÏ
ÖÕßÖ¦ÒËßÇÔÍÏÇ
ÚÎÔ ËÐÏÞÔÃÇÙÂ
ÚÕßÝÓËÑÇÚ¦ÒÎÐÎÚÎÔÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÂÔÃÑÎÚÜÔÖØ×ÚÜÔÑ¦ÛÇØÙÎÂÚÇÔÇÊÆÔÇÚÎÊËÔßÖÂØÞËÇÞÚÃÊÇÌÜÚÄÝ©ÓÕÃÜÝÑÇÏÙÚÕ
¢¦ÔÚÇÙÓÇÚÕßÓËÚØÄ®ÎÑ¦ÛÇØÙÎ
ËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÎÓËÓÕÔÇÊÏÑÂÊÏÁÐÕÊÕÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÇßÚÕÊÏÑÃÇÝÚÎ
¡ÕÔÕÓÇÞÃÇÙÚÎÔËØ¦©ÊÄ®ÇÔÚÏÛÁÚÜÝÕÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÊËÔÖÇÒËÆÕßÔÖÏÇÔÇËÐÏÞÔÏ¦ÙÕßÔ

ËÍÑÒÂÓÇÚÇÄÙÕÔÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝËÌÄÙÕÔÕÏËÍÑÒÎÓÇÚÃËÝ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÂÊÎÙÚÎÌßÒÇÑÂÇÖÄ
ÄÖÕßËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÄÓÜÝÔÇÊÏËßÛÆÔÕßÔÚÏÝËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÁÝËÔÁØÍËÏÁÝ
ÚÕßÝÂÚÎÓÇÑ¦ÛÇØÙÎÝËÖÕÓÁÔÜÝ
ÊËÔßÌÃÙÚÇÚÇÏÍÏÇÚÃÚÕÁÍÑÒÎÓÇ
ÊËÔÖÇÚ¦ÙÙËÚÇÏ¬ÕÓÁÍÏÙÚÕÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝ
ËÃÔÇÏÔÇÖÇÍÏÊËÆÙÕßÔÚÕßÝ
ËÍÑÒÎÓÇÚÃËÝÍÏÇÔÇÚÕßÝÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÇÏÓÇÚÎØ¦ÐËÑÇÛÇØÃÙÓÇÚÇ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓ×Ô¬ÕÛÁÓÇÚÎÝÊÏ¦ÑØÏÙÎÝÖÇØÇÔÕÓÃÇÝÑÇÏÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÝ
ÊËÔÚÃÛËÚÇÏÑÇÔÚÎÕÈÕÚÕÓÂ®
ßÖÂØÞËÙÆÍÑØÕßÙÎÑÇÒ×Ô®ÑÇÏ
ÑÇÑ×Ô®ÙÚÎ¡ÕÔÕÓÇÞÃÇÙÚÎÔ
ËØ¦©ÊÄ®ßÖ¦ØÞÕßÔÓÄÔÕÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÓÕÔ¦ÊÜÔÑÇÏÕÓ¦ÊÜÔ
ÞÜØÃÝÛËÚÏÑÄÂÇØÔÎÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕ
ÇÏÑÇÛ×ÝËÓÖÒÁÑÕßÔÑ¦ÛËËÃÊÕßÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÑÇÏÓÎ¶ÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÚÕßÝËÏÙÇÍÍËÒËÃÝÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÚÕßÝ
ÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÝÇÔÚÏÙßÙÚÎÓÏÑÕÆÝÇÍÜÔÏÙÚÁÝ®¶ÚÇÊÃÑÚßÇ
ÚÎÝÇÔÕÓÃÇÝÇÍÑÇÒÏ¦àÕßÔËÔÚÁÒËÏ
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂàÜÂ¬Ç
ÇÙÚßÔÕÓÏÑ¦ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÚÕß
ÔÊØÁÇÖÕÙÚÕÒÃÊÎÚÕÔÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÙËÁÔÇÔÈÇÛÆÚÇÚÇÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÖËàÕÍØ¦ÌÕÓÏÇÝËÖÕÞÂÝÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎÖÕÒÏÚÏÑÂÓßÛÏÙÚÕØÏÕÍØÇÌÃÇÊËÔÁÞËÏÇÖÒ×ÝßÖÕÞÜØÂÙËÏ
¶ÁÞËÏÙÞËÊÄÔËÐÇÒËÏÌÛËÃ

Ο Αντώνης Πάσχος γεννήθηκε το
1979, μεγάλωσε στις Σέρρες και ζει
στην Αθήνα. Το «Μετά Βίας» (εκδόσεις Bell) είναι το δεύτερο μυθιστόρημά του και αφορά ένα αγόρι στη
δεκαετία του ’90, που στην προσπάθειά του να πάψει να είναι θύμα εκφοβισμού, θα μπει στον πειρασμό να
περάσει στην απέναντι όχθη, εκείνη του θύτη.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0t¸®®®u³ÈÜÒ{V³t.~³É{ÌÙÒØu³È{È.{ÂË~Ñ{³
t.³iÌÜi³:Óu³ÈåooÉÜÈ
ÑÈÌÈÜÈ
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

$å³³{~ÈØ'{³Ø³t$³Ñ~³È³Ñ~³Ö×{ÑuVo{Ñ³i¨{ÐÌ
³i~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³Ò³È
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

{ÑÙÉË~ÑÜÈTÒ³ÈØÉÂÑ{¨É³{~ÖØÐÌ³ÉTÈØV ÈÚÈÐËÑÛÉ³Ò~iVÉÈ³Ó¨iÉ¨ÑÐËÙÑV{TÒÜi
ÑÜ{Ì~Ñ{Ò¨Ê³È ~
ÛÉ³Ò~iÚÑÑÑÜÒÐKÑÉ³¨ÌÜ
³iØÐÑoÉË¨{ÑØå×ÖÓT³iÙÈÑ³Ì³i³ÑVÚÑ¨~ÑÜÓ~Ñ{ÐÉ¨{~Ò{É¨Ò³Ó¨Ñ³Ñ0ÑÐÌ~×0
.³Ò{ÐÉ~0Û{ÑÐÑ³Ê'Ü¨Ò~i
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

$³{ÉËKÈÜoÑ¨{~ÊØ~Ñ³TÊØ³i
ÌÜiÐÈV³³ÖÉ{³{Ð¨Ö³ÑÐÉ
¨Ì³{Ð
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0tåÑÇi³³ÑØ³TÑÐÓT¨Ìu~Ñ{ÙÉÐÉ³Ñ{~ÑÚÌÜÈÈ
Ò¨oiÑ
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0t$³Ñ³¨ÑoÈÙÖÑ³ÑÙÓ³¨Ñu
³ÈÙÑ~ÒÜÈÐÈV.³¨Ñ³ÊÑK{Ñ¨ÒV³ÈËÈ³io¨Ñ×ÊÚÑÈÐÒÇ
«Μετά Βίας». Γράφετε για ένα
επώδυνο ζήτημα, το μπούλινγκ.
Το βιβλίο απευθύνεται σε εφήβους; Σε γονείς;

ËÑ{ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑÉiÜ{~ËiØ
ÈÑÉÈÚÖÉ³Ñ{ÉÉÊÜ{~ÉØÞÈÉØÐ¨ÖÑ³Ù{ÑKÒÈ
ÐÉ³iËÙ{ÑÒÉi~Ñ{Ó×iK{V{
Ë{ÈTÒÑÙÉ{~Ö³Ñ{ÉÐK¨{ÚÓ³É¨{ÑÑo³ÉØÑ¤³ÈØ
ÉÊÜ{~ÉØå~Ñ{ÈÉ¨KÑËÉ{~ÒÚÉ
¨ÉÑÜ{³{~Ê×{ÜÙÂËÑVÑ³ÉÜ³ÑØÐÒÜÜÜo³ÉT{~ÌÈÜ{~ÌV
ÚÑÊ³Ñ¨ÑËÑÑÙ{Ü~É×³Ì³Ñ³iÒÊ³ÈÌ{ØÜÓÉ{
Ì³{Ð{ÑTÑ¨ÒÐÉoÒÜÑ³ÑÑ{Ù{Ò
~Ñ{¨³ÖoËÉ{³iØÐÌÙÑØiÜÓÂi
ÐÖÜ{o~
Δεύτερο βιβλίο. Συναισθήματα, δυσκολίες, αγωνία μετά το βάπτισμα
του πυρός.

TÈÉ¨ÒÉ{ÙÓ~ÑT¨Ì{ÑÑÌ³
¨³K{KÜËÐÈVÌ³ÉÓT³
ÉÚÈ{ÑÐÌV³iTÑ¨ÒVÑÜÜÒ~Ñ{³i
ÑoËÑ³È¨³ÉÐ×Ñ{ÇÌÐÉÈ
o{ÑÙÉÖ³É¨i×¨Ò0Ó³iÉ¨Ë³i³ÈtÉ³ÒËÑØuVÉÂÑ{³ËÑØ
³iØK{ÐÑ³{~ÊØÐÑo{ÒØ³ÈVÉËÑ{Ð{Ñ
Ð{~¨ÊÑÐiTÑËÑo{Ñ³i¨{~ÊÓ~ÚÉiVÑÜÜÒ~Ñ{³i{ÚÑÌ³i³Ñ
³ÑÖ³{iØ³È~É³¨{~ÖTÑ¨Ñ~³Ê¨Ñ
Ð¤ÉÐÓÑ
Εχετε Facebook, Twitter, κ.τ.λ.
Εμποδίζουν ή εμπλουτίζουν το γράψιμο και το διάβασμα;

T>R_H}VÑ{VÑÜÜÒÉÈ³ÈTØ
ÙÉÙÈ~ÜÉÖÐÑ{{Ù{ÑË³É¨ÑÑÈo~É³¨ÚgËØ×³ÑËÉ{ÈÙÉ
ÓTÜÜÖØ×ÜÖÑ¨ÈØ×ËÜÈØ~Ñ{
ÈÓT¨ÈÚÐËÉ{~ÑÜÒ³Ñ×ËÜ³¨Ñ
o{ÑÑKÜÓÌV³{¨ÑoÐÑ³{~ÒÐ¤
ÉÙ{Ñ×Ó¨É{'KÒÐÑ{V³ÌV³
É{×ÑÉ{Ñ~ÌÙ{ÒKÑÐÑV³Ë
Ñ¨ÑÖ¨ÐÑ{~Ñ{¨{~Ò
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Ο ζωγράφος Γκας βαν Σαντ
Η ιδιότητα ÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÊËÔËÃÔÇÏ
ÇØÑËÚÂÍÏÇÚÕÔÞØÕÔÕÑÇÝÈÇÔ
ÇÔÚÖÕßÇÖÄÔËÇØÂÎÒÏÑÃÇËÖÏÊÃÊËÚÇÏÓËËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏÙÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂßÚÂÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓÏÇÔÁÇËÔÄÚÎÚÇÁØÍÜÔÚÕßÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÁÑÛËÙÎÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄßÊÇÚÕÍØÇÌÃËÝÓËÇÔÊØÏÑ¦ÍßÓÔ¦ÓËÇÌÇÏØËÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎ
ÌÏÒÕÐËÔËÃÚÇÏÁÜÝÚÎÔÎ§ÕËÓÈØÃÕßÙÚÎÔÍÑÇÒËØÃ=P[V:JOUHILSÙÚÕ
ÑØÃÔÕßÏÚÝÃÒÒÇÚàÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎ
ÇÚÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÚÕßÑÇÝÈÇÔÇÔÚ
ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ

ΠΑΡΙΣΙ

Ελ Γκρέκο στο Γκραν Παλέ
Η μονογραφική ÁÑÛËÙÎÚÕßÒÑØÁÑÕÄÖÜÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏ×ÝÚÏÝ
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÙÚÕÑØÇÔÇÒÁÙÚÕ
ÇØÃÙÏËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÕßÁÞËÏ
ÊÏÕØÍÇÔÜÛËÃÙÚÎÇÒÒÃÇÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕY[0UZ[P[\[LÚÕßÏÑ¦ÍÕßÖÏÓËÒÎÚÂÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝËÃÔÇÏ
Õ.\PSSH\TL2PLU[aÖÕßËÃÞËßÖÕÍØ¦ÉËÏÚÎÔÖØÕÕÒÃÍÜÔËÚ×ÔÓËÍÇÒËÏ×ÊÎÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÕÔËÒ¦ÙÑËÛ
Ö¦ÒÏÙÚÕÑØÇÔÇÒÇÁØÍ¦àËÚÇÏ
ÙÚÕ2PTILSS(Y[4\ZL\TÑÇÏËÃÔÇÏ
ËÏÊÂÓÜÔÍÏÇÚÕÔÒÑØÁÑÕÑÇÏÚÕÔ
ËÒ¦ÙÑËÛ

EPA/SERGEI CHIRIKOV

EPA/CLEMENS BILAN

GRAND PALAIS

KAYLA REEFER/ THE NY TIMES

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Τα 50 χρόνια ενός συμβόλου
Ο Γερμανός ÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝ ¬ÄÓÇÝ
¡ÖÃÒÞÇØÔÚÖÕà¦ØËÏÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄ
ÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÖÆØÍÕßÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÚÕßËØÕÒÃÔÕß©ÖÆØÍÕÝËÃÔÇÏÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÕØÄÙÎÓÕ
ÚÕßËØÕÒÃÔÕßÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝ
ÎÓÁØËÝÍÏÄØÚÇÙËÚÇÚÕßÞØÄÔÏÇ
ÞËÊÏÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÔËØÓÇÔÄÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ²ÁØÓÇÔ²ÁÔàËÒÓÇÔÕ
ÖÆØÍÕÝÚÎÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑËÚÎÔÖËØÃÕÊÕ   ÙÚÕ
ÚÄÚËÔÇÚÕÒÏÑÄËØÕÒÃÔÕ©¬ÄÓÇÝ
¡ÖÃÒÞÇØÔÚËÃÞËÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÚÎÔ
ÇÔÁÍËØÙÂÚÕß

ENVER-HIRSCH/WIEN MUSEUM

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Πένθος για την Τζέσι Νόρμαν
Από τις μεγαλύτερες ÙÕÖØ¦ÔÕÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÎÓËØÏÑÇÔÃÊÇ¬àÁÙÏ§ÄØÓÇÔÂÚÇÔÓÏÇ
ÖÕÒÆÖÒËßØÎÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÖÕß
ÙÌØ¦ÍÏÙËÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÄÖËØÇÝ©
Û¦ÔÇÚÄÝÚÎÝÂÚÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇÛÒÏÈËØ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÖÕßÙÑÃÇÙÇÔÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ§ÄØÓÇÔÇÖËÈÃÜÙË
ÙÚÇÚÎÝÞØÄÔÏÇÑÇÏÙßÔÊÁËÚÇÏ
ÓËßÖÁØÒÇÓÖØËÝËØÓÎÔËÃËÝÄÒÕß
ÙÞËÊÄÔÚÕßÕÖËØÇÚÏÑÕÆØËÖËØÚÕØÃÕßÇÖÄÁØÔÚÏÑÇÏ¦ÍÑÔËØÁÜÝ
ÚØ¦ÕßÝÑÇÏÕßÒÁÔÑ

ΒΙΕΝΝΗ

Η Εποχή του Χαλκού στην Αυστρία
Νεότερα ËßØÂÓÇÚÇÇÖÄÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÁÝÇÔÇÙÑÇÌÁÝÙÚÎÔßÙÚØÃÇÙÚÎ
ÓÏÑØÂÖÄÒÎ¢ÁÙËÔÚÕØÌÙÚÇÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÎÝÞ×ØÇÝÁÊÜÙÇÔÔÁÕßÒÏÑÄ
ÙÚÕßÝÇØÞÇÏÕÒÄÍÕßÝ¬ÇËßØÂÓÇÚÇ
ÞØÕÔÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖËØÃÕÊÕÚÎÝÖÕÞÂÝÚÕß²ÇÒÑÕÆ
ÖÖ²ÑÇÏËÃÔÇÏÖÂÒÏÔÇÊÕÞËÃÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÍÏÇÚÎ
ÙÃÚÏÙÎÈØËÌ×ÔØÁÛÎÑÇÔÜÝÑÚËØÃÙÓÇÚÇÙËÖÇÏÊÏÑÕÆÝÚ¦ÌÕßÝÑÇÏÙË
Ú¦ÌÕßÝÔËÕÍÁÔÔÎÚÜÔ¬ÕßÒÏÑÄÊÏÕÞËÚËÆÛÎÑËÇÖÄÚÕ¡ÕßÙËÃÕ,U]LY
/PYZJOÚÎÝÏÁÔÔÎÝ

DENZEEN

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

~iÊ³iØÖoT¨iØ³ÓTiØ³i0È¨~ËÑ
ΕΣΚΙ ΣΕΧΙΡ

Το νέο ÓÕßÙËÃÕÙÚÕÙÑÃËÞÃØÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÙÑÎÔÂÐËÑÃÔÎÙËÚÎàÜÂÚÕßÓËÏÙÞßØÁÝÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝ¬Õ6K\UWHaHYP4VKLYU
4\ZL\TËÃÔÇÏÁÔÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄ
ÑÚÃØÏÕÓËÑÆØÏÕßÒÏÑÄÚÕÐÆÒÕÑÇÏ
ÙÑÕÖÄÁÞËÏÔÇÙßÔÊØ¦ÓËÏÙÚÎÔÚÄÔÜÙÎÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÚÁÞÔÎÝÁÐÜ
ÇÖÄÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÖÕß
ËÃÔÇÏËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÖÇØ¦ÚÇÙÑÇÓÖÇÔËÈ¦ÙÓÇÚÇÁÔÇÇÖÄÚÇÏÙÞßØ¦
ÊÏËÛÔÂÑÁÔÚØÇ¬ÕÓÕßÙËÃÕÄÓÜÝ
ÚÕßÙÑÃËÞÃØËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß ÓËÁÔÇÁØ-

ÍÕÚÕßªËÚàÁÖ¬ÇÍÃØÔÚÕÍ¦ÔÓÏÇ
ÇÖÒÂàÜÍØÇÌÏÑÂÙËÑÇÓÈ¦ÖÕß
ÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÁÔÇÇØÇÈÏÑÄÍØ¦ÓÓÇ
©ÖÜÝÑÇÏÔÇÚÕÊËÏÑÇÔËÃÝÎÑÃÔÎÙÎÇßÚÂÇÔÚÏÈÇÃÔËÏÚÕÖÔËÆÓÇ
ËÔÄÝÓÕßÙËÃÕßÇÌÏËØÜÓÁÔÕßÙÚÎÔ
ÖØÜÚÕÖÕØÃÇÑÇÏÄÖÜÝÍØ¦ÌÕßÔ
ÕÏ§ÏÕßÏÕØÑ¬¦ÏÓÝ®ÙËÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÕ¦ØÛØÕÚÕßÝÇÌÏËØÜÓÁÔÕ
ÙÚÎÔÇÔÇàÜÕÍÄÔÎÙÎÚÎÝÙÑÎÔÂÝ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝÚÁÞÔÎÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÐËÑÃÔÎÙËÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÓËÓÏÇ
ÏÙÞßØÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÏ¦¬ÇËÍÑÇÃÔÏÇÓËÁØÍÕÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÂÚÇÔ
ËßÛËÃÇÖØÕÙÈÕÒÂÙÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝ

ÑÇÏÑÇÒÕÆÝÙÆÍÞØÕÔÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕßËÑÛÁÚÕßÔÙÚÕÔÁÕ
ÓÕßÙËÃÕÚÕßÙÑÃËÞÃØÇØ¦ÚÎ
ÊßÙÕÃÜÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂËÓÖÒÕÑÂÚÕ
6K\UWHaHYP4VKLYU4\ZL\TËÃÔÇÏ
ÓÃÇËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎÖÜÝÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÔÇÔË×ÙËÏÚÕÙÚÃÍÓÇÚÎÝÜÝÓÃÇÞ×ØÇÓËÑËÔÚØÏÑÄ
ØÄÒÕÙÚÎÊÏËÛÔÂÙÑÎÔÂÙÆÍÞØÕÔÎÝÚÁÞÔÎÝ
¬ÕÑÚÃØÏÕÙËÇÔÚÃÙÚÏÐÎÓËÚÕ
ÙÆÍÞØÕÔÕÖØÄÙÜÖÕÚÕßÙÑÃËÞÃØ
ÖÕßÁÞËÏÇÔÇÖÚÆÐËÏÇÙÚÏÑÂÑÕßÒÚÕÆØÇÇÔÇÖÒ¦ÙËÜÔËÃÔÇÏÁØÍÕÚÕß
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÕÆÍØÇÌËÃÕßÚÕß¦-

ÖÜÔÇÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ ÁÔÍÑÕ ÕÆÓÇ
ÓËÏÙÞßØÂÊÏËÛÔÂÖÇØÕßÙÃÇÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÁØÍÇÖÕßÊÕßÒËÆËÏÚ×ØÇ
ËÃÔÇÏÚÕÛÔÏÑÄÚ¦ÊÏÕÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝ¬ÕÙÑÃËÞÃØÇÖÁÞËÏÓÄÒÏÝ
ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÇÖÄÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÄÖÕßÎ¡ÖÏËÔ¦ÒËËÃÔÇÏÓËÃàÕÔÊÏËÛÔÁÝÍËÍÕÔÄÝßÚÂÔ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÁÔÇ
ÔÁÕÑÚÃØÏÕÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÚÁÞÔÎÃÔÇÏÚÕÔÁÕÑÚÃØÏÕ
ÚÕß(Y[LYÚÕÓÕßÙËÃÕÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝ ÕÚÝÖÕßÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÚÜÔÞØÄÔÜÔÊØ¦ÙÎÝÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝÓËÚÇÑÄÓÏÙËÙËÔÁÕËÔÚß-

ÖÜÙÏÇÑÄÑÚÃØÏÕÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÙÚÎÙßÔÕÏÑÃÇ
+VSHWKLYL¬ÕÑÚÃØÏÕÁÞËÏËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÙÆÍÞØÕÔÎÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ
ÑÇÏÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÔÏÇÖÜÔÏÑÄÓÏÔÏÓÇÒÏÙÓÄÚÕßÓÕßÙËÃÕßÙÚÕ
ÙÑÃËÞÃØËÑÖÁÓÖËÏÚÕÔÊßÔÇÓÏÙÓÄÖÕßÚÇÏØÏ¦àËÏÓËÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÕß¬ÕÔÁÕ(Y[LYËÃÔÇÏÑÚÃØÏÕÖÕß
ÙÞËÊÏ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÍØÇÌËÃÕ.YPTZOH^(YJOP[LJ[Z
ÚÕßÕÔÊÃÔÕß©ÒÕÏÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÎ
ÊßÔÇÓÏÑÂËÖÏÙÚØÕÌÂÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÙÑÎÔÂ
ÚÎÝÚÁÞÔÎÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Το τελευταίο τραγούδι της Τζέσι Νόρμαν
Αφησε πίσω της ένα
σωρό αναμνήσεις,
που δεν είναι άλλες
από τις ερμηνείες της,
τα τραγούδια,
τις μουσικές της.
ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÐËÒÕÍÏ¦ÙËÏÚÕÔÇÓÉ×ÔÍÏÇÔÇÚÎÝÖÇØÇÊ×ÙËÏÚÕÓßÙÚÏÑÄÚÎÝßÖËØ¦ÔÛØÜÖÎÝÊÆÔÇÓÂÝ
ÚÕß§ÄØÓÇÔËØÓÂÔËßËÙËÖÕÒÒ¦ØËÙÏÚ¦ÒÚÎÝÚÎÔÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂ
¦ÑØÜÝØÕÓÇÔÚÏÑÂÙÖÇØÇÑÚÏÑÂÇßÚÂ¦ØÏÇÖÕßÑÇÔÕÔÏÑ¦ÖØÕÕØÃàËÚÇÏ
ÍÏÇÓËÙÄÌÜÔÕßÝÃÙÜÝÊÏÄÚÏÓËÚÎÔ
ËØÓÎÔËÃÇÚÎÝÌÜÚÃàËÏÚÇÖÏÕÙÑÕÚËÏÔ¦ÙÎÓËÃÇÚÎÝÙÆÔÛËÙÎÝ!ÎÇÒÏÊ¦
ËÃÔÇÏËØÜÚËßÓÁÔÎÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÄÓÜÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÐËÍËÒ¦ÙËÏÔÇ
ÖÇÍÏÊËÆÙËÏÚÕÔÇÍÇÖÎÓÁÔÕÚÎÝ

A.P. / ADAM BUTLER

Η Τζέσι Νόρμαν ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÏÇËÃÖËÕÑÆØÏÕÝÑØÏÑÕØßÌÇÃÇÊØÇÓÇÚÏÑÂßÉÃÌÜÔÕÝÖÁÛÇÔËÖØÏÔÇÖÄ
ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÙÚÇËÈÊÕÓÂÔÚÇÚÁÙÙËØ¦ÚÎÝÑÇÏÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÓË
ÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÌÜÔÁÝÄÒÕßÝÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÍËÔÏÑ¦ÖÕßÞ¦ÔÕÔÚÇÏ
¦ÌÎÙËÖÃÙÜÚÎÝÁÔÇÙÜØÄÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒËÝÇÖÄÚÏÝ
ËØÓÎÔËÃËÝÚÎÝÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÏÝ
ÓÕßÙÏÑÁÝÚÎÝ©ÚÏÊÎÒÇÊÂÚÎÔÑ¦ÔËÏÔÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖÇØÕÆÙÇ©ÖÄÚËàÂÚÎÙÇÇÖÄÚÕÔÑÆØÏÕÑØÏÔÇ
ÐËÞÜØÃÙËÏÓËØÏÑÁÝÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÇÁÔÇÎÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÎÝ
ÔÇËÒ¦ÞÏÙÚÕÊËÃÍÓÇ!
1. 4VUJµ\YZ»V\]YLn[H]VP_®!
ÌÎÓÏÙÓÁÔÎ¦ØÏÇÇÖÄÚÎÔÄÖËØÇ
ÇÓÉ×ÔÑÇÏÇÒÏÊ¦®ÚÕß ÇÓÃÍ
ËÔÇÔÝÖÇÒ¦ÎÑÇØÊÏ¦ÓÕßÐßÖÔ¦ÙÚÕ¦ÑÕßÙÓÇÚÎÝÌÜÔÂÝÙÕß®
ÚØÇÍÕßÊ¦ÎÇÒÏÊ¦ÙÚÎÊËÆÚËØÎ
ÖØ¦ÐÎÙËÓÏÇÙÑÎÔÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇ

Η σπουδαία 0ÇÓ{ Ì¨ÐÑVÜÜÒT¨Ì{Ñ¨{V³iÑ¨Ò³Ñit${É¨ÌØ Ü{o~³u³Ò¨Ð{~Ñ³ÈÙËÈ ÐÉoÒÜiÈË×Ø
tÓ×ÈoÉu³Ñ¬m³iØ
ËÙÜÚËØÏÑÂÚÎÝÙÆÍÑØÕßÙÎÇÖÕÑØßÙÚÇÒÒ×ÔËÚÇÏÓÕÔÇÊÏÑ¦ÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÎÝ§ÄØÓÇÔ
2. (THaPUN.YHJL®!©ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÝÑÒÇÙÏÑÄÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝ

ÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÄÝÆÓÔÕÝÖÕßËÃÔÇÏÚÇßÚÏÙÓÁÔÕÝÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÜÔÇÔËÐ¦ØÚÎÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×Ô
ÊÆÔÇÓÂÚÕßÚÄÙÕÓÕßÙÏÑ¦ÄÙÕÑÇÏ
ÙÚÏÞÕßØÍÏÑ¦ËÃÔÇÏÚÁÚÕÏÕÝÄÓÜÝ

ÖÕßßÖËØÈÇÃÔËÏÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÙßÍÑßØÃÇÓÁÙÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÍØ¦ÌÎÑË
Ê×Î§ÄØÓÇÔÓÕÏ¦àËÏÔÇßÓÔËÃ
ÄÞÏÓÄÔÕÔÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÎÝÂÚÕÔ
ÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÇÒÒ¦ÇßÚÄÖÕßÕÑÇÛÁÔÇÝÓÁÙÇÚÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÑÇÏÔÇÈÏ×ÔËÏÙÇÔÛÇÆÓÇÚÎÝ
àÜÂÝÚÎÝÊÏÑÂÝÚÕßàÜÂÝÙÇÔÚÕ
ÄÔËÏØÕÖÕßÚÕÔÈØÃÙÑËÏËÑËÃÖÕß
ÊËÔÚÕÖËØÏÓÁÔËÏ
3. +LLW9P]LY®!§ÄØÓÇÔÙßÞÔ¦
ËØÓÂÔËßËÓËËÑÖÒÎÑÚÏÑÄÚØÄÖÕ
ÚÇÙÖÏØÃÚÙÕßÇÒßÓÔ×ÔÚÇÝÇßÚÂÔ
ÚÎÌÕØ¦ÄÞÏÓÄÔÕÔÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÎÝÖÇÚØÃÊÇÝÚÎÝÍËÔÏÑ¦ÇÒÒ¦
ÚÎÝÌßÒÂÝÚÎÝ¡ËÚÕÓÁÚÇÒÒÕÚÎÝ
ÌÜÔÂÝÚÎÝËÊ×ËÑÌØ¦àËÏÓÕÔÇÊÏÑ¦
ÄÒÕÚÕÔÑÇÎÓÄÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖÃÙÚÎ
ÚÜÔÌØÕÇÓËØÏÑÇÔ×ÔÙËÁÔÇÑÇÒÆÚËØÕÇÆØÏÕ
:[VYT`>LH[OLY®!¬ÕÑÒÇÙÏÑÄ
ÚàÇàÙÚ¦ÔÚÇØÔÚÖÕßÇÔÁÊËÏÐËÑßØÃÜÝÎ¡ÖÃÒÏ²ÄÒÏÔÚÁáÎ§ÄØÓÇÔÚÕ
ÇÖÕÍËÏ×ÔËÏÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝÚØÄÖÕ

ÙßÔÕÊËÃÇËÔÄÝËÑÖÒÎÑÚÏÑÕÆÑÕßÇØÚÁÚÕßËÏÊÏÑ¦ÚÕÖÏ¦ÔÕÑÇÏÚÇÈÕßØÚÙ¦ÑÏÇÚÜÔÑØÕßÙÚ×ÔÖØÕÙÊÃÊÕßÔ
¦ÒÒÕÔÇÁØÇÙÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏËÑÊÕÞÂÚÕßÑÒÇÙÏÑÕÆÇßÚÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÕÚàÇà¦ÒÓÖÕßÓ
ÚÎÝ§ÄØÓÇÔÚÕ9VV[Z!4`3PML
4`:VUN®
0T(ILUKYV[®!ßÚÂËÃÔÇÏÎ
ÖÏÕÇÍÇÖÎÓÁÔÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝ¬àÁÙÏ
§ÄØÓÇÔÍÏÇÚÕÔÑÆØÏÕÑØÏ¬ÕÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑÄÚËÒËßÚÇÃÕ¦ÙÓÇÇÖÄ
ÚÇ¬ÁÙÙËØÇÚËÒËßÚÇÃÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ®
ÚÕßªÃÞÇØÔÚÚØ¦ÕßÝ©ÖÏÕÍÒßÑÄÝ
ÕÖÏÕÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑÄÝÑÇÏÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÄÝÇÖÕÞÇÏØËÚÏÙÓÄÝÙÚÎàÜÂÖÕß
Î§ÄØÓÇÔÓËÚÇÚØÁÖËÏÙÚÕÔÈÇÛÆÚËØÕÑÇÏÖÏÕÇÒÎÛÏÔÄÆÓÔÕÙÚÎÔÃÊÏÇ
ÚÎàÜÂÌÜÔÂÚÎÝ§ÄØÓÇÔËÑÚÕÐËÆËÚÇÏÓÇàÃÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂ©ÙÕÏ
ÚÎÔÇÍ¦ÖÎÙÇÔÛÇÚÎÛßÓÕÆÔÚÇÏÍÏ»
ÇßÚÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÏÍÏÇ
ÄÒÇÚÇ¦ÒÒÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝÖÕßÚÕßÝ
ÁÞÕßÔÙÎÓÇÊÁÉËÏ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Η παράσταση t(Ñ³Ó¨ÑØuÑ¨{³É¨ÒÑÉKÑËÉ{³{Ø$~³K¨ËÈ³ÚÓÑ³¨tåÚÊ~iuVÉ³tåÚ¨{~Ñ{³Ë~{ÑuÙÉÂ{ÒVÈiÐÉËÉÓ¨È{ÐÉoÒÜiÉ{³ÈTËÑVÈÉTËÇÉ{~Ñ{×Ó³ØVÑÌ³{Ø¬$~³K¨ËÈV³ÚÓÑ³¨>¦²_

Θέλω να ταρακουνώ τους θεατές
Ο Βασίλης Μπισμπίκης μιλάει στην «Κ» για τις τέσσερις παραστάσεις που σκηνοθετεί και τον σκληρό λόγο τους
Συνέντευξη στη ΓΙΩΤΑ ΣΥΚΚΑ

Με τη Συνοδινού
©¡ÖÏÙÓÖÃÑÎÝÂÚÇÔÇÖÄÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÁÌßÍÇÔÑßÔÎÍÎÓÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÙÞÕÒËÃÇÖÕÒÆÇÚÃÛÇÙÕÝ®
©ÙÕÂÚÇÔÙÚÎÙÞÕÒÂÚÕÔÊÏ¦ÒËÐË
ÍÏÇÓÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÎÔÔÇßÔÕÊÏÔÕÆÑÇÏÁÓËÏÔËÓÇàÃÚÎÝÚÁÙÙËØÇ
ÞØÄÔÏÇÚÇÔÚËØ¦ÙÚÏÕÙÞÕÒËÃÕ¬Î
Ò¦ÚØËßÇÑÇÏÓËÇÍÇÖÕÆÙËÑÏÇßÚÂ
ßÙÚÎØÂÊÃÑÇÏÎÁÓÇÛÇÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂÖÇÏÊËÃÇÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÚØÇÍÜÊÃÇÚÇÔÁÔÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÎßÔÕÊÏÔÕÆÍÏÇÚÎÔÇØÞÇÃÇÚØÇÍÜÊÃÇ®
ÚÕÔÛØÜÖÕÏÑÇÏÖÕÔÚÃÑÏÇÓËÚ¦ÌØÇÙÎËÒËÆÛËØÎÇÖÄÊÕÙÎÚÎÝ
ÕÌÃÇÝÊÇÓÃÊÕßÈÒÁÖËÏÓÏÇÙÑÒÎØÂÑÇÏÈÇÛÏ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÏÙÚÕØÃÇ
ÊÏÇÉËßÙÓÁÔÜÔÕÔËÃØÜÔ¬ÎÔÇÍÜÔÏ×ÊÎÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÕßÓÄÞÛÕßÍÏÇËÖÏÈÃÜÙÎÏÙÚÕØÃÇÊËÔËÑÚßÒÃÙÙËÚÇÏ
ÙÚÎÔÓËØÏÑÂÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÑØÇÞ

Πέρυσι στον Βοτανικό
έρχονταν και κυρίες
με ψηλοτάκουνα και
ακριβά αυτοκίνητα.
Είναι χαρά να βλέπω
κι έναν άλλο κόσμο που
δεν έχει καμία εικόνα
για τον λούμπεν κόσμο
της παράστασης.

Κάποιοι θεατές έβγαιναν
μετά την παράσταση
και τους άκουγα
να βρίζουν, απενοχοποιημένοι. Υπήρχαν
όμως και κάποιοι
που σοκάρονταν.
ÇÒÒ¦ÙËÓÏÇÓ¦ÔÚØÇÇÔÇÑÆÑÒÜÙÎÝ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßÕÚÇÔÏÑÕÆÊÃÖÒÇ
ÇÖÄÚÇOV[ZWV[ZÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×Ô
ÑÇÏÖØÕÙÌÆÍÜÔ
©ÏÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßÑ¦ÔÜËÃÔÇÏ
ÒÇáÑÁÝÓËÖÕÒÏÚÏÑÂÓÇÚÏ¦©ÞÇÓÄÝ
ÖÕßÍÃÔËÚÇÏÓËÇßÚÂÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÔÕÓÃàÜÄÚÏÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎ
ÌÄØÓÇÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ©ÑÄÙÓÕÝËÃÊË
Ñ¦ÚÏÇÑØÇÃÇØËÇÒÏÙÚÏÑÄÙËÑ¦ÖÕÏËÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÃÙÜÝÑÇÏÔÇÚÕßØÇÒÏÙÚÏÑÄÑÇÏÖÕÏÎÚÏÑÄÇÒÒ¦ÓÁÙÇÙË
ÓÏÇÇÒÂÛËÏÇÖÕßÚÕÔÐËÖËØÔÕÆÙË
©ßÖÕÑØÏÚÏÑÄÝÑ×ÊÏÑÇÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÓÏÇÇÖØÄÙÓËÔÎËÓÖËÏØÃÇÙÚÕÔ
ÛËÇÚÂÇÔÇÂÚÇÔÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ®
¬ÇÈØ¦ÊÏÇÖÁØßÙÏÙÚÕÔÕÚÇÔÏÑÄÁÚØËÞËÁÔÇËÚËØÄÑÒÎÚÕÛËÇÚØÏÑÄÑÕÏÔÄÇØÇÊÁÞËÚÇÏÄÚÏÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝÛËÇÚÁÝÂÚÇÔÑÇÏÑßØÃËÝÓË
ÉÎÒÕÚ¦ÑÕßÔÇÑÇÏÇÑØÏÈ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑßØÃËÝÖÕßÖ¦ÔËÑÇÏÙÚÎÚÁÍÎ
ËÇÚØÄÌÏÒÕÑÕÏÔÄËÃÔÇÏÑÇÏÇßÚÂ
ÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÃÔÇÏÞÇØ¦ÔÇÈÒÁÖÜ
ÑÏÁÔÇÔ¦ÒÒÕÑÄÙÓÕÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÃÊËÔ
ÁÞÕßÔÑÇÓÃÇËÏÑÄÔÇÍÏÇÚÕÔÒÕÆÓÖËÔ
ÑÄÙÓÕÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÙÜÝÓ¦ÒÏÙÚÇÇßÚ¦ÚÇÁØÍÇÇÌÕØÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇßÚÄÚÕÑÕÏÔÄ®
©ÜÓÄÝÑÇÏÕÐÆÝÚØÄÖÕÝ¦ÒÒÕßÝ
ÚÕßÝÒßÚØ×ÔËÏÑÏ¦ÒÒÕßÝÚÕßÝÇÖÜÛËÃ ¦ÖÕÏÕÏÛËÇÚÁÝÁÈÍÇÏÔÇÔÓËÚ¦
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÚÕßÝ¦ÑÕßÍÇ
ÔÇÈØÃàÕßÔÇÖËÔÕÞÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏ®
±ÖÂØÞÇÔÄÓÜÝÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÖÕß
ÙÕÑ¦ØÕÔÚÇÔÇßÚÕÃÖÕßÇØÔÕÆÔÚÇÏÄÚÏÙÚÎàÜÂßÖ¦ØÞËÏÑÏÇßÚÄ
ÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏ©ÚÇÔÛÁÒËÏÝÔÇÑ¦ÔËÏÝ
ÔÇÚÕßØÇÒÏÙÓÄÂÇÑØÇÃÕØËÇÒÏÙÓÄ
ÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÓÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÝÇßÚÂÚÎÍÒ×ÙÙÇËÃÚËÕÏÂØÜËÝ
àÕßÔÙËÓÏÇÓ¦ÔÚØÇÇÔÇÑÆÑÒÜÙÎÝ

O στόχος

ΕΛΙΝΑ ΓΙΟΥΝΑΝΛΗ

O Βασίλης Μπισμπίκης ËÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ÔÏÑÎÚÁÝÚÎÝÖËØßÙÏÔÂÝÛËÇÚØÏÑÂÝ
ÙËàÄÔ ÇÚ¦ÌËØËÔÇÌÁØËÏÚÕÖÏÕ
ËÚËØÄÑÒÎÚÕÑÕÏÔÄÙÚÕÔ¬ËÞÔÕÞ×ØÕ*HY[LSÁÔÇÛÁÇÚØÕÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÞÜØ¦ÌÏÇÇÖÕØØÏÓÓÇÚÕÌÄØÇÑÇÏ
Ó¦ÔÚØËÝÇÔÇÑÆÑÒÜÙÎÝÚÕßÊÂÓÕß
ÙÚÕÔÕÚÇÔÏÑÄÑËÃÍÃÇÝÔÔÎÝ
ÑÇÏ¡ÏÑÁÒÎÍËÔÔÂÛÎÑËÇßÚÄÚÕ
ÛÁÇÚØÕÖØÏÔÇÖÄÁÐÏÞØÄÔÏÇÓËÖÕÒÒÂÊÕßÒËÏ¦ÓËÇÔÇÑßÑÒ×ÙÏÓÇßÒÏÑ¦
ÓËÚÎÙßÓÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÌÃÒÜÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÛßÓÄßÓÄÍÏÇÚÇÇÖÇÍÕØËßÚÏÑ¦ËÔÕÃÑÏÇÖÕßàÎÚÕÆÙÇÔÊÏ¦ÌÕØÕÏËÖÏÚÂÊËÏÕÏÙÚÎÔÛÂÔÇÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÇÖÄÔÁÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÊÏÉÕÆÙÇÔÔÇËÑÌØÇÙÚÕÆÔ¬ÄÚËÕÏ
ÇÙÃÒÎÝ¡ÖÏÙÓÖÃÑÎÝÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ
ÕÆÒÎÝÑÇÏ¢ÇÃÎ¬àÂÓÇÈØÂÑÇÔÚÕ
ÁØÎÓÕÓÎÞÇÔÕßØÍËÃÕÑÇÏÚÕÓËÚÇÓÄØÌÜÙÇÔÙÚÕ*HY[LSÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔ
ÙÚÇÛÓÄÒÇÏ×ÔÇ ÇÏÚ×ØÇÙÑÃàÕßÔ
ÓËÚÕÔÛØÜÖÕÏÑÇÏÖÕÔÚÃÑÏÇ®ÚÕß
¬àÕÔÚ¦ÏÔÓÖËÑÖÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙË
ÖÁØßÙÏÕÎÛÕÖÕÏÄÝÓËÁÔÚÕÔÕØËÇÒÏÙÓÄÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏÇÖÄÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÍÏÇÊËÆÚËØÎÙËàÄÔ
ØÕßÖÏÁØÎÝÙÚÇÚÕßÓÁÞØÏÚÇ
ÊÕÆÒËÉËÄÓÜÝÑÇÏÑØËÕÖ×ÒÎÝ
ßÊØÇßÒÏÑÄÝÄÚÏÓÖÕØËÃÝÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÝ®ÕÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÝÓÇÝËÃÔÇÏ
ÉÎÓÁÔÕÝÙÚÎàÜÂÚÕÕßÚØ¦ÑÏ
ÓËÍ¦ÒÜÙÇËÃÞËÌÚÏÇÞÚËÃÚÕÑÇàÃÔÕ
ÁÖÇÏØÔÇÑÇÒ¦ÞØÂÓÇÚÇ©ÓÜÝÎ
ÇÖËÒÖÏÙÃÇÙÚÕÈÒÁÓÓÇÚÜÔÖÇÏÑÚ×Ô
ÊËÔÇÔÚËÞÄÚÇÔËÔÂÓÕßÔÒÏÍÄÉßÞÕÝÚÎÝÖÏ¦ÚÙÇÝÖÇÏÊÃÂÓÕßÔÇÒÒ¦ÇßÚÂÚÎÔÕÙÎØÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÜ®
ËØÇÙÏÚËÞÔÏÑÂÛËÇÚØÏÑÂÕÓ¦ÊÇÕßÚØÇÑÃÕßÂÚÇÔÊÏÁÐÕÊÕÝË
ÓÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÁÖÇÏÐÇÔÙÚÎÔ
ÖÃÊÇßØÕËÑÚÄÝÚÕßËÖÃÙÎÓÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÕÔËÃÊËÕ¬¦ÙÕÝªÕÆÙÙÕÝ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÄÚËÚÎÝÊØÇÓÇÚÏÑÂÝ
ÙÞÕÒÂÝÚÕßÛÔÏÑÕÆË¦ÚØÕß¡Õß
ËÃÖË¸ËÙÆÖØÁÖËÏÔÇÁØÛËÏÝÙÚÕÛÔÏÑÄ¹§ÄÓÏàÇÄÚÏÇÖÒ¦ÛÇÖ¦ÜÑÇÏÛÇ
ÍØÇÌÚ×ÓÕßÔ¦ÙÞËÚÕÝ¬ËÒÏÑ¦Î
ÏÙÚÕØÃÇÑÄÒÒÎÙËÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÊËÔËÃÞÇÇÖÕÒßÚÂØÏÕßÑËÃÕßËÔ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÑ¦ÔËÏÚÃÖÕÚÇÕªÕÆÙÙÕÝÑÁÌÚÎÑÇÇÌÕÆÂØÛÇÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÇÝÖ¦ÜÙËÓÏÇÙÞÕÒÂÏ¦ÒËÐÇÚÎÝ¡ÇÃØÎÝÕÍÏÇÚàÂ¬Ù¦ÍÑÇ
ÍÏÇÚÃÂÚÇÔÎÌÚÎÔÄÚËØÎÃÞÇÁÔÇÔ
ÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÄÊ¦ÙÑÇÒÕÚÕÔÇÙÃÒÎ
ªÃÚÙÕÑÇÏÚÕÔÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇ®

¬àÕÔÚ¦ÏÔÓÖËÑ!¡ÄÔÕÖÕßËÊ×
ÊËÔÁÞÕßÓËÒÕÆÓÖËÔÖØÕÒËÚÇØÏ¦ÚÕÇÒÒ¦ÓËÙÕÇÙÚÕÆÝÓËÇÑØÇÃÇ
ÙÑÒÎØÄÒÄÍÕ®
©ØÎÝ®ÚÎÝÕÌÃÇÝÊÇÓÃÊÕß
ÖÕßËØÓÎÔËÆËÏÕ¬¦ÙÕÝÜÚÎØ¦ÑÎÝËÃÔÇÏÓÃÇÇÑÄÓÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÕ*HY[LSÍÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÚÕßÝ
ÇÍ×ÔËÝÚÕß(ØÎËÒÕßÞÏ×ÚÎÖÕß
ÙßÔËÞÃàËÏÓËÌÄØÇÍÏÇÚØÃÚÎÙËàÄÔ
ßÚÄÚÕÁØÍÕÞÚßÖ¦ËÏÙÚÎÔÖÒÎÍÜÓÁÔÎßÖËØÎÌ¦ÔËÏÇÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ØÞÕÔÚÇÏ ¦ØÎÊËÝÇÑÄÓÇÑÇÏÙË
ÇÓÇÐÃÊÏÇ±Ö¦ØÞËÏ¦ÒÒÜÙÚËÁÔÇÍËÔÏÑÄÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÔÙÚÕØÃÇÞÕßÓËÇÔ¦ÍÑÎÔÇÓ¦ÛÕßÓË®
Ê×ÕÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÕßÑÕÏÔÕÆËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ!ÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÁÝ
¢ÜÔ¦àÕßÔÑÇÏÑÒÇÃÔË®
ÇÏÇÔÄÒÇÇßÚ¦ÊËÔÙÇÝÌÇÃÔÕÔÚÇÏÂÊÎÇØÑËÚ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇ
ÑÇÏÚÕÒÓÎØ¦ÙÎÓËÏ×ÙÚËÄÚÏÚÕÔ
¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÙÚÕ*HY[LS
ÛÇÇÔÁÈÕßÔ¬ÇÑÄÑÑÏÔÇÌÇÔ¦ØÏÇ®
ÚÕßÒÁÑÕßÇÒÇÔÕÆÓËÎÛÕÖÕÏÕÆÝ
ÓËÚÇÓÕØÌÜÓÁÔÕßÝÙËÚØÇÔÙÁÐÕßÇÒ
ÏÙÚÕØÃÇÊËÔÛÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÚÇÏ
ÙÚÎÔ¬ØÕÆÓÖÇÚÕß»ÑÇÏÙÚÏÝÏËØÄÊÕßÒËÝÚÎÝÖËØÏÕÞÁÝÇÒÒ¦ÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÚÕß ÙÚÎÔÕÓÕÌÕÈÃÇ
ÙÚÎÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÑ¦

Ηταν ÑÌ³ÑÑ{Ù{ÒtÈÓ×ÈoÑ~ÈioiÐÓÑÑÌ³ÑTÜÉËÑVÜÖÑ³ËÚÑØu¨È{Ó¨iØ³Ñ¸Æ³ÈÐÓT¨{³Ñ¸´VÙÖÜÉÉÌÐØ~Ñ{~¨ÉÜiØVÈÙ¨ÑÈÜ{~ÌØVtÌV³{Ð¨ÉËØÑ×Ñ³Ñ³ÉËØu$ÑËÜiØ{ÐË~iØÉËÑ{iÐÓØ³iÇÊ
ËÃÚËÙËÁÔÇÓËÍÇÒÕÇÙÚÏÑÄÙÖÃÚÏ®
¬ÕÒÓÎØÄËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÄÆÌÕÝÚÕß¡ÖÏÙÓÖÃÑÎÑÇÏÙÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÇÚÁØÇ®ÖÕßÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÏÝ ÚÕßÓÎÔÄÝÙÚÕÁÇÚØÕ
ÖÕÛÂÑÎ®ÚÎÔÁÇÚÕßÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÕÁØÍÕÚÕßÚØÃÔÚÓÖËØÍÑÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕßÙÂÓËØÇ
ÖÇØÇÓÕÔÂØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÝÙËÁÔÇ
ÓËÙÕÇÙÚÏÑÄÙÖÃÚÏÄÖÕßÊÆÕÙÆàßÍÕÏÙßÍÑØÕÆÕÔÚÇÏÇÊßÙ×ÖÎÚÇÍÏÇ
ÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÖ¦ÔÜÙÚÕÖÇÏÊÃÚÕßÝ
ËÔÂÓÕßÔÙËÌ¦ÙÎÔÇÊÕßÒÁÉÜ
ÁÐÜÇÖÄÚÕÔÊÏÑÄÓÇÝÞ×ØÕÒÒ¦
ÂÚÇÔÏÊÁÇÚÕß¬¦ÙÕßÕØÊÇÔÃÊÎÔÇ
ÊÕÆÓËÓÇàÃÑÇÏÓËÚÎ¡ÇØÃÔÇÙÒ¦ÔÕÍÒÕßÁÔÇÁØÍÕÄÍÜÚÕßÌÃÒÕßÚÕ
ÁÑÇÔÇÇÒÒ¦ÞÇÃØÕÓÇÏÚ×ØÇ®
©ÃÊÏÕÝÖØÄÚËÏÔËÚÕÔÇÚÁØÇ®
ÍÏÇÚÃÎËÖÏÒÕÍÂËÔÄÝÁØÍÕßÁÞËÏ

ÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÖÕß
ÓËÇÌÕØ¦ÜÝ¦ÔÛØÜÖÕÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÚÕ¸ÔÛØÜÖÕÏÑÇÏÖÕÔÚÃÑÏÇ¹ÓËËØÁÛÏàËÚÕ
ÛÁÓÇÚÎÝÌÏÒÃÇÝÑÇÏÇÔÇàÂÚÎÙÇÁÔÇ
ÁØÍÕÍÏÇÔÇÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÜÜÝ
ÄÞÎÓÇ©ÚØÃÔÚÓÖËØÍÑÇÍÍÃàËÏÓÏÇ
¦ÒÒÎÖÒËßØ¦!ÃÓÇÏÙËÍ¦ÓÕÁÞÜ
ÁÔÇÖÇÏÊÃËÚ×ÔÛÁÒÎÙÇÔÇÓÏÒÂÙÜÍÏ»ÇßÚÄÖÕßÚ×ØÇÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÑÇÒÆÚËØÇ¬ÕÃÊÏÕÑÇÏÕ¬¦ÙÕÝ
ÃÓÇÙÚËÙÇØÇÔÚ¦ØÎÊËÝÍÕÔËÃÝ®

Τα διαχρονικά θέματα
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÒÁËÏÑØÇÚ¦ËÏ
ÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÛÃÍËÏÕÊØÇÓÇÚÕßØÍÄÝ ¦ÖÕÏÇ¦ÒÒÇÐÇÔËÔÓÖÕØËÃÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÔÇÑØÇÚÂÙÕßÓËÄÚÏÚÎÔÑÎÊËÓÕÔÃÇ
ÚÎÔÕØÃàËÏÕÖÇÚÁØÇÝ ÇßÚÄÙß-

ÔÁÈÇÏÔËÚÕ±Ö¦ØÞÕßÔÜÙÚÄÙÕÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇ!ÎÖ¦ÒÎÚÜÔ
ÊÆÕÌÆÒÜÔÚÕÛÁÓÇÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÎ
ÙÞÁÙÎÓËÚÎÓ¦ÔÇÎÇÔÇÚØÕÌÂËÔÄÝ
ÖÇÏÊÏÕÆ©ÒÇËÃÔÇÏÇÌÕØÓÁÝÍÏÇÔÇ
ÇÔÚÇÒÒ¦ÐËÏÚÕàËßÍ¦ØÏÞÚßÖÂÓÇÚÇ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎà×ÔÎÏ×ÔÕßÔÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝÁÔÇÔÇÔËÒÁÎÚÕÖÄÒËÓÕÇÒÒ¦
ÄÚÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓËÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÇÒÒ¦àÕßÔÏÇËÓÁÔÇÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÕÖßØÂÔÇÝÚÕßÁØÍÕß!ÄÚÇÔ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÝÚÎàÜÂÙÕßÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÕÔËÍÜÏÙÓÄÍÃÔËÚÇÏÍËÒÕÃÇ
ÑÇÏÙÚÎÔÖÏÕÓËÍ¦ÒÎÇÖËÏÒÂÚÕÑÇÑÄÍÇÒÎÔËÆËÏ®
©ÏÂØÜËÝËÊ×ÁÞÕßÔÚÇÕÔÄÓÇÚÇÚÜÔÎÛÕÖÕÏ×ÔÃÔËÚÇÏËÖÃÙÎÝ
ÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔÑÇÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÚÕÔÃàËÚÇÏÎÙÑÒÎØÂÍÒ×ÙÙÇÄÖÜÝÑÇÏÙÚÕÁØÍÕÚÕß

ËÔÛÁÒÜÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÛÇ
ÊÕßÔÕÏÛËÇÚÁÝÔÇÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÙÚÕ
 ËÖËÏÊÂÛÇÁÖÇÏØÔÇÔÓÏÇÇÖÄÙÚÇÙÎÇÑÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔÇÔÚÇÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÖÕßÛÃÍÕÔÚÇÏÇÒÒ¦ÛÇ
ÚÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÇÔÇÖÇßÚÏÑ¦
Í×ÇÔÚÃÛËÚÇÛÁÒÜÔÇÚÇØÇÑÕßÔ×ÑÇÏÔÇÐËÙÎÑ×ÔÜÚÕÔÛËÇÚÂ
ËÔÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÇÔÙÏÞÇÛËÃÇÔ
ÈØËÏÇÖÜÛÎÚÏÑÄÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÇÒÒ¦Ñ¦ÚÏÔÇÚÕßÙßÓÈËÃÔÇÔÏ×ÙËÏ
ÑÄÓÎÑÏÇÔÌÆÍËÏÑ¦ÚÏÙÎÓÇÃÔËÏ®
©ÃÊÏÕÝÛÇÖÇÃÐËÏÚÎ¡ÇÔÚ¦ÓÇØÃ
ÚÕÔØÄÒÕÖÕßÁÖÇÏÐËÎÁÙÖÜÏÇÓÇÔÚÃÊÕßÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇËÔ×Î§ÏÑÕÒÁÚÇ ÕÚÙÇÎÒÃÊÕßÚÕÔØÄÒÕÚÎÝ
ÒËÐ¦ÔÊØÇÝÇÊÏÑÕÆÎËÜØÍÏ¦ÔÇ
§ÚÇÒ¦ØÇÚÎÝ¡ÇÃØÎÝ²ØÕÔÕÖÕÆÒÕß
ÕÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝÎÓÂÚØÎÝÇÖ¦àÕÍÒÕßÛÇßÖÕÊßÛËÃÚÎÔ ÇÚËØÃÔÇ
ÖÕßËØÓÂÔËßÙËÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇÎØ×
ßØÏÇÑ¦ÑÎÑ¦
©¡ÖÏÙÓÖÃÑÎÝÑÇÏÕÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÔÇÌÚÏ¦ÞÔÕßÓËÙÑÎÔÏÑ¦ÑÇÏÑÕÙÚÕÆÓÏÇÇÖÄ
ÚÏÝÓ¦ÔÚØËÝÇÔÇÑÆÑÒÜÙÎÝÄÒÕÏÓÇàÃ
ÔÇÑÇÛÇØÃàÕßÓËÚÕÔÞ×ØÕ¬ÕÓÖÇÓ
ÖÕßÁÍÏÔËÖÁØßÙÏÓ¦ÝÁÊÜÙËÊÆÔÇÓÎÔÇØÏÙÑ¦ØÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÇÑÄÓÎÖÏÕÍËÔÔÇÃËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÓËÖÕÒÒÕÆÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÏÙÄÚÏÓÇÖÕÙÕÙÚ¦ÍÏÇÄÒÕßÝÖÒÎØÜÓÁÔÇ
ÁÔÙÎÓÇÕÆÓËÓÁÙÇÇÖÄÚÕ*HY[LS
ÙßÔÚÎØ×ÔÚÇÝÚÄÙÕÑÄÙÓÕÔÚÕ
ÙÑËÌÛËÃÝËÃÔÇÏÙÖÕßÊÇÃÕÁÚßÞË
ÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÇÖÕÊÃÊËÏÓËÓÏÇÕÓ¦ÊÇÖÕßÁÞÕßÓËÚÕÔÃÊÏÕßÖÕÑØÏÚÏÑÄ
Ñ×ÊÏÑÇÏÇÚÃÇÒÒÕÆÊËÔËÃÔÇÏÁÚÙÏ®
ÇÏÚ×ØÇÓËÚ¦ÞØÄÔÏÇÙÚÏÝ
ÙÑÎÔÁÝÚÏàÎÚ¦ËÏÇÖÄÚÕÛÁÇÚØÕ"
§ÇËÃÓÇÏËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÝÙ»ÇßÚÄ
ÑÇÏÓËÚÎÔÕÓ¦ÊÇÍÆØÜÓÕßÔÇÑ¦ÔÕßÓËÛÁÇÚØÕÙËßÍÏËÃÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÑÇÏÄÞÏÙËÔÕÙÎØÄÑÒÃÓÇÁÒÜÕÏ
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßÑ¦ÔÜÔÇÁÞÕßÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇÔÇÚÇØÇÑÕßÔÕÆÔ©ÙÕÍÏÇÚÕÛËÇÚØÏÑÄÚÕÖÃÕÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÖØÕÝ
ÚÕÑÇÒÆÚËØÕ®
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ΒΙΒΛΙΟ

Μια γοητευτική εξίσωση ζωής
Η προσωπογραφία του διαπρεπούς μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή κινείται ανάμεσα στον μύθο και στην ιστορία
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΙΝΤΖΕΜΠΕΛΗΣ
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή,
Μυθιστορηματική Βιογραφία
εκδ. Μένανδρος, 2019, σελ. 221
Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ

Ο Καραθεοδωρή, ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÕØßÌÇÃÕÝÓÇÛÎÓÇÚÏÑÄÝÚÇÑÚÏÑÄÓÁÒÕÝ
ÚÎÝÑÇÊÎÓÃÇÝÛÎÔ×ÔÇÖÄÚÕ 
ÓËËÔÚËÒ×ÝÇÙßÔÂÛÏÙÚÎËßØßÓ¦ÛËÏÇ
ÑÇÏÍÒÜÙÙÕÓ¦ÛËÏÇ¶ÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÚÕÑÇÏÖÁÛÇÔËÙÚÕ
¡ÄÔÇÞÕÚÕ ¶ÁÞËÏÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËØËßÔÎÚÁÝ
ÏËØÜÚ×ÔÚÇÏËÖÕÓÁÔÜÝËÆÒÕÍÇ
ÖÕÒÒÕÃÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÚÕÈÏÈÒÃÕÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÓËËÊ×ÇÖ¦ÔÚÎÙÎßÖ¦ØÞËÏ
ÙÚÕÔßÖÄÚÏÚÒÄÚÕß©ÔÚàÁÓÖËÒÎÝ
ÊÄÑÏÓÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÁÞÕÔÚÇÝÙÚÕ
ËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÕßÁÔÇÇÑÄÓÇÈÏÈÒÃÕ
ÍÏÇÚÕÔ ÇØÇÛËÕÊÜØÂÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÏÊÏÕÌß×ÝÙËËßÙÆÔÕÖÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÖÚßÞÁÝÚÎÝÖÕÒßÑÆÓÇÔÚÎÝ
àÜÂÝÚÕßÑËÔÚØÏÑÕÆÂØÜÇÚÕßÁØÍÕß
ÑÏÔÕÆÓËÔÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÓÆÛÕÑÇÏ
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÙÚÎÔÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÂ
ÖÇØÕßÙÃÇÙÎÑÇÏÙÚÎÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎËÔÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÕØÛ×Ý
ÓËÚÇËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÇÍÔÜÙÚÏÑ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÙÚÇÕÖÕÃÇÊÏÁÖØËÉËÕÈÏÕÍØÇÌÕÆÓËÔÕÝÇÌÕÆÓÄÔÕÇÓÎÞÇÔÃÇ
ÖØÕÐËÔÕÆÔÙÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝÁÔÔÕÏËÝ
ÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏ¦ÓËÙÇÓËÚÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÚÕßËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇ
àÜÂÚÕß ÇØÇÛËÕÊÜØÂËÃÔÇÏ
ÁÔÇÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÚÙÏÇÑØÏÈ×ÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏËÊ×ÙË
¦ÉÕÍÕÔËÕËÒÒÎÔÏÑÄÒÄÍÕÑÇÏÙËÓÏÇ
ÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÓËÒËÚÎÓÁÔÎÑËÏÓËÔÏÑÂ
ØÕÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÍÑÇÚÇÙÖËÃØÕÔÚÇÏ
ÒÁÐËÏÝÑÒËÏÊÏ¦ÑÇÏÙÖ¦ÔÏËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕßÇÖÕÑÜÊÏÑÕÖÕÏÕÆÔÚÕ+5(

Οι συνάδελφοι ³ÈÑ¨ÑÚÉÙ¨Ê³ÑÐÉoÒÜÑÑÉ{³ÊÐ{Ñ³È~ÌÐÈÓ³¨É×ÑÑÉ¨{Ì¨{³iÉ~³ËÐii³¨ÌÌ³È~Ñ{ÚÑÈÐÑÐÌo{Ñ³Ó¨o³ÈÐÉ
¨ÉÂÒ¨T³Ñ³åÍ³Ò{å³ËÚÉ³ÑV ÜÜiÉØÐÌ³ÉTË³È~Ñ{¨{ÐÓ{ÒÜÜ{ÈÐÑ³¨{³ÉØ³È³ÈÌÐÉÈÑ

Ο Ιντζέμπελης προσφέρει στον απαιτητικό αναγνώστη ένα εξαιρετικό
πολυτροπικό κείμενο,
με πλούσιο, επιλεγμένο
φωτογραφικό υλικό και
σπάνια τεκμήρια.
ÓÏÇÝÓËÍÇÒÕÌßãÇÝßÔÕÂÛÎÑËÇÖÄ
ÚÎÓÕÃØÇÑÇÛ×ÝÓËÍ¦ÒÜÙËÙËÇØÏÙÚÕÑØÇÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÞÚßÖÂÛÎÑËÄÓÜÝÇÔËÒÁÎÚÇÇÖÄÙßÓÌÕØÁÝ
ÓËÖØ×ÚÎÚÎÔÕØÌ¦ÔÏÇÖÕßÈÃÜÙË
Þ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÓÎÚÁØÇÚÕßÙÚÎÔÚØßÌËØÂÎÒÏÑÃÇÚÜÔÁÐÏËÚ×ÔàÎÙË
ÇÙßÔÂÛÏÙÚËÝÚÏÓÁÝÑÇÏÊÄÐËÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÓËÍ¦ÒËÝÇÖÕÍÕÎÚËÆÙËÏÝÇÖÄÊÏÇÉËßÙÓÁÔËÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝ¬ÕÄØÇÓÇ

ÚÕßËÔÏàÁÒÕßÍÏÇÚÕÜÔÏÑÄÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÓÆØÔÎÝÚÕÕÖÕÃÕËÔÙÚËØÔÃÙÚÎÑËÓËàÂÒÕÁÙÈÎÙË¦ÊÕÐÇÓË
ÚÎ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ ÇÚÇÙÚØÕÌÂ©Ï
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÕßÍÏÇÚÎÈËÒÚÃÜÙÎ
ÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÑÇÏÏÊÃÜÝÎËÖÏÓÕÔÂÚÕßÔÇÈ¦ÒËÏÚ¦ÐÎÙÚÕÞ¦ÕÝ
ÚÜÔÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÏ
ÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ®ÁÓËÏÔÇÔÞÜØÃÝ
ÇÔÚÃÑØÏÙÓÇ
¬Õ Õ ÇØÇÛËÕÊÜØÂÚÄÔÏàËÙÚÕÓÔÎÓËÏ×ÊËÝ±ÖÄÓÔÎÓ¦ÚÕß
Ù !¬ÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÔÛÎÔ×ÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÖÕÒÒ¦ÝËÒÒËÃÉËÏÝ
©ÏÌÕÏÚÎÚÇÃËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏÇÑÇÚ¦ØÚÏÙÚÕÏ©ÒÃÍÕÏÑÇÛÎÍÎÚÇÃÁÞÕßÙÏÔÂ
ÑÇÏËßØÃÙÑÕßÙÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÔÇ
ÑÇÒÒÏËØÍÕÆÔÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÔÑÇÏÔÇ
ÊÎÓÕÙÏËÆÕßÔÖØÜÚÕÚÆÖÕßÝËØÍÇÙÃÇÝ®ØÛËÊÆÕÌÕØÁÝÙÚÎÞ×ØÇ
ÚÕßÍÏÇÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÚÏÝÖÕÒÆÚÏÓËÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÙÚÎÔÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎ

ÚÎÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝËØËßÔÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÖÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÁÌßÍËÖÏÑØÇÓÁÔÕÝÑÇÏ
ÚÏÝÊÆÕÌÕØÁÝ
©ÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕßÙÚÇÓËÍ¦ÒÇ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÚÕßÑÄÙÓÕßÁÚØËÌÇÔ
ÇÖËØÏÄØÏÙÚÎËÑÚÃÓÎÙÎÙÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕßÑÇÏÛÇßÓÇÙÓÄÍÏÇÚÕÁØÍÕ
ÚÕßÓËÖØÕËÐ¦ØÞÕÔÚÇÚÕÔáÔÙÚ¦ÏÔÔÚÃÛËÚÇÒÒÎÔËÝÕÓÄÚËÞÔÕÃÚÕß
ÑÇÏÕØÏÙÓÁÔÕÏ¦ÒÒÕÏÙßÓÖÇÚØÏ×ÚËÝ
ÚÕßÚÕÔßÖÕÔÄÓËßÙÇÔ

Επιστήμη και λογοτεχνία
©ÔÚàÁÓÖËÒÎÝÙßÔËÃØËÏÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÓËÚÕÌÇÔÚÇÙÏÇÑÄÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÓËÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÓËàÜÔÚÇÔ¦ÞØ×ÓÇÚÇÑÇÏÓËÒßØÏÑÁÝ
ËÐ¦ØÙËÏÝÖÕßÇÔÇÑÇÒËÃÎÌÛÏÔÕÖÜØÏÔÂÈØÕÞÂÚÎÎËÖÚËÓÈØÃÕßÎÓÁØÇÍÁÔÔÎÙÎÝÚÕß ÇØÇÛËÕÊÜØÂ
ÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÚÇÑÚÏÑÂÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÎËÑÖÒÂÐËÏÝ©ÏËÔ-

ÊßÓÇÚÕÒÕÍÏÑÁÝÖËØÏÍØÇÌÁÝÇÚÕÔÕÆÔ
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÇÙÆÒÒÎÖÚÎÖÇØÕßÙÃÇÙÎËÖÃÙÑÎÔÂÝÚØÏ×ÔÓËÍÇÒÕÌß×ÔÇÔÊØ×Ô¬ÕÇÖÒÄ¦ÑÕßÙÓÇÚÕß
ÕÔÄÓÇÚÄÝÚÕßÝÖØÕÑÇÒËÃÊÁÕÝ!¡ÇÐ
ÒÇÔÑ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ ÇØÇÛËÕÊÜØÂ
ÒÈÁØÚÕÝáÔÙÚ¦ÏÔÕÏÇÓÕÃØÇÑÇÏ
ÖÕÏÇÙÆÓÖÚÜÙÎÁÌËØËÚÇÚØÃÇÇßÚ¦
ÌÜÚËÏÔ¦ÇÙÚÁØÏÇÚÕÁÔÇÊÃÖÒÇÙÚÕ
¦ÒÒÕËÑÖÁÓÖÕÔÚÇÝÑÇÏÕÏÚØËÏÝÓÇàÃ
ÚÄÙÎËÑÚßÌÒÜÚÏÑÂÒ¦ÓÉÎ"¡ÏÇÚÁÚÕÏÇÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓÄÔÕ
ÁÔÇÝÇÒÎÛÏÔÄÝÚËÞÔÃÚÎÝÚÕßÒÄÍÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏÓËÚÇØÃÍÎÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÕÊÁÕÝ
ÖÄÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÖÇØËÒÇÆÔÕßÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÁÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÄÖÜÝÕÒËßÛÁØÏÕÝËÔÏàÁÒÕÝ
ÎØÜÏÑÁÝÓÕØÌÁÝÄÖÜÝÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÃÚÎÝÓÆØÔÎÝ²ØßÙÄÙÚÕÓÕÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÇÖØÄÙÜÖÇÄÖÜÝ
ÕÙÑÕÚËÏÔÄÝØÏÙÚËÃÊÎÝÚËØÍÏ¦ÊÎÝ

Ο συγγραφέας ÐÉÐ{Ñ¨É~³{~Ò
ÐÉÜÉ³iÐÓi~É{ÐÉ{~Ê¨ÊÑ~Ù{~{ÉË³ÝÐ{ÑØÐÉoÑÜ×ÈÎÑØ
©ÏÖÇØÇÚÏÛÁÓËÔËÝËÖÏÙÚÕÒÁÝÙÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÖËØÏÁÞÕßÔ
¦ÍÔÜÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ
ÖÒËßØ¦ÝÚÕßÈÏÕÍØÇÌÕÆÓËÔÕß¬Õ
 ÍØ¦ÌËÏÙÚÎÔÇÊËÒÌÕÆÒÇ®ÚÕß
ÃÑÇÕßÒÃÇ!§ÇÓËÍØ¦ÉÎÝÄÚÇÔ
ÚËÒËÏ×ÙÕßÔÚÇÙÏÍ¦ØÇÙÕßÊÏ¦ÔÇ
ÙÚËÃÒÜ¦ÒÒÇ®¡ËØÏÑÁÝÊËÑÇËÚÃËÝ
ÇØÍÄÚËØÇÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÛÎÔ×ÔËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÔÇÖØÕÙÌÁØËÏ
ÜÝÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÕÊ×ØÕÙÚÕßÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÁÝÚÕßÓÏÇÑÕÆÚÇÚÙÏÍ¦ØÇ
¬Õ ÍØ¦ÌËÏ!
ËÈÇÙÚÁÓÕß¦ÚËØÒÖÃàÜÔÇ
ÓÕßÁÙÚËÏÒËÝÞØÂÓÇÚÇÁÞÜÓËÍ¦ÒÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇßÚ×Ô®
©ÔÚàÁÓÖËÒÎÝÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕÔ
ÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÁÔÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÁØÍÕÇÐÃÇÝÁÔÇËÐÇÏØËÚÏÑÄ
ÖÕÒßÚØÕÖÏÑÄÑËÃÓËÔÕÓËÖÒÕÆÙÏÕ
ÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ËÖÏÒËÍÓÁÔÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄßÒÏÑÄÑÇÏÙÖ¦ÔÏÇÚËÑÓÂØÏÇÙË
ÁÔÇÇÏÙÛÎÚÏÑ¦ÚÁÒËÏÕÈÏÈÒÃÕÇÔÚ¦ÐÏÕÚÎÝÌÂÓÎÝËÔÄÝ ÇØÇÛËÕÊÜØÂ
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Ο Αρθουρ
που έγινε
«Τζόκερ»
Ρεσιτάλ ερμηνείας από τον Γιοακίν Φίνιξ
στο σκοτεινό φιλμ του Τοντ Φίλιπς
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ηδη από το πρώτοÖËÔÚ¦ÒËÖÚÕÚÎÝ
ÖØÕÈÕÒÂÝÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÑÇÔËÃÝÖÜÝ
Õ¬ÕÔÚ¢ÃÒÏÖÝÊËÔËÃÞËÑÇÓÃÇÖØÄÛËÙÎÔÇÑ¦ÔËÏËÊ×ÓÏÇÑÕÓÃÙÚÏÑÎ®ÚÇÏÔÃÇÓËÚÕßÝÄØÕßÝÖÕßÚÏÝ
ÁÞÕßÓËÙßÔÎÛÃÙËÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇßÚÄÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÞËÑÇÚ¦ÔÕßÔÂÚÇÔÔÇÖÒ¦ÙËÏÑÇÏ
ÔÇÙÚÂÙËÏÇÔÛØ×ÖÕßÝÓËÙ¦ØÑÇ
ÑÇÏÕÙÚ¦ÏÇÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝËÖÏÚßÞÎÓÁÔÜÔÑÜÓÜÊÏ×Ô
ÄÖÜÝ/HUNV]LY®ÑÇÏ¡ÎÙÖØ×ÞÔËÏÝÁØÞÕÓÇÏ®ÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÙÚÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÓËÚÕÔÑÕÚÃÒÈËØ;OL
-PNO[LY®4PSL®ÍÏÇÔÇÇÌÎÍÎÛÕÆÔÓÇàÃÁÔÇÔÑÇÚÇÙÑÄÚËÏÔÕÓÆÛÕÑÇÏÄÞÏÇÖÒ×ÝÚÎÔÏÙÚÕØÃÇËÔÄÝ
ÊÏ¦ÙÎÓÕßÙÕÆÖËØÑÇÑÕÆ
©ØÛÕßØ¢ÒËÑËÃÔÇÏÁÔÇÝÙÇØÇÔÚ¦ØÎÝ¦ÔÊØÇÝÕÕÖÕÃÕÝàËÏÇÑÄ-

Τζόκερ 

ΘΡΙΛΕΡ (2019)
Σκηνοθεσία: 0³'ËÜ{Ø
Ερμηνείες: 9Ñ~Ë'Ë{ÂV

,ÌÐÉ¨³³É Ë¨V=ÒÇ{{³ÇV
'¨Ò{ØÌ¨Í

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

ÓÎÓËÚÎÓÎÚÁØÇÚÕß¶ÖÇÚÁØÇÊËÔ
ÍÔ×ØÏÙËÖÕÚÁ©ÔËÏØÄÚÕßËÃÔÇÏÔÇ
ÊÏÇÑØÏÛËÃÜÝÙÚÇÔÚÇÖÑÜÓÏÑÄÝ
ÜÙÚÄÙÕÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÊÕßÒËÆËÏ
ÄÞÏÑÇÏÚÄÙÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇÙÇÔÑÒÄÕßÔÙÚÎÓ¦ÒÒÕÔËÞÛØÏÑÂÑÄÛÇÓ
ÃÚÏÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÇÔÚÕÆÍÆØÜÚÕßÕØÛÕßØÙßÔÇÔÚ¦
ÚÎÔÖËØÏÌØÄÔÎÙÎÚÎÔÇÊÏÑÃÇÑÇÏ
ÚÏÝÑÒËÏÙÚÁÝÖÄØÚËÝÑÇÏÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÌÚÜÞÁÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÑÇÚÇÒÂÍËÏ
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TV PLUS
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00.10
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ενας εξωτικός αλλά βάναυσος κόσμος
Το νέο μυθιστόρημα της Ελίφ Σαφάκ ανοίγει τις καλά σφραγισμένες πύλες των οθωμανικών παλατιών και χαρεμιών
Η Ελίφ Σαφάκ, ÖÕÒßÈØÇÈËßÓÁÔÎ
¬ÕßØÑÕÈØËÚÇÔÃÊÇÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÓËÈÏÈÒÃÇÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÎÝ
ÇÑÚÏÈÃÙÚØÏÇÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÁÑÌØÇÙÎÝÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÓËÏÕÔÕÚÂÚÜÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏ
ÇÖÕÑÚÂÙËÏÊÏËÛÔÂÌÂÓÎÇÒÒ¦ÁÞËÏ
ßÖÕÙÚËÃÑÇÏÊÏ×ÐËÏÝÑÇÛ×ÝÊËÔ
ÊÏÙÚ¦àËÏÔÇÛÃÐËÏÛÁÓÇÚÇÚÇÓÖÕÆ
ÄÖÜÝÎÇØÓËÔÏÑÂÍËÔÕÑÚÕÔÃÇË
ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÑßÑÒÕÌÕØËÃÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ¤ßÞÕÍÏÄÝ
ÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ©ÓÇÛÎÚËßÄÓËÔÕÝÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝ®ÓËÚÕÕÖÕÃÕ
ÓÇÝÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÕÔËÐÜÚÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÙÑÒÎØÄÈ¦ÔÇßÙÕÑÄÙÓÕ
ÚÜÔÕÛÜÓÇÔÏÑ×ÔÖÇÒÇÚÏ×ÔÑÇÏ
ÞÇØËÓÏ×ÔÚÜÔËßÔÕÆÞÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÇØÞÏÚËÑÚÄÔÜÔÖÕßÁÛËÙÇÔÚÇÛËÓÁÒÏÇÍÏÇÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÚÎÝÕÛÜÓÇÔÏÑÂÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÂÓËØÇ
Î ®ÖØÕÊÎÓÕÙÏËÆËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÇÖÄÙÖÇÙÓÇÇÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕ
¡

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈÈÚÑ
~È~Ü×¨ÊÉ{ÉÜËoÉØÐÓ¨ÉØÑÌ
³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø)ÈTo{ÌØ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ÇÔÁÔÇÝÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÖËÏÓËÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÄÙËÝ
ÉßÞÁÝÑÇÚÕÏÑÕÆÙÇÔÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÇÚËÃÞÎÚÕßÖÇÒÇÚÏÕÆ©¬¦ØÇÝ
ÕÏÈÂØÏÕÝÖÕßËÃÞËàÂÙËÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕÖÏÕÖÕÒÆÇÖ»ÄÙÕÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÛßÓÎÛËÃÑÇÔËÃÝËÃÖËÖÜÝÂÚÇÔÚÄÙËÝ
ÄÙËÝÑÇÏÚ»ÇÙÚÁØÏÇÚÕßÕßØÇÔÕÆÕÏ
ÚØÃÞËÝÙÚÎÍËÔËÏ¦ÊÇÚÕßÖØÕÙÑßÔÎÚÂÚÇÓßÙÚÏÑ¦ÖÕßÖÒÇÔÏÄÔÚÇÔÓË
ÚÕßÝÒÄÔÚÕÝÒÒÕÏÖÃÙÚËßÇÔÖÜÝ
ÂÚÇÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÁÙÙËØÏÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ¡ËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÕ¬àÇÞ¦ÔÁÖÏÇÔË
ÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÔÇÑÕÏÚ¦àËÏÚÏÝÍÏÍ¦ÔÚÏËÝÖÆÒËÝÖÕßÚÕßÝÞ×ØÏàÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝËÙÜÚËØÏÑÕÆÝÖËØÏÈÄÒÕßÝÑÇÏ
Ô»ÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÚÏËÃÊÕßÝ¦ÔÛØÜÖÕÏ
àÕÆÙÇÔÙÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦
ËÔÂÚÇÔÕÓÄÔÕÝÖÕßÌÒËÍÄÚÇÔ
ÇÖÄÖËØÏÁØÍËÏÇ©ÒÕÏÕÏÊÇÓÇÙÚÁÝ
à×ÜÔÖÕßÍÔ×ØÏàËÑÕßÚÙÕÓÖÄÒËßÇÔÉÏÛßØÏÙÚ¦ÚÕßÝÖÕÏÑÃÒÕßÝ
ËÔÕÃÑÕßÝÚÕßÖÇÒÇÚÏÕÆ¶ÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔàÇÞÇØÕÖÒÇÙÚ×ÔÖÕß
ÁÌÚÏÇÞÔÇÔÚÕÔÞÇÒÈ¦ÚÕÔÇØÞÏÚËÒËÚ¦ØÞÎÚÕßÝÊÕÑÏÓÇÙÚÁÝÖÕß
ÍËÆÕÔÚÇÔÄÒÇÚÇÖÏ¦ÚÇÖØÕÚÕÆ
ÌÚ¦ÙÕßÔÙÚÕÚØÇÖÁàÏÚÕßÎÍËÓÄÔÇÇÞÚÇØ×ÔÚÇÝÔÇÓ¦ÛÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍÏ»ÇßÚÕÆÝÕÏÊÇÓÇÙÚÁÝÑÕßÚÙÕÓÖÄÒËßÇÔÖÕÒÆÙÚÇ
ÙÕÈÇØ¦ÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÄÒÕÚÕ
ÑÕßÈËÔÚÕÒÄÏÖÕßÂÚÇÔÍÒßÑÄÙÇÔ
ÑÇØÇÓËÒÜÓÁÔÎà¦ÞÇØÎÙÚÕÙÚÄÓÇÚÕßÝ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÚÕßÝÍÕÂ-
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Αιχμαλώτιζαν
αγόρια από τα πιο
απομακρυσμένα μέρη
της Αφρικής και
τα ευνούχιζαν.
Οσα επιζούσαν
στέλνονταν με καράβι
στην Ιστανμπούλ.
ÚËßÇÔÕÏÖÇÒÒÇÑÃÊËÝÑÇÏÕÏÕÊÇÒÃÙÑËÝ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÂÚÇÔÇÛÁÇÚËÝ
ÙËÄÒÕßÝÚÕßÝ¦ÔÊØËÝËÑÚÄÝÇÖÄ
ÚÕÔÕßÒÚ¦ÔÕÑÇÏÚÕßÝËßÔÕÆÞÕßÝ
ËÖÁÚØËÖËÙÚÕßÝÊÇÓÇÙÚÁÝÔÇÚÏÝ
ÌÇÔÚ¦àÕÔÚÇÏÓËÄÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÂÛËÒÇÔ¡ËÚÕÔÔÕßÚÕßÝÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇàÜÍØÇÌÃàÕßÔËÒËÆÛËØÇÚÇÖØÄÙÜÖÇÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÇÔÁÑÌØÇÙÚÇÑÇÏÍËÓ¦ÚÇßÖÕÙÞÁÙËÏÝÙÇÔ
¦ÍØÇÌËÝÖËØÍÇÓÎÔÁÝ ÇÔÁÔÇÝÊËÔ

ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÑÕßÚÙÕÓÖÕÒËÆËÏÚÏÝ
ËßÔÕÕÆÓËÔËÝÚÕßÕßÒÚ¦ÔÕßÕÆÚË
ÑÇÔÉÏÛßØÏÙÚ¦ËÑÚÄÝÑÏÇÔÂÚÇÔ
ÎÕßÒÚ¦ÔÇÖÕßÄÒÕÏÁÊËÏÞÔÇÔÔÇ
ÚÎÓÏÙÕÆÔÑÏÁÔÏÜÛÇÔÖÜÝËÃÞÇÔ
ÊÃÑÏÕÔÇÚÎÙßÑÕÌÇÔÚÕÆÔ
ÃÞÇÔÇÑÕÆÙËÏÁÔÇÙÜØÄÏÙÚÕØÃËÝ
ÍÏÇÚÕÞÇØÁÓÏÑ¦ÖÕÏËÝÂÚÇÔÇÒÎÛÏÔÁÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÇÔÚÇÙÚÏÑÁÝ
¬ÏÝÖÆÒËÝÚÕßÌØÕßØÕÆÙÇÔÓÇÆØÕÏ
ËßÔÕÆÞÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÞÇÔÓÕßÔÕßÞÏÙÚËÃÚÄÙÕ¦ÍØÏÇÖÕßÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ÕßØÕÆÔÓÄÔÕÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇËÔÄÝ
ÙÜÒÂÔÇÖÕßÑÕßÈÇÒÕÆÙÇÔÙÚÕàÜÔ¦ØÏÚÕßÝÌÄÚÕßÚÕÙÒ¦ÓÇÖÇÍÄØËßÙËÑ¦ÛËËÃÊÕßÝËßÔÕßÞÏÙÓÄ
ÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÑÇÏÈØÇÃÕÏÊÏÇÑÏÔÎÚÁÝ
ÖØÕÙÒ¦ÓÈÇÔÇÔÙÑÒ¦ÈÕßÝËÓÖÄØÕßÝ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÇÒÒÕÆ
ÏÞÓÇÒ×ÚÏàÇÔÇÍÄØÏÇÇÖÄÚÇÖÏÕ
ÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÇÓÁØÎÚÎÝÌØÏÑÂÝÑÇÏÚÇÓÕßÔÕÆÞÏàÇÔ©ÙÇËÖÏàÕÆÙÇÔÇÍÕØ¦àÕÔÚÇÔÇÖÄÚÕÖÇÒ¦ÚÏÑÇÏÙÚÁÒÔÕÔÚÇÔÓËÑÇØ¦ÈÏÙÚÎÔ
ÙÚÇÔÓÖÕÆÒÕÒÒ¦ÇÍÄØÏÇÖÁÛÇÏ-

ÔÇÔÙÚÕÚÇÐÃÊÏÑÇÏÚÇÖÚ×ÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ØÃÞÔÕÔÚÇÔÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÔÂÚÇÔ
ÚßÞËØ¦ÑÏËÃÞÇÔÚÇÒÁÔÚÕÖØÕÄÊËßÇÔÚÙÏÓÏÇÇÓÇØÚÃÇÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÑÇÔÁÔÇÝÊËÌÕØÚÜÔÄÚÇÔÚÕÌÚÇÃÐÏÓÕÇÔÑÇÏÄÒÕÏÙßÔÁÈÇÒÒÇÔÙ»ÇßÚÂÔËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÔÇßÌÃÙÚÇÚÇÏ
©¦ÔÍÑØÇÓËÃÖËÖÜÝÊËÔÚÕßÝÇÌÇÏØÕÆÙÇÔÓÄÔÕÚ»ÇÞÇÓÔ¦ÇÒÒ¦ÖÕÒÆ
ÙßÞÔ¦ÑÇÏÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÕßÝ¬ÎÙßÓÖÄÔÏÇÖÕßËÑËÃÔÕÏËÃÞÇÔÙÚËØÎÛËÃ
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚ×ØÇÚÎÔÇØÔÏÄÔÚÇÔ
ÙËÄÒÕßÝÔÓÃÇÖÇÒÒÇÑÃÊÇÊÕÑÃÓÇàËÔ»ÇÖÕÊØ¦ÙËÏÕÏËßÔÕÆÞÕÏÂÚÇÔ
ÕÏÖØ×ÚÕÏÖÕßÛÇÚÎÔÐËÚØÆÖÜÔÇÔ
¬ÕÞÇØÁÓÏÙßÔÁÞÏàËÔÇàËÏÙÚÕ
ÖÇÒ¦ÚÏÑØßÓÓÁÔÕÇÒÒ¦ÏÙÞßØÄ¬Õ
ÕÔÄÓÇÙÇÔÔÚÇØÕßÙÇÇÔÚÁ¶ÖÃÚÏÚÎÝßÚßÞÃÇÝ®ÔÇÖØÕÝÁÔÇÚÇ
ÊÜÓ¦ÚÏÇÑÇÏÕÏÇÃÛÕßÙÁÝÚÕßÁÒËÍÇÔÖÜÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÙÇÔÓËÚÎÔ
ÑØËÈÇÚÕÑ¦ÓÇØÇÚÎÝÇÒÏÔÚÁÚÎÝ
ÓÎÚÁØÇÝÚÕßÕßÒÚ¦ÔÕßÖÃÞØÄÔÏÇËÑËÃÔÎÑÇÏÓÄÔÕËÑËÃÔÎËÖÁÒËÍË
ÓËÙÞÕÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÄÚÏÁÚØÜÍÇÔ

ÁÖÏÔÇÔÌÕØÕÆÙÇÔÑÏÁÑÇÔÇÔÑ¦ÛË
ÓÁØÇËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÍßÔÇÃÑËÝ©ÆÚË
ÁÔÇÌÒÏÚà¦ÔÏÑÇÌÁÊËÔÁÈØÇàËÕÆÚËÁÔÇÚØÇÍÕÆÊÏÊËÔÚØÇÍÕßÊÏÄÚÇÔ
ÕÆÚËÓÃÇÖÇÒÒÇÑÃÊÇÊËÔÚØÇÈÕÆÙË
ÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÕßÒÚ¦ÔÕßÞÜØÃÝÚÏÝ
ËßÒÕÍÃËÝÚÎÝ©Ø×ÚÕÝ¡ÇÆØÕÝ
ßÔÕÆÞÕÝÂÚÇÔÇÔÁÑÇÛËÔÚ»ÇßÚÏ¦
ÚÎÝÑÇÏÚÇÓ¦ÚÏÇÚÎÝ¬×ØÇÄÓÜÝ
ËÑËÃÔÎÊËÔàÕÆÙËÖÏÇ ÏÄÒÎÚÎÝ
ÎÊÆÔÇÓÎÑÇÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÖÁØÇÇÖ»ÇßÚÂÔËÃÞËÖËØ¦ÙËÏÙÚÇ
ÞÁØÏÇÚÎÝÕßÒÚ¦ÔÇÝ
²ÏÕßØÁÓÂÚÇÔÚÕÄÔÕÓ¦ÚÎÝÑÏ
ÄÓÜÝÖÕÒÒÕÃÚÎÔÇÖÕÑÇÒÕÆÙÇÔÓ¦ÍÏÙÙÇà¦ÔÚÏÖÄÛÇßÓÇÙÚÁÝÑÏÇÖÄ
ËÞÛØÕÆÝËÃÞËÁÔÇÙÜØÄÒËÍÇÔÖÜÝ
ËÃÞËÑ¦ÔËÏÓ¦ÍÏÇÙÚÕÔÕßÒÚ¦ÔÕÊÎÒÎÚÎØÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÈßÙÙÏÔ¦ÊÇÚÕß
ÙÑÕØÖÃàÕÔÚÇÝÓÇÔÚàÕÆÔÏÇÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÕÓÇÐÏÒ¦ØÏÚÕßÊÁÔÕÔÚÇÝÚÇØÕÆÞÇ
ÚÕßÓËÐÄØÑÏÇÚÏÝÔÆÞÚËÝÓËÖÇÔÙÁÒÎÔÕÖ¦àÕÔÚÇÝÓÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎÚØÏÇÑÕÙÃÜÔÞØÄÔÜÔÕÕßÒÚ¦ÔÕÝÚÎÔ
ËÃÞËÖÇÔÚØËßÚËÃÙËÓÏÇÚËÒËÚÂÚÄÙÕ

ÖÕÒßÚËÒÂÖÕßÂÚÇÔÇÑÄÓÇÚÕÛÁÓÇ
ÙßàÂÚÎÙÎÝÙËÄÒËÝÚÏÝÚÇÈÁØÔËÝÚÇ
ÓÖÕØÔÚÁÒÇÑÇÏÚÇÕÖÏÕÖÕÚËÃÇÚÎÝ
ÖÄÒÎÝ ÇÏÚÕÇÍÄØÏÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔ
ÂÐËØËÚÃÖÕÚËÇÖÄÚÇÈÁØÔËÝÓÖÕØÔÚÁÒÇÑÇÏÕÖÏÕÖÕÚËÃÇÕ¦ÔÍÑØÇÓ
ÄÓÜÝÂÐËØËÑÇÏÚØËÒÇÏÔÄÚÇÔÔÇÊÏÇÊÃÊËÏÑÕßÚÙÕÓÖÕÒÏ¦ËÊ×ÑÏËÑËÃ
¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖ»ÄÙÇÍÔ×ØÏàË
Õ¬àÇÞ¦ÔÍÏÇÄÚÏÙßÔÁÈÇÏÔËÓÁÙÇ
ÑÏÁÐÜÇÖÄÚÕÖÇÒ¦ÚÏÇÖÄËÑËÃÔÕÔ
ÚÇËÃÞËÓ¦ÛËÏ
¡¦ÍÏÙÙÇÂÄÞÏÎÕßÒÚ¦ÔÇËÃÞË
ÇÊßÔÇÓÃÇÙÚÇÖÇØ¦ÐËÔÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÏÁÑÇÔËÚÇÖ¦ÔÚÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÚÇÙßÒÒÁÍËÏ¬ÕÔÖÏÕÓÏÑØÄÙÜÓÕÛÎÒßÑÄÔ¦ÔÕÚÎÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÂÁÔÇÓÕßÙÏÑÄÑÕßÚÃÓËÑØßÌ¦
ÞÜØÃÙÓÇÚÇÓÏÇÞÜØÏÇÚÕÖÕÆÒÇÓË
ËÖÏÊËØÓÃÊÇÙÇÔÚÎÝÙÇÆØÇÝÂÁÔÇ
ÑÕßÑÒÄÙÖÏÚÕÙÚÕÒÏÙÓÁÔÕÓËÖËÚØ¦ÊÏÇ¶ÚÇÁÑÇÔËÊÏÑ¦ÚÎÝÄÒÇÓËÚÕÔ
ÃÊÏÕËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ ÇÛ×ÝÇÍÇÖÕÆÙË
ÚÇÖÕßÒÏ¦ËÖÏÙÑËÖÚÄÚÇÔÙßÞÔ¦ÚÕ
ÑÒÕßÈÃÔÇÝÖÇÖÇÍ¦ÒÕÝËÑËÃÂÚÇÔ
ÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÝÚÎÝ¶ÁÔÇÝÓÇÑ¦ÕÓË
ÖØ¦ÙÏÔÎÑÕÏÒÏ¦ÑÇÏ¦ÒÏÑÇÌÚËØ¦¶
ÑÇÏÚÕßËÃÞËÓ¦ÛËÏÓÏÇÔÚÕßàÃÔÇÒÁÐËÏÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÚÕÖÕßÒÃÖØÄÌËØË
ÑØ×àÕÔÚÇÝÓËÚÎÔ¦ÙÞÎÓÎÌÜÔÂ
ÚÕßÄÖÕÚËÖÒÎÙÃÇàËÕÕßÒÚ¦ÔÕÝ
ÕßÒËáÓ¦ÔÑ¦ÔÕÔÚ¦ÝÚÕÔÔÇÞÇÓÕÍËÒ¦ËÏ²ÏÕßØÁÓÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔËÔÇ
ÚÇãàËÏÚÏÝÍÇàÁÒËÝÑÇÏÚÇÖÕßÒ¦ØÏÇ
ÄÓÜÝÙÖ¦ÔÏÇÇÔÄÞÏÖÕÚÁÖËØÔÕÆÙË
ÞØÄÔÕÓËÚÇ¦ÍØÏÇà×Ç¬ÄÙÕÚÕÑÇÒÆÚËØÕÙÑÁÌÚÎÑËÕ¬àÇÞ¦ÔÍÏÇÚÃÚÎ
ÌÕÈÄÚÇÔ ÇÏÖ×ÝÔÇÓÎÌÕÈ¦ÚÇÏÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÖÕßÊÏ¦ÈÇàËÚÕÔÔÕßÑÏÁÑÒËÈËÉßÞÁÝ"

* Ισχυρός άνεμος που φυσάει από τη
θάλασσα. Η λέξη προέρχεται από την
ελληνική «νότος» και αρχικά σήμαινε
τον νότιο άνεμο. (Σ.τ.Μ.)

Ο... μαθητής που συνάρπαζε τους φοιτητές απαιτώντας πολλά
Μια προσωπογραφία - κριτική σύνθεση για τον μεγάλο φιλόλογο, που θέλει να τον τιμήσει χωρίς να βρίθει εγκωμίων
ΝΙΚΟΣ Δ. ΒΑΡΜΑΖΗΣ
Δημήτρης Ν. Μαρωνίτης (1929-2016):
Ο εμπαθής δάσκαλος, ο πολύτροπος
φιλόλογος, ο ανένδοτος διανοούμενος, ο ισοβίτης της γλώσσας
εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη 2019,
σελ. 167

ÍÒ×ÙÙÇÝÚÕßÚÏÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÁÔËÝ
ÇÖÕÞØ×ÙËÏÝÚÎÝÑÇÏÚÎÔÖËÏÛÇØÞÎÓÁÔÎÔËÕÒÕÍÏÙÚÏÑÂÚÎÝØÕÖÂÃÑÇÏÇ
ÕÓÇÛÎÚÂÝÚÕßÑÒÇÙÏÑÄÝÌÏÒÄÒÕÍÕÝ
ËÖÃÑÕßØÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝ
¢ÏÒÕÙÕÌÃÇÝÑÇÏÇÏÊÇÍÜÍÏÑÂÝÚÕß

Της ΝΕΝΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

Ο Μαρωνίτης,
ανυποχώρητα συνεπής
στις αρχές και στις
πεποιθήσεις του,
διακρίθηκε
για την αιχμηρή
ακρίβεια
της γλώσσας του.

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø¨Ò×iÐÑ

ÓËÍÔÜÙÚÏÑÄÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÎ
ÊÏÊÇÑÚÏÑÂÚÜÔÇØÞÇÃÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô

§ÃÑÕÝÇØÓ¦àÎÝÚÕÔÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÏÙÕÈÃÚÎÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝ®
ÇØÞÇÃÇÝÑÇÏÔÁÇÝ
ÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÁØÍÕÓÏÇÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃÇÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕßÝ
ÇÖÕÌÕÃÚÕßÝ ÚÕß ËÏØÇÓÇÚÏÑÕÆ
ÞÕÒËÃÕßËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÕ§ÃÑÕÝ
ÇØÓ¦àÎÝÓËÚ¦ÚÕÑÇÚÇÚÕÖÏÙÚÏÑÄ
ÞØÕÔÕÒÄÍÏÕÑÇÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏÇÙÇÌÎÔÃÙËÏÚÇÚÁÙÙËØÇËÖÃÛËÚÇÚÕß

ßÖÕÚÃÚÒÕßÖÇØÇÛÁÚËÏÁÔÇÔËÆÙÚÕÞÕ
ÖØÄÒÕÍÕÓËÓÇØÚßØÃËÝÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÖÕßÓËÚÕÔÚØÄÖÕÚÕßÝÙßÔËÏÙÁÌËØÇÔÙÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÕßÖÕÔÂÓÇÚÕÝ!ÒÕÍÇØÏ¦àÜÚÎÙßÔËÏÙÌÕØ¦
ÄÒÜÔÄÙÜÔÁÍØÇÉÇÔÍÏÇÚÎàÜÂÑÇÏ
ÚÕÁØÍÕÚÕßÜÝÁÔÇËÃÊÕÝÕÓÎØÏÑÕÆ
ÙßÓÖÕÙÏÇÑÕÆËØ¦ÔÕßÚÕßÚÁÙÚÏÔÜÝ
¸ØËÌËÔÁ¹ÙÚÎÓÔÂÓÎÚÕß¡ÇØÜÔÃÚÎ®©ÃÊÏÕÝÇÖÄÚÕßÝÖØËÙÈÆÚËØÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÚÕßÙÚÎØÏÍÓÁÔÕÝ
ÙÚÎÔÖÕÒÆÞØÕÔÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÍÔÜ-

Δημήτρης Ν. Μαρωνίτης: ¡ÏÇÐËÞÜØÏÙÚÂÓÕØÌÂÁÔÇÝÊ¦ÙÑÇÒÕÝÎÛÕÖÕÏÄÝÖÕßÙßÓÓËØÃàËÚÇÏÓËÚÕÑÕÏÔÄÚÕßÚÎÓÁÛÎÚÎÝÇÓËÙÄÚÎÚÇÝ
ÚÎÝËÖÇÌÂÝÓÇàÃÚÕßÓÖÇÛÂÝ®
ÇÌÕÆÜÝÊ¦ÙÑÇÒÕÝÑÇÚ¦ÚÎÓÇØÚßØÃÇÚÜÔÓÇÛÎÚ×ÔÚÕßÂÚÇÔÖÇÛÏÇÙÓÁÔÕÝ!ÇÔÇÙÚ¦ÚÜÔËÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÑÇÏÚÇÇÓÌÏÛÁÇÚØÇÙßÔ¦ØÖÇàË
ÚÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝÇÖÇÏÚÕÆÙËÖÕÒÒ¦ÑÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÕßÝÊßÙÇØËÙÚÕÆÙË6ÙÕÍÏÇ
ÚÕÕÓÎØÏÑÄËÖÃÛËÚÕÖÕÒÆÚØÕÖÕÝ®
ÚÕßÖØÕÙÊÃÊËÚÇÏÍÏÇÚÎÌÏÒÕÒÕÍÏÑÂÚÕßËßÑÏÔÎÙÃÇÑÇÏÚÎÔ¦ÔËÙÎ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÑÏÔÂÛÎÑËÚÄÙÕÙÚÎÔ
ÑÒÇÙÏÑÂÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂ
ÍØÇÓÓÇÚËÃÇÊÏËßØÆÔÕÔÚÇÝÚÇÖËÊÃÇÚÎÝÌÏÒÕÒÕÍÏÑÂÝËØÓÎÔËÃÇÝ®©
¡ÇØÜÔÃÚÎÝÊÏ¦ÈÃÕßÇÔÁÔÊÕÚÕÝ®
ÇÔßÖÕÞ×ØÎÚÇÙßÔËÖÂÝÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÑÇÏÙÚÏÝÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝÚÕßÊÏÇÑØÃÛÎÑËÍÏÇÚÎÔÇÏÞÓÎØÂÇÑØÃÈËÏÇÚÎÝ

ØÏÓÃÇÓÇàÃÚÕßÖËØÏÊÏÇÈ¦àËÏÚÎÔ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÂÖÕØËÃÇÚÕßÇÖÄÚÕÔ
ÑÇÏØÄÚÎÝÍÔÜØÏÓÃÇÝÚÕßÝ 
ÄÚÇÔÕÊËßÚËØÕËÚÂÝÇØÓ¦àÎÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÚÏÝÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÁÝÑÇÏ¦ÑØÜÝÛËÇÚØÏÑÁÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝÚÕßÊÇÙÑ¦ÒÕß!¬ÕÊÇÙÑÇÒÃÑÏ
ÂÚÇÔÄÚÏÑÇÒÆÚËØÕÓÕßÁÚßÞËÙÚÎ
àÜÂÓÕßÖÄÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚÇÚÕßÊÇÙÑ¦ÒÕßÖØÕÁÑßÉËÑÇÏÎÊÎÓÄÙÏÇ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÓÕß©ÖÕÏÕÝÇÙÑËÃ
ÚÕÊÇÙÑÇÒÃÑÏÐÁØËÏÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÊ¦ÙÑÇÒÕÝÊÃÞÜÝÔÇËÃÔÇÏ
ÓÇÛÎÚÂÝ¯®ÒÁËÏÕ¡ÇØÜÔÃÚÎÝÙË
ÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
ÇÖÁØØÏÖÚËÚÕÔÄØÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ®!
ËÔËÃÞÇÖÕÚÁÆÌÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÙÚÎ
àÜÂÓÕß®ÁÒËÍËÕÆÚËÊÎÓÄÙÏÇÕÆÚËÑÇÚ»ÏÊÃÇÔ®
¡ËÊ¦ÙÑÇÒÕÚÕÔÖØÕÏÑÏÙÓÁÔÕ
ÇßÚÄÔ¦ÔÛØÜÖÕÇÔÇÍÑÇàÄÙÕßÔÔÇ
ßÖËØÈËÃÝÚÕÔËÇßÚÄÙÕßËÔÂÚÇÔ
ÓÄÔÕÕÏßÉÎÒÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÕßÑÇÏ
ÕÚØÄÖÕÝÖÕßÙËÑØÇÚÕÆÙËÖ¦ÔÚÇ
ÙËÁÔÚÇÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÎÙßÔÊßÇÙÚÏÑÂÚÕßÙÑÁÉÎÖÕßÇØÍÄÚËØÇ¦ÔÕÏÐË
ÔÁÕßÝÊØÄÓÕßÝÙÚÕÁØÍÕÙÆÍÞØÕÔÜÔ
ÖÕÏÎÚ×Ô©¡ÇØÜÔÃÚÎÝÊËÔßÖÂØÐËÕÙÞÕÒÇÙÚÏÑÄÝÌÏÒÄÒÕÍÕÝÚÇÔ
ËÑËÃÔÕÝÖÕßÚÇÍØÇÓÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÙßÔÚÇÑÚÏÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÈËÈÇØÎÓÁÔÇ
ÒÄÍÜÚÎÝÙÞÕÒÏÑÂÝÑÇÚ¦ÞØÎÙÎÝÚÇ

ÓËÚÁÚØËÖËÙËÞØÂÙÏÓÇÑÒËÏÊÏ¦ÙÚÎÔ
ËØÓÎÔËÃÇÚÜÔÑËÏÓÁÔÜÔ®
ËÇÚØ¦ÔÛØÜÖÕÝÑÇÏÛËÇÚØÄÌÏÒÕÝÙßÔÊÁÛÎÑËÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕßÛË¦ÚØÕßÑÇÏËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔËßÞÇØÃÙÚÜÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕ
ÑÕÏÔÄËÃÚËÜÝÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÚØÇÍÜÊÏ×ÔËÃÚËÜÝÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÕÓÎØÏÑ×ÔØÇÉÜÊÏ×ÔÖÕßÕÃÊÏÕÝËÃÞË
ÓËÚÇÌØ¦ÙËÏ

Οι μεταφράσεις
ÞÕÔÚÇÝÊ×ÙËÏÓËÍ¦ÒÎÈÇØÆÚÎÚÇÙÚÎÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÇÖÄÓËÚ¦ÌØÇÙÎ
ßÖÂØÐËÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÚÕßØÕÊÄÚÕß
ÇØÞÏÑ¦ÍÏÇÔÇËÖÏÊÕÛËÃÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÜÔÕÓÎØÏÑ×Ô
ËÖ×ÔÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÏÕÒÕÑÒÂØÜÙË
ÓËÈÇÙÏÑÂÇÖÇÃÚÎÙÎÚÕÔÊÏÇÏÙÛÎÚÏÑÄÑÇÏÉßÞÏÑÄÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÓËÚÕ
ÕÓÎØÏÑÄÑËÃÓËÔÕ®ÞËÚÏÑÁÝËØÍÇÙÃËÝ¦ØÞÏÙËÔÇÊÎÓÕÙÏËÆËÏÓËÚ¦ÚÎ
ÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÕß»¡ËÖÇØØÎÙÃÇËÔÚÏÓÄÚÎÚÇÑÇÏÖ¦ÛÕÝÁÍØÇÌË
ÑÇÏÚÎÔËÖÏÌßÒÒÃÊÇÚÕßÂÓÇÚÕÝ®
ÙÞËÊÄÔÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝàÜÂÝÚÕß
 
ÔÚÏÊÕÍÓÇÚÏÑÄÝÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÝ
ÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÊËÔÑØßÈÄÚÇÔÙÚÎÔ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕßÖÇØÇÙÑÎÔÃÕßÕÆÚË
ÖÇØÃÙÚÇÔËÚÕÔÇÖÇÛÂÖÇØÇÚÎØÎÚÂÖÄÓËÔÕÔÇÙßÒÒÎÌÛËÃÚØËÏÝ

ÌÕØÁÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝËÖÚÇËÚÃÇÝ
ÑÇÏÔÇÈÇÙÇÔÏÙÚËÃÙÚÇÑØÇÚÎÚÂØÏÇ
ÚÎÝ¬¬ÕÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÚÕß
ÑËÃÓËÔÕ¡ÇÆØÎÍÇÒÂÔÎ®ÍØ¦ÌÚÎÑËÙËÞÇØÚÕÖËÚÙÁÚËÝÙÚÎÌßÒÇÑÂ
¯ÙÚØÕÌÂÚÕßÖØÕÝÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑË
ÓËÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ
 ØÏÚÏÑÂ®ÚÕß¡ÇÔÄÒÎÔÇÍÔÜÙÚ¦ÑÎÚÕ»¡ËËÔÚËÒ×ÝÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÚØÄÖÕÙÑÁÉÎÝÕ¡ÇØÜÔÃÚÎÝÊËÔ
ÖØÕÙÊÁÔËÚÇÏÙËÚØÁÞÕßÙËÝÛËÜØÃËÝ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÍÏÇÚÃÖÇÃØÔËÏÇÖÄÇßÚÁÝÓÄÔÕÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÚËÛËÃÙÚÎÔ
ßÖÎØËÙÃÇÚÎÝÊÏÑÂÝÚÕßÛËÜØÎÚÏÑÂÝ
ÕÖÚÏÑÂÝ®§¦ÙÕÝÇÍËÔ¦Ý
ÒËÃÔÕÔÚÇÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÓËÄÚÏ
ÚÕÖÄÔÎÓÇÚÕßÇØÓ¦àÎÊËÔÈØÃÛËÏËÍÑÜÓÃÜÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇ
ÑØÏÚÏÑÂÙÆÔÛËÙÎÖÕßÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÛÁÒËÏÔÇÚÏÓÂÙËÏÚÕÔÓËÍ¦ÒÕ¦ÙÑÇÒÕ¬ÕÔÊÎÓÏÕßØÍÄÚÕÔÚÏÓÕÆÓËÇÒÎÛÏÔ¦ÄÚÇÔÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÓË
ÄÚÏÚÕÁØÍÕÚÕßÇÔÚÁÞËÏÙÚÕÔÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄÁÒËÍÞÕÑÄÓÇÑÏÄÚÇÔ
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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:
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Wess Mitchell

David Harris

Political and Brexit editor
The Economist

President
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Former US assistant
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for European
and Eurasian affairs

Chief executive officer
American Jewish
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Nikos
Christodoulides

Harris Georgiades

Yiorgos
Lakkotrypis

Savvas Angelides

Evgenios Evgeniou

Minister of defence
Cyprus

CEO, PwC Cyprus

John Peet

Minister of foreign affairs
Cyprus

Demetra
Kalogerou
Chairwoman
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and Exchange Commission

Minister of ﬁnance
Cyprus

Minister of energy,
commerce and industry
Cyprus

Elias Kassis

Don Bagley
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Anita Tuladhar

Vice-president North
Africa, MENA division
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and new ventures, Europe,
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Managing partner
Henley & Partners Cyprus
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International Monetary
Fund (IMF)
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