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ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Την Τουρκία
την κοιτάμε στα ίσα
Εάν η Άγκυρα έχει την
ψευδαίσθηση ότι αυτή
είναι ισχυρή και απευθύνεται σε ανίσχυρο
συνομιλητή κάνει τεράστιο λάθος, λέει ο Έλληνας ΥΠΕΞ
στη συνέντευξή του στην «Κ». Επιπλέον τονίζει ότι θα επιθυμούσε
ισχυρότερο σήμα καταδίκης των
τουρκικών παραβιάσεων στην κυπριακή ΑΟΖ από τη Μόσχα, ενώ ενόψει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπάρχει μεταξύ Αθηνών-Λευκωσίας στρατηγική έναντι των έκνομων τουρκικών ενεργειών. Σελ. 17

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΠΙΝΤΣΕΡ

Κυπριακή Πολιτική και Oικονομική Eφημερίδα

www.k athimerini.com.cy | €2,50

ΗΠΑ και Ρωσία στη μοιρασιά
δίνουν και ρόλο στην Τουρκία
Κοινή στρατηγική Αθήνας-Λευκωσίας για έκνομες ενέργειες Άγκυρας στην ΑΟΖ
Σαν έτοιμος από καιρό ο Ερντογάν εισέβαλε
στη Συρία μόλις εμφανίστηκε το τουίτ του
Ντόναλντ Τραμπ, ότι μετακινεί τους Αμερικανούς στρατιώτες από τη Συρία και την
περιοχή που ήλεγχαν μέχρις εκείνης της
στιγμής οι Κούρδοι του YPG. Η Ουάσιγκτον
συμφώνησε με το σχέδιο για τη ζώνη ασφα-

λείας του Ερντογάν βάζοντας τρεις όρους:
έλεγχο τζιχανιστών, προσφυγικών ροών
και της ιρανικής επιρροής. Από την πλευρά
της, η Μόσχα βλέπει κέρδη στην αποδυνάμωση της δυτικής συμμαχίας, στον κίνδυνο
οι 11.000 τζιχαντιστές που θα διαρρεύσουν
από την κουρδική περιοχή θα εντείνουν το

πρόβλημα των δυτικών, ενώ προσδοκά σε
συνεργασία των Κούρδων με την κυβέρνηση
της Δαμασκού. Την ίδια ώρα Λευκωσία και
Αθήνα συντονίζουν τις κινήσεις τους προς
αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων
στην ΑΟΖ αλλά και ενόψει ενδεχόμενων
μεταναστευτικών ροών. Σελ. 4, 5, 18, 19

Ναρκοθετημένος o συριακός διάδρομος του Ερντογάν

Οι σχέσεις Ην. Βασιλείου και Κύπρου
θα εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται και μετά το Brexit, τονίζει στην «Κ»
ο Βρετανός υπουργός για την Ευρώπη
και Αμερική Κρίστοφερ Πίντσερ. Καταδικάζει τις τουρκικές γεωτρήσεις στο
τεμάχιο 7 και υπογραμμίζει ότι η ΔΔΟ
με πολιτική ισότητα είναι η μόνη επιλογή στο τραπέζι. Οικονομική, σελ.4

Χωρίς τριμερή πάει
για σύνταξη η Λουτ
Μετά την εισβολή στη Συρίας, ασαφές παραμένει το μέχρι πού θα φτάσει ο Ερντογάν. Αν περιοριστεί στη ζώνη που ενώνει δύο μικρές κουρδικές πόλεις, το Ταλ Αμπιάντ και το Ρας αλ Αϊντ, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποφύγει τα χειρότερα. Αλλά αν επιχειρήσει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πόλεων, όπως το Καμισλί και το Κομπανί, το ρίσκο θα είναι τεράστιο. Θα κινδυνεύσει να
εγκλωβιστεί σε ένα είδος τουρκικού Αφγανιστάν, αντιμέτωπος με ένα αξιόμαχο κουρδικό αντάρτικο.

Βλέπει βουλευτικές
εκλογές το ΔΗΚΟ

Μη ικανοποιητική
στάση Γαλλίας-Ιταλίας

Αντιδράσεις στο παρασκήνιο

Με έντονες απόψεις στο χειρισμό
των τουρκικών προκλήσεων στην
ΑΟΖ εμφανίζεται σε συνέντευξή της
η Ερατώ Μαρκουλλή. Η πρώην ΥΠΕΞ
θεωρεί πως η Κύπρος θα έπρεπε να
είχε προσφύγει στο ΣΑ υποστηρίζοντας πως δεν πείσαμε την Ε.Ε. για την
ανάγκη λήψης μέτρων. Σελ. 9

Η κίνηση της ηγεσίας του ΔΗΚΟ να ενισχύσει την ομάδα του γραφείου Τύπου
του κόμματος με τις Κατερίνα Χριστοφίδου
και Νικολέτα Λαδά, άνοιξε τον κύκλο των
συζητήσεων για τις βουλευτικές εκλογές,
ποιοι θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο,
αλλά και αντιδράσεις για προώθηση συγκεκριμένων στελεχών. Σελ. 15

ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Στο μικροσκόπιο
η ενσωμάτωση

Την πρόθεσή της να παραιτηθεί από
την αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ αφότου
αναλάβει καθήκοντα ως Ευρωπαία
Επίτροπος εξέφρασε η Στέλλα Κυριακίδου, υπογραμμίζοντας πως θα μείνει κοντά στην πολιτική. Μιλάει για τις
ενώπιόν της προκλήσεις αλλά και τις
κύριες προτεραιότητές της. Σελ. 10

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Στο ΝΑΤΟ ήξεραν
για την εισβολή

Tα δικαιώματα του
πολίτη η πυξίδα μου

Το μεταναστευτικό αποτελεί το μεγάλο
αγκάθι στην όποια προσπάθεια της Ε.Ε. να
απαντήσει δυναμικά στις τουρκικές προκλήσεις, τόσο στην κυπριακή ΑΟΖ, όσο και
στην εισβολή στη Συρία. Ήδη μπροστά
στη φημολογία ότι η Λευκωσία θα μπλοκάρει
το κονδύλι της Τουρκίας για το μεταναστευτικό, αντέδρασαν έντονα τόσο η Αθήνα
όσο και το Βερολίνο. Σελ. 6

Άρον-άρον και υπό τον φόβο ευρύτερων
επιπτώσεων στα ενεργειακά η κυβέρνηση
κάλυψε το θέμα που άνοιξε ο CEO της ENI
για το τεμάχιο 7 σε συνάρτηση με την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων. Πάντως, το σκηνικό έντασης στην περιοχή παραμένει αμετάβλητο. Σελ. 7

ΓΕΝΣ ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ

ΕΡΑΤΩ ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ

Ενώπιον τουρκικών προκλήσεων

Οι ανησυχίες ΕΝΙ
και τα μπαλώματα

Καταδίκη της Τουρκίας
για τη γεώτρηση στο 7

Αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί ακόμη μεγαλύτερος ανθρώπινος πόνος και νέες προσφυγικές
ροές, συστήνει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ. Σχολιάζοντας τις
τουρκικές δραστηριότητες στην Κυπριακή ΑΟΖ, λέει ότι το ΝΑΤΟ αναμένει από όλα τα κράτη να σέβονται το
Διεθνές Δίκαιο. Σελ. 18

Οι νέες ροές
των μεταναστών
βραχνάς για Ε.Ε.

Εκθεση Ε.Ε. για την εκπαίδευση
Τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου,
σκιαγραφεί η «Έκθεση παρακολούθησης
της εκπαίδευσης και κατάρτισης για το
2019». Ειδική αναφορά στην παρακολούθηση της ομαλής ενσωμάτωσης των αλλόγλωσσων μαθητών στα σχολεία. Σελ. 15

«Powergame» ΕΤΥΚ - τραπεζών

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τρεις νίκες πέτυχε μέχρι στιγμής η συνδικαλιστική πλευρά
Σε παιχνίδι επίδειξης δύναμης μεταξύ των
συνδικαλιστικών οργανώσεων και ειδικά
της ΕΤΥΚ με την εργοδοτική πλευρά για
τα εργασιακά, εξελίσσεται η διαφορά στις
τράπεζες. Ηδη η συνδικαλιστική πλευρά
έχει πετύχει τρεις νίκες εξασφαλίζοντας
ωφελήματα για τους υπαλλήλους. Η Ελληνική θα προχωρήσει εντός του μηνός

με αυξήσεις στο προσωπικό της, μεγαλύτερες από ό,τι ζητάει η ΕΤΥΚ και θα καθιερώσει και κατώτατο μισθό 1.300 ευρώ.
Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται εκτός της
κόντρας που έχει ξεσπάσει. Η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί καθώς
συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τη συλλογική σύμβαση. Οικονομική, σελ. 6

«Οχι» της Ε.Ε. στο σχέδιο Τζόνσον
Ακόμη και τραπεζίτες βλέπουν ως «λύση» τον Κόρμπιν
Πρελούδιο για ναυάγιο ενός συντεταγμένου Brexit στις 31 Οκτωβρίου θεωρείται
το βροντερό νάιν, που έλαβε αυτήν την
εβδομάδα από την γερμανίδα καγκελάριο
Αγκελα Μέρκελ ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον για τις εναλλακτικές
προτάσεις που κατέθεσε στην Ε.Ε., αν
και την ύστατη στιγμή άρχισε να αχνο-

Ο Α. Γκουτιέρες ήθελε τριμερή για να διαμορφώσει με τους ηγέτες τον βασικό κορμό
των όρων αναφοράς, ώστε να οριστικοποιηθούν στην άτυπη πενταμερή. Η Τζέιν Χολ
Λουτ ευνοούσε, ως φαίνεται, τριμερή αφού
συμφωνηθούν οι όροι, όμως τώρα μάλλον
τρίζει η καρέκλα της. Σελ. 8

φαίνεται η ελπίδα για μια συμφωνία μετά
και την «εποικοδομητική» συνάντηση
του Τζόνσον με τον Ιρλανδό ομόλογό
του, Λίο Βαράντκαρ. Η τύχη της Βόρειας
Ιρλανδίας είναι το μεγάλο «αγκάθι» ενώ
γίνονται ύστατες προσπάθειες για συμφωνία έως τη Σύνοδο της ερχόμενης Πέμπτης. Σελ. 20

Αδυσώπητοι καιροί
Τι κι αν η επιστήμη ετοιμάζεται να στείλει άνθρωπο στον Άρη, η πληροφορία
κυκλοφορεί με ταχύτητες φωτός και
το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί πλέον
θεαματικά. Η αξία της ίδιας της ζωής
έχει υποτιμηθεί σε βαθμό χυδαιότητας
με τις καθημερινές ανθρωποθυσίες να
θεωρούνται αυτονόητη αναλώσιμη μονάδα. Η εισβολή της Τουρκίας στη
Συρία και η επιχείρηση εξόντωσης του
εκεί κουρδικού πληθυσμού, αντί καταδίκης από όλα τα κράτη μέλη του
ΟΗΕ, προσέκρουσε στο βέτο ΗΠΑ και
Ρωσίας στο Σ.Α., απόδειξη πως τα συμφέροντα έχουν τον έσχατο λόγο στον
πλανήτη. Η Ε.Ε. από την άλλη αποδεικνύεται αδύναμη να αντιμετωπίσει πιθανό τσουνάμι προσφυγικών ροών γι’
αυτό θα πληρώσει επιπρόσθετη δόση
δισεκατομμυρίων στην Άγκυρα για να
κρατήσει τις πύλες κλειστές, μαζί της
δυστυχώς και η Κύπρος. Αδυσώπητοι
καιροί και σκότος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΒΙΒΛΙΟ

Κατασκοπεία με φόντο το BREXIT
Η «Κ» προδημοσιεύει απόσπασμα από το νέο μυθιστόρημα του Τζον Λε
Καρέ «Ένας έντιμος άνθρωπος». Πρόκειται για ένα απίστευτα διορατικό
αλλά και συναισθηματικά φορτισμένο βιβλίο, καθώς αισθάνεται βαθιά
σύνδεση με την ιστορία της Βρετανίας και της Ευρώπης. Ζωή, σελ. 1

ΙΣΤΟΡΙΑ

Pink Floyd, «The Dark Side of The Moon»
Με το άλμπουμ ορόσημο της διεθνούς δισκογραφίας το βρετανικό συγκρότημα επηρέασε καθοριστικά την πορεία της ροκ μουσικής. Σπάνια στη
δισκογραφία υπήρξε μια τέτοια ταύτιση περιεχομένου με την εξωτερική
εμφάνιση του άλμπουμ. Ζωή, σελ. 4

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Scratch», η ταινία του Π. Ερωτοκρίτου
Ο σκηνοθέτης Πάρις Ερωτοκρίτου παρουσιάζει την πρώτη του ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Scratch. «Πίστευα ότι μέχρι να γυριστεί η ταινία το
θέμα της θα ήταν παρωχημένο, ότι θα αντιπαρερχόμασταν αυτή την κρίση,
όχι τόσο σε οικονομικό αλλά κυρίως σε πνευματικό επίπεδο». Ζωή, σελ. 9
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Εν ψυχρώ

Οι φόβοι για την τριμερή και την πενταμερή,
το απευθείας εμπόριο και η καριέρα του Λιλλήκα

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Παρατηρώντας τα διαδραματιζόμενα στη Συρία και τις απειλές Ερντογάν, ότι αν δεν τον
χρηματοδοτήσει περαιτέρω η Ε.Ε., θα ανοίξει
τα σύνορα και θα της στείλει 5,5 εκατ.
πρόσφυγες και εισπράττοντας την
υποκριτική αδράνεια-αδυναμία της
Ευρώπης και της διεθνούς κοινότητας,
θυμήθηκα κάτι που μου είπε ο αείμνηστος Μανώλης Ρασούλης, πριν
από 10 χρόνια στη Λεμεσό: «Στην πολιτική εν ψυχρώ και στον έρωτα εν
θερμώ»! Φυσικά μιλούσαμε για τη δημοσιογραφία, όταν ελέχθη αυτό κι
αφού είχαμε ήδη διανύσει τρεις υπέροχες ώρες, με καύσιμο τη ζιβανία.
Ας δούμε, λοιπόν, τα πράγματα εν ψυχρώ: Έχουμε έναν πλανήτη άρρωστο,
να στροβιλίζεται σε μια χαώδη δίνη,
με αναλώσιμο καύσιμο ανθρώπινες
υπάρξεις που θυσιάζονται κατά χιλιάδες
ημερησίως στο βωμό ιλιγγιωδών κερδών, ολίγων ανθρώπων που ούτε σε
100 ζωές μπορούν να τα ξοδέψουν.
Δείτε λιμούς και λοιμούς που θερίζουν
την καταληστευμένη από τους αποικιοκράτες Αφρική. Την Ασία που τα
κράτη της βιοπορίζονται από την παιδική ή και την εξευτελιστική… εργασία. Τη Λατινική Αμερική που δικτατορίες και καρτέλ τη μετέτρεψαν σε
καταγώγιο όπου μαστουρώνει, εκτονώνεται και αφοδεύει η Βόρεια Αμερική. Την Ευρώπη που μετεξελίχθηκε
σε ξεπεσμένη εταίρα με νταβατζή τον
Uncle Smith που της φόρτωσε και τα
εξώγαμά του με τη Lehman Brothers
και μια οικονομική κρισάρα που υποθήκευσε τα του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Γι’ αυτό και ενώ προκαλεί οργή
η απάθεια που επιδεικνύεται από τη
διεθνή κοινότητα για την εισβολή στη
Συρία, τα συμφέροντα των εμπορικών
συναλλαγών των 200 δισ. των ΗΠΑ
και της Ε.Ε. αντίστοιχα, με την Άγκυρα,
εξηγούν πολλά. Όπως και η στάση
της Ρωσίας εξηγείται από τη θεαματική
αναβάθμιση οικονομικών, στρατιωτικών κ.ά. σχέσεων με την Τουρκία.
Εξ αυτού και το κοινό βέτο ΗΠΑ-Ρωσίας
στο Σ.Α. στην πρόταση για καταδίκη
της εισβολής. Όπου εισβάλλουν Νατοϊκοί και Ρώσοι μαζί δεν μπορεί να
ενίσταται κανείς! Αυτό ήταν φανερό
από τότε που ο Ερντογάν εμπορευόταν
όπλα και πετρέλαιο στη Συρία με τους

άρτια εξοπλισμένους και εκπαιδευμένους στο εξωτερικό τζιχαντιστές. Τώρα
ο Ερντογάν, αφού έκανε συμφωνία
με τον Τραμπ να δημιουργήσει στη
Συρία ζώνη ασφαλείας, εισέβαλε για
να αποτρέψει τη δημιουργία κουρδικού
κράτους, που θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την Τουρκία με τις πολυπληθείς κουρδικές συνοριακές περιοχές. Μάλιστα, για την εισβολή αυτή
απαιτεί χρήματα από την Ε.Ε.: «Ε, Ευρώπη, αν σε αυτό τον αγώνα μας δεν
μας δώσετε την απαραίτητη στήριξη,
δεν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε
τους 3.650.000 πρόσφυγες από τη Συρία, αλλά και τους 2.000.000 ανθρώπους
που θα φτάσουν στα σύνορά μας από
το Ιντλίμπ», διακήρυξε την Πέμπτη.
Πώς, όμως, του απάντησε από την
Αθήνα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ: «Πράγματι η κατάσταση είναι πολύ-πολύ
μπερδεμένη. Πρέπει τουλάχιστον να
διαχειριστούμε τα επείγοντα ζητήματα
με την Τουρκία. Φυσικά, τη μεταναστευτική κρίση με το νέο κύμα ροών,
ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν και οι παράνομες γεωτρήσεις
στα ανοιχτά της Κύπρου. Είναι ένα
μεγάλο δίλημμα για ολόκληρη την Ε.Ε.
Πώς θα συνεχίσουμε δηλαδή τη συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό» […] «και θέλουμε και θα
προστατεύσουμε την Κύπρο ως χώρα-μέλος της Ε.Ε.». Θέλετε κάτι ακόμα
πιο ψυχρό; Δείτε τη δήλωση του CEO
της ENI, Κλάουντιο Ντεσκάλτσι: «Αν
κάποιος εμφανίζεται με πολεμικά
πλοία, δεν κάνω γεωτρήσεις». Τώρα
εύχομαι να αντιλήφθηκαν, όσοι των
πολιτικών μας ηγετών επιμένουν να
προκαλέσουμε κόστος στην Τουρκία,
γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ορθώς
δεν έστειλε τα F-16 την 1η Οκτωβρίου
στην Κύπρο. Γιατί, όπως όλη η Ευρώπη,
φοβάται μια πλημμυρίδα προσφύγων,
αλλά και μια ανάφλεξη. Γι’ αυτό προειδοποιείται η Λευκωσία να είναι ψύχραιμη και να μην προτρέχει η γλώσσα
της διανοίας… Προφανέστατα για να
μην την πληρώσουμε ξανά αν κάποιος
κάνει πάλι λάθος. Γιατί δεν είναι αλήθεια ότι το ’74 τα περιμέναμε, αλλά
δεν ήλθαν τα αεροπλάνα από την Ελλάδα. Ήρθαν τα ΝΟΡΑΤΛΑΣ και τα
καταρρίψαμε...

paraschosa@kathimerini.com.cy

Μετά τα μέσα Νοεμβρίου θα πραγματοποι-

ηθεί τελικά η τριμερής με Νίκαρο, Ακιντζί και
Γκουτιέρες. Και μετά από αυτό θα ακολουθήσει η άτυπη πενταμερής. Ένα σενάριο το
οποίο σας περιέγραψα παλαιότερα και φαίνεται να επαληθεύεται. Μαζί και οι πληροφορίες που σας είχα μεταφέρει πως τίποτε δεν
είναι σίγουρο, αφού και η τριμερής και η άτυπη πενταμερής γίνονται με στόχο να πάρει
μπροστά η διαδικασία και όχι επειδή υπάρχει
στέρεο υπόβαθρο για επανέναρξη των συνομιλιών.

Πηγή μου που ανεβοκατεβαίνει συχνά στον

Λόφο μου έλεγε προχθές ότι οι συνθήκες,
μετά την τουρκική εισβολή στη Συρία, μάλλον έχουν γίνει χειρότερες απ’ ό,τι προηγουμένως. «Η Τουρκία θα επιμείνει να πάρει όλα
όσα ζητάει στο τραπέζι των συνομιλιών και
ίσως να αυξήσει και τις απαιτήσεις της. Παράλληλα, θα προσπαθήσει να εκδιώξει τον
Ακιντζί και να τον αντικαταστήσει με τους
επίδοξους σκληρούς δελφίνους που ήδη
προωθεί η Άγκυρα, κάτι που σημαίνει πως η
σκληρή γραμμή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη», μου ανέφερε. Και συμπλήρωσε:
«Με όλα αυτά ως ενδεχόμενα, τη ρευστή κατάσταση στα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην περιοχή, το πιο πιθανό είναι η Τουρκία να κατευθύνει τις εξελίξεις προς παρατεταμένο αδιέξοδο από το οποίο θα προσπαθήσει να έχει οφέλη».

Στον Λόφο, όπως ακούω, επεξεργάζονται

διάφορα σενάρια και η νέα εβδομάδα θα είναι η αρχή για δυναμική προώθηση των θέσεων της Λευκωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια άλλη ανάγνωση των εξελίξεων υποβάλ-

λει πως η Τουρκία ενδέχεται να περιέλθει σε
δύσκολη θέση λόγω της επέμβασης στη Συρία και στη διεθνή κατακραυγή που αυτή θα
προκαλέσει μόλις γίνουν γνωστά τα πρώτα
θύματα. Όχι μόνο μεταξύ του κουρδικού πληθυσμού αλλά και των Τούρκων στρατιωτών.

«Πρόκειται για ένα παιχνίδι με γερά νεύρα που

θα απαιτήσει τεράστια αποθέματα υπομονής,
επιμονής και στοχοπροσήλωσης. Και ο Νίκαρος
και οι συνεργάτες του αλλά και όλη η πολιτική
ηγεσία θα δοκιμαστούν ξανά και οι αποφάσεις
τους θα κρίνουν και το μέλλον του τόπου, αλλά
και το μέλλον κάποιων από αυτούς τους ιδίους»
μου ανέφερε η πηγή μου, η οποία ασχολείται
με το Κυπριακό για δεκαετίες.

Κάποιες φήμες που έφθασαν στα αυτιά μου μι-

λάνε για δεύτερες σκέψεις του Γιώργου Λιλλήκα σε ό,τι αφορά την πολιτική του καριέρα.
Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει ήταν αποφασισμένος να αποχωρήσει από την ηγεσία της Συμμαχίας Πολιτών, αλλά και από την πολιτική με την
ολοκλήρωση της βουλευτικής του θητείας. Στόχος του ήταν να ακολουθήσει νέα πορεία στη
ζωή του μακριά από... κόμματα. Την εβδομάδα
που μας πέρασε συνεδρίασε η Πολιτική Σύγκλητος της Συμμαχίας και συζήτησε το παρόν
και το μέλλον του κινήματος και οι πιέσεις προς
τον Λιλλήκα να παραμείνει στην ηγεσία ήταν αρκετές και έντονες. Ο ίδιος δεν φάνηκε να αλλάζει την απόφασή του αλλά δεν δεσμεύτηκε κιόλας πως η αποχώρησή του θα είναι οριστική...

Ακούστηκαν όμως και εισηγήσεις όπως η

αποχώρησή του Λιλλήκα, σε περίπτωση που
δεν υποκύψει στις πιέσεις των στελεχών του,
να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο, ώστε
να δοθεί χρόνος για εκλογή νέου αρχηγού
στο εκλογικό συνέδριο. Ο Λιλλήκας δεσμεύτηκε πως θα πάρει τις αποφάσεις του και θα
ενημερώσει τους συνεργάτες του... Κάποιοι
λένε πως από την περασμένη Τρίτη που έγινε
η συνεδρία σκέφτεται όλο και περισσότερο
να δοκιμάσει άλλη μια φορά να δυναμώσει το
κίνημά που δημιούργησε.

Μάχη θα δοθεί για το απευθείας εμπόριο

στην ΕΕ. Την ερχόμενη Τετάρτη το θέμα θα
συζητηθεί στη Σύνοδο αρχηγών των πολιτικών δυνάμεων και αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον της όλης υπόθεσης και το πως
θα επηρεάσει την Κύπρο. Πηγή μου στις Βρυξέλλες μου έλεγε προχθές ότι ο Φούλης «τα
έδωσε όλα» προκειμένου να πείσει τους 37
αρχηγούς αποστολών και πολιτικών ομάδων
με τους οποίους συναντήθηκε για «δια παντός απόσυρση» του κανονισμού. Έλαβε μάλιστα και πολύ θετικές απαντήσεις κατά τις συναντήσεις που είχε.
Στο ίδιο πλαίσιο ενεργοποιήθηκαν και οι ευρω-

βουλευτές του ΔΗΣΥ αλλά και του ΔΗΚΟ και της
ΕΔΕΚ και οι Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Σιζό
αλλά εκ του μακρόθεν. Το ΑΚΕΛ, ο Άντρος και
οι ευρωβουλευτές του υποστήριξαν «σθεναρά» την παγοποίηση του κανονισμού. Ψευδοβουλευτές που βρέθηκαν στις Βρυξέλλες ζήτησαν να μην αποσυρθεί ο κανονισμός, να προωθηθεί ή τουλάχιστον να παγοποιηθεί. Προς
μεγάλη χαρά του Φούλη και των υπολοίπων
φαίνεται πως η θέση για διαγραφή του κανονισμού βρίσκει όλο και περισσότερο έδαφος, κάτι για το οποίο θα μάθουμε την Τετάρτη...

ΚΟΥΙΖ: Ποιο κόμμα κινδυνεύει με αφανισμό

και κάνει ό,τι μπορεί να κρατηθεί στον αναπνευστήρα; Μήπως τα κόμματα δεν είναι ένα
αλλά δύο τελικά;...

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
13.X.1939

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Η Φινλανδία, ετοιμαζομένη διά
παν ενδεχόμενον, έχει κινητοποιήσει εκατόν χιλιάδας
ανδρών. [...] Οι Φινλανδοί λαμβάνουν μέτρα εν τω εσωτερικώ της χώρας, διά την παρεμπόδισιν της κινήσεως
των τανκς. Πολλαί γέφυραι υπονομεύθησαν. Εις Ελσίνκι
έχουν τοποθετηθή αντιαεροπορικά πυροβόλα επί στεγών.
[...] Πανταχού
υπάρχουν σάκκοι άμμου διά
την προστασίαν
των κτιρίων.
Σήμερον εκκλήθησαν υπό τα όπλα και άλλαι ηλικίαι. Η εθελουσία απομάκρυνσις του πληθυσμού εξ Ελσίνκι και Βίμποργκ επερατώθη ταχέως με ηρεμίαν και πλήρην τάξιν. Το Ελσίνκι
έχει ουσιαστικώς εκκενωθή. 120.000 κατοίκων έχουν
αναχωρήσει. Ολα τα σχολεία του Ελσίνκι και του Βίμποργκ
έκλεισαν εν μέσω πατριωτικών σκηνών. Οι μαθηταί προ
της αναχωρήσεώς των έψαλλον τον εθνικόν ύμνον. Ουδέ
εν παιδίον ευρίσκεται ταύτην την στιγμήν εις Ελσίνκι.
[...] Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι υπερπλήρης και
όλαι αι σιδηροδρομικαί γραμμαί χρησιμοποιούνται εντατικώς.
ΥΠΕΡ ΕΙΡΗΝΗΣ: Το άρθρον το οποίον εδημοσίευσεν
ο Μπέρναρ Σω εις το περιοδικόν «Νέος Πολιτικός» εξακολουθεί να προκαλή ευρυτάτας συζητήσεις μεταξύ της
αγγλικής δημοσίας γνώμης. Ο Αγγλος συγγραφεύς καταφέρεται εναντίον εκείνων οι οποίοι υποστηρίζουν την
παράτασιν του πολέμου και συνιστά την ταχείαν σύναψιν
ειρήνης. [...]

«Αν αποσυρθείς το πιο ενδιαφέρον είναι ότι θα μας παρακολουθείς και θα σπάζεις πλάκα».
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Αυτή η αντικειμενική ομάδα κορυφαίων νομικών και τραπεζικών που θα
έβαζαν το μαχαίρι στο κόκκαλο; Που τελικά δεν βρήκαν ποινικά αδικήματα παρά ατάκες δεύτερης χρήσης από τον Σάκη; Τα λέω αυτά για να τονίσω πως απλά
δεν είμαστε σοβαρή χώρα.

Στην πρόβλεψη. Όποιος δεν προ-

έβλεψε πως οι Ιταλοί είναι «κότες»,
είτε δεν τους ξέρει είτε δεν διάβασε ποτέ ιστορία. Οι μακαρονάδες της παρμεζάνας το μοναδικό που ξέρουν να κάνουν καλά είναι το αγαπημένο έδεσμα
του Νίκαρου, Aglio e Olio. Σκόρδα στα
μάτια του.

2
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Στον πόλεμο. Όχι της Συρίας βέβαια

αλλά του πάρκινγκ. Το «να σου στείλω
τον άντρα μου» πάντως δεν θα έπρεπε να
θεωρείται ρατσιστική συμπεριφορά. Καλύτερη ατάκα φιλοξενίας δεν έχω ακούσει ποτέ. Συμπεριφορά αλτρουιστική, με
υπέρβαση εγωισμού, βαθιά χριστιανική.
Ο έχων δύο χιτώνες να δίνει τον έναν.
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Στην τύχη. Το ότι ο Πετρίδης πήρε

πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το μεταναστευτικό τώρα που

Στη σοβαρότητα. Γιατί αν ήμασταν

σοβαρή χώρα θα περνούσε ο εισαγγελέας από τα γραφεία μας να του δώσουμε τη λίστα που δημοσιεύσαμε με τα
MINGοδάνεια 3 δισ. που έφυγαν από την
Κύπρο δανεικά και αγύριστα. Και αν είχαμε σοβαρή Εισαγγελία η κουστωδία
που έσφαξε την Κύπρο τη δεκαετία του
2000 στη Λαϊκή και την Τράπεζα Κύπρου δεν θα ήταν χαλαρή και όμορφη
στα εξοχικά τους σε ελληνικά νησιά.

Στη διαφώτιση. Όσοι διαμαρτύρον-

ται για το άνοιγμα γραφείου του συντρόφου Νιαζί στα Κατεχόμενα είναι
απαράδεκτοι. Ο άνθρωπος όχι μόνο κάνει διαφώτιση για το Κυπριακό εκτός
ελευθέρων περιοχών, την κάνει με δικά
του λεφτά. Πρόταση: Να ενοικιάσει ελληνοκυπριακό σπίτι για πολιτικό γραφείο και να πληρώνει το νοίκι στους Ελληνοκύπριους νόμιμους ιδιοκτήτες.

Στη δίκη του αιώνα. Αμ η επιτροπή;
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Γιώργο δαγκωτό.

φεύγει ο Αβραμόπουλος είναι τυχαίο;
Δεν νομίζω.

5

Στο ερώτημα. Όσοι τουιτάρουν για

την αποτυχία του Νίκαρου και του
Θείου Βρέφους να σταματήσουν τα γεωτρύπανα του Μουσταφά, θα ήθελα να
ξέρω την πρότασή τους. Να μην αδειοδοτούσαμε οικόπεδα; Να τα βυθίσουμε
τα γεωτρύπανα με τους έξοσετ μας; Να
μην κάναμε τριμερείς και άλλες συνάξεις; Τι να κάναμε; Τους μοναδικούς που
παραδέχομαι είναι αυτούς που λένε να
δεχόμασταν το σχέδιο Ανάν. Και σε αυ-

τούς όμως η απάντηση είναι πως ο νυν
πρόεδρος ήταν ο μέγας μάγιστρος του
σχεδίου. Όπου φτωχός και η μοίρα του.

6

Στον χρόνο. Πέρασε ένας χρόνος

από τη διάλυσή του –μαζί τα φάγαμε–
Συνεργατισμού. Ψάχνω να βρω τι κάνουν
εκείνα τα παιδιά που λέγανε πως θα επαναστατήσουν τα χωριά, πως ξεπουλήσαμε τον πλούτο της Κύπρου στην Ελληνική
Τράπεζα. Πως θα κατέρρεε το σύμπαν και
θα εμφανίζονταν τα νεφελίμ να πλακώνονται με τον εωσφόρο πάνω στα πλακάκια της συνεργατικής Στρουμπιού.

Στο γέλιο. Μέσα σε όλα αυτά, ο Κω-

στάκης που θέλει να πάει και πρόεδρος (σιγουράκι), θα είχε ψάξει τι έκανε η Κρύσταλ ως διοικήτρια της Κεντρικής για την έρευνα των διαχειριστών της
Λαϊκής εναντίον του μακαρίτη. Βέβαια
τότε ήταν σε διάσταση το κορίτσι και δεν
ήθελε να τη στεναχωρήσει άλλο.
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Στο ενδιαφέρον. Θα ήθελα να

ευχαριστήσω και δημοσίως τον
συναγωνιστή Γιώργο Παμπορίδη για τη
στήριξη της στήλης στο λαοφιλές τουίτερ. Δηλώνω μεγάλος φαν της ρώμης
και του ταμπεραμέντου του και με έχει
σίγουρο ψηφοφόρο στις επερχόμενες
προεδρικές.

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

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Το παζάρι
πίσω από
την εισβολή
στη Συρία
Οι όροι που έθεσε ο Τραμπ στον Ερντογάν
για να δώσουν οι ΗΠΑ το πράσινο φως
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, λίγο μετά την τηλεφωνική
συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με
τον Τούρκο ομόλογό του, ανοίγοντας
τον δρόμο για τη νέα τουρκική εισβολή στη Συρία, ο πρόεδρος των
ΗΠΑ έσπευσε να καθησυχάσει τους
υποστηρικτές του σχετικά με τον
αντίκτυπο που θα έχουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας
στη Β.Α. Συρία στα αμερικανικά
συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή.
Για τον Ντόναλντ Τραμπ η νέα τουρκική εισβολή, σε περίπτωση που
πραγματοποιηθεί με βάση το προκαθορισμένο σχέδιο της Άγκυρας,
δεν πρόκειται να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα για την Ουάσιγκτον. Άλλωστε, σε περίπτωση που
η τουρκική πλευρά επιλέξει να απομακρυνθεί από το αρχικό σχέδιο και
τις υποσχέσεις της, οι ΗΠΑ έχουν
στο χέρι τους το όπλο των οικονομικών κυρώσεων, το οποίο ανά πάσα
στιγμή θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να πλήξουν την τουρκική οικονομία.
Με την άποψη του προέδρου
Τραμπ συμφωνούν διάφοροι Αμερικανοί συντηρητικοί αναλυτές, οι
οποίοι σπεύδουν να εξηγήσουν το
νέο σκεπτικό του Λευκού Οίκου.
Από την δική τους σκοπιά, σε περίπτωση που τηρήσει τις υποσχέσεις

της η Τουρκία, η αμερικανική πλευρά
στο άμεσο μέλλον θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τρεις σημαντικούς στόχους με το χαμηλότερο
διπλωματικό και στρατιωτικό κόστος.

«Ηταν αποφασισμένοι»

Την προηγούμενη εβδομάδα, ένα
από τα λιγοστά αμερικανικά κέντρα
στρατηγικών μελετών και αναλύσεων, το οποίο στάθηκε στο πλευρό
του προέδρου Τραμπ, υπήρξε το
συντηρητικό «Heritage». Το αμερικανικό κέντρο εστίασε σε πιθανά
διπλωματικά κέρδη από τη νέα εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Ο
αναλυτής του «Heritage», Τζέιμς
Καραφάνο, επισημαίνει ότι την προηγούμενη περίοδο οι ΗΠΑ, οι οποίες
εδώ και καιρό δεν εμπιστεύονται
τις προθέσεις του Τούρκου Προέδρου, δεν στηριζόντουσαν πλήρως
στην σύμπραξη των Κούρδων. Σύμφωνα με τον κ. Καραφάνο, η συνεργασία με τους Κούρδους δεν ήταν
τίποτα περισσότερο από μια υποχρεωτική σύμπραξη για την ήττα
του Ισλαμικού Κράτους στα εδάφη
της Συρίας. Με αυτήν τη σύμπραξη,
οι πολεμιστές του Ισλαμικού Κράτους
μετατράπηκαν από οραματιστές
μιας ανεξάρτητης κρατικής δομής
στα εδάφη του Ιράκ και της Συρίας
σε ανθρώπους που σήμερα ψάχνουν
μαζί με τις οικογένειές τους καταφύγιο στη Συρία και σε ξένα κράτη.

Εισβάλλοντας στη Συρία, η Τουρκία αυτομάτως δεσμεύεται για τον έλεγχο των τζιχαντιστών και την καταπολέμηση κάθε προσπάθειας αναστήλωσης του ΙSIS.








Η αμερικανική πλευρά
συμβιβάζεται με την ιδέα
της τουρκικής εισβολής,
ξεκαθαρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να εστιάσει σε
μια λίστα «καθηκόντων»
και «υποχρεώσεων».
Για τον κ. Καραφάνο, εφόσον η συνεργασία των ΗΠΑ με τους Κούρδους
δεν έμελλε να έχει μέλλον, τα νέα
βήματα της Άγκυρας θα μπορούσαν
να συνοδεύονται από θετικές εξελίξεις και να συμβάλλουν στην αμερικανοτουρκική συνεργασία στην
ευρύτερη περιοχή, φυσικά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Άλλωστε,
σύμφωνα με τον Αμερικανικό αναλυτή, σε κάθε περίπτωση η τουρκική πλευρά ήταν αποφασισμένη
να εισβάλει στη Συρία, και η αμερικανική πλευρά είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ένα σημαντικό δίλημμα:
Έλεγχος της τουρκικής επιθετικότητας ή παρακολούθηση της μετεξέλιξής της από θέση θεατή. Σύμ-

φωνα με τον κ. Καραφάνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε την πρώτη,
πιο ασφαλή επιλογή.

Οι τρεις αμερικανικοί όροι

Ο κ. Καραφάνο επιμένει στη σημασία της προσκόλλησης της Τουρκίας στο αρχικό επιχειρησιακό σχέδιό της για το βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας και αφήνει να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε
τη συγκατάθεσή του για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου με βάση
τρεις όρους.
Ποιοι είναι οι όροι που έθεσε η
Ουάσιγκτον στην Άγκυρα για τη
νέα εισβολή στη Συρία; Σύμφωνα
με τον κ. Καραφάνο, παράλληλα
με την περιορισμένη, προσυμφωνημένη εμβέλεια της τουρκικής
εισβολής, το ζήτημα που έχει μεγάλη σημασία για την αμερικανική
πλευρά είναι το μέλλον του Ισλαμικού Κράτους στα συριακά εδάφη
και στην ευρύτερη περιοχή. Εισβάλλοντας στη Συρία, η Τουρκία
αυτομάτως δεσμεύεται για τον
έλεγχο των τζιχαντιστών και την
καταπολέμηση κάθε είδους προσπάθειας αναστήλωσης του Ισλαμικού Κράτους.
Ο δεύτερος όρος της αμερικα-

νικής πλευράς αφορά άμεσα την
Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις χώρες της περιοχής. Οι ΗΠΑ τάσσονται
υπέρ τους άμεσου ελέγχου του προσφυγικού ρεύματος από τη Συρία
προς τη Δύση. Στη νέα περίοδο λοιπόν, η Τουρκία μαζί με τον έλεγχο
και την ασφάλεια της παραμεθόριας
περιοχής αναλαμβάνει το δύσκολο
έλεγχο της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία.
Τέλος, για την αμερικανική πλευρά τίθεται και το ζήτημα του Ιράν,
το οποίο αποτελεί απειλή για τον
στενότερο σύμμαχο της Ουάσιγκτον
στη Μέση Ανατολή. Στην αμερικανική πλευρά επικρατεί η άποψη ότι
μακροπρόθεσμα, το Ιράν επιδιώκει
να μετατρέψει ολόκληρη τη Συρία
σε ζωτικό χώρο του σιιτισμού, από
τον οποίο θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ
και των συμμαχικών δυνάμεων. Η
Τουρκία, λοιπόν, έχει το καθήκον
της παρεμπόδισης των νέων ιρανικών σχεδίων, πλήττοντας το σιιτικό
στοιχείο στο βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας.

Τα όρια της Τουρκίας

Η αμερικανική πλευρά συμβιβάζεται με την ιδέα της τουρκικής

εισβολής, ξεκαθαρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν έχει άλλη επιλογή παρά
να εστιάσει σε μια λίστα «καθηκόντων» και «υποχρεώσεων».
Τα ερωτήματα που προκύπτουν
σχετικά με τους προαναφερόμενους
αμερικανικούς όρους είναι αν η σημερινή Τουρκία, με το κλίμα οικονομικής και πολιτικής αστάθειας
που επικρατεί το τελευταίο διάστημα
στο εσωτερικό της, είναι σε θέση
να εκπληρώσει τις νέες υποχρεώσεις
της. Καθώς και αν μακροπρόθεσμα,
η Άγκυρα θα καταφέρει να ελέγξει
την παραμεθόρια περιοχή, το προσφυγικό κύμα, τους τζιχαντιστές
και να περιορίσει την ιρανική ακτίνα
δράσης;
Ο ίδιος ο κ. Καραφάνο δεν εμφανίζεται σίγουρος για την απάντηση
του παραπάνω ερωτήματος. Ο ίδιος
ολοκληρώνει την ανάλυσή του σημειώνοντας ότι θα προκύψουν σημαντικά προβλήματα σε περίπτωση
που τελικά η Τουρκία αθετήσει τις
υποσχέσεις της. Αξίζει να σημειωθεί
ότι παρόμοια είναι και η άποψη των
ανεξάρτητων, έμπειρων αναλυτών
που τονίζουν ότι η κυβέρνηση του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει αναλάβει
ένα έργο, το οποίο ξεπερνά τις δυνατότητες της Τουρκίας.

Σε κέρδη στην πλάτη του Ερντογάν στοχεύει ο πρόεδρος Πούτιν
«Τα προβλήματα που παρατηρούνται
στα βορειοανατολικά της Συρίας
θα πρέπει να επιλυθούν μέσω του
διαλόγου μεταξύ των συριακών αρχών και των εκπροσώπων της κουρδικής κοινότητας». Το συγκεκριμένο
μήνυμα επέλεξε να στείλει στα μέσα
της προηγούμενης εβδομάδας η
Μόσχα, σε μια στιγμή που η Τουρκία
ολοκλήρωνε τις προετοιμασίες της
για μια τρίτη εισβολή στα εδάφη
της γειτονικής Συρίας. Σε μια στιγμή
που η τουρκική πλευρά επιχειρεί
να προβάλει τη νέα στρατιωτική
επιχείρηση της στη Συρία ως μια
προσπάθεια για την αντιμετώπιση
της «τρομοκρατίας» και την επιστροφή των προσφύγων στις εστίες
τους, η Μόσχα επιλέγει να εστιάσει
στη σημασία της συνεργασίας της
Δαμασκού με τη δεύτερη μεγαλύτερη εθνική ομάδα της Συρίας. Το
παραπάνω μήνυμα του Ρώσου
υπουργού Εξωτερικών ρίχνει φως
στη διπλωματική απομόνωση στην
οποία έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα η Τουρκία. Σε μια στιγμή
που παρατηρούνται προβλήματα
στις σχέσεις της Άγκυρας με την
Ουάσιγκτον και τις δυτικές πρωτεύουσες, Μόσχα και Τεχεράνη διαφοροποιούν τη στάση τους και επικεντρώνουν την προσοχή τους σε
διαφορετικούς στόχους.

Σε σχετική τοποθέτηση του για
τις εξελίξεις στο βορειοανατολικό
κομμάτι της Συρίας, υπό τη σκιά
της νέας τουρκικής εισβολής, ο
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, Σεργκέι Λαβρόφ
εστίασε στην προοπτική της συνεργασίας της επίσημης κυβέρνησης της Συρίας με τους Κούρδους, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια
ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις γης
της χώρας. Η εισήγηση του κ. Λαβρόφ ήρθε σε μια στιγμή που οι
Κούρδοι διεξήγαγαν νέες διαπραγματεύσεις με τη Δαμασκό με απώτερο στόχο την κοινή αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής. «Η
θέση μας βασίζεται σαφώς στην
ανάγκη επίλυσης όλων των προβλημάτων αυτού του τμήματος
της Αραβικής Δημοκρατίας της
Συρίας (βορειοανατολικό κομμάτι
της Συρίας, το οποίο βρίσκεται
στο στόχαστρο της Τουρκίας) μέσω
του διαλόγου μεταξύ της κεντρικής
κυβέρνησης στη Δαμασκό και των
εκπροσώπων της κουρδικής κοινότητας, η οποία κατοικεί στην
περιοχή παραδοσιακά». Αυτό
υπήρξε το μήνυμα της Μόσχας,
την ώρα που η κουρδική αντιπροσωπεία συναντούσε τους αξιωματούχους της Δαμασκού. Στην συνέχεια της τοποθέτησης του, ο κ.

Λαβρόφ πρόσθεσε ότι η θέση της
αμερικανικής πλευράς στην κρίση
της Συρίας χαρακτηρίζεται από
μεγάλες αντιθέσεις. Με αυτόν τον
τρόπο, η Μόσχα επεσήμανε σε
όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές
της κρίσης ότι οι ΗΠΑ δεν είναι
ένας παράγοντας που εμπνέει εμπιστοσύνη. Η ρωσική πλευρά, η
οποία δεν συμφωνεί με τις επεκτα







Ο υπουργός Εξωτερικών
της Ρωσίας Σεργκέι
Λαβρόφ εστίασε στη
συνεργασία της Συρίας
με τους Κούρδους.
τικές βλέψεις της Άγκυρας στην
περιοχή, προσεγγίζει τα σχέδια της
τουρκικής πλευράς για τη Συρία ως
ένα είδος «διπλωματικού εργαλείου», με το οποίο στο άμεσο μέλλον
η ρωσική διπλωματία θα εξασφαλίσει νέα «κέρδη» στην περιοχή.

Τα κέρδη της Μόσχας

Σύμφωνα με τη Ρωσία οι Ντόναλντ Τραμπ και Ταγίπ Ερντογάν
έρχονται σε συμφωνία κυρίως εξαιτίας των τελευταίων εξελίξεων στα
πολιτικά πεδία των ΗΠΑ και της

Τουρκίας. Στο συγκεκριμένο σημείο
εστιάζει μια ανάλυση της ρωσικής
εφημερίδας Κομμερσάντ, η οποία
είδε το φως της δημοσιότητας την
προηγούμενη εβδομάδα.
Έχοντας αποσύρει τις δυνάμεις
των ΗΠΑ από τη Συρία, ο κ. Τραμπ
ετοιμάζεται να ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία του για τις
αμερικανικές προεδρικές εκλογές
προβάλλοντας το μήνυμα ότι έχει
εκπληρώσει την υπόσχεση που
έδωσε στους ψηφοφόρους του πριν
από λίγα χρόνια. Οι Αμερικανοί
στρατιώτες επιστρέφουν στη χώρα
τους. Ο δε πρόεδρος της Τουρκίας
πραγματοποιεί ένα βήμα προς την
κατεύθυνση του περιορισμού των
πολιτικών διεκδικήσεων και αιτημάτων των Κούρδων. «Οι δύο ισχυροί πολιτικοί ηγέτες, ο Ντόναλτ
Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν, πραγματοποιούν βήματα στη
Συρία κυρίως για να ενισχύσουν
την θέση τους στο εσωτερικό των
χωρών τους», τονίζει η ρωσική ανάλυση.
Στη συνέχεια της ανάλυσής της
η Κομμερσάντ «αγγίζει» την ουσία
των τελευταίων εξελίξεων στη Συρία
για τη ρωσική πλευρά. Η ανάλυση
προειδοποιεί ότι η ρωσική πλευρά
ετοιμάζεται να βγει από τις νέες
εξελίξεις με σημαντικά διπλωματικά

οφέλη: Η συμμαχία που ηγείται η
Ουάσιγκτον στη Συρία καταρρέει
τη στιγμή που οι σύμμαχοι των
ΗΠΑ καταλήγουν στο συμπέρασμα
ότι δεν μπορούν πλέον να στηριχτούν στον αμερικανικό παράγοντα.
Το ρήγμα στους κόλπους της δυτικής συμμαχίας προκαλεί ικανοποίηση στη Μόσχα. Την ίδια στιγμή,
η Ρωσία εστιάζει και στον αντίκτυπο
που επιφυλάσσει μια άλλη εξέλιξη.
Μετά την τουρκική εισβολή, χιλιάδες τζιχαντιστές ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλο πονοκέφαλο για
την Τουρκία, τα αραβικά και τα ευρωπαϊκά κράτη.

Η Τεχεράνη υποψιάζεται

Σε αντίθεση με την Μόσχα, η
Τεχεράνη δεν βιάζεται να εστιάσει
σε διπλωματικά κέρδη. Η Ισλαμική
Δημοκρατία συμμερίζεται την άποψη της Μόσχας σε ό,τι αφορά την
προοπτική της συνεργασίας της
Δαμασκού με τους Κούρδους. Μετά
την διάλυση της συμμαχίας με τις
ΗΠΑ, οι Κούρδοι πρέπει να ενώσουν
τις δυνάμεις τους με τη συριακή
κυβέρνηση. Αυτή είναι η επίσημη
εισήγηση της Τεχεράνης.
Παράλληλα με το ενδεχόμενο
της σύμπραξης Δαμασκού-Κούρδων,
η ιρανική πλευρά εστιάζει και σε
ακόμη δύο πεδία. Πρώτον, διά στό-

ματος Χασάν Ρουχανί, το Ιράν διευκρινίζει στην Τουρκία ότι την
παρούσα στιγμή στη Συρία το βασικό πρόβλημα δεν είναι το βορειοανατολικό κομμάτι της χώρας.
Στην τελική φάση της εμφύλιας
σύρραξης, οι τζιχαντιστές του Ιντλίμπ είναι το βασικό πρόβλημα, στο
οποίο καλούνται να εστιάσουν όλοι
οι πρωταγωνιστές στην κρίση της
Συρίας.
Δεύτερον, παραμένοντας πιστή
στην αντιαμερικανική ρητορική
της, η Τεχεράνη υποψιάζεται για
μια παρασκηνιακή συνεννόηση
των ΗΠΑ με την Τουρκία για το ζήτημα της Συρίας. Χαρακτηριστική
είναι η «ανάγνωση» της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας «Καϊχάν»,
η οποία την προηγούμενη εβδομάδα
προσέγγισε τις νέες εξελίξεις στη
Συρία ως μια παγίδα της αμερικανικής ηγεσίας, μέσα στην οποία
έχει πλέον «εγκλωβιστεί» η Τουρκία.
«Το ίδιο το σενάριο, το είδαμε να
επαναλαμβάνεται στην Υεμένη,
όταν οι ΗΠΑ παγίδευσαν τη Σαουδική Αραβία», ισχυρίστηκε το ιρανικό μέσο, το οποίο πρόσθεσε οι
ΗΠΑ καλούν την Τουρκία να πληρώσει το διπλωματικό αντίτιμο της
αγοράς των ρωσικών πυραυλικών
συστημάτων με «πολύ ακριβό νόμισμα».
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Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί πολιτικά τη Συρία
Η προπαγάνδα της τουρκικής κυβέρνησης και του ΑΚΡ δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές προθέσεις της Άγκυρας







Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Την προηγούμενη εβδομάδα, τη στιγμή
που ξεκινούσε η τρίτη εισβολή της Τουρκίας στα εδάφη της Συρίας, κύκλοι της
κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να
προβάλουν το νέο στρατιωτικό εγχείρημα
ως μια «εθνική ανάγκη και προτεραιότητα». Παράλληλα, οι άνθρωποι του
«Προεδρικού» έσπευσαν να δηλώσουν
ότι η επιχείρηση της Άγκυρας είχε ως
απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και την
αντιμετώπιση όλων των τρομοκρατικών
οργανώσεων.
Ωστόσο, για μερικούς αναλυτές η
προπαγάνδα αυτή της κυβέρνησης του
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(ΑΚΡ) δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές προθέσεις και τους στόχους της
Άγκυρας. Μπορεί όντως ένας από τους
βασικούς στόχους της Τουρκίας να είναι
η καταπολέμηση του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος, το οποίο η τουρκική πλευρά εκλαμβάνει ως «τρομοκρατική οργάνωση». Ωστόσο, αυτός ο στόχος
δεν επεξηγεί από μόνος του τη μεγάλη
επιχείρηση, η οποία ουσιαστικά έφερε
αντιμέτωπη την Τουρκία με την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Το μέλλον του Ερντογάν

«Εδώ και χρόνια, εθνικιστικοί και κεμαλιστικοί κύκλοι στον γραφειοκρατικό
και στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας
πίεζαν τον Ερντογάν και τους υπουργούς
του για μια μεγάλη επιχείρηση κατά του
ΡΚΚ. Ο γραφειοκρατικός μηχανισμός
της Τουρκίας, στην πλειοψηφία του, δεν
είδε ποτέ με καλό μάτι τον διάλογο της
κυβέρνησης με τους Κούρδους. Μετά
το τέλος του διαλόγου σκέφτηκε ότι πλέον ήρθε η στιγμή για μια τελική αναμέτρηση με το κίνημα που καταπολεμεί
το τουρκικό κράτος από τα μέσα της δεκαετίας του 1970». Την παραπάνω άποψη

Το κλειδί των νέων εξελίξεων
στο βορειοανατολικό κομμάτι
της Συρίας κρύβεται στην
πολιτική συμμαχία που δημιούργησε ο κ. Ερντογάν
στον απόηχο του αποτυχημένου πραξικοπήματος.

Ο κ. Ερντογάν στρέφει το βλέμμα του στους πολιτικούς συμμάχους του και ελπίζει σε μια
γρήγορη νίκη στh βορειοανατολική Συρία, η οποία θα ικανοποιήσει τους συνεργάτες του.
προβάλλει καλά ενημερωμένη πηγή, η
οποία δεν επιθυμεί να κατονομαστεί
και στο άμεσο μέλλον ετοιμάζεται να
χωρίσει τους δρόμους της με την τουρκική κυβέρνηση για να λάβει θέση στο
νέο πολιτικό κίνημα των Αλί Μπαμπατζάν και Αμπντουλάχ Γκιουλ. Η πηγή
της «Κ» προσθέτει ότι το κλειδί των
νέων εξελίξεων στο βορειοανατολικό
κομμάτι της Συρίας κρύβεται στην πολιτική συμμαχία που δημιούργησε ο κ.
Ερντογάν στον απόηχο του αποτυχημένου πραξικοπήματος. Αμέσως μετά
το αποτυχημένο πραξικόπημα, ο κ. Ερντογάν, με απώτερο στόχο τον έλεγχο
του κρατικού μηχανισμού και των ενό-

πλων δυνάμεων και τη μετάβαση της
χώρας στο προεδρικό σύστημα, συνήψε
συμμαχία με τους εθνικιστικές, κεμαλιστές γραφειοκράτες, στρατιωτικούς
και το κίνημα των Γκρίζων Λύκων, οι
οποίοι ανέκαθεν υποστήριζαν σκληροπυρηνικές πρωτοβουλίες και στρατηγικές
στο Κουρδικό Ζήτημα.
«Ο τέως επιτελάρχης και νυν υπουργός
Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας είναι ένθερμος υποστηρικτής των Γκρίζων Λύκων. Αυτή η παράταξη, μετά το τέλος
της καταπολέμησης του κομμουνισμού
έθεσε έναν νέο βασικό στόχο. Την παρεμπόδιση της δημιουργίας κουρδικού
κράτους τόσο στα εδάφη της Τουρκίας

όσο και στα εδάφη του Ιράν, του Ιράκ
και της Συρίας. Αρχικά αυτή η ομάδα
δεν ήθελε να ακούσει τίποτα που είναι
κουρδικό. Θεωρούσε ότι η κουρδική
ταυτότητα αποτελούσε μια υποκατηγορία
του τουρκικού πολιτισμού. Μετά από
έναν πόλεμο 40 ετών, έφτασε στο σημείο
να αναγνωρίσει τα πολιτιστικά δικαιώματα των Κούρδων, όχι όμως τα πολιτικά», τονίζει η πηγή μας.
Σύμφωνα με την πηγή της «Κ», στη
νέα περίοδο, οι πολιτικοί συνεργάτες
του κ. Ερντογάν πιέζουν την τουρκική
κυβέρνηση για τη «στρατιωτική εξουδετέρωση» όλων των εστιών του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος. Την
ίδια στιγμή, βάλλουν κατά της Δύσης
με το σκεπτικό ότι στον πόλεμο του
τουρκικού κράτους με το ΡΚΚ έχει επιλέξει το στρατόπεδο της «τρομοκρατίας»,
δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο στο
πεδίο της διπλωματίας και θεωρούν ότι
το Κουρδικό μπορεί να επιλυθεί με την
αναγνώριση μιας σειράς πολιτιστικών
δικαιωμάτων των Κούρδων. «Την όλη
εικόνα ολοκληρώνει το μεγάλο κεφάλαιο
της Τουρκίας, το οποίο ενδιαφέρεται
τόσο για τα ενεργειακά κοιτάσματα της
περιοχής όσο και για το έργο της ανοικοδόμησης της Συρίας.
Οι κεφαλαιοκράτες υποστηρίζουν
την συμμαχία του πολέμου στην Άγκυρα
εξαιτίας των δικών τους, ιδιαίτερων οικονομικών συμφερόντων», συμπληρώνει
η πηγή μας.

Ο αναβρασμός στο
εσωτερικό της Τουρκίας
Σε σχέση με τη νέα στρατιωτική περιπέτεια

της Τουρκίας στη Συρία, αναλύοντας κανείς
τους πολιτικούς και οικονομικούς λόγους που
οδήγησαν τον Τούρκο πρόεδρο στην απόφαση
της νέας εισβολής, καλείται να λάβει υπόψη
του ακόμη δύο άλλους παράγοντες, την πρόσφατη ήττα της κυβερνητικής παράταξης και
την οικονομική κρίση. Ως γνωστόν, πριν από
λίγο χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να κρατηθεί στην εξουσία, είχε δύο σημαντικές πολιτικές ήττες. Πρώτα στις βουλευτικές εκλογές
ήλθε η κοινοβουλευτική ήττα, η οποία υποχρεώνει σήμερα τον κ. Ερντογάν να συνεχίσει
την πορεία του, στηριζόμενος στην συνεργασία των Γκρίζων Λύκων. Ακολούθησε στη συνέχεια η ήττα στις δημοτικές εκλογές, όταν η
κυβερνητική συμμαχία έχασε τον έλεγχο πολλών μεγάλων τουρκικών αστικών κέντρων.
Την ίδια στιγμή, ήρθε στο προσκήνιο το ενδεχόμενο της τριχοτόμησης του ΑΚΡ, με τους κ.
Μπαμπατζάν και Αχμέτ Νταβούτογλου να
οδεύουν προς τη δημιουργία νέων πολιτικών
φορέων. Οι παραπάνω εξελίξεις συνέβησαν
σε μια περίοδο που η Τουρκία βιώνει μια βαθιά οικονομική ύφεση. Η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί να ξεπεράσει τη μεγάλη κρίση
με τις τελευταίες διαθέσιμες δυνάμεις που
διαθέτει (π.χ. αποθέματα εκτάκτου ανάγκης
της τουρκικής οικονομίας) και με άλλα έκτακτα μέτρα. Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι
αυτά τα μέτρα ενδέχεται να μην είναι αρκετά
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μεγάλης κρίσης. Ο κ. Ερντογάν, λοιπόν, στρέφει
το βλέμμα του στους πολιτικούς συμμάχους
του και ελπίζει σε μια γρήγορη νίκη στη βορειοανατολική Συρία, η οποία θα ικανοποιήσει
τους συνεργάτες του και ίσως να επισκιάσει το
κλίμα πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας
που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο
εσωτερικό της Τουρκίας.
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Το μεταναστευτικό
τροχοπέδη στη μάχη
κατά της Aγκυρας
Η Ε.Ε. διχασμένη στην αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την ώρα που το τουρκικό γεωτρύπανο «Γιαβούζ» έμπαινε στο αδειοδοτημένο οικόπεδο 7, η κυπριακή
κυβέρνηση προσέφευγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών για να καταγγείλει τις τουρκικές προκλήσεις στην περίκλειστη
περιοχή της Αμμοχώστου. Αυτό που
δεν αναμενόταν ήταν πως τη μέρα
που θα ανακοινωνόταν η απάντηση
του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις
τουρκικές ενέργειες στο Βαρώσι,
όλοι θα παρακολουθούσαν αμήχανοι
την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία.
Και λέμε όλοι αμήχανοι, καθώς η
Ε.Ε. πιάστηκε στον ύπνο και οι δύο
μεγάλες δυνάμεις, ΗΠΑ και Ρωσία,
έστρεψαν συνειδητά το βλέμμα αλλού. Σε αυτό το γεωπολιτικό σκηνικό
που στήνεται τίθεται το ερώτημα
ποια θα είναι η στάση της διεθνούς
κοινότητας απέναντι στην Τουρκία.
Γιατί δεν είναι μόνο το Κυπριακό,
οι προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ
και οι απειλές για εποικισμό της Αμμοχώστου. Πλέον προστίθεται και
η εισβολή στη Συρία, εγείρονται
συνεπώς συγκεκριμένα ερωτήματα
μέχρι πού θα φτάσει η Άγκυρα. Το
συριακό θα επισκιάσει το Κυπριακό
ενόψει του πολέμου της Συρίας; Θα
λάβει δυναμικά μέτρα ο διεθνής παράγοντας απέναντι στις τουρκικές
προκλήσεις ή θα συνεχίσει να παρακολουθεί αμήχανος τις εξελίξεις;
Το σίγουρο είναι πως το κεφάλαιο
τού μεταναστευτικού είναι αυτό
που δένει επί του παρόντος τα χέρια
της Ε.Ε. να λάβει δυναμικά μέτρα
απέναντι στην Τουρκία και ενισχυτικά υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ελλάδα και Γερμανία έχουν
θέσει ως προτεραιότητα το μεταναστευτικό ζήτημα και έχουν διαμηνύσει στην κυπριακή κυβέρνηση
πως εξαιτίας αυτού δεν υπάρχει ευχέρεια για σκληρά μέτρα.

Τα μέτρα

Τη Δευτέρα πραγματοποιείται η
συνεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και εκεί θα συζητηθούν τόσο οι προκλήσεις της
Τουρκίας στην ΑΟΖ όσο και οι εξελίξεις στη Συρία. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές της «Κ» μέχρι και την
Παρασκευή το βράδυ, εξετάζονταν
τρεις κατηγορίες μέτρων. 1) Παγοποίηση περιουσιακών στοιχείων
σε πρόσωπα της Ε.Ε. που σχετίζονται
με τις γεωτρήσεις και την εταιρεία
TPAO. 2) Ταξιδιωτικοί περιορισμοί
για την ίδια κατηγορία προσώπων
και 3) περιορισμός πώλησης υλικών
και τεχνολογίας που θα μπορούσαν
να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς
των γεωτρήσεων εντός της κυπριακής ΑΟΖ από πλευράς χωρών μελών
της Ε.Ε. προς την Τουρκία.
Υπάρχει, βεβαίως, το ενδεχόμενο
να τύχει διαφοροποίησης μέχρι και
τη Δευτέρα, ενώ επί του παρόντος
συζητείται κατά πόσο θα ενεργοποιηθούν τα μέτρα με νέα απόφαση
του Συμβουλίου ούτως ώστε να
συμπληρώσουν και τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα, τα οποία αφορούν
τα μέτρα. Η στάση της Τουρκίας
συζητήθηκε και στο Κολλέγιο των
Επιτρόπων με την πλειοψηφία των

Επιτρόπων να επισημαίνουν πως
το μεταναστευτικό αποτελεί το κύριο πρόβλημα και τη Φεντερίκα
Μονγκερίνι να ζητάει πιο δυναμική
αντίδραση. Μία σκληρή απάντηση
στη στάση της Τουρκίας, όπως ανέφεραν οι Επίτροποι, θα προκαλέσει
προβλήματα στη στάση της Άγκυρας απέναντι στο μεταναστευτικό.
Καθόλου τυχαία άλλωστε και η πρόσφατη απειλή του Ταγίπ Ερντογάν
για προσφυγικό κύμα στο ενδεχόμενο αντίδρασης της Ε.Ε. για το
Συριακό.

Στοπ στο κονδύλι

Ελλάδα και Γερμανία είναι κυρίως
οι χώρες οι οποίες επηρεάζονται
από το προσφυγικό και το έχουν θέσει ως προτεραιότητα. Είναι γι’ αυτό
τον λόγο που όταν η Λευκωσία άφησε να εννοηθεί το προηγούμενο διάστημα ότι μπορεί να μπλοκάρει το
κονδύλι της Τουρκίας για το μεταναστευτικό, τόσο η Αθήνα όσο και
το Βερολίνο επικοινώνησαν και διαμήνυσαν σε αυστηρό τόνο τη σοβαρότητα της κατάστασης για τις
δύο χώρες, με μία τέτοια εξέλιξη.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας υπουργός








Σε συνάντηση που είχε
ο Eλληνας Επίτροπος,
αρμόδιος για θέματα Μετανάστευσης, Δημήτρης
Αβραμόπουλος με την
τουρκική κυβέρνηση,
πρότεινε επιπρόσθετα
κονδύλια ενός δισ. σε μία
προσπάθεια επιπλέον
στήριξης της Τουρκίας.

Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη
σύντομη παρουσία του στο Προεδρικό τη Δευτέρα επανέλαβε πως
η Ελλάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα το μεταναστευτικό και ένα
ενδεχόμενο μπλοκαρίσματος του
κονδυλίου προς την Τουρκία από
την Κύπρο θα προκαλέσει σοβαρές
συνέπειες στην Ελλάδα. Στο ίδιο
πλαίσιο και η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ την περασμένη Πέμπτη. Η ίδια εξέφρασε μεν
την ανησυχία της για τις τουρκικές
προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ,
έστειλε, όμως, το μήνυμα να ξεχάσουν το ενδεχόμενο μπλοκαρίσματος
από πλευράς της Κύπρου στο κονδύλι
για την Τουρκία, καθώς θα δυσκολέψει ιδιαίτερα τη Γερμανία. Η Γερμανία έχει άλλωστε τον δικό της κώδικα επικοινωνίας με την Τουρκία
και αυτό έχει τη δική της σημασία
στο πώς θα αντιμετωπίσει την Άγκυρα. Δεν είναι μόνο οι δηλώσεις
του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών
πως θα πρέπει να δοθεί περισσότερη
στήριξη στην Τουρκία και Ελλάδα
στο θέμα του προσφυγικού, αλλά
και οι ευχαριστίες του προς την
Τουρκία για την πολύτιμη βοήθειά
της στο μεταναστευτικό. Είναι και
η πρόσφατη συμφωνία ΓερμανίαςΤουρκίας για εργοστάσιο της Volkswagen στην Τουρκία. Συμφωνία η
οποία ωφελεί οικονομικά και τις δύο
χώρες. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της
Τουρκίας, πάντως, διπλωματικές
πηγές αναφέρουν στην «Κ» πως σε
πρόσφατη συνάντηση που είχε ο
Έλληνας Επίτροπος, αρμόδιος για
θέματα Μετανάστευσης, Δημήτρης
Αβραμόπουλος με την τουρκική κυβέρνηση, πρότεινε επιπρόσθετα
κονδύλια ενός δισ. ευρώ σε μία προσπάθεια επιπλέον στήριξης.

Ευρωπαϊκό θέμα η Τουρκία
Η πρόταση του κ. Αβραμόπουλου έγινε βεβαίως πριν από την έλευση

του «Γιαβούζ» στο οικόπεδο 7, αλλά και πριν από την εισβολή στη Συρία. Ζήτημα είναι ποια θα είναι η στάση της Ε.Ε. απέναντι στις νέες
τουρκικές προκλήσεις. Ανώτατες πολιτικές πηγές της Λευκωσίας εκτιμούν πως τόσο με τις τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, όσο
και με την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία το κεφάλαιο Τουρκία μετατρέπεται σε ευρωπαϊκό ζήτημα με τα θετικά και αρνητικά. «Η Ευρώπη
θα πρέπει να ζητήσει απαντήσεις από την Τουρκία για το τι κάνει στην
Ανατολική Μεσόγειο και Συρία, από την άλλη, θα πρέπει να βρει λύση
με την Τουρκία στο θέμα του μεταναστευτικού» αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Όπως εκτιμάται η Τουρκία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο σύνολό της από την Ε.Ε. πλέον και αυτό αναμένεται πως θα συζητηθεί στο
επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανώτατο στέλεχος της αντιπολίτευσης, πάντως, εκτιμά πως οι εξελίξεις στη Συρία θα επισκιάσουν το κυπριακό πρόβλημα. Το τι θα γίνει τελικώς θα διαφανεί βεβαίως από την
επόμενη βδομάδα. Πολιτικοί κύκλοι αναφέρουν πάντως πως η Γαλλία
θα παίξει τον δικό της ρόλο μπροστά στις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση Μακρόν επιδιώκει να παίξει στρατηγικό ρόλο στην περιοχή. Είχε παρέμβει
για την έκρυθμη κατάσταση στη Λιβύη αλλά και στην περίπτωση της Συρίας, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα. Ήδη τυγχάνει επεξεργασίας
φόρμουλα με μέτρα από πλευράς της Γαλλίας, ενώ κινήσεις μελετά και
η Αθήνα, ως αντιστάθμισμα της στάσης που τήρησε στη φημολογία
μπλοκαρίσματος κονδυλίου της Τουρκίας από την Κύπρο. Όπως είχε
αναφέρει η «Κ» στις 6 Οκτωβρίου, η Λευκωσία είχε ζητήσει παρουσία
ελληνικού πλοίου κοντά στο οικόπεδο 7, για λόγους περισσότερο επικοινωνιακούς. Πρόταση την οποία αρνήθηκε ευγενικά η Αθήνα. Με δεδομένες τις σημερινές εξελίξεις φαίνεται πως μελετάται η παρουσία
ενός πλοίου που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, τόσο από πλευράς της
Ελλάδας όσο και της Γαλλίας.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, κατά τη σύντομη παρουσία του την περασμένη Δευτέρα στη Λευκωσία, διαβίβασε
στο Προεδρικό τη θέση ότι δεν θα πρέπει να υλοποιήσει πρόθεση για μπλοκάρισμα του κονδυλίου της Τουρκίας στο μεταναστευτικό. Το ίδιο έπραξε και η Άγκελα Μέρκελ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη.

Με βαριά βαλίτσα στις Βρυξέλλες
Αβ. Νεοφύτου και Αν. Κυπριανού
Στις Βρυξέλλες βρέθηκαν την εβδομάδα που πέρασε ο πρόεδρος του
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και ο
γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.
Η επίσκεψή τους δεν ήταν καθόλου τυχαία με τις εξελίξεις στο
εσωτερικό, μετά την έλευση του
«Γιαβούζ» στο οικόπεδο 7, αλλά
και μετά την ανακίνηση του κεφαλαίου για το απευθείας εμπόριο.
Ο Άντρος Κυπριανού, συνοδευόμενος από τη διευθύντρια του
γραφείου του Μαρίνα Σάββα, είχε
προκαθορίσει την επίσκεψή του
στις Βρυξέλλες πριν από τις εξελίξεις στο αδειοδοτημένο οικόπεδο, με στόχο να μιλήσει σε Εκδήλωση της Ομάδας της Αριστεράς - ΕΕΑ/ΒΠΑ με θέμα «Το Κυπριακό, ομοσπονδιακή λύση και
ευρωπαϊκές προεκτάσεις». Σε αυτή
εξέφρασε τις ανησυχίες του για
τη στασιμότητα στο Κυπριακό
από το ναυάγιο του Κραν Μοντάνα
και εντεύθεν. Κατήγγειλε και τις
τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ.
Είχε συναντήσεις με σειρά πολιτικών προσώπων και Ευρωπαίων
αξιωματούχων. Ενδιαφέρον κυρίως για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, είχε η συνάντησή του με την
Φεντερίκα Μονγκερίνι, όσο και
με τον Κύπριο Επίτροπο, Χρίστο
Στυλιανίδη.
Μετά και τις τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά
και την αναμόχλευση του απευθείας εμπορίου, ο πρόεδρος του
ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου έσπευσε
στις Βρυξέλλες, πραγματοποιώντας
συναντήσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου
συνοδευόμενος από τους δύο ευρωβουλευτές του ΔΗΣΥ Λευτέρη
Χριστοφόρου, Λουκά Φουρλά, τον
αντιπρόεδρο του κόμματος Νίκο
Νουρή και τον υπεύθυνο διεθνών
σχέσεων Αλέξανδρο Σίνκα πραγματοποίησε επαφές με τους επικεφαλής των κοινοβουλευτικών
ομάδων όλων των χωρών στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο συναγερμικός
πρόεδρος πραγματοποίησε και
ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενημερώνοντας για τις

Στις Βρυξέλλες συζήτησαν το απευθείας εμπόριο Άντρος Κυπριανού και

Αβέρωφ Νεοφύτου με τον πρώτο να καλεί τον συναγερμικό πρόεδρο να
αποφύγουν τα περί απόσυρσης του ζητήματος, καθώς ενέχει κίνδυνο αντίθετων αποτελεσμάτων.








Στο επίκεντρο
η ανακίνηση του απευθείας εμπορίου και οι
τουρκικές προκλήσεις.
τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και τις παράνομες
γεωτρήσεις στα αδειοδοτημένα
τεμάχια της Δημοκρατίας. Μίλησε
για τις προσπάθειες εποικισμού
της Αμμοχώστου κατά παράβαση
των ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ζητήματα
για τα οποία συζήτησε με Ευρωπαίους αξιωματούχους σε κατ’
ιδίαν επαφές του. Το δικό του ενδιαφέρον βεβαίως έχει το γεγονός
ότι ομιλία στην κοινοβουλευτική
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος πραγματοποιούν οι αρχηγοί κρατών, ενώ σπάνια δίδεται
το βήμα σε αρχηγούς κομμάτων.
Το κύριο ζήτημα που απασχόλησε τους Αβέρωφ Νεοφύτου και
Άντρο Κυπριανού ήταν το απευθείας εμπόριο Ε.Ε. και Κατεχομένων. Υπενθυμίζεται πως οι ευρωβουλευτές Λουκάς Φουρλάς του
ΔΗΣΥ και Στέλιος Κυμπουρόπουλος της Νέας Δημοκρατίας είχαν
ζητήσει την απόσυρση του θέματος από την ατζέντα. Από το 2010

μέχρι και σήμερα το θέμα παρέμεινε παγοποιημένο, καθώς η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου έκρινε πως ο Κανονισμός έχει βασιστεί σε λανθασμένη νομική βάση. Η κίνηση των
δύο ευρωβουλευτών προκάλεσε
την αντίδραση των Σοσιαλιστών
και Φιλελευθέρων, με τους πρώτους να στέλνουν επιστολή, ζητώντας υιοθέτησή του. Όπως μαθαίνει η «Κ», ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού επικοινώνησε
την περασμένη Τρίτη στις Βρυξέλλες με τον Αβέρωφ Νεοφύτου,
ζητώντας του να μη θέσουν θέμα
απόσυρσης, καθώς κάτι τέτοιο
ενέχει κίνδυνο αντίθετων αποτελεσμάτων και υιοθέτησής του.
Του ζήτησε να θέσουν ως πρόταση
να παραμείνει κλειστό, όπως εδώ
και μία περίπου δεκαετία. Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ. υποστήριξε πως
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα
ζητήσει απόσυρσή του και στο
ενδεχόμενο που δεν επιτευχθεί
πλειοψηφία τότε θα ζητήσουν να
κλείσει το θέμα. Κίνηση που δεν
άρεσε στον κ. Κυπριανού, βλέποντας πως κάτι τέτοιο ενέχει κινδύνους. Από τον ΔΗΣΥ, πάντως,
θεωρούν απομακρυσμένο το σενάριο υιοθέτησης τού απευθείας
εμπορίου, ιδιαίτερα σε μία τέτοια
χρονική συγκυρία.
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Κλίμα ανησυχίας από τον τουρκικό κλοιό
Από δυτικά της Πάφου μέχρι και το Κάβο Γκρέκο η Τουρκία έχει 15 πλοία εκ των οποίων τα 6 πολεμικά διαφόρων τύπων
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με την Τουρκία να έχει βάλει φωτιά
στα βορειοανατολικά σύνορά της
με τη Συρία με στρατιωτικές δυνάμεις της να έχουν εισβάλει σε κουρδικές περιοχές, αμετάβλητο παραμένει το μέτωπο των προκλήσεων,
στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και εντός της κυπριακής
ΑΟΖ. Μια εικόνα που σύμφωνα με
διπλωματικές εκτιμήσεις, όχι μόνο
δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί
δραματικά το επόμενο διάστημα
ένεκα των εχθροπραξιών με τους
Κούρδους, αλλά δημιουργεί ήδη και
τις πρώτες αναταράξεις στα ενεργειακά εντός της ΑΟΖ. Ενδεικτικός
είναι ο θόρυβος που προκάλεσαν
δηλώσεις του επικεφαλής της ENI,
ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ήγειρε
ζητήματα ασφάλειας του προσωπικού στις εξέδρες γεώτρησης από
την παρουσία πολεμικών πλοίων
στην περιοχή. Με βάση στοιχεία
που έχει στην διάθεσή της η «Κ»
για την τουρκική ναυτική δραστηριότητα στην περιοχή, φαίνεται ξεκάθαρα πως μεμονωμένες κινήσεις,
όπως αυτή του «Γιαβούζ», που μετακινήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα από την Καρπασία, ουδόλως
μπορούν να εκληφθούν ως σημάδια
εκτόνωσης του κλίματος έντασης
που έχει προκαλέσει. Η επιστροφή
του «Γιαβούζ» στην περιοχή και μάλιστα εντός αδειοδοτημένου τεμαχίου της ΑΟΖ, συνοδεύεται από την
παρουσία μεγάλου αριθμού τουρκικών μέσων, πολεμικών και μη,
που σε συνάρτηση με το άλλο τουρκικό γεωτρύπανο και το ερευνητικό
«Μπαρμπαρός», χωρίς υπερβολή
έχουν δημιουργήσει μια εικόνα που
παραπέμπει σε ναυτικό κλοιό, νότια
και ανατολικά της κυπριακής ΑΟΖ.
Την εικόνα της ανατολικής Μεσογείου από πλευράς συνάθροισης

ναυτικών δυνάμεων, με βάση τα
στοιχεία που έχει στην διάθεσή της
η «Κ», συμπληρώνει η ισχυρή παρουσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στα ανατολικά της Κύπρου. Ωστόσο,
θεωρείται βέβαιο πως στην περιοχή
κινούνται ναυτικά μέσα και άλλων
χωρών όπως της Γαλλίας και των
ΗΠΑ, η θέση των οποίων παραμένει
αδιευκρίνιστη, προφανώς για ευνόητους λόγους.

OT ISKENDERUN

Κ/Β BOZCAADA

Η διάταξη των πολεμικών ναυτικών

μέσων της Τουρκίας στις νότιες και
ανατολικές περιοχές της κυπριακής
ΑΟΖ, έτσι όπως αποτυπώνεται σε
ημερήσια βάση από τις αρχές της
Δημοκρατίας. Στο τεμάχιο 7 όπου εκφράσθηκαν ανησυχίες από την ΕΝI,
εκτός από το «Γιαβούζ» βρίσκονται 2
φρεγάτες και 3 πλοία υποστήριξης.

S/V KORKUT

ΠΠ Α/Υ KARPAZ

R/V BILIM II
S/V ALTAN

ΠΠ Α/Υ TARSUS

Η ανησυχία ΕΝΙ

Τα όσα είπε δυνατά ο CEO της
ENI Κλαούντιο Ντεσκάλτσι δεν ήταν
κεραυνός εν αιθρία για τη Λευκωσία,
μιας και η ανησυχία που έχει προκληθεί, από τότε που η Άγκυρα κατέβασε εντός και εκτός ΑΟΖ 15
πλοία, για δημιουργία αρνητικού
κλίματος στο κομμάτι των εργασιών,
δεν κινείται στη σφαίρα του εξωπραγματικού. Μια κατάσταση που
στην ουσία δεν απέχει και πολύ από
την παρεμπόδιση του γεωτρύπανου
και πάλι της ΕΝΙ, το Φεβρουάριο








Καθησυχαστική η αντίδραση της κυβέρνησης
για ενδεχόμενο επηρεασμό των επικείμενων
εργασιών εντός της ΑΟΖ.
του 2018, να πραγματοποιήσει εργασίες στο τεμάχιο 3. Η άμεση αντίδραση της κυβέρνησης να καλέσει
τους εκπροσώπους της εταιρείας
να δώσουν εξηγήσεις, μπορεί να
μετρίασε τον αρνητικό αντίκτυπο
που δημιουργήθηκε, δεν έκλεισε,
όμως, το θέμα που υπάρχει για το
τι θα πράξουν οι εταιρείες, στο
έκρυθμο κλίμα που έχει δημιουργήσει η Άγκυρα στην ΑΟΖ. Πηγές
στη Λευκωσία, έλεγαν στην «Κ»

«Κ», την περασμένη Παρασκευή
11 Οκτωβρίου από δυτικά της Πάφου έως και στο ύψος του Κάβο
Γκρέκο, υπήρχαν 15 τουρκικά
πλοία. Από αυτά τα 6 είναι πολεμικά
διαφόρων τύπων, 6 πλοία υποστήριξης συν τα δυο τρυπάνια και το
ερευνητικό «Μπαρμπαρός». Στο
παζλ θα πρέπει να προστεθούν και
τα τουρκικά μέσα, 7 τον αριθμό,
στα απέναντι από την Καρπασία
παράλια.

Ο γαλλικός παράγοντας

Υ/Β ANAFARTALAR
Φ/Γ GAZIANTER

ΚΥΠΡΟΣ

FATIH

Υ/Β KRASNOPAR

S/V SANCAR
Υ/Β STARIY OSKOL

Π/Φ ΥΑΖΜΑ

Κ/Β

Φ/Γ ADM MAKAROV
S/V APOLLO MOON

Φ/Γ GOKOVA

Κ/Β UGLICH

SV OSMAN BEY

YAVUZ

Κ/Β KRUSVL

Κ/Β BARTIN

SV ERTUGRUL BEY

Φ/Γ (FF) ORUC REIS

Κ/Β BARLA

SV ORHAN BEY

R/V BARBAROS
S/V TANUX – 1

Κ/Β LUNDNIGMAKEN
Κ/Β BIJOY
Φ/Γ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ

πως αυτό που φαίνεται να ενόχλησε
την κυβέρνηση ήταν περισσότερο
η ουρά των δηλώσεων Ντεσκάλτσι,
που άγγιξε έναν από τους βασικούς
πυλώνες πολιτικής στα ενεργειακά.
Την αποτροπή στρατικοποίησης,
σε οποιοδήποτε βαθμό, των ενεργειακών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που φοβίζει τη Λευκωσία
είναι πως ενδεχόμενη επανάληψη
των γεγονότων του τεμαχίου 3, είτε
με ενέργεια, μέσων της Τουρκίας

είτε στη λογική του CEO της ENI,
θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για
το μέλλον των ενεργειακών, όχι
μόνο του τεμαχίου 7. Εδώ πρέπει
να υπενθυμίσουμε πως η ΕΝΙ μαζί
με την TOTAL κατέχει για σκοπούς
έρευνας, επτά από τα εννέα τεμάχια
της ΑΟΖ που έχουν αδειοδοτηθεί.

Ο χάρτης της ΑΟΖ

Το πνεύμα των δηλώσεων του
CEO της ΕΝΙ πηγάζει από την κα-

τάσταση που επικρατεί στις νότιες
και ανατολικές περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ, περιοχές στις οποίες
το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη συνάθροιση πολεμικών πλοίων της Τουρκίας. Μια εικόνα που είναι βέβαιο πως παρακολουθεί στενά η εταιρεία η οποία
σημειωτέον προετοιμάζεται για
την έναρξη εργασιών αρχές Ιανουαρίου του 2020. Με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η

Για τη Λευκωσία, καθοριστικός
παράγοντας για τις εξελίξεις εντός
της ΑΟΖ, την παρούσα φάση θεωρείται η γαλλική TOTAL και όχι η
ιταλική ΕΝΙ. Χωρίς να παραγνωρίζονται τα ζητήματα ασφάλειας προσωπικού που έθεσε το στέλεχος
της ιταλικής εταιρείας, η Λευκωσία
πιστεύει πως η γαλλική παρουσία
είναι αυτή που μπορεί να κάνει την
διαφορά στις ενεργειακές δραστηριότητες που έπονται. Επί του προκειμένου δεν φαίνεται να είναι
άσχετη και η αναφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικόλα Παναγιωτόπουλου, μετά τη συνάντησή
του με τη Γαλλίδα ομόλογό του Φλοράνς Παρλί για γαλλικά και ιταλικά
πολεμικά πλοία στην περιοχή που
θα καταγράφουν τις τουρκικές προκλήσεις. Το σκηνικό, αναφορικά
με τις επικείμενες δραστηριότητες
από πλευράς Δημοκρατίας, αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως το
επόμενο διάστημα. Επί του παρόντος η προσπάθεια που καταβάλλεται
είναι να κοπάσει ο θόρυβος που
προκλήθηκε και εδώ όπως εκτιμάται, η μετατόπιση του ζητήματος
σε επίπεδο Ε.Ε. θα συμβάλει τα μέγιστα πρώτον για στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεύτερον
για διασκέδαση των όποιων ανησυχιών εκφράζονται.
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Χωρίς
τριμερή τρίζει
η καρέκλα
της Λουτ
Δεν υπάρχουν περιθώρια το νέο έτος λόγω
«εκλογών» στα Κατεχόμενα και γεωτρήσεων
Ηνωμένα EθνηΤου ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Οι αντιρρήσεις που πρόβαλε η Άγκυρα στη διεξαγωγή της τριμερούς
συνάντηση των δύο ηγετών με το
γ.γ. του ΟΗΕ στο Παρίσι, με την
αιτιολογία ότι η Γαλλία είναι χώρα-μέλος της Ε.Ε. και δεν αποτελεί
ουδέτερο έδαφος, έχουν δημιουργήσει την αίσθηση ότι η Τουρκία
κωλυσιεργεί με στόχο να αποτρέψει
την πραγματοποίησή της. Ο Αντόνιο Γκουτιέρες έχει καταλήξει
ότι η τριμερής αποτελεί την καλύτερη λύση και έχει αναθέσει στη
σύμβουλό του Τζέιν Χολ Λουτ να
βρει λύση με τις διευθετήσεις (τόπο
και ημερομηνίες). Λόγω των εβραϊκών γιορτών η κ. Λουτ δεν είχε την
περασμένη εβδομάδα επαφές με
τα ενδιαφερόμενα μέρη, κάτι που
θα συμβεί αυτή την εβδομάδα. Το
σενάριο που είχε κατά νου ο Αντόνιο Γκουτιέρες, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του με όλα
τα μέρη, στο περιθώριο της υπουργικής εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ήταν να συγκαλέσει την τριμερή, όπου μαζί με
τους ηγέτες να διαμορφώσουν τον
βασικό κορμό των όρων αναφοράς,
οι οποίοι στη συνέχεια θα οριστικοποιηθούν στην άτυπη πενταμερή. Η κ. Λουτ, από την άλλη, φάνηκε
να ευνοεί τη φόρμουλα, η τριμερής
να συγκληθεί μετά τη συμφωνία
πάνω στους όρους αναφοράς. Ωστόσο, στις συναντήσεις που πραγματοποίησε αρχές Σεπτεμβρίου στην
Κύπρο δεν έδειξε την αναγκαία
αποφασιστικότητα, με αποτέλεσμα
να χαθεί η ευκαιρία μιας συμφωνίας, παρότι το κείμενο είχε σχεδόν

κλείσει γρήγορα. Στη συνέχεια,
όταν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη
και πραγματοποίησε τηλεφωνικές
επαφές με τους εμπλεκόμενους,
μετέφερε στην Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή πλευρά την τουρκική πρόταση –χωρίς να δηλώσει
ότι τη στηρίζει– να υπάρξει μια πιο
αναλυτική αναφορά στον προσδιορισμό της πολιτικής ισότητας
και της αποτελεσματικής συμμετοχής. Τη θέση αυτή απέρριψαν
Λευκωσία και Αθήνα, αφού αποτελεί κομμάτι της ουσίας της δια







Πριν εξασφαλίσει ό,τι
ζητάει στην πολιτική ισότητα και αποτελεσματική
συμμετοχή, η Τουρκία
δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε διαδικασία για
το Κυπριακό, εκτιμούν
διπλωματικές πηγές.
πραγμάτευσης. Ο κ. Γκουτιέρες
δεν έχει ακόμη λάβει τις οριστικές
του αποφάσεις και το πιθανότερο,
θα δώσει μια ακόμη ευκαιρία στη
Τζέιν Χολ Λουτ. Όμως, είναι προφανές πως τα χρονικά περιθώρια
στενεύουν, καθώς πλησιάζει η 15η
Νοεμβρίου, που θα πρέπει να υποβάλει προς το Συμβούλιο Ασφαλείας
την έκθεση των καλών του υπηρεσιών.
Διπλωματικές πηγές αμφιβάλλουν
κατά πόσο η Τουρκία θέλει να εμπλακεί σε οποιαδήποτε διαδικασία
για το Κυπριακό πριν εξασφαλίσει
αυτά που ζητάει στο κομμάτι της

Το σενάριο Γκουτιέρες ήθελε σύγκληση τριμερούς όπου μαζί με τους ηγέτες να διαμορφώσουν τον βασικό κορμό των όρων αναφοράς, οι οποίοι θα οριστικοποιηθούν στην άτυπη πενταμερή. Η κ. Λουτ ευνοούσε τριμερή μετά τη συμφωνία στους όρους αναφοράς, όμως τον Σεπτέμβριο έφυγε από τη Λευκωσία με άδεια χέρια.

Το παρασκήνιο για τα Βαρώσια
Η ρωσική απαίτηση να αφαιρεθούν οι όποιες αναφορές στην Τζέιν Χολ

Λουτ από το κείμενο της ανακοίνωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν
ένας από τους λόγους που καθυστέρησε να κλείσει αμέσως το κείμενο.
Την ίδια στιγμή υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Τουρκίας, η οποία
προσέγγισε την Ινδονησία και το Κουβέιτ ζητώντας να μη στηρίξουν τη
δήλωση. Οι καλές σχέσεις της Κύπρου με τις δύο χώρες αφενός και η
στήριξη των ΗΠΑ προς την έκδοση μιας ανακοίνωσης που θα επαναβεβαιώνει τα ψηφίσματα 550 και 789 αφετέρου, λειτούργησαν θετικά και
δεν εκφράστηκε καμιά αντίρρηση. Αν και η κυπριακή κυβέρνηση, διά
του μονίμου αντιπροσώπου, επιδίωξε να συμπεριληφθούν ένα-δύο
ακόμη σημεία που θα το καθιστούσαν ακόμη πιο σαφές, το τελικό κείμενο θεωρείται πολύ ισχυρό και ικανοποιεί πλήρως τη Λευκωσία.

πολιτικής ισότητας και της αποτελεσματικής συμμετοχής. Ενισχυτικό
προς τούτο είναι οι προκλήσεις της
στην κυπριακή ΑΟΖ και οι απειλές
για εποικισμό της Αμμοχώστου. Δεν

αποκλείουν επίσης την πιθανότητα,
ακόμη κι αν τελικά δεν μπορέσουν
να αποφύγουν την τριμερή, εκεί να
πιέσουν τον Ακιντζί να προσέλθει
με μαξιμαλιστικές θέσεις, ώστε να

μην υπάρξει συμφωνία στους όρους
αναφοράς και να προταθεί από μέρους της οι συζητήσεις να διεξαχθούν στο επίπεδο της άτυπης πενταμερούς. «Δεν υπάρχουν περιθώρια
μετά το νέο έτος, με δεδομένη την
“εκλογική” διαδικασία στα κατεχόμενα, αλλά και τις πέντε γεωτρήσεις
στην κυπριακή ΑΟΖ», είπε στην
«Κ» καλά ενημερωμένη πηγή.
Η ανορθόδοξη κάλυψη του κενού που άφησε με την παραίτησή
του ο ειδικός σύμβουλος για την
Κύπρο, Έσπεν Μπαρθ Αϊντε, από
το γ.γ. δημιούργησε ευθύς εξαρχής
τριβές στη σχέση της Τζέιν Χολ
Λουτ με το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Η Ρωσία δεν έκρυψε από την αρχή
τη διαφωνία της με την επιλογή
Αμερικανίδας και επέμεινε σε διορισμό κανονικού ειδικού συμβούλου. Η ρωσική αυτή αντίθεση, που

φάνηκε σε αρκετά ψηφίσματα με
το να μην κατονομάζεται η κ. Λουτ,
αλλά να αποκαλείται ανώτερη
αξιωματούχος, έλαβε νέα διάσταση
την περασμένη εβδομάδα, στη
συζήτηση της ανακοίνωσης του
Σ.Α. για το Βαρώσι, καθώς η Ρωσία
απαίτησε να αφαιρεθούν οι όποιες
αναφορές στη Τζέιν Χολ Λουτ και
την αποστολή της. Ενώ βρίσκεται
στη θέση αυτή περισσότερο από
έναν χρόνο, η κ. Λουτ δεν έχει
ακόμη παρευρεθεί σε ενημέρωση
του Συμβουλίου Ασφαλείας και οι
σχέσεις της με την ειδική αντιπρόσωπο του γ.γ. στην Κύπρο,
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, είναι ανύπαρκτες. Εικάζεται πως αν τελικά δεν
γίνει δυνατή η σύγκληση της τριμερούς διάσκεψης, δεν πρόκειται
να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Η

Η Τουρκία σε αναζήτηση των ορίων της επιρροής της στη Συρία

νέα τουρκική επιχείρηση στη
Συρία είναι γεγονός. Αποτελεί
την έμπρακτη προσπάθεια
της ισχυρής Τουρκίας να καλύψει
το γεωπολιτικό κενό που αφήνουν
οι ΗΠΑ, αλλά και τα αποδυναμωμένα αραβικά καθεστώτα μετά τις
εξεγέρσεις των λαών τους. Όπως
επαναλαμβάνει ο πρόεδρος Τραμπ,
οι ΗΠΑ δεν είναι διατεθειμένες να
συνεχίσουν να εμπλέκονται σε πολέμους στη Μέση Ανατολή ως προστάτες των φιλοαμερικανικών καθεστώτων. Η ενεργειακή αυτάρκεια
των ΗΠΑ, μετά και την ανακάλυψη
σημαντικών κοιτασμάτων σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου, ενίσχυσε αυτή την απόφασή του. Με
την επιχείρηση αυτή η Τουρκία
επιδιώκει να καταστρέψει τις στρα-

τιωτικές δυνατότητες των κουρδικών πολιτοφυλακών της Συρίας
(YPG), οι οποίες αποτελούν προέκταση του ΡΚΚ. Παράλληλα, στοχεύει και στη διάσπαση της κουρδικής ζώνης στη βορειοανατολική
Συρία, η οποία δημιουργήθηκε μετά
τη συνένωση των τριών κουρδικών
καντονίων ως αποτέλεσμα των νικών των Κούρδων σε βάρος του Ισλαμικού Κράτους. Πέραν όμως της
στρατιωτικής κατάκτησης μιας ζώνης μήκους 120 χιλιομέτρων και
βάθους 30 χιλιομέτρων, η Τουρκία
σκοπεύει να επανεγκαταστήσει
εκεί σε πρώτη φάση τους εκδιωχθέντες από τους Κούρδους αραβικούς πληθυσμούς. Σε μία επόμενη
φάση και στο βαθμό που θα εξασφαλίσει εξωτερική χρηματοδότηση

θέλει να εγκαταστήσει και πέραν
του ενός εκατομμυρίου από τους
αραβικής καταγωγής Σύριους πρόσφυγες που σήμερα φιλοξενεί στο
έδαφός της. Με τον τρόπο αυτό θα
μειώσει την λαϊκή δυσαρέσκεια
που καθημερινά ογκούται στις τουρκικές μεγαλουπόλεις. Αυτή, σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση,
συνετέλεσε στα πρόσφατα αρνητικά
για το ΑΚΡ εκλογικά αποτελέσματα.
Από πλευράς των ΗΠΑ είναι φανερό πως άλλαξαν πολιτική. Προηγουμένως είχαν αφήσει να νοηθεί
πως στήριζαν τον κουρδικό στόχο
για μία ενιαία αυτόνομη περιοχή
εντός της Συρίας. Αυτό τους ήταν
χρήσιμο ώστε να χρησιμοποιήσουν
τους Κούρδους στη μάχη κατά του
Ισλαμικού Κράτους. Μετά την ολο-

κλήρωση αυτού του στόχου και με
την Τουρκία να διαμαρτύρεται και
να φλερτάρει με την Ρωσία, οι ΗΠΑ
αποφάσισαν να αλλάξουν πολιτική.
Το πράσινο φως που έδωσαν στη
νέα τουρκική επιχείρηση συνδυάστηκε και με την μερική εγκατάλειψη της στήριξης του κουρδικού
σχεδιασμού και την αντίστοιχη μερική ικανοποίηση των τουρκικών
απαιτήσεων. Τα περί ορίων που
επαναλαμβάνουν οι ΗΠΑ έχουν να
κάνουν με την αποδοχή από μέρους
τους μιας τουρκικής ζώνης ασφάλειας 120 χιλιομέτρων και όχι 480
που ήταν η αρχική τουρκική απαίτηση. Ανάλογη στάση τηρούν και
οι Ρώσοι. Όπως και οι ΗΠΑ επιδεικνύουν ανοχή στην τουρκική επιχείρηση, κάτι που φάνηκε με την

άρνησή τους να καταδικάσουν την
επιχείρηση στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ρωσία αποσκοπεί στο να οδηγήσει την
Τουρκία σε αποδοχή του Άσαντ και
στο να εξαναγκαστούν κάτω από
την πίεση του τουρκικού στρατού
οι Κούρδοι να τα βρουν με τον
Άσαντ. Ξεκάθαρα ενάντια στην
τουρκική επιχείρηση έχουν ταχθεί
οι πλείστες χώρες της Ε.Ε. και του
αραβικού κόσμου. Ειδικότερα η Ε.Ε.
δηλώνει απρόθυμη να χρηματοδοτήσει τα τουρκικά σχέδια για την
εγκατάσταση Σύριων Αράβων στις
περιοχές που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Σημειωτέον ότι κάτι
τέτοιο υπολογίζεται να κοστίσει 25
δισ. ευρώ, ποσό που η Τουρκία δεν
διαθέτει. Δεν είναι εύκολο να προ-

βλέψουμε σε βάθος χρόνου την έκβαση της στρατιωτικής επιχείρησης
της Τουρκίας. Τα πράγματα για τους
Κούρδους είναι πολύ δύσκολα, αφού
το πεδινό του εδάφους στην περιοχή
των επιχειρήσεων ευνοεί τα μηχανοκίνητα τμήματα της Τουρκίας
που υποστηρίζονται από ισχυρές
δυνάμεις πυροβολικού και αεροπορίας. Σε ό,τι αφορά εμάς υπάρχουν
πολλαπλά μαθήματα που θα πρέπει
να εξαχθούν. Τέτοιες στιγμές φαίνεται το θεσμικό κενό που η απενεργοποίηση του Γεωστρατηγικού
Συμβουλίου έχει δημιουργήσει.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.
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Δεν πείσαμε την Ευρώπη για την Τουρκία
Η πρώην ΥΠΕΞ Ερατώ Μαρκουλλή αναλύει τις κινήσεις της Άγκυρας και βάζει στο τραπέζι τα μέτρα αντίδρασης της Λευκωσίας
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Ελλείματα στα μέτρα αντίδρασης
της Λευκωσίας για τις τουρκικές προκλήσεις εντός της ΑΟΖ εντοπίζει η
Ερατώ Μαρκουλλή. Η πρώην ΥΠΕΞ,
σε συνέντευξή της στην «Κ», μιλά
για τις κινήσεις που έπρεπε να γίνουν
δηλώνοντας πως οι αντιδράσεις Γαλλίας και Ιταλίας δεν ικανοποιούν.
Τοποθετείται θετικά στις δηλώσεις
Πομπέο, ενώ θεωρεί πως η Λευκωσία
δεν έπεισε την Ε.Ε. για τα μέτρα
κατά της Τουρκίας.
–Η Τουρκία μετακίνησε ένα από
τα δύο γεωτρύπανά της σε αδειοδοτημένο τεμάχιο της ΑΟΖ. Μπορούσαν να είχαν γίνει προληπτικές
κινήσεις και αν ναι ποιες είναι
αυτές;
–Η Τουρκία εδώ και καιρό προειδοποιούσε ότι πέρα από τις έρευνες
θα προχωρούσε σε γεωτρήσεις. Αρχικά δεν διέθετε γεωτρύπανα, στη
συνέχεια όμως απέκτησε δύο που
διεξάγουν γεωτρήσεις σε περιοχές
της ΑΟΖ της ΚΔ, τις οποίες διεκδικεί
η Τουρκία ως δική της υφαλοκρηπίδα
ή σε τεμάχια που «αδειοδότησε»
στην TPAO το ψευδοκράτος. Θα
έπρεπε να είχαμε προβλέψει την πορεία που θα ακολουθούσε η Τουρκία
και να προχωρούσαμε πιο δυναμικά
τόσο προς την Ε.Ε. όσο και τον ΟΗΕ.
Άποψη είναι ότι για ένα τόσο σοβαρό
θέμα θα μπορούσαμε να είχαμε προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Δεν πρέπει να μας καταλαμβάνουν
φοβίες όταν πρόκειται για προάσπιση
των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων,
γιατί στη χειρότερη περίπτωση το
Συμβούλιο Ασφαλείας θα καλούσε
Τουρκία και Κύπρο, να προχωρήσουν
σε διάλογο για οριοθέτηση της ΑΟΖ
τους, κάτι που εμείς επιδιώκουμε,








Θα μπορούσε να κληθεί
ο Τούρκος πρέσβης
στο Παρίσι και στη Ρώμη
από τους Υπ. Εξωτερικών
για ένα ισχυρό διάβημα
προς την Άγκυρα.
ενώ η Τουρκία απορρίπτει. Με μια
πιο ευρεία εκστρατεία σε κράτη μέλη
της Ε.Ε., θα μπορούσαμε επίσης να
πετύχουμε μεγαλύτερη στήριξη και
επιβολή πιο αποτελεσματικών κυρώσεων.
–Η πρόκληση στρέφεται μόνο κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας
ή θέλει να δώσει και ένα μήνυμα
στις δύο εταιρείες;
–Η Τουρκία επιδιώκει να αμφισβητήσει στην πράξη τα κυριαρχικά
δικαιώματα της ΚΔ και να σφραγίσει
τις δικές της διεκδικήσεις και τα «δικαιώματα» των Τουρκοκυπρίων,
όπως απορρέουν από τις παράνομες
«αδειοδοτήσεις». Σφυγμομετρεί, επίσης, τις αντιδράσεις της διεθνούς
κοινότητας και των εταιριών για το
σχεδιασμό των περαιτέρω ενεργειών
της. Τέλος, επιδιώκει συμπερίληψη
του θέματος του φυσικού αερίου στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ
ταυτόχρονα δημιουργεί νέα τετελεσμένα για παρεμπόδιση των προσπαθειών για επίλυση του Κυπριακού. Στις εταιρείες το μήνυμα είναι
σαφές, ότι τα συμφέροντα τους διακυβεύονται με τις συνεργασίες τους
με την Κυπριακή Δημοκρατία.
–Τι όπλα έχει στα χέρια της η Κυπριακή Δημοκρατία να αντιδράσει;
Είναι αποτελεσματικά;
–Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως μικρό κράτος, δεν έχει τη δυνατότητα
αποτροπής των Τουρκικών παρα-

Οι μέχρι σήμερα αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελούν φραστι-

κές καταδίκες, με επιδερμικές, όμως, κυρώσεις», που δεν ενεργούν αποτρεπτικά, τονίζει στην «Κ» η Ερατώ Μαρκουλλή.
νομιών. Επομένως, μόνο με διπλωματικά μέσα μπορεί να κινηθεί. Ο
χώρος της Ε.Ε. θα μπορούσε να είναι
πιο αποτελεσματικός, αν γινόταν
έγκαιρα κατάλληλος σχεδιασμός και
εξασφαλιζόταν ουσιαστική στήριξη
από εταίρους μας. Οι μέχρι σήμερα
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελούν φραστικές καταδίκες, με επιδερμικές, όμως, κυρώσεις», που δεν ενεργούν αποτρεπτικά. Οι στοχευμένες κυρώσεις, δυστυχώς, δεν έχουν από τον Ιούλιο
προωθηθεί. Προφανώς, δεν φαίνεται
να έχουμε πείσει τους εταίρους μας
για τη σοβαρότητα της όλης κατάστασης και τον επηρεασμό ευρύτερων ευρωπαϊκών συμφερόντων από
τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας.
–Η Ε.Ε. μπορεί να είναι αποτελεσματική για άρση των παρανομιών
της Τουρκίας;

–Ασφαλώς, με πιο αυστηρές κυρώσεις που να στοχεύουν σε άτομα
και εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στην υλοποίηση των τουρκικών
ενεργειών. Υπενθυμίζω τις άμεσες
και ευρείες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ρωσία, για τις ενέργειές
της σε βάρος της Ουκρανίας. Επομένως, η Ε.Ε. μπορεί και επιβάλει
κυρώσεις, θα πρέπει όμως να πεισθεί
με τα επιχειρήματα και την όλη στάση μας ότι θα πρέπει να κινηθεί προς
αυτή την κατεύθυνση.
–Πώς είδατε τις αντιδράσεις των
δύο εταιρειών του τεμαχίου 7;
–Η TOTAL δεν αντέδρασε, ενώ
οι δηλώσεις του διευθυντή της ΕΝΙ
προκαλούν έντονες ανησυχίες, λαμβάνοντας υπόψη και τα διαδραματισθέντα τον Φεβρουάριο του 2018
στο τεμάχιο 3. Πρόκειται για δηλώσεις
που η Τουρκία θα τις ερμηνεύσει ως

ανοχή/αδυναμία και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
–Σε διπλωματικό επίπεδο η αντίδραση Γαλλίας και Ιταλίας ήταν
ικανοποιητική;
–Δεν ήταν ικανοποιητική, ιδιαίτερα λόγω του ότι εταιρείες τους
έχουν αδειοδοτηθεί από την ΚΔ για
διεξαγωγή ερευνών και γεωτρήσεων
σε τεμάχια της Κυπριακής ΑΟΖ. Πέρα
από φραστικές καταδίκες και έκφραση ανησυχίας, θα ανέμενα από
τις δύο χώρες να προβούν σε πιο
δραστικές ενέργειες για έκφραση
της έντονης αντίθεσής τους στις επιδρομικές ενέργειες της Τουρκίας.
–Πώς θα έπρεπε να είχαν κινηθεί
σε πολιτικό επίπεδο οι δύο χώρες
προς την Τουρκία;
–Θα μπορούσε, για παράδειγμα,
να κληθεί ο Τούρκος πρέσβης στο
Παρίσι και στη Ρώμη από τους Υπουργούς Εξωτερικών για ένα ισχυρό διάβημα προς την Άγκυρα, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο αυστηρότερων κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής
της, συνδράμοντας έτσι ενεργά στις
προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης. Δυστυχώς, δεν είδαμε κάτι
τέτοιο, παρά μόνο φραστικές καταδίκες μέσω ανακοινώσεων. Ως μόνιμο
μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας η
Γαλλία θα μπορούσε επίσης να δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά στο χώρο
του ΟΗΕ και να συνδράμει στις προσπάθειες της ΚΔ.
–Μετά και την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία τα της περιοχής
πέφτουν σε δεύτερη μοίρα κυρίως από πλευράς διεθνούς παράγοντα;
–Ήταν επόμενο η προσοχή της
διεθνούς κοινότητας να στραφεί
προς την αιμάσσουσα περιοχή των
επιδρομικών ενεργειών της Τουρκίας. Δυστυχώς, και σε αυτή την

περίπτωση, πέραν των φραστικών
καταγγελιών, δεν είδαμε ενέργειες
που να δράσουν αποτρεπτικά, κυρίως λόγω της στάσης των ΗΠΑ και
της Ρωσίας, που έστειλαν, μέσω και
του βέτο που άσκησαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, λανθασμένα μηνύματα στην Τουρκία, εξυπηρετώντας
η κάθε μια τα δικά της συμφέροντα.
Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν ένα
νέο επικίνδυνο πλαίσιο στρατηγικών
ισορροπιών στην περιοχή, που θα
εκτραχύνουν την συμπεριφορά της
Τουρκίας και θα μπορούσαν να αποτελέσουν την απαρχή νέων μετακινήσεων και συμμαχιών, που να
πλήξουν τα συμφέροντα της Κύπρου.
–Η τοποθέτηση των ΗΠΑ διά του
Μάικ Πομπέο στην Αθήνα πώς
μπορεί να ερμηνευθεί;
–Είναι θετική η φραστική καταδίκη και η δηλωθείσα πρόθεση για
λήψη διπλωματικών ενεργειών για
διασφάλιση ότι οι ενέργειες της Τουρκίας θα είναι νόμιμες! Είδαμε όμως,
λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, να
δίνεται το πράσινο φως από τον Πρόεδρο Τραμπ στον Πρόεδρο Ερντογάν
για εισβολή στην ΒΑ Συρία και αυτό
κατέρριψε το μύθο. Ο ΥΠΕΞ Πομπέο
ήταν, όμως, σαφής ότι οι ΗΠΑ θα
προστατέψουν τα αμερικανικά οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα, υπονοώντας τις δραστηριότητες της EXXON MOBIL στο τεμάχιο 10, το οποίο στην πραγματικότητα βρίσκεται εκτός των διεκδικήσεων της Τουρκίας.
–Η Τουρκία για τον οποιοδήποτε
λόγο μπορεί να εγκαταλείψει την
περιοχή έχοντας επενδύσει τεράστια ποσά για αγορά μέσων.
–Η Τουρκία θα συνεχίσει να επενδύει και να παρανομεί, για όσο καιρό
οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας παραμένουν επιδερμικές.
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Η ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Φεύγω από την ηγεσία του ΔΗΣΥ,
αλλά μένω δίπλα στο κόμμα
Τα δικαιώματα των ασθενών θα αποτελούν πυξίδα για το πώς θα ενεργώ, τονίζει η Ευρωπαία Επίτροπος

«Αφότου αναλάβω καθήκοντα ως
Ευρωπαία Επίτροπος, πρόθεσή μου
όντως είναι να παραιτηθώ από την
αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ. Αυτό,
όμως, δεν σημαίνει πως θα πάψω
να είμαι μέλος της πολιτικής μου
οικογένειας, τόσο σε κυπριακό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», αναφέρει στη συνέντευξή της στην
«Κ» η ορισθείσα Κύπρια Επίτροπος
Στέλλα Κυριακίδου, υπογραμμίζοντας πως θα κρατήσει την επαφή
της με την κυπριακή πραγματικότητα. Μιλάει για τις προκλήσεις
του χαρτοφυλακίου της και το κεφάλαιο των φυτοφαρμάκων, θέτοντας ως προτεραιότητα τη μείωση της εξάρτησης στα φυτοφάρμακα και τη χρήση εναλλακτικών,
λιγότερο ζημιογόνων ουσιών, τόσο
για τον άνθρωπο, όσο και για το
περιβάλλον. Επιβεβαιώνει τη φημολογία περί ύπαρξης προβλήματος
στην Κύπρο γύρω από την χρήση
των φυτοφαρμάκων.
–Η είδηση πως διεκδικείτε το
χαρτοφυλάκιο Υγείας, θεωρήθηκε για πολλούς στην Κύπρο
ένας εύκολος περίπατος δεδομένου και του ιστορικού σας
στον τομέα της υγείας. Είναι όντως ένα χαρτοφυλάκιο στα μέτρα
σας;
–Είναι σίγουρα ένα χαρτοφυλάκιο που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου. Έχω αφιερώσει πολλά χρόνια δουλειάς και προσφοράς στα
θέματα της δημόσιας υγείας στην
Κύπρο και τώρα έχω την μεγάλη
πρόκληση να συνεχίσω το έργο
αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Βέβαια, το χαρτοφυλάκιο της Υγείας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ
ευρύτερο και καλύπτει μια τεράστια
γκάμα θεμάτων. Από τη χρήση φυτοφαρμάκων και γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, την
τροφική αλυσίδα, μέχρι την υγεία
και την ευημερία των ζώων. Τα θέματα υγείας επεκτείνονται σε σχεδόν όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όπως οι προσωπικές επιλογές μπορούν να καθορίσουν την υγεία του καθενός, έτσι
και οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν την υγεία του γενικότερου
πληθυσμού, καθώς και κάθε πολίτη
ατομικά. Η υγεία και η τροφική
ασφάλεια είναι οι δύο όψεις του
ιδίου νομίσματος. Έχουμε σαφώς
καθήκον να διασφαλίσουμε ότι η
υγεία και η τροφική ασφάλεια είναι
στο επίκεντρο της δουλειάς μας.
Όχι μόνο στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, αλλά ως οριζόντια προτεραιότητα στο νέο κολλέγιο των
Επιτρόπων. Συνεπώς, οι προκλήσεις
είναι τεράστιες και θα χρειαστεί –
πιστεύω– σκληρή δουλειά για να
ανταποκριθούμε στους στόχους
που έχουμε θέσει.
–Η αυξημένη χρήση φυτοφαρμάκων αποτελεί ένα από τα κύ-

ρια ζητήματα που απασχολούν
διεθνείς οργανώσεις αλλά και
κράτη μέλη, καθώς θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία. Κατά την
ακρόαση, ευρωβουλευτές ζήτησαν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε;
–Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για
ένα από τα κορυφαία θέματα που
απασχολούν όχι μόνο διεθνείς οργανώσεις, αλλά και κράτη μέλη,
τον Ευρωπαίο πολίτη, και τον καθένα από εμάς. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, ως ενημερωμένοι πολίτες,
μάς τονίζουν διαρκώς τις ανησυχίες
τους για την αυξημένη χρήση φυτοφαρμάκων. Ας μην ξεχνάμε ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα από
τα πιο αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια
σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό ανά το

Είναι αποτέλεσμα ισχυρών ευέλικτων καθώς και
σωστά εφαρμοσμένων
κανόνων η υγεία και η
ασφάλεια των τροφίμων.
παγκόσμιο. Ταυτόχρονα, έχει μεγάλη σημασία να παρακολουθούμε
στενά την εφαρμογή του, αλλά και
εκεί που προκύπτουν νέα επιστημονικά στοιχεία, να το αναθεωρούμε, να το βελτιώνουμε και να
το ανανεώνουμε. Μία από τις βασικές μου προτεραιότητες θα είναι
η μείωση της εξάρτησης στα φυτοφάρμακα και η χρήση εναλλακτικών, λιγότερο ζημιογόνων ουσιών, τόσο για τον άνθρωπο, όσο
και για το περιβάλλον. Όπως έχετε
άλλωστε δει πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
οποίο ήδη είχα θέσει ψηλά στην
ατζέντα των προτεραιοτήτων μου,
μέσω του προγράμματος που κατέθεσα.

Η χρήση φυτοφαρμάκων
–Στην Κύπρο υπάρχουν δημοσιεύματα που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα φυτοφάρμακα. Γίνεται όντως αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων;
Τίθεται ζήτημα γκρίζας ζώνης
εξαιτίας των Κατεχομένων;
–Το ζήτημα αυτό είναι εις γνώση μου, τόσο σε ό,τι αφορά την
Κύπρο, καθώς επίσης και άλλα
κράτη μέλη. Η πλήρης εφαρμογή
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι
εξαιρετικά σημαντική για όλους
ανεξαιρέτως τους Ευρωπαίους πολίτες, αφού αφορά και αγγίζει άμεσα την υγεία όλων μας. Σε σχέση
με τα Κατεχόμενα υπάρχει ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής,

ΝΤΕΜΗΣ ΣΕΙΡΑΝΙΔΗΣ

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ως Επίτροπος Υγείας, στόχος μου είναι να είμαι κοντά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες – πόσω μάλλον στους πολίτες
της ίδιας μου της χώρας. Συνεπώς, σίγουρα θα είμαι σε επαφή και με την κυπριακή πραγματικότητα, λέει στη συνέντευξή της στην «Κ» η Στέλλα Κυριακίδου.

Τεχνοκράτες στο καμπινέ του Υγείας
–Ποιοι θα απαρτίζουν την ομάδα σας
και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν;

–Σημαντικό για μένα είναι η ομάδα
μας να απαρτίζεται από άτομα τα
οποία να κατέχουν εμπειρογνωμοσύνη αλλά και τεχνογνωσία σε μια
σειρά θεμάτων της ευρωπαϊκής
πολιτικής ατζέντας, ιδιαίτερα αν
λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι
το χαρτοφυλάκιο που μας έχει
ανατεθεί καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Ζητήματα, τα
οποία ενώ μπορεί να φαίνονται τεχνοκρατικής φύσεως, αποκτούν
αστραπιαία τεράστια πολιτική σημασία, ένεκα του γεγονότος ότι αγ-

ο οποίος ρυθμίζει τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους για τα προϊόντα που περνούν στις ελεύθερες
περιοχές. Από τον μελλοντικό μου
ρόλο ως Επιτρόπου θα παρακολουθώ στενά τα θέματα ασφάλειας
των τροφίμων και την εφαρμογή

γίζουν άμεσα την καθημερινότητα
του κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Είναι
επόμενο λοιπόν η ομάδα που δημιουργούμε να είναι σε θέση να συνδυάζει την τεχνογνωσία με την πολιτική οξυδέρκεια. Μεγάλη σημασία έχει πιστεύω επίσης να γίνεται
ομαδική, συλλογική δουλειά. Αυτή
για μένα ήταν πάντοτε η δική μου
θέση απέναντι στα πράγματα, αν
θέλει κάποιος να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

–Έχετε αναφέρει πως θα παραιτηθείτε
από την αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ στο
ενδεχόμενο διορισμού σας. Τελειώνει
έτσι και η επαφή με την κυπριακή
των ευρωπαϊκών κανόνων ως μια
προτεραιότητα. Η εμπιστοσύνη
των πολιτών εξαρτάται από το πόσο κοντά τους αισθάνονται την
παρουσία και την προστασία της
Ευρώπης σε αυτά τα ζητήματα της
καθημερινής τους ζωής.

πολιτική πραγματικότητα;

–Αφότου αναλάβω καθήκοντα ως
Ευρωπαία Επίτροπος, πρόθεσή
μου όντως είναι να παραιτηθώ
από την αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ.
Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα
πάψω να είμαι μέλος της πολιτικής μου οικογένειας, τόσο σε κυπριακό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως Επίτροπος Υγείας, στόχος μου είναι να είμαι κοντά σε
όλους τους Ευρωπαίους πολίτες –
πόσω μάλλον στους πολίτες της
ίδιας μου της χώρας. Συνεπώς, ναι
σίγουρα θα είμαι σε επαφή και με
την κυπριακή πραγματικότητα.
–Η Κομισιόν έχει θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση
του Καρκίνου. Είστε έτοιμη να
τα βάλετε με μεγάλα οικονομικά
συμφέροντα και βιομηχανίες
στη μάχη κατά του καρκίνου
και για την εύκολη πρόσβαση

των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;
–Ο καρκίνος είναι η δεύτερη
πιο συχνή αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας στους τέσσερεις θανάτους το 2015 π.χ. οφειλόταν στον καρκίνο. Είναι, λοιπόν,
απολύτως φυσιολογικό να βρίσκεται
στην κορυφή της ευρωπαϊκής
ατζέντας για την επόμενη πενταετία. Επιπλέον, η εύκολη πρόσβαση
των πολιτών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι βασικό αλλά
και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη και ασθενή. Για
εμένα προσωπικά είναι εξαιρετικά
σημαντικό το γεγονός ότι η νεοεκλεγείσα πρόεδρος Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν έχει βάλει στις κορυφαίες προτεραιότητες της νέας Κομισιόν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική
Καταπολέμησης του Καρκίνου. Για
να το πετύχουμε αυτό, αλλά και
για να αναπτύξουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Στρατηγική, είναι απαραίτητο να εργαστούμε με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Να μην ξεχνάμε, επίσης, ποτέ ότι όσον αφορά
τον καρκίνο, η πρόληψη είναι η
καλύτερη θεραπεία. Δεν περισσεύει
κανείς στον αγώνα κατά του καρκίνου, μια ασθένεια που οφείλουμε
να αντιμετωπίσουμε σε όλα της τα
στάδια. Από τη διάγνωση, μέχρι
τη θεραπεία και την ανακουφιστική
φροντίδα. Για μένα τα δικαιώματα
των ασθενών και η προστασία αυτών των δικαιωμάτων, θα είναι
πάντα η πυξίδα, βάσει της οποίας
θα αποφασίζω και θα ενεργώ ως
Επίτροπος Υγείας.
–Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει
να είναι η θέση της Ε.Ε. στις
απαιτήσεις των ΗΠΑ και Βρετανίας (εκτός Ε.Ε,) για να εισάγονται στην Ευρώπη τρόφιμα
χαμηλότερων ποιοτικών απαιτήσεων;
–H υγεία και η ασφάλεια των
τροφίμων μας στην Ευρώπη δεν
είναι διαπραγματεύσιμες. Επίσης,
δεν επιτυγχάνονται τυχαία. Είναι
αποτέλεσμα ισχυρών ευέλικτων,
καθώς και σωστά εφαρμοσμένων
κανόνων. Σε όλες μας τις εμπορικές
συμφωνίες, η διατήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας
είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτά τα
ζητήματα, ειδικά όταν τα τρόφιμα
έχουν προέλευση εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επίσημοι
έλεγχοι ολόκληρης της τροφικής
αλυσίδας, που διεξάγονται με ευθύνη των κρατών μελών μας, είναι
αναπόσπαστο μέρος της τροφικής
ασφάλειας –τόσο για το φαγητό
που παράγεται στην Ευρώπη, όσο
και όταν αυτό εισάγεται. Οφείλουμε,
λοιπόν, να αρθούμε στο ύψος των
απαιτήσεων των πολιτών μας. Χωρίς την εμπιστοσύνη των πολιτών
μας, η εσωτερική μας αγορά δεν
μπορεί να λειτουργήσει.

ΑΡΘΡΟ / Της δρος ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ε

δώ και χρόνια, η Τουρκία θέλει να πραγματοποιήσει την
συγκεκριμένη επίθεση στη
Συρία. Η Τουρκία με αυτή την κίνηση, που μάλιστα την ονόμασε
«Πηγή της Ειρήνης», αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή και
θέλει να ματαιώσει κάθε κίνδυνο
δημιουργίας Κουρδικού Κράτους,
που θα μπορούσε να ξεκινά από
το Βόρειο Ιράκ (Μοσούλη), θα συνδεόταν με τα επίσης κουρδικά εδάφη εντός της Τουρκίας και θα μπορούσε να φτάνει μέχρι και την Μεσόγειο, από την οποία θα διοχετεύονταν τα πετρέλαια των Κούρδων. Τώρα, τα πετρέλαια θα μπορούν να διοχετευτούν μόνο μέσω
Τουρκίας.
Στόχος της Τουρκίας είναι να

Γενοκτονία του κουρδικού λαού
εγκαταστήσει τώρα στα εδάφη που
θα καταλάβει, εποίκους, πραγματοποιώντας μία γενοκτονία του
κουρδικού λαού. Επίσης, θα πρέπει
να θεωρείται βέβαιο ότι θα διατηρεί
εκατομμύρια προσφύγων στα εδάφη αυτά, τα οποία θα διοχετεύει
προς την Ευρώπη, όποτε θέλει να
ασκήσει πίεση ή όποτε θέλει να
παίξει το παιχνίδι του εκβιασμού
και της κυριαρχίας.
Όλα αυτά γίνονται με την ανοχή
των υπερδυνάμεων, της Ρωσίας
που δήλωσε ότι δεν θα λάβει θέση
αλλά και τις συγκεχυμένες θέσεις
του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά
φάνηκε να αφήνει ελεύθερο το πεδίο στην Άγκυρα, όμως αργότερα
φάνηκε να άλλαξε γνώμη, κυρίως

όταν είδε τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας του, ακόμα και
από το δικό του κόμμα. Εκτιμώ ότι
ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει κι άλλες
κινήσεις υπαναχώρησης από την
αρχική του θέση, ο οποίος σε μια
προεκλογική επίδειξη πυγμής υπέρ
των Αμερικανών στρατιωτών είπε
ότι θα φύγουν από τη Συρία και θα
σταματήσουν να πολεμούν σε πολέμους που δεν είναι δικοί τους,
αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις
μετέπειτα αντιδράσεις έκανε νέες
δηλώσεις όπου είπε ότι αν περάσουν οι Τούρκοι τις κόκκινες γραμμές και εξοντώσουν πληθυσμούς
και μειονότητες θα καταστρέψει
την Τουρκική οικονομία.
Η Τουρκία, με αυτή την επίθεση,
εκτιμά ότι θα ανεβάσει το κύρος

της ως περιφερειακή υπερδύναμη,
εκτείνοντας τον άξονα επιρροής
της προς τις ισλαμικές χώρες, στις
εμπλεκόμενες χώρες αλλά και προς
την Ευρώπη και την Ασία. Αυτή
όμως, είναι μία λανθασμένη προσέγγιση εκ μέρους τους. Ο λόγος
είναι ότι ο πόλεμος αυτός δεν θα
είναι μία εύκολη υπόθεση για την
Τουρκία. Οι Κούρδοι δεν είναι λαός
που παραδίδονται. Έχουν μάθει
σε κάθε επίθεση να ενώνονται και
να δυναμώνουν, όπως είδαμε παλαιότερα και στο Κομπάνι. Έχουν
μάθει να μη λυγίζουν και για χρόνια
γνωρίζουν ποιος είναι ο εχθρός
και εκπαιδεύονται γι’ αυτό τον πόλεμο.
Οι Κούρδοι, σε αυτό το στάδιο,
εξωθούνται να συμμαχήσουν με

τον Άσσαντ, ο οποίος θα είναι πρόθυμος να υπερασπιστεί ξανά την
πατρίδα αλλά και τους Κούρδους
συμπατριώτες του. Επιπλέον, αναμένεται οι σύμμαχοι μας, κυρίως
το Ισραήλ, να υποβοηθά υπόγεια
τους Κούρδους, όπως έπραξε και
στο παρελθόν.
Η Τουρκία πραγματοποιεί τώρα
μία επιχείρηση με πολλές προβλεπόμενες απώλειες, όπως έγινε και
με την Αμερική και το Βιετνάμ,
αλλά και τη Ρωσία με το Αφγανιστάν, που παρόλο που υπερείχαν
στρατιωτικά, οι απώλειες που είχαν,
έμψυχες και άψυχες, ήταν πολύ
οδυνηρές.
Η επίθεση αυτή πλήττει άμεσα
την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ενώ
εκεί που όλοι οι λαοί ήταν οργα-

νωμένοι στον αγώνα ενάντια στον
ISIS, βρίσκονται σήμερα προ τετελεσμένων που δημιουργεί η Τουρκία, με νέες προσφυγικές ορδές
προς την Ευρώπη και ένα αμφίβολο
μέλλον για τον πυρήνα των μαχητών του Ισλαμικού κράτους που
κρατιούνται αυτή τη στιγμή εκεί.
Αναμένουμε τώρα, να δούμε πόσο έτοιμος είναι ο κουρδικός λαός
να αντιμετωπίσει μία τέτοιας έντασης επίθεση από τη Τουρκία, με
πόσες χαμένες ανθρώπινες ζωές
θα λήξει ο πόλεμος αυτός, αλλά και
πώς θα διαμορφωθεί το νέο ισοζύγιο
δυνάμεων στην ήδη επιβαρυμένη
περιοχή.

H δρ Ελένη Σταύρου είναι βουλευτής
ΔΗΣΥ Λεμεσού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

11

Και ύστερα λένε πως μόνο οι Τούρκοι δεν έχουν μπέσα
Τι κόμισε ο Δένδιας;

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τώρα πρέπει να είμαστε ήσυχοι ή να ανησυχούμε από το ταξίδι αστραπή του ΥΠΕΞ
της Ελλάδας, Νίκου Δένδια στη Λευκωσία
μόλις ο Μάικ Πομπέο πήρε το αεροπλάνο
της επιστροφής; Επίσημα αποδόθηκε στο
τετριμμένο, περί συντονισμού Αθηνών –
Λευκωσίας. Ανεπίσημα αυτό που λέγεται είναι πως ο Έλληνας Υπουργός μετέφερε μήνυμα του Αμερικανού ομολόγου του, στη
Λευκωσία. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως, τα μαντάτα που κομίζονται δεν είναι
ευχάριστα. Αν κρίνουμε από τα πρόσωπα
που συνόδευαν τον κ. Δένδια, πως αναχώρησε από Αθήνα το απόγευμα Δευτέρας και
επέστρεψε το βράδυ της ίδιας μέρας, η συνάντηση στο κυπριακό ΥΠΕΞ κράτησε πάνω
από δυο ώρες, συν μια ώρα κατ’ ιδίαν συνάντηση με Αναστασιάδη, τότε κάτι σημαντικό είχε στις αποσκευές του ο Έλληνας
ΥΠΕΞ. Διαφορετικά θα μπορούσε να αναμένει τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
με τον Νίκο Αναστασιάδη στο Κάιρο, την
επομένη.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πρώτα έδωσε
το ΟΚ στον Ταγίπ Ερντογάν να σφάξει
τους Κούρδους συμμάχους του, μετά
τον προειδοποίησε ότι θα του καταστρέψει την οικονομία, εάν ξεπεράσει
τα όρια στη σφαγή και στο τέλος θυμήθηκε ότι οι Κούρδοι δεν ήταν σύμμαχοί
τους στην απόβαση της Νορμανδίας το
1944. Αν έχεις τέτοιους φίλους τι να
τους κάνεις τους εχθρούς.

••••

Το πράσινο φως

Απορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ άναψε το πράσινο φως στον Ερντογάν χωρίς παζάρια; Τον
έκανε Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη και ο Νετανιάχου παρακολουθεί εκ του μακρόθεν, δίνοντας σιωπηλά πόντους στον ορκισμένο εχθρό του, ή μήπως ο Τραμπ πήρε ανταλλάγματα από τον τούρκο πρόεδρο για λογαριασμό
του ισραηλινού προέδρου, στα της ανατολικής Μεσογείου που αγγίζουν και την Κύπρο;
Γιατί στο παζάρι ακούγεται πως ο Δένδιας για
αυτό ήλθε άρον-άρον στη Λευκωσία. Πάντως, εδώ κάποιοι ήδη στοιχηματίζουν πως η
επόμενη φυγή τουρκικού γεωτρύπανου θα
συμπέσει, όλως τυχαίως, με το επικείμενο
ραντεβού για το Κυπριακό, εκτός Κύπρου.
Όπως όταν έφυγε το «Γιαβούζ» από την Καρπασία, πριν τη Γενική Συνέλευση και επέστρεψε μετά το πέρας αυτής.

Μακρόν που πήρε και τηλέφωνο τον Νίκο
Αναστασιάδη να του συμπαρασταθεί, φώναξε τον τούρκο πρέσβη στο Παρίσι να του
σφυρίζει δυο «γαλλικά»;

••••

Λίφτινγκ με δόσεις

••••

Από λόγια…

«Νικ (Δένδιας) ευτυχώς που ο Μάικ (Πομπέο) στην Αθήνα δεν είπε ότι θα διώξουν τους τούρκους από την ΑΟΖ. Το «Γιαβούζ» θα έκανε γεωτρήσεις στο Τρόοδος».

Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
να καθαρίσει για μας με τους Τούρκους. Στα
λόγια όλοι είναι Κύπριοι, όπως είπε ο συμπαθής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Όταν έρχεται η
ώρα των έργων όλοι το παίζουν κινέζοι. Η
Κυπριακή Διπλωματία, την ερχόμενη εβδομάδα θα κινηθεί στο μοτίβο της ρουμάνικης
προεδρίας. Να επαναβεβαιωθούν τα μέτρα
που ετοιμάσθηκαν από την Κομισιόν τα
οποία ωστόσο στη συνέχεια αγνοούνται. Άντε να προσθέσουν και άλλα δυο. Αλήθεια ο

Δυο σενάρια κυκλοφορούν στο πολιτικό
παζάρι, για τον επερχόμενο κυβερνητικό
ανασχηματισμό, και τα δυο αφορούν το πότε
από πλευράς χρόνου και όχι προσώπων. Το
πρώτο θέλει το φρεσκάρισμα στα υπουργεία Παιδείας και Μεταφορών να είναι προ
το πυλών, η δε τοποθέτηση νέου υπουργού
Οικονομικών να μετατίθεται για τον ερχόμενο Δεκέμβριο, μετά τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Εάν επιβεβαιωθούν τα όσα λέγονται για τον ΥΠΟΙΚ, το δεύτερο σενάριο
δίνει πιθανότητες ο ανασχηματισμός στο σύνολό του, να καθυστερήσει για δυο περίπου

μήνες και να γίνει μια και καλή. Ούτως η άλλως οι δυο, υπό αναδόμηση Υπουργοί Χαμπιαούρης και Αναστασιάδου, έχουν συμπληρώσει το 18μηνο προκειμένου ο χρόνος θητείας τους, στη κυβέρνηση να τους καταστήσει δικαιούχους υπουργικής σύνταξης.

••••

Πονοκέφαλοι

Το Προεδρικό θέλει να χρησιμοποιήσει συναγερμικά στελέχη στη κυβέρνηση, αυτό
που δεν είναι βέβαιο είναι εάν η Πινδάρου
μπορεί να ικανοποιήσει τα θέλω του «λόφου». Και εξηγούμαστε, όπως λέει πηγή
κοντά στο κυβερνητικό κόμμα. Αν επιβεβαιωθούν τα ονόματα προς υπουργοποίηση
(Νίκου Τορναρίτη και Νίκου Νουρή), το κόμμα θα αντιμετωπίσει πρακτικά προβλήματα
στην ομάδα που πλαισιώνει την ηγεσία του
κόμματος. Ως παράδειγμα δίδεται η κένωση

της θέσης του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος εάν ο Νίκος Τορναρίτης
μετακινηθεί στο υπουργείο Παιδείας.

••••

Οι νουθεσίες για LNG

Λέγεται ευρέως στα πηγαδάκια των Βρυξελλών, μετά το τουρκικό ντου στην κυπριακή ΑΟΖ. Η μεγάλη εικόνα των προκλήσεων
δεν είναι άλλη από το να βάλει η Τουρκία χέρι στους ενεργειακούς διαδρόμους προς Ευρώπη, λες και δεν μας φθάνουν μόνο οι Ρώσοι. Στις Βρυξέλλες εκτιμούν πως τα τουρκικά όνειρα ξεκινούν από τους αγωγούς των
κοιτασμάτων Αζερμπαϊτζάν και Τουρκμενιστάν και επεκτείνονται στην ανατολική Μεσόγειο με έναν αγωγό από τα κοιτάσματα,
κυπριακά και μη, μέσα από την Τουρκία για
Ευρώπη. Στη λογική αυτή η συστάσεις που
γίνονται προς την κυπριακή πλευρά αναδει-

κνύουν την εναλλακτική επιλογή δημιουργίας υποδομών υγροποίησης Φυσικού Αερίου (LNG) επί κυπριακού εδάφους.

••••

Αναζητείται Ιεράρχης

Τέσσερις μήνες, η Χωρεπισκοπή Αρσινόης
παραμένει χωρίς ποιμενάρχη. Από τη φυγή
του πρώην Αρσινόης και νυν μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριου, έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυστηρά ομιλούντες και με
βάση το Καταστατικό της Εκκλησίας, ο οικείος μητροπολίτης Γεώργιος θα έπρεπε μέσα σε διάστημα σαράντα ημερών να είχε
αποφασίσει για τον διάδοχο του Νεκταρίου
και βοηθό του. Πηγές από την Πάφο λένε ότι
ουδείς γνωρίζει πότε ο Γεώργιος θα το αποφασίσει. Σκέψεις για κατάργηση της θέσης
δεν γίνονται επ’ ουδενί. Εξάλλου, όπως ορθώς σημείωνε εκκλησιαστική πηγή εκ Πάφου, θα αποτελούσε και ασέβεια προς τον
νυν αρχιεπίσκοπο ο οποίος προχώρησε στη
σύσταση της Χωρεπισκοπής Αρσινόης.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Φουστανελάδες - Φραγκοφορεμένοι: ο νιοστός γύρος
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

χές του Διαφωτισμού.

Ο ήλιος και το τσίπουρο είναι οι πα-

ράγοντες που εμποδίζουν τη θεσμοθέτηση της ψήφου των ομογενών. Μιλώ μεταφορικά, αλλά δεν
αστειεύομαι καθόλου και θα το
αποδείξω.

Η αντίθεση και συχνά η σύγκρουση

Ας αναρωτηθούμε, πρώτα, για ποιο

λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται τόσο πολύ
την ψήφο των ομογενών. Διότι φόβος είναι το αίσθημα που εκφράζεται πίσω από αστείες θέσεις που
υιοθετούν οι εκπρόσωποί του, προκειμένου να εμποδίσουν τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Είναι θλιβερό και γελοίο να τους ακούς να
ισχυρίζονται ότι, εφόσον στην Ελλάδα ισχύει το δίκαιο του αίματος, η
θεσμοθέτηση της ψήφου των ομογενών θα επιτρέψει σε ανθρώπους
«που δεν έχουν πατήσει το πόδι
τους στην Ελλάδα» (διατύπωση του
Δ. Τζανακόπουλου) να ψηφίζουν.
Είναι και κατάφωρα ψευδές, επίσης, διότι έχει γίνει σαφές ότι δεν
μιλούμε για αναγνώριση εκλογικού
δικαιώματος σε ανθρώπους που
δεν το είχαν, αλλά για διευκόλυνση
άσκησης του δικαιώματος από ανθρώπους που ήδη το έχουν. Το ζήτημα αφορά μόνον όσους έχουν
ΑΦΜ, διατηρούν περιουσία στην
Ελλάδα και πληρώνουν φόρους.

Μιλώ συγκεκριμένα για φόβο του

ΣΥΡΙΖΑ, επειδή εκτός από ανοησίες
και ψεύδη, η υπόθεση αυτή τους
φέρνει στην κατάσταση να παίρνουν
θέσεις, οι οποίες (φαινομενικά τουλάχιστον) είναι ασύμβατες με ένα
κόμμα της υποτιθέμενης δημοκρατικής Αριστεράς, όπως η θεσμοθέτηση ψήφων δύο κατηγοριών, την
οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ: της κανονικής για τους εντός Ελλάδος και της
συμβολικής (της τζούφιας, αν προτιμάτε) για τους εκτός Ελλάδος.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Για να καταλάβουμε τι τρομοκρατεί

τόσο τον ΣΥΡΙΖΑ με την υπόθεση
αυτή, πρέπει πρώτα να δούμε τι αντιπροσωπεύουν εκείνοι που θα
ευεργετηθούν από το μέτρο. Κατά
κύριο λόγο, είναι εκείνοι που επέλεξαν να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά στο εξωτερικό και όχι μόνο κατά την περίοδο της κρίσης ή
εξαιτίας της. Πρόκειται για ανθρώπους που έφυγαν, επειδή την πρόοδό τους εμπόδιζαν οι βαθύτεροι
λόγοι που προκάλεσαν την κρίση
προτού ακόμη αυτή εκδηλωθεί. Είναι εκείνοι που δεν φοβούνται την
αξιοκρατία, δεν φοβούνται να μετρηθεί η αξία τους έναντι των άλ-

λων. Είναι εκείνοι που δεν θέλουν
να εξαρτώνται από το κράτος-πατερούλη και τολμούν να επεκτείνουν
τους ορίζοντες του κόσμου τους. Είναι, με άλλα λόγια, οι αντίπαλοι του
ΣΥΡΙΖΑ. Οχι απαραιτήτως πολιτικά,
γιατί πολλοί από αυτούς είναι κεντροαριστεροί· είναι αντίπαλοί του
πολιτισμικά.
Ας θυμηθούμε, λ.χ., την πολιτική

τους στην Παιδεία, που αποσκοπούσε στην απομόνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και ιδίως των ΑΕΙ
από τη διεθνή πραγματικότητα. Να,
λοιπόν, γιατί η πολιτική αποκλεισμού του πιο δυναμικού τμήματος

του πληθυσμού από την άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος είναι μια
πολιτική συμβατή εντέλει με τον
ΣΥΡΙΖΑ και τις αντιλήψεις της Αριστεράς περί κοινωνικής μηχανικής.
(Συνιστά μάλιστα απόδειξη εκδημοκρατισμού της Αριστεράς, διότι ενώ
κάποτε τους κοινωνικούς αντιπάλους τους σκότωνε, τώρα απλώς
τους εμποδίζει να ψηφίζουν…)
Αν εξετάσουμε το θέμα υπό το πρίσμα της επερχόμενης επετείου των
200 ετών από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, οι λόγοι για τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ αποστρέφεται την
ιδέα της ψήφου των ομογενών δεν

διαφέρουν πολύ από τους λόγους
για τους οποίους οι φουστανελάδες
οπλαρχηγοί εχθρεύονταν και ανταγωνίζονταν τους φραγκοφορεμένους πολιτικούς. Οι μεν εκπροσωπούσαν τις εγχώριες πολιτικές παραδόσεις –τη «σχολή του Αλή Πασά», όπως το λέω εγώ. Ηθελαν μια
Ελλάδα ελεύθερη από οθωμανούς,
αλλά μοιρασμένη σε αυτόνομες
επαρχίες-καπετανάτα, υπό την απόλυτη κυριαρχία των ιδίων. Οι δε εκπροσωπούσαν τις ιδέες του εκσυγχρονισμού κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ήθελαν μια Ελλάδα ελεύθερη, αλλά οργανωμένη ως σύγχρονο κράτος, σύμφωνα με τις αρ-

ανάμεσα στα συμφέροντα και στις
επιδιώξεις αυτών των δύο τάσεων,
είναι, νομίζω, ένα από τα κύρια
ρεύματα που διατρέχουν τη σύγχρονη Ιστορία μας, ξεκινώντας από
τον πρώτο Εμφύλιο του 1824 και
φθάνοντας αισίως μέχρι τον πρόσφατο διχασμό μεταξύ μνημονιακών και αντιμνημονιακών. Δείτε πόσο καίρια το θέτει ο σημαντικός ελληνιστής Ρόντερικ Μπίτον, στο βιβλίο του «Byron’s War: Romantic
Rebellion, Greek Revolution»: «Είναι ένας φόβος (σ.σ.: αναφέρεται
στον φόβο των οπλαρχηγών για
τους φραγκοφορεμένους) που
έκτοτε στοιχειώνει την ελληνική
κοινωνία και την πολιτική ζωή – και
τα γεγονότα έχουν συχνά αποδείξει
ότι δεν ήταν αβάσιμος. Πράγματι, η
δυσπιστία έναντι των ξένων συμφερόντων και ακόμη περισσότερο
έναντι εκείνων των συμπατριωτών
τους που υποτίθεται ότι έχουν ξεπουληθεί σε αυτά, έχει συμβάλει
πιθανόν περισσότερο από oποιoνδήποτε άλλον μεμονωμένο παράγοντα για να εμποδίσει την ανάπτυξη και την αυτοπεποίθηση του ελληνικού κράτους».

Ο φόβος που περιγράφει ο Μπίτον

είναι ακριβώς ο φόβος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο φόβος για τον οποίον δεν θέλει
την ελληνική κοινωνία να ανοίξει
και πέρα από τον «ήλιο και το τσίπουρο». Παρότι αυτά τα δύο δεν θα
μας τα πάρουν ποτέ – για να συμφωνήσω και εγώ μία φορά, επιτέλους, με κάτι που έχει πει ο Τσίπρας.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr

12

l

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Στις παρυφές
του 700 π.Χ.

Χουβαρντάς
ο Θεός

Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληροί
ένας άνθρωπος για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλων ανθρώπων; Θα πρέπει
να εντέλλεται να εκπληρώσει συγκεκριμένη
αποστολή και μάλιστα ενδεχομένως να
καθορίζονται και συγκεκριμένες πράξεις
και τακτικές προς αυτό. Το πλέον σημαντικό, όμως,
είναι ότι ο αντιπρόσωπος/εντολοδόχος είναι ανά πάσα
στιγμή ανακλητός, εφόσον ο εντολέας το αποφασίσει.
Βρίσκεται υπό τον συνεχή έλεγχο του εντολέα του και
μπορεί να φέρει υποχρέωση προς αποζημίωση του εντολέα του, αν οι πράξεις του αντιπροσώπου/εντολοδόχου
προκαλέσουν βλάβη και ζημιά στον εντολέα. Ποιος
μπορεί να ισχυριστεί σοβαρά σήμερα στο πολιτικό μας
σύστημα ότι μιλά εξ ονόματος της κοινωνίας ως αντιπρόσωπος της σύμφωνα με τον ορισμό όπως τέθηκε
πιο πάνω; Σήμερα στον δυτικό κόσμο έχουμε φιλελεύθερες ολιγαρχίες σε ένα προ αντιπροσωπευτικό σύστημα,
ζούμε στην εποχή του Δράκοντα και είμαστε πολιτικά
στις παρυφές του 700 π.Χ.
Το 700 π.Χ. στην αρχαία Αθήνα ολόκληρο το πολιτικό
σύστημα ανήκε εξ ολοκλήρου στην ολιγαρχία που το
έλεγχε και η κοινωνία δεν συμμετείχε θεσμικά, αλλά
λειτουργούσε ως ιδιώτης. Επίσης, υπήρχε η δανειοδότηση
υπό τον όρο της υποθήκευσης της ατομικής σου ελευθερίας! Σήμερα βρισκόμαστε επακριβώς σε αυτό το
ιστορικό σημείο! Ιδιώτες χωρίς θεσμικό ρόλο φορτωμένοι
με δάνεια που υποθηκεύουν την ατομική μας ελευθερία.
Τι είναι αυτό που καθιστά όλους εμάς σήμερα ανελεύθερους και ανήμπορους να γίνουμε πολίτες; Μα φυσικά
η οικονομική μας εξάρτηση, τα ατέρμονα ατελείωτα
οικονομικά βάρη, τρέχουμε γύρω από την ουρά σε ένα
φαύλο κύκλο που δεν τελειώνει ποτέ. Η Σεισάχθεια
ήταν ένα τεράστιο βήμα προς τη Δημοκρατία. Ο Σόλων
δεν καθιέρωσε τη Δημοκρατία αλλά την αντιπροσώπευση.
Η κοινωνία πλέον ήταν εντολέας και το πολιτικό προσωπικό ο εντολοδόχος που εκτελούσε τις εντολές του
Δήμου, που δεν ήταν πια ιδιώτης αλλά πολίτης. Το πολιτικό προσωπικό ήταν υπό τον άμεσο έλεγχο του Δήμου
που μπορούσε ανά πάσα στιγμή να τον ανακαλέσει να
τον ελέγξει, να τον δικάσει, να τον τιμωρήσει! Αυτή
ήταν η αντιπροσώπευση! Ακόμα και αυτό το κορυφαίο
πολιτικό σύστημα σε μεγάλο βαθμό αυτοκυβέρνησης,
όμως, δεν είχε ολοκληρωθεί. Έτσι φτάνουμε στον Κλεισθένη και στο 500 π.Χ. όταν ο Δήμος πλέον ενδύθηκε
την καθολική ελευθερία με πρώτιστη την πολιτική,
αφού κατέκτησε την κοινωνική και την ατομική ήδη!
Πλέον, όλες οι αρμοδιότητες ανεξαιρέτως ασκούνταν
από τον Δήμο, οι πολίτες αποφάσιζαν για όλα! Οι δικαστές
ήταν πολίτες που διορίζονταν με κλήρο, οι οποίοι πληρώνονταν για τις υπηρεσίες τους! Καθιερώθηκε η
πολιτική μισθοφορία, δηλαδή πληρώνονταν για να είναι
πολίτες και να συμμετέχουν στις συνελεύσεις του Δήμου.
Από το ιδεώδες της δουλείας περάσαμε στο ιδεώδες
της σχόλης. Δηλαδή στο δεδομένο ότι όταν ζεις για να
δουλεύεις δεν μπορείς να είσαι εκ των πραγμάτων
πολίτης επί της ουσίας! Τότε φυσικά υπήρχε η ώνια
εργασία, δηλαδή οι δούλοι παρήγαγαν, σήμερα πολύ
εύκολα μπορεί η παραγωγή να αντικατασταθεί από τις
μηχανές και την ίδια την τεχνολογία. Σήμερα βρισκόμαστε
στο 700 π.Χ. και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Η κοινωνία
δεν λαμβάνει μέρος σε καμιά διαδικασία λήψης των
αποφάσεων. Δεν έχουμε απολύτως κανένα θεσμικό
ρόλο. Τι μπορώ να κάνω εγώ, εσύ ή οποιοσδήποτε υπήκοος αυτού του κράτους για να τους εξαναγκάσω να
εφαρμόσουν το νόμο; Τίποτα απολύτως. Δεν έχω απολύτως κανένα θεσμικό ρόλο παρέμβασης ακόμα και
όταν παραβιάζεται ασύστολα μπροστά στα μάτια μας
διαπιστωμένα από ένα αρμόδιο κρατικό όργανο. Είναι
δυνατή σήμερα η κατευθείαν μετάβασή μας στη Δημοκρατία, η οποία απαιτεί ελεύθερους πολίτες, οι οποίοι
κατέχουν την καθολική ελευθερία και φυσικά όχι απλά
δεν έχουν οικονομικές εξαρτήσεις αλλά να πληρώνονται
για να ασκούν τα πολιτικά τους καθήκοντα; Η απάντηση
είναι προφανώς και όχι. Η πραγματικότητα είναι αδυσώπητη. Σήμερα είμαστε κυριολεκτικά μισθωτοί σκλάβοι.
Το πρώτο που θα πρέπει να διεκδικήσουμε είναι η ελάφρυνση της οικονομικής εξάρτησης που έχουμε. Για
να μπορέσει να γίνει αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε
να αποκτήσουμε θεσμικό ρόλο και να μπορέσουμε
πλέον να ανακτήσουμε δύναμη επιβολής αυτής της οικονομικής απεξάρτησης! Η λογική πάνω από όλα.

Το θαύμα της αληθινής παρηγοριάς,
από την απώλεια αγαπημένων προσώπων, αποκαλύφθηκε από τον τρελάρα
τραγουδιστή και τραγουδοποιό Πάνο
Μουζουράκη, κατά τη διάρκεια του
«The Voice». Μια κοπελίτσα είπε το
τραγούδι: «Aχ, η αγάπη που χάθηκε στη σκόνη, Aχ,
η ζωή, η ζωή που χάθηκε στη σκόνη…» του μακαρίτη
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, προκαλώντας ρίγη συγκίνηση
σε όλους. Ο Μουζουράκης αποκάλυψε μια στιχομυθία
που είχε με τον αείμνηστο φίλο του. «Ο Λαυρέντης
μού είχε πει για μια εμπειρία που είχε πάει στο Άγιο
Όρος. Μπήκε μέσα στο κελί του γέροντα, χωρίς να
ξέρει ο γέροντας ποιος είναι. Ήθελε να λύσει ένα
θέμα μιας απώλειας και ενός πόνου. Του είπε ο γέροντας, χωρίς να ξέρει, να μη στεναχωριέσαι, το κοριτσάκι απλώς κρέμασε το παλτό του και πέρασε στο
διπλανό δωμάτιο. Επειδή μου είχε περιγράψει πόσο
βάλσαμο ήταν στην απώλεια αυτή η ιστορία και πως
ο γέροντας το είδε και το περιέγραψε, έτσι κι εγώ αισθάνομαι ότι δεν χάθηκε τίποτα στη σκόνη. Ίσα ίσα
έχει αφήσει μια τεράστια κληρονομιά, υπέροχα τραγούδια που θα μας ταξιδεύουν για πάντα. Και κρέμασε
το παλτουδάκι του κι ο Λαυρέντης και πέρασε στο
διπλανό δωμάτιο κι εκεί μας περιμένει όλους».
Πριν από μερικές ημέρες έφυγε από τη ζωή, ένας
άλλος σπουδαίος άνθρωπος, ένα ανήσυχο πνεύμα,
ένας αγωνιστής της ελευθερίας, ένας ταπεινός άνθρωπος του Θεού, ο Λάκης Πίγγουρας. Μαζί με τον
ήρωα Θεόφιλο Γεωργιάδη συνέλαβαν και υλοποίησαν,
με τίμημα τη ζωή του Θεόφιλου, την ιδέα της στήριξης
του κουρδικού αγώνα για ελευθερία. Ιδέα η οποία
στηρίζονταν στη λογική ότι ο εχθρός του εχθρού
μου αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχό μου. Διέβλεψαν
από τη δεκαετία του 1980, όταν όλοι νόμιζαν ότι θα
απελευθερώσουμε την Κύπρο, με τα χαρτιά των ψηφισμάτων, ότι πάνω από τις αρχές και τα ψεύτικα τα
λόγια τα μεγάλα βρίσκεται η δύναμη του ισχυρού.
Διέβλεψε πριν από δεκαετίες τις γεωστρατηγικές
ισορροπίες και ανακατατάξεις, οι οποίες αποτελούν
ίσως τη μόνη ελπίδα για απελευθέρωση της Κύπρου.
Και αυτό επιβεβαιώνεται από τις ατέλειωτες συνομιλίες
και τις ατέλειωτες αποτυχίες των διαπραγματεύσεων.
Διέβλεψε πριν από πολλές δεκαετίες αυτό το οποίο
έλεγε και ο μέγας Θουκυδίδης: «Ο ισχυρός προχωρά
όσο του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του».
Ο Λάκης Πίγγουρας με προίκα τον πόνο της προσφυγιάς και την πίκρα του πολέμου, στο πηγαιμό
για τη δική του Ιθάκη, ο δρόμος του ήταν μακρύς,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις, χωρίς να φοβηθεί ούτε τους Λαιστρυγόνες, ούτε τους Κύκλωπες,
ούτε και τον θυμωμένο Ποσειδώνα. Οικονομολόγος,
δημοσιογράφος, βιοκαλλιεργητής, συντονιστής μεγάλων έργων στο Τρόοδος, αλλά πάνω από όλα αγωνιστής, ξεδίπλωσε τα χαρίσματά του, είτε ως διευθυντής του ραδιοφώνου του Λόγου, είτε ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Πολίτης», είτε ως καθηγητής οικονομικών, είτε ως οικονομικός σύμβουλος
της Μητρόπολης Μόρφου, είτε ως οικολόγος ακτιβιστής, είτε με πολλές άλλες ιδιότητες. Πέραν όμως
από τους αγώνες, ευτύχισε να έχει και μια σπουδαία
οικογένεια με δύο λεβέντες.
Ο μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, στον επικήδειο
λόγο του, κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας,
μίλησε για τον αείμνηστο Λάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Θεός είναι χουβαρντάς και πρόσφερε
πολλά χαρίσματα στον Λάκη. Μίλησε για τη συνάντηση
του Λάκη με τον Χριστό, για την καλή αλλοίωση της
ψυχής και της ζωής του, για την οικογενειακή εκκλησιαστική του ζωή, ακόμη και για τη μεγάλη περιπέτεια με δυστύχημα, το οποίο τελικά τον οδήγησε
στην άλλη ζωή. Μια περιπέτεια, η οποία στην πρόνοια
του Θεού, λαμπίκαρε την ψυχή του και οδήγησε στον
παράδεισο τον Λάκη. Τα λόγια του πνευματικού του
πατέρα, του μητροπολίτη Νεόφυτου, ότι πάει στη
χώρα των ζώντων, στην οποία δεν υπάρχει πόνος,
ούτε λύπη, ούτε στεναγμός, ήταν βάλσαμο παρηγοριάς,
αλλά και πηγή μυστικής χαράς για όλους. Χουβαρντάς
είναι σίγουρα ο Θεός και σε αυτή και στην άλλη ζωή,
όχι μόνο γι’ αυτούς που φεύγουν, αλλά και γι’ αυτούς
που μένουν.

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.

EPA / ANTONIO SILVA

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Η υποψήφια κυβερνήτης του Μαπούτο Γιολάντα Τσιντούρα από το κόμμα Απελευθερωτικό Μέτωπο (Frelimo)
σε προεκλογική της εκστρατεία στο Μαπούτο της Μοζαμβίκης.

ΑΡΘΡΟ / Tου ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

Π

Όραμα και τόλμη
και πολιτικός ρεαλισμός

ροφανώς και παρανομεί η Τουρκία. Έστειλε πραγματεύσεων. Πολύ φοβάμαι ότι σήμερα είναι
γεωτρύπανο σε θαλάσσια ζώνη που πρω- το φυσικό αέριο. Τα απανωτά λάθη της δικής μας
τίστως αφορά σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα πλευράς, τα μικροπολιτικά συμφέροντα, οι παμε το Δίκαιο της Θάλασσας, για να τρυπήσει οποι- λινωδίες επί των συγκλίσεων, και η απροθυμία
οσδήποτε σε διεθνή ύδατα απαιτείται ο προκα- να προχωρήσουν σε οριστική συμφωνία, έφερε
θορισμός της ΑΟΖ από τα κράτη που τη διεκδικούν. το αέριο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δυΤο συγκεκριμένο σημείο έχουν διαχωρίσει η Κυ- στυχώς πριν από τη λύση.
πριακή Δημοκρατία και η Αίγυπτος με διμερείς
Δεν είναι τόσο οι ανεπιβεβαίωτες ποσότητες
συμφωνίες. Παρόλα αυτά, η Τουρκία διεκδικεί του αερίου που ενδιαφέρουν την Τουρκία, αλλά
ένα μεγάλο μέρος του οικοπέδου αυτού, κάτι που η εξασφάλιση της δικής της ΑΟΖ και η ελευθερία
δεν ελήφθη υπόψη κατά τις συμφωνίες με την κινήσεων. Αν, λοιπόν, βρεθεί το αέριο στο τραπέζι,
Αίγυπτο. Για να αποκτήσει διεθνή υπόσταση η υποχρεωτικά θα πάμε σε καθορισμό της ΑΟΖ με
συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου και να αποφευχθεί την Τουρκία εντός του πλαισίου λύσης. Ο καθοοποιαδήποτε αμφισβήτηση στο μέλλον, θα πρέπει ρισμός της ΑΟΖ με την Τουρκία, όμως, προϋποθέτει
στα σημεία που εμφανίζεται να διεκδικεί και η ότι θα καθίσει στο τραπέζι και η Ελλάδα, για τον
Τουρκία, να γίνει και αυτή μέρος της συμφωνίας. καθορισμό της δικής της ΑΟΖ που συνορεύει με
Αν αυτό δεν γίνει, δεν μπορεί
την αντίστοιχη τουρκική.





κανείς να την εμποδίσει να 
Όπως διαφαίνεται, η ΑΟΖ
το διεκδικήσει με την πολεθα προκύψει μετά απ’
Τα απανωτά λάθη της δικής που
μική της μηχανή. Γνωρίζουμε
όλα αυτά δεν θα είναι ίδια
πολύ καλά τι εστί Ερντογάν μας πλευράς, τα μικροπολιμε αυτήν που ξέρουμε σήμεκαι ποια είναι η δύναμη της τικά συμφέροντα, οι παλινω- ρα. Ήδη πληθαίνουν οι ψύΤουρκίας στη διεθνή πολιτική
χραιμες φωνές, που θεωρούν
σκηνή. Η εισβολή της στο δίες επί των συγκλίσεων, και το Καστελόριζο και την υφασυριακό έδαφος φέρει την η απροθυμία να προχωρήλοκρηπίδα του, χαμένη υπόέγκριση ΗΠΑ και Ρωσίας. Είθεση. Δύσκολες αποφάσεις,
ναι γι’ αυτόν τον λόγο που σουν σε οριστική συμφωνία, που δυστυχώς, όμως, χωρίς
όσο υπάρχει ανοικτή πληγή έφερε το αέριο στο τραπέζι
αυτές, δεν αναμένεται να
με την Τουρκία λίγα μέτρα/χιη Τουρκία στο τρατων διαπραγματεύσεων, δυ- προσέλθει
λιόμετρα από τα σπίτια μας,
πέζι των διαπραγματεύσεπάντα θα μας κατατρώει ο στυχώς πριν από τη λύση.
ων.
φόβος κι η ανασφάλεια.
Ως εκ τούτου, αντιλαμβάΕίναι γι’ αυτό τον λόγο, που ζητούνται απε- νομαι πλήρως γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης απογνωσμένα δύο Κύπριοι ηγέτες, οι οποίοι θα κα- φεύγει όπως ο διάβολος το λιβάνι τις εξελίξεις
θίσουν συνειδητά και με αυτοπεποίθηση στο στο Κυπριακό, αλλά βεβαίως και ο Νίκος Αναστατραπέζι της διαπραγμάτευσης, για να φέρουν την σιάδης. Ο πρώτος δεν επιθυμεί να ανοίξει κανένα
πολυπόθητη συμφωνία επανένωσης της χώρας. εθνικό μέτωπο, μιας και την έβγαλε καθαρή με
Μια συμφωνία που θα τερματίζει τις παράλογες το Μακεδονικό. Εξάλλου δεν θα είναι δα και τόσο
εγγυήσεις από τρίτες χώρες, μια συμφωνία που εύκολο, με τόσους εθνόπληκτους που μάζεψε
θα απομακρύνει τον τουρκικό στρατό από τα γύρω του. Ο δεύτερος προτιμά να ροκανίζει τον
εδάφη μας. Μόνη μας ασπίδα, το διεθνές δίκαιο. χρόνο παρά να λάβει τολμηρές αποφάσεις, όντας
Ούτε τα πολυβόλα της Εθνικής Φρουράς ούτε οι φανερά κατώτερος των περιστάσεων και των
ανούσιες και κοντόφθαλμες τριμερείς του Νίκου εθνικών συμφερόντων, έναντι βεβαίως του δικού
Αναστασιάδη με τις διάφορες γειτονικές χώρες. του μικροπολιτικού οφέλους.
Κάποτε ήταν η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
το κίνητρο να προσέλθει στο τραπέζι των δια- Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονομολόγος.

kaparispan@yahoo.gr

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Και μετά το βίντεο τι;
Ντραπήκαμε; Ναι, ντραπήκαμε.
Γιατί ήταν τόσο δάπεδο το επίπεδο που δεν μας άφηνε άλλη
επιλογή παρά μια αντανακλαστική ντροπή. Και μετά; Μετά
γίναμε όλοι τιμωροί, πληκτρολογώντας «ποινές» στα σόσιαλ μίντια και
σπεύδοντας να διαχωρίσουμε τη θέση μας
από την κατάντια που συμπυκνωνόταν σαν
παχύρρευστο βρώμικο υγρό στη λεκτική και
σωματική γλώσσα των δύο γυναικών. Ναι,
σωστά καταλάβατε.
Αναφέρομαι στο επίμαχο βίντεο. Και
στα όσα επακολούθησαν της ανάρτησής
του με όλες τις βάιραλ προεκτάσεις του.
Δεν θα επικεντρωθώ στο περιεχόμενο, γιατί
ήδη λέχθηκαν όσα ήταν απαραίτητο να
λεχθούν. Εκείνο στο οποίο θα εστιάσω είναι
στο ερώτημα της επόμενης μέρας: «Τι ακριβώς έχουμε καταλάβει από όλη αυτή την

υπόθεση;». Και εννοώ επί της ουσίας. Σε
ό,τι αφορά τις δύο γυναίκες δεν ελπίζω ότι
υπήρξε οποιαδήποτε μετακίνηση της «πεποίθησής» τους ότι υπερέχουν έναντι οποιουδήποτε ξένου. Το αντίθετο μάλιστα. Έχω
την υποψία, ότι μετά όλο αυτό τον διασυρμό
που υπέστησαν θα «ενισχυθεί» το ρατσιστικό
τους μένος. Σε ό,τι όμως αφορά εμάς, τους
υπολοίπους, που έχουμε σπεύσει στην «καταδίκη» τους με την ακλόνητη βεβαιότητα
ότι επιτελέσαμε το καθήκον μας, είμαστε
όντως πράγματι τόσο άμοιροι ευθυνών; Ας
το θέσουμε αλλιώς: Αυτές οι «κυρίες» δεν
έπεσαν από τον ουρανό και ούτε αποτελούν
μια τρανταχτή εξαίρεση του κανόνα. Με
πιο απλά λόγια εκείνο που τις κάνει αυτό
που είναι, είναι η δική μας ανοχή απέναντι
σε ένα σωρό σάπια, στα οποία δεν αντιδρούμε με τον ίδιο ζήλο που αντιδράσαμε
στο εν λόγω βίντεο και ούτε ζητούμε την

κεφαλήν επί πίνακι ανθρώπων και «θεσμών»
που συντηρούν αυτή τη σαπίλα. Θέλετε
μήπως παραδείγματα: Ιδού λοιπόν: Πότε
αντιδράσαμε τόσο κάθετα και καταλυτικά
απέναντι στον αρχιεπίσκοπο όταν εκείνος
εξαπολύει (επανειλημμένα μάλιστα) τα ρατσιστικά του παραληρήματα; Γιατί δεν τον
διασύραμε με τον ίδιο ζήλο ώστε να διαχωρίσουμε το σάπιο τρόπο σκέψης από τον
υγιή και να απαιτήσουμε να μην έχει λόγο
στην παιδεία και στον πολιτισμό μας, αντί
να ανεχόμαστε να κόβει και να ράβει τα
της παιδείας μέσα από τον εκάστοτε υπουργό
που επιβάλλει; Πότε αντιδράσαμε τόσο κάθετα και καταλυτικά απέναντι σε όλο αυτό
το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, η οποία
μας σερβίρεται μάλιστα και σαν εκσυγχρονισμός, ενώ στην ουσία δεν έχει κανένα
υπόβαθρο πολιτισμού, αφού το μόνο που
υπαγορεύει είναι να αναγάγουμε όλοι το

χρήμα σαν την ύψιστη αξία και να σκύβουμε
το κεφάλι σε όποιον έρχεται να μας χρηματοδοτήσει, παραχωρώντας ελαφρά τη
καρδία τις εναπομείνασες πραγματικές
αξίες του τόπου; Με αποτέλεσμα αυτό το
σύστημα να ανατρέφει ανθρώπους που θεωρούν ότι όποιος έχει ένα ακριβό αμάξι ή
δύο μπακίρες παραπάνω είναι αυτομάτως
και παιδί ενός ανώτερου Θεού. Πότε αντιδράσαμε τόσο καταλυτικά για να υπερασπιστούμε όλες αυτές τις οικιακές βοηθούς
που έρχονται και ξεσκατίζουν τα παιδιά
και τους πατεράδες μας και τις βρίζει η κάθε
«κυράτσα», που θεωρεί τον κάθε σκουρόχρωμο δούλο της; Ακόμα και όταν οι ρατσισμός μας είχε σαν αποτέλεσμα να επιτρέψουμε σε ένα σίριαλ κίλλερ να αλωνίζει
σκοτώνοντάς τες, επειδή οι μπάτσοι μας
δεν έδωσαν σημασία στην καταγγελία της
«κάθε αλλοδαπής», πόσο αλλάξαμε επί της

ουσίας; Συγκλονιστήκαμε για κανένα μήνα
και μετά πίσω στα βραστά μας; Γιατί δεν
αντιδράσαμε τόσο καθοριστικά ως «τιμωροί»
όταν η κοινότητα στο Ζύγι δεν ήθελε τα
παιδιά των προσφύγων στην περιοχή της;
Γιατί δεν αντιδράσαμε τόσο καταλυτικά
όταν οι Ελαμίτες μοίραζαν μπουφάν μόνο
στα ελληνόπουλα αλλά αντ’ αυτού τους «τιμήσαμε» και με ψήφους; Μήπως συντηρούμε
την πλάνη ότι δεν είναι η ύπαρξη όλων αυτών και άλλων πολλών παραδειγμάτων που
φανερώνουν τη ρίζα του κακού; Ναι, τα παραδείγματα είναι πολλά. Και το ερώτημα
παραμένει το ίδιο; Αλλάζουμε μυαλά ή
απλώς παριστάνουμε τους εξοργισμένους
μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο περιστατικό
το οποίο θα μας «αναγκάσει» να ξεσκονίσουμε το πληκτρολόγιο μας;

elenixenou11@gmail.com
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Καθαρές γραμμές
επικοινωνίας
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Διάβασα τις δηλώσεις
του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πώς
χειρίζεται η κυβέρνηση τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα χρειασθεί μεγάλη
προσοχή για να μη μετατρέψουμε
ένα πολύ ευαίσθητο, και εξαιρετικά
επικίνδυνο, θέμα σε επίκεντρο της
κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης.
Το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ
ακριβά διαχρονικά και δεν αντέχουμε να το ξαναπληρώσουμε τώρα.
Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέ






Στα θέματα των σχέσεων
με την Τουρκία και
στο τι συμβαίνει στην
Κύπρο ο διαγωνισμός
επικοινωνιακού πατριωτισμού δεν καταλήγει ποτέ σε καλό.
λιξη ένα έντονο και επικίνδυνο παιχνίδι γύρω από την Κύπρο. Θα χρειασθούν αποφασιστικές αλλά και
συνετές κινήσεις για να μην κλιμακωθεί ή στρατιωτικοποιηθεί η
κρίση περαιτέρω, χωρίς κανείς να
γνωρίζει ποιος είναι ο τελικός στόχος.
Κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό θα
παίξει ασφαλώς το τι θα κάνει η
Γαλλία. Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν
να ζυγίσουν τα δεδομένα και να
δώσουν από κοινού μάχη για να
δημιουργηθεί ένα μέτωπο άσκησης
πίεσης στην Αγκυρα.
Εχουμε ξαναπεράσει στην ιστορία μας περιόδους όπου η αντιπολίτευση στην Ελλάδα και κάποιοι
κύκλοι από την Κύπρο έπαιξαν το
εύκολο παιχνίδι, κατηγορώντας την

Αθήνα ότι δεν έκανε αρκετά για να
βοηθήσει τη Λευκωσία. Οι κυβερνώντες στις δύο πρωτεύουσες έχουν
ευτυχώς τη σύνεση και την ιστορική
μνήμη για να αποφύγουν την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος. Η Κύπρος έχει άλλωστε ένα μεγάλο όπλο και πλεονέκτημα, το
οποίο δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάμε.
Είναι ένα ισότιμο μέλος της Ε.Ε. Οι
επόμενες εβδομάδες θα αναδείξουν
πόση σημασία έχει αυτό, με τα όποια
όριά του.
Ο κ. Τσίπρας ακολούθησε μια
συνετή πολιτική απέναντι στην Αγκυρα. Ακόμη και την εποχή που ο
υπουργός Αμυνας ανέβαζε τους τόνους, εκείνος διατηρούσε ανοικτά
τα παρασκηνιακά κανάλια με την
Τουρκία και διευκρίνιζε ότι «το γάβγισμα δεν είναι δάγκωμα». Θα ήταν
τουλάχιστον ανακόλουθο να αλλάξει
τώρα γραμμή και να αρχίσει την
κριτική από τα... δεξιά για τους χειρισμούς της κυβέρνησης έναντι
της Τουρκίας. Θα μπορούσε βέβαια
κάποιος να αντιτείνει ότι και ο κ.
Μητσοτάκης ανέβασε παραπάνω
από όσο έπρεπε τους τόνους στην
υπόθεση των Σκοπίων. Σωστά, μόνο
που άλλο το θέμα της ονομασίας
και άλλο οι σχέσεις μας με την Τουρκία και το τι συμβαίνει στην Κύπρο.
Σε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα
ο διαγωνισμός επικοινωνιακού πατριωτισμού δεν καταλήγει ποτέ σε
καλό. Θέλω να ελπίζω ότι σε αυτή
τη συγκυρία λειτουργούν καθαρές
ή, μάλλον, πεντακάθαρες γραμμές
επικοινωνίας. Κατ’ αρχάς μεταξύ
Αθήνας και Λευκωσίας. Και κατόπιν
μεταξύ του πρωθυπουργού και του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι προφανής η ανάγκη
να λειτουργούν συνεχώς και πολύ
καθαρά αυτές οι δύο γραμμές επικοινωνίας.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Υπάρχει μέθοδος στην
τρέλα του Αμερικανού
προέδρου. Ή, να το
πούμε αλλιώς, εάν ξεχάσουμε όσα γνωρίζαμε για το πώς οι χώρες δρουν με γνώμονα το συμφέρον
τους και πάρουμε απόφαση ότι ο
Ντόναλντ Τραμπ εξυπηρετεί μόνο
τα δικά του προσωπικά συμφέροντα,
τότε η ερμηνεία των πράξεών του
είναι απλή. Παρομοίως, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει μοναδικό στόχο
να παραμείνει κυρίαρχος στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Οταν
πριν από λίγες εβδομάδες ο νέος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης πέρασε
τον πρόεδρο σε δημοτικότητα, ήταν
αναμενόμενο ότι ο Ερντογάν θα επεδίωκε κάποια θεαματική κίνηση για
να ενισχύσει την εικόνα του ως παντοδύναμου προστάτη των Τούρκων.
Ετσι, η εγκατάλειψη των Κούρδων
της Συρίας από τις ΗΠΑ και η τουρκική εισβολή φαίνεται να ήταν αναπόφευκτες. Αυτό, όμως, δεν καθιστά
τις συνέπειες λιγότερο επικίνδυνες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε
δεινή θέση, αντιμετωπίζοντας καθημερινή φθορά από τη ροή αποκαλύψεων για το πώς εκμεταλλεύεται

τη θέση του για προσωπικό όφελος
και για να αποδυναμώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ισως η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη
Γερουσία να αποτρέψει την καθαίρεσή του, αλλά για έναν άνθρωπο
που δεν αντέχει να στερείται τη λατρεία και τη δόξα ούτε για ένα λεπτό,
αναμενόμενο ήταν να αναζητήσει
τρόπο να ξεσπάσει, να πάρει μια
πρωτοβουλία που θα άλλαζε το θέμα
της συζήτησης στα τηλεοπτικά κανάλια. Οι σύμβουλοί του όφειλαν να
αναμένουν την απόφαση του προέδρου να εγκρίνει την τουρκική εισβολή, στο πρόσφατο τηλεφώνημα
με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Τραμπ
είχε προαναγγείλει την απόφαση
τον Δεκέμβριο. Τότε το διπλωματικό
και στρατιωτικό κατεστημένο είχε
σπεύσει να μετριάσει τις συνέπειες,
αλλά είναι προφανές ότι όταν μια
κακή ιδέα εισχωρήσει στο μυαλό
του προέδρου, δεν την ξεχνάει.
Ενδίδοντας στην πίεση του Ερντογάν, ο Τραμπ μπορούσε να εφαρμόσει και την πρωτόγονη και προσφιλή του τακτική του παζαριού –
«αφού είσαι τόσο μάγκας, τότε κάνε
το εσύ»– και να δηλώνει πομπωδώς
ότι θέτει τέρμα στους «αέναους πο-

λέμους» των ΗΠΑ. Το ότι εγκαταλείπει
συμμάχους και καταρρακώνει την
αξιοπιστία της χώρας του είναι πρόβλημα για όσους νοιάζονται γι’ αυτό.
Για τον ίδιο, σημαντικότερο είναι να
φαίνεται ότι έχει την πρωτοβουλία
κινήσεων, να συνεννοείται με ανθρώπους σαν κι αυτόν που δρουν
εκτός θεσμικών ορίων και να φροντίζει τα οικονομικά του συμφέροντα.
Ο Ερντογάν, από την άλλη, επενδύει
στον ολοένα πιο έντονο εθνικισμό
των οπαδών του για να αποσπάσει
την προσοχή τους από την απώλεια
των μεγαλύτερων πόλεων στις δημοτικές εκλογές και από την επιδείνωση της οικονομίας. Γι’ αυτό ο Ερντογάν συντηρεί την έχθρα με τους
Κούρδους, εντείνει την επιθετικότητα
εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου,
απειλεί την Ε.Ε. με την «αποστολή»
3,6 εκατ. προσφύγων, ενώ εντός συνόρων δρα ολοένα πιο αυταρχικά.
Το μεγάλο πρόβλημα του Ερντογάν τώρα, όμως, είναι ότι εξαρτάται
απολύτως από τον κυκλοθυμικό
Τραμπ. Κατέβηκε στο πηγάδι κρατώντας το σχοινί που του έδωσε ο
Αμερικανός πρόεδρος, όπως σημείωσε ο αναλυτής Κεμάλ Κιριστσί. Ενώ
τα τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν








Το πρόβλημα που απειλεί την Ε.Ε. και κυριότατα τη χώρα μας είναι
αποτέλεσμα πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων
ηγετών και όχι των
Αμερικανών.
τωπισθεί με ίδια μέσα από οιαδήποτε
ελληνική κυβέρνηση. Μόνον που
η Ε.Ε. δεν είναι εκ των πραγμάτων
ικανή να αναλάβει δράση επί θεμάτων γεωστρατηγικής διαστάσεως.
Μία από τις παθογένειες της Ενώσεως –σαφώς η μεγαλύτερη– είναι
η αδυναμία αντιδράσεως στα νέα
δεδομένα που προκύπτουν σε διεθνές επίπεδο. Με άλλα λόγια, αντί
οι ανατροπές που συντελούνται να
εκλαμβάνονται ως ευκαιρία δημιουργικής διειδύσεως, αντιμετωπίζονται αρχικώς με αμηχανία και,
έπειτα από μακρά περίοδο ενδοσκοπήσεως, αρχίζει να κινείται το
ευρωπαϊκό σύστημα, όταν έχει επέλθει πλέον μια σχετική σταθεροποίηση. Εως την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989
στην Ανατολική Ευρώπη και στην
ΕΣΣΔ, η Ευρώπη έπασχε από «το
σύνδρομο της τροφού», με τις ΗΠΑ
να εγγυώνται την ασφάλειά της
έναντι της σοβιετικής απειλής και

στη Συρία, το Κογκρέσο ετοιμάζει
σοβαρές κυρώσεις που ίσως να αδυνατεί να αποτρέψει ο πρόεδρος (ο
οποίος, ούτως ή άλλως, τη μία απειλεί
την τουρκική οικονομία με αφανισμό
και την άλλη προσκαλεί τον Ερντογάν
στην Ουάσιγκτον). Η Τουρκία τώρα
χρεώνεται και την επιδείνωση της
κατάστασης στη Συρία, με τον εκτοπισμό 100.000 ανθρώπων μόνο τις
πρώτες ημέρες της εισβολής, και την
απόδραση οπαδών του Ισλαμικού
Κράτους από στρατόπεδα που φρουρούσαν Κούρδοι. Οι Κούρδοι της Συρίας αντιστέκονται, ενώ η αντίδραση
των Κούρδων της Τουρκίας αναμένεται. Το Ισραήλ ανησυχεί, το Ιράν
καταδικάζει, η Ρωσία και η κυβέρνηση της Συρίας μελετούν πώς θα
εκμεταλλευθούν την κατάσταση.
Οι κίνδυνοι και η απομόνωση που
αντιμετωπίζει η Τουρκία ίσως οδηγήσουν σε κάποια ύφεση στο μέτωπο
με την Ελλάδα και την Κύπρο. Βλέποντας, όμως, ότι ο Ερντογάν συνεχώς βάζει το δικό του πολιτικό συμφέρον πάνω από αυτό της χώρας
του, ουδείς μπορεί να αποκλείσει το
ενδεχόμενο ότι τυχόν αδιέξοδο στη
Συρία δεν θα τον ωθήσει σε άλλες
περιπέτειες.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

αξιοποιώντας το νέο περιβάλλον
που είχε δημιουργηθεί, εδραίωνε
διαρκώς τη θέση της και στη διεθνή
σκηνή.
Σε μια άφρονα απόπειρα προώρου πολιτικής «ενηλικιώσεως», η
Ενωση, με προεξάρχουσα τη Γαλλία
του Νικολά Σαρκοζί, εισέβαλε τον
Μάρτιο του 2011 στη Λιβύη. Και ο
μεν δικτάτωρ αυτής της χώρας
Μουαμάρ Καντάφι ανετράπη, αλλά
άνοιξαν οι πύλες μεταναστευτικών
ροών προς την Ευρώπη.
Το ιδεολόγημα της Αραβικής
Ανοίξεως, που πυροδότησε η επίθεση στη Λιβύη, διεσπάρη στη Μεσόγειο, και από το 2012 προσέλαβε
μορφή ανηλεούς εμφύλιου πολέμου
στη Συρία, με τη Γαλλία του Φρανσουά Ολάντ αυτήν τη φορά να πρωτοστατεί. Και άνοιξαν οι πύλες μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη και τη φορά αυτή διά της Ελλάδος, εν μέσω της μεγαλυτέρας
οικονομικής κρίσεως που πέρασε
η χώρα από το τέλος του πολέμου.
Το πρόβλημα που απειλεί την
Ενωση και κυριότατα τη χώρα μας
είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας
των Ευρωπαίων ηγετών και όχι των
Αμερικανών, που έσπευσαν να συνδράμουν τους συμμάχους τους όταν
εντέλει οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο.
Ενδεχομένως η κατάσταση να ήταν
διαφορετική εάν, με την άνοδο της
Αγκελα Μέρκελ στην εξουσία το
2005 στη Γερμανία και του Νικολά
Σαρκοζί δύο χρόνια αργότερα στη
Γαλλία, για λόγους διαφορετικούς,
οι ηγέτες των δύο μεγαλυτέρων
κρατών της Ενώσεως δεν καθιστούσαν σαφή την πρόθεσή τους να
αποκλείσουν την πλήρη ενσωμάτωση της Τουρκίας στην ενωμένη
Ευρώπη. Το μόνο που επέτυχαν
ήταν να εφοδιάσουν την Τουρκία
με το «προσφυγικό όπλο» και να
εξανίστανται διότι η Αγκυρα έσπευσε να καλύψει το κενό που δημιουργείται με την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
να αποσύρει τους Αμερικανούς από
τη βόρεια Συρία. Και, φυσικά, σκόπιμα παραβλέπουν ότι οι ίδιοι αρνήθηκαν να στείλουν επιτόπου
στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτή είναι
εν ολίγοις η κατάσταση.
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Το σχοινί του Ερντογάν

Μεταναστευτικός εφιάλτης
Για ακόμη μία φορά η
Ευρώπη κατατρύχεται από τον εφιάλτη
του μεταναστευτικού
προβλήματος –όχι
ότι εξέλιπε ποτέ– και
εκ παραλλήλου το όλο θέμα αναδεικνύεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κυβερνήσεως
του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι
σαφές βεβαίως ότι η διαχείριση του
μεταναστευτικού, από εμφανίσεώς
του, προκάλεσε εντονότατη κομματική αντιπαράθεση – δίκαιη ή
άδικη, κατά περίπτωση. Αλλά κοινός
τόπος όλων των παρατάξεων που
άσκησαν την εξουσία υπήρξε πως
το πρόβλημα ήταν ευρωπαϊκό και
ως εκ τούτου αδύνατον να αντιμε-

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Τι θα έκανε ένας Ντε Γκωλ
Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχαν
ιδεολογίες. Οχι σε πολύ μακρινό παρελθόν. Ορόσημο της εξαφάνισης
ήταν η κατάρρευση της Σοβιετικής
Ενωσης, το 1991 – μόλις πριν από
είκοσι ένα χρόνια. Ενας κάποιος
αριθμός ανθρώπων αρνείται (ψυχολογικά) την εξαφάνιση – υπάρχει
ακόμα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Κομμουνιστικό Μ-Λ και Κομμουνιστικό Λ-Μ, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό, Αντικαπιταλιστική Ανταρσία, Ριζοσπαστική Αριστερά και
πάμπολλες ακόμα σέκτες του μαρξισμού. Προσπαθούν να επικαιροποιήσουν τα απολιθωμένα ιδεολογικά τους στερεότυπα προσθέτοντας
στις ονομασίες τους «πράσινες»
αποχρώσεις οικολογίας ή τη στερεότυπη πανάκεια «προοδευτικός»
– όλοι οι παλαιοημερολογίτες ζήτουλες της εξουσίας, καθηλωμένοι
στα στερεότυπα του Ψυχρού Πολέμου, αυτοχαρακτηρίζονται «της
προόδου»!
Η «ελευθερία των Αγορών» είναι
παγκοσμιοποιημένος μονόδρομος,
ακόμα και η Ρωσία και η Κίνα υποτάσσονται στη διεθνοποιημένη απολυταρχία προτεραιότητας του ιδιωτικού κέρδους και όχι της κοινωνικής
ανάγκης. Αντιστέκονται σε αυτή
την απολυταρχία μόνο κοινωνίες
που σώζουν πατριωτισμό, γι’ αυτό
και ο πατριωτισμός είναι ο πιο μισητός αντίπαλος των προνομιούχων
της «ελεύθερης» αγοράς. Μαίνονται
λυσσαλέα οι προνομιούχοι ενάντια
στον πατριωτισμό, τον κατασυκοφαντούν ασύστολα σαν «Ακρα Δεξιά», «Φιλοναζισμό», «Εθνικισμό»,
«Νεοφασισμό». Επιβεβαιώνει το μένος τους, το προφανές: Οτι ο πατριωτισμός είναι το μόνο και τελευ-

ταίο όπλο της ανθρωπιάς απέναντι
στην εφιαλτική απανθρωπία της
ασυδοσίας των «Αγορών».
Αυτή είναι η καινούργια πόλωση
που ζει η ανθρωπότητα: Οχι οι κεφαλαιούχοι ενάντια στους προλετάριους, όχι το κομματικό κράτος
ενάντια στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Αλλά, τώρα, ο πατριωτισμός, άπευθος κοινωνιοκεντρισμός, απέναντι
στην ξέφρενη εγωπάθεια του χρηματολάγνου παίκτη, στην ψυχοπαθολογική υστερία του μηδενισμού.
Που απολιθώνει την ύπαρξη στο
cogito, καθηλώνει τη συνύπαρξη
στην ασκεψία των «εντυπώσεων»,
ταυτίζει την «πρόοδο» με την καταναλωτική εξηλιθίωση. Μετρήστε,
πόσος τηλεοπτικός χρόνος διατίθεται
για να διαφημιστεί (έντεχνα, σαν
δήθεν αυτονόητη) η αυτοκαταστροφική παράνοια των τατουάζ – είναι
εσκεμμένα ανθρωποφάγος ο καπιταλισμός.
Η ιστορία του ανθρώπου πάνω
στον πλανήτη γη ήταν, και πριν
από τον «Διαφωτισμό», χρονικό
εκρήξεων τυφλού μίσους, απάνθρωπης δοξομανίας, αχαλίνωτης απληστίας, κτηνωδών απαιτήσεων κυριαρχίας – τα στίφη έρμαια των ενστίκτων τους ποδηγετημένα από
μανιακούς. Παρεμβλήθηκαν κάποιες
απίστευτες εξαιρέσεις, όπως ο «μέγας
κόσμος» της ελληνικής «οικουμένης»
και μετά, για χίλια χρόνια, η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης. Δεν άντεξε η ελληνοχριστιανική πρόταση,
την απέκλεισε από τον ιστορικό
στίβο η οθωμανική πλημμυρίδα.
Αυτό το λέμε για ψευτοπαρηγόρια. Αλλά έναν πολιτισμό δεν τον
εξαλείφει η βαρβαρότητα, ο πολιτισμός μόνο αυτοκαταργείται. Με

τους Ελληνες συνέβη και συμβαίνει
κάτι μοναδικό ή σπάνιο στο ιστορικό
πεδίο: Να αρνείται ένας λαός τα
ιστορικά του προικιά, δηλαδή τις
προϋποθέσεις μετοχής του στην
Ιστορία, γιατί προτιμάει να μιμείται,
να εκτιμάει μόνο το εισαγόμενο, να
του γυαλίζει ο «Διαφωτισμός» όπως
οι χάντρες και τα καθρεφτάκια στις
φυλές της ζούγκλας.
Ο Διαφωτισμός εξωράισε την
απανθρωπία του ατομοκεντρισμού
(την κατάλυση του κοινωνικού γεγονότος) με τα παραισθησιογόνα
φούμαρα της «προστασίας των Δικαιωμάτων», της καθολικής ψηφοφορίας, της «ανεξέλεγκτης» πληροφόρησης, των διεθνών οργανισμών
για την παγκόσμια «συνεννόηση»
– τόσο ψέμα, τόση απάτη, τόσο άψογα στιλβωμένες προσόψεις της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο δεν είχε γνωρίσει, σε παγκόσμιες διαστάσεις, η Ιστορία. Και
το απελπιστικότερο είναι ότι για να
φτάσουν οι μεγάλες μάζες των «καθολικών ψηφοφοριών» να αντιληφθούν την απανθρωπία του «Δικαιώματος», χρειάζονται χρόνια (αιώνες) καλλιέργειας και ανάπτυξης
– ενώ η απανθρωπία τρέχει σαν τη
φωτιά στο ξερόδασος.
Ζητιανεύουν, οι κωμικοί σήμερα
ηγήτορες των πανάσχετων με την
ελληνικότητα Ελληνωνύμων, να μαλώσει ο κρυόμπλαστος, επαγγελματίας «ειρηνοποιός» κ. Πομπέο
τους Τούρκους, επειδή ξεκινάνε τρίτη γεώτρηση στη θαλάσσια επικράτεια της Κύπρου. Ας μη μιλάμε για
αξιοπρέπεια, είναι «άγνωστη λέξη»
πια – όμως ίχνος σοβαρότητας έχουν
οι ελλαδικοί πολιτικοί; Είναι τουλάχιστον γελοίο να νομίζουν ότι

ασκούν πολιτική στο διεθνές πεδίο
προσφέροντας τα πάντα (Σούδα,
Αλεξανδρούπολη, Λάρισα) στη μία
Υπερδύναμη, για να εξαγοράσουν
(ανύπαρκτη επί χρόνια) παρέμβασή
της για περιορισμό της ακόρεστης
βουλιμίας των γειτόνων μας Τούρκων.
Με τους πυραύλους S-400, οι
Τούρκοι καθιστούν τετελεσμένη
την απόλυτη κυριαρχία τους σε ολόκληρο το Αιγαίο, ολόκληρη την ελλαδική επικράτεια ώς και το Ιόνιο,
ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή από
την Κύπρο ώς την Κρήτη. Αραγε,
κατά την εκτίμηση του Ελληνα πρωθυπουργού, η σημερινή πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών
έχει τις προϋποθέσεις (το ανάστημα)
να αντιμετωπίσει τέτοιου μεγέθους
προβλήματα; Επέλεξε ο πρωθυπουργός τους υπουργούς του έχοντας
συνείδηση των απαιτήσεων του
υπουργείου ή με κριτήρια μικροευτελέστατων σκοπιμοτήτων, κριτήρια
που ντρέπεται να τα πει;
Δεν έχει πια η ελλαδική κοινωνία
ένστικτο αυτοσυντήρησης, κριτήρια
για να επιλέξει τρόπο σωτηρίας.
Οταν φτάνει να εναποθέτει τις ελπίδες της στον τυχαίο Μάικ Πομπέο
ή στα τσακάλια των «Αγορών» που
ηγεμονεύουν στις Βρυξέλλες, οι εξελίξεις είναι προδιαγεγραμμένες. Νεκρανάσταση και σωτηρία θα προμηνούσε μόνο, αν, «εξαίφνης» πρώτη
προτεραιότητα γινόταν η γλώσσα,
αρχαία ελληνικά από το Δημοτικό,
άλλο σχολειό, άλλο πανεπιστήμιο,
άλλο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο,
ριζοσπαστικός μετασχηματισμός
της οργάνωσης του κράτους.
Σκεφθείτε έναν Ντε Γκωλ στη
θέση του Παυλόπουλου!
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Συλλυπητήρια αντί
χρόνια πολλά
ην 1η Οκτωβρίου γιορτάσαμε
την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιορτάσαμε
την επέτειο της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας της 16ης
Αυγούστου του 1960 ως αποτέλεσμα των συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου που υπεγράφησαν στις 19
Φεβρουαρίου του 1959. Όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος, με παρελάσεις
και άλλες πανηγυρικές εκδηλώσεις,
γιορτάσαμε τη δημιουργία του κυπριακού κράτους και ανταλλάξαμε
τα «Χρόνια πολλά» όπως είθισται
σε εθνικές επετείους.
Πριν από τη στρατιωτική παρέλαση κατατέθηκαν στεφάνια
στο μνημείο της δημοκρατίας, στα
φυλακισμένα μνήματα και ακολούθως στον ανδριάντα του αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του πρώτου προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Συνεχίζοντας τις εθνικές αμνησίες, την ημέρα της εγκαθίδρυσης
της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτίουμε φόρο τιμής στον άνθρωπο
που πρώτος αμφισβήτησε την Κυπριακή Δημοκρατία. Στον άνθρωπο
που τον Νοέμβριο του 1963 με τα
δεκατρία σημεία ουσιαστικά κα







Αντί να μας γίνουν μαθήματα τα τραγικά παθήματα συνεχίζουμε τις
παλινδρομήσεις και την
πολιτική των πολιτικών
ασυναρτησιών.
τέλυσε την Κυπριακή Δημοκρατία
με αποτέλεσμα την πρώτη διχοτόμηση της μαρτυρικής μας πατρίδας. Στον άνθρωπο που ενώ
στις 19 Φεβρουαρίου του 1959 υπέγραψε την σύσταση της Κυπριακής
Δημοκρατίας και ορκίστηκε πίστη
στο σύνταγμά της, στις 4 Ιανουαρίου του 1962 έλεγε σε ομιλία του
στο σωματείο ΟΧΕΝ στη Λευκωσία:
«Οι συμφωνίες αποτέλεσαν σταθμό
του αγώνος μας αλλά συγχρόνως
και αφετηρία και έπαλξη διά περαιτέρω αγώνας με σκοπό την αξιοποίηση των κτηθέντων και περαιτέρω διεκδικήσεις». Μια αφετηρία
και έπαλξη νέων αγώνων που είχε
αποτέλεσμα την κατοχή της μισής
μας πατρίδας. Στον άνθρωπο που
αν και στις 16 Αυγούστου του 1960
παρέλαβε κράτος, στις 3 Αυγούστου
του 1977 (ημερομηνία του θανάτου
του), παρέδωσε κοινότητα.
Ο ΠτΔ με το πέρας της παρέλασης δήλωσε ότι επιδιώκει λύση χωρίς εγγυήσεις, χωρίς ξένα στρατεύματα και χωρίς υπερπρονόμια της
μιας κοινότητας έναντι της άλλης.
Μετά την ευχάριστη ανάπαυλα με
τη ομιλία του στα Η.Ε. και τη συνέντευξή του στην έδρα του οργανισμού, απέφυγε και πάλι να αναφερθεί στη μορφή της λύσης. Ουσιαστικά επανήλθε στο πνεύμα της
ομιλίας του στο Λονδίνο, λίγες μέρες

πριν από τη Γενική Συνέλευση,
όπου έλεγε: «Αυτό το οποίο αξιώνει
η Τουρκία μέσω των Τουρκοκυπρίων για θετική ψήφο εφ’ όλης
της ύλης, σε όλους τους θεσμούς,
στο Υπουργικό Συμβούλιο και αλλού
δεν είναι παρά εν τη ουσία δικαίωμα
βέτο, δηλαδή η ισότιμη πολιτεία,
η οποία πληθυσμιακά είναι ολιγότερη –και δεν μιλώ για πλειοψηφίες
και μειοψηφίες αλλά μιλώ για το δικαίωμα που διεκδικούν– δεν μπορεί
το 21,5% να καθορίζει την τύχη
του 78,5%».
Όσο και αν προσπαθούμε να το
κρύψουμε ακόμα να απαλλαγούμε
από το σύνδρομο της πλειοψηφίας
– μειοψηφίας. Αν και πληρώσαμε
πολύ ακριβά αυτές τις εμμονές συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο. Μιλούμε
για ομοσπονδιακή λύση και παράλληλα επιμένουμε στην πληθυσμιακή
αναλογία του 78,5% έναντι του
21,5%. Κάτι παρόμοιο με αυτά έλεγε
ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης το 1962:
«Δεν θα έπρεπε να θίγονται οι Τ/κ
όταν αποκαλούνται μειονότης. Μια
κοινότητα δυνατόν να είναι μικρά
και να αποκαλείται μειονότης, ενώ
μια άλλη να είναι μεγάλη και κατ’
ακολουθία να αποκαλείται πλειονότης».
Γιορτάζουμε την ίδρυση του δικοινοτικού μας κράτους και αποφεύγουμε, όπως ο διάβολος το λιβάνι, να αναφερθούμε στη δικοινοτικότητα της λύσης που υποτίθεται επιδιώκουμε.
Αντί η 1η Οκτωβρίου να είναι
μέρα περισυλλογής και προβληματισμού για να μην επαναλάβουμε
τα λάθη του παρελθόντος, ακάθεκτοι
προχωρούμε προς την ολοκληρωτική καταστροφή. Αντί να μας γίνουν μαθήματα τα τραγικά παθήματα συνεχίζουμε τις παλινδρομήσεις και την πολιτική των πολιτικών
ασυναρτησιών για εσωτερική κατανάλωση, αδιαφορώντας ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει πεισθεί
για την πολιτική μας βούληση για
λύση και επανένωση. Χρόνια πολλά
μας είπαν οι πλείστοι των πολιτικών
μας φωστήρων. Και εμείς αποχαυνωμένοι δεν έχουμε το θάρρος να
ρωτήσουμε επιτέλους τι είναι αυτό
που πανηγυρίζουμε; Τι είναι αυτό
που γιορτάζουμε; Προς τι τα «Χρόνια
πολλά»; Προς τι όλες αυτές οι πανηγυρικές εκδηλώσεις; Μήπως γιορτάζουμε την ίδρυση του σημερινού
μας κράτους που αν και αναγνωρισμένο δεν παύει να είναι μισή
πατρίδα; Είναι καιρός να αφήσουμε
κατά μέρος τα «Χρόνια πολλά» και
τις άλλες γελοιότητες και να αρκεστούμε στα συλλυπητήρια, όπως
αρμόζει σε θλιβερά γεγονότα, δηλαδή στην κατοχή της μισής μας
πατρίδας. Να αφήσουμε τα «Χρόνια
πολλά» για την επέτειο της επανένωσης, εάν και εφόσον ζήσουμε
να το δούμε. Μόνο τότε οι πανηγυρισμοί και οι άλλες εκδηλώσεις
θα έχουν νόημα.

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

EPA / M.A.PUSHPA KUMARA

Τ

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Υποστηρικτές του Ενωμένου Εθνικού Μετώπου σε προεκλογική εκδήλωση στο Galle Face Green στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα, για τις προεδρικές εκλογές της
17ης Νοεμβρίου.

Ε.Ε. ή επτά φορές Σίσι;
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

ι μικρές χώρες δεν μπορούν
να κάνουν τα πάντα –εδώ
δεν μπορούν οι μεγάλες, γι’
αυτό ο Γάλλος πρόεδρος απέλυσε
τον ΥΠΕΞ του για να διατηρήσει
σε καλό επίπεδο τις σχέσεις του
με τις ΗΠΑ. Οι μικρές χώρες οφείλουν να κάνουν αξιολογήσεις, να
επιλέγουν το προνομιακό τους πεδίο, να αξιοποιήσουν τις μικρές
του δυνάμεις για να μεγιστοποιούν
τις δυνατότητές τους.
Η Κύπρος σπαταλά πολύτιμο
χρόνο και διπλωματικό κεφάλαιο
σε αμφιβόλου σημασίας δραστηριότητες-τριμερείς, πενταμερείς
κ.λπ. Οι συναντήσεις αυτές παράγουν, κυρίως, εσωτερική κατανάλωση. Ο προνομιακός χώρος για
την κυπριακή διπλωματία είναι ο
ευρωπαϊκός. Ως πλήρες-μέλος της
Ε.Ε. συναντάς κατανόηση και στήριξη, εφόσον προωθείς ένα σχέδιο
που σε ενδιαφέρει και ταυτόχρονα
υπηρετεί το ευρύτερο κοινοτικό
συμφέρον, όπως είναι η επίλυση
του Κυπριακού. Ελάχιστοι εταίροι
ενδιαφέρονται για καταδίκες και
καταγγελίες- αυτά αφορούν τη φυσιογνωμία του ΟΗΕ. Κινητοποιείς
το «ευρωσύστημα» μόνο με θετική
δράση, με πρωτοβουλίες που αλλάζουν τα δεδομένα και φέρνουν
τη σταθερότητα στην περιοχή. Η
«σταθερότητα» που ευαγγελίζεται
ο Κύπριος ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδης
ταυτίζεται με τη «διπλωματία του
ποδαριού» που ασκεί. Δεν γίνεσαι
εξαγωγέας σταθερότητας στην περιοχή σου, με το 37% του εδάφους
σου υπό στρατιωτική κατοχή. Ποιον
πείθεις για τη σοβαρότητά σου,
όταν κάνεις βόλτες γύρω από το
νησί για να συλλέγεις ανακοινωθέντα; Για τον προσεκτικό παρατηρητή των εξελίξεων, συχνά πετυχαίνεις το ακριβώς αντίθετο,
γιατί, επιτείνεις τα ήδη μεγάλα









Χωρίς επίλυση του Κυπριακού, οι έρευνες θα
παραμένουν διαρκώς
στα αρχικά στάδια, ή και
στα καθόλου, ενώ εταιρείες παίρνουν τον δρόμο για την Μοζαμβίκη.
αδιέξοδα, στα οποία βρίσκεσαι μόνον εσύ.
Ζητούμενο είναι η επίλυση του
Κυπριακού να καταστεί κορυφαίο
ζήτημα στο «ευρωσύστημα». Δύσκολο έργο, πολύπλευρο διπλωματικό εγχείρημα, ωστόσο, απείρως
προτιμότερο από την 7η , κατά σειρά, συνάντηση με τον Σίσι! Το πρώτο σημείο του έργου αφορά τη θέληση της Λευκωσίας να πείσει ότι
μιλά σοβαρά, ότι αντιλαμβάνεται
τη βαρύτητα της συμμετοχής του
νησιού στην Ε.Ε. Με επίκεντρο μια
διπλωματική προσπάθεια για επίλυση με την Ε.Ε. να παίζει ισχυρό
ρόλο. Απαιτείται μεγάλη διπλωματική κινητοποίηση καθότι με τους
χειρισμούς Τ. Παπαδόπουλου και
Ν. Αναστασιάδη η ε/κ ηγεσία κατασπατάλησε το ηθικό πλεονέκτημα των Ε/κ –θύμα εισβολής από
μια υπέρτερη δύναμη, με πληγές
που διαρκούν. Οι χειρισμοί των
δύο συνέβαλαν στην εξαφάνιση
του φιλοκυπριακού λόμπι στην Ε.Ε.
(όπως η Μ. Ρότε), και ώθησαν σημαντικούς παίκτες στην απομάκρυνση από τις διαδικασίες (όπως
ο πρόεδρος Γιούνκερ).
Θυμίζω πως όταν υπήρχε εν εξελίξει προσπάθεια για την επίλυση,
ο πρόεδρος Γιούνκερ ήταν παρών
στη «Σύνοδο για την Κύπρο» στη
Γενεύη, (Ιανουάριος 2017) και ανακοίνωσε πώς η Ε.Ε. θα συνεισέφερε

το ποσόν των 2,5 δισ. ευρώ ως στήριξη στη διαδικασία επίλυσης –
κάτι που η ε/κ ηγεσία απέκρυψε
από την κοινή γνώμη.
Ένα τέτοιο διπλωματικό έργο
δεν πάει ερήμην της κατεύθυνσης
που ακολουθεί η ευρωτουρκική
σχέση. Αυτή η εξαιρετικά ασταθής
σχέση στην ουσία βρίσκεται σε
στρατηγικό κενό. Ευθύνες γι’ αυτό
έχουν και οι δύο πλευρές (από τη
μία πλευρά η απουσία στρατηγικής, από την άλλη, οι τρόποι αντιμετώπισης του γκιουλενικού κινήματος). Ο Ζ. Κ. Γιούνκερ μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 9 Οκτωβρίου άνοιξε τα κρίσιμα θέματα
της σχέσης αυτής με την εξής δήλωση: «οι σχέσεις της Ε.Ε. με την
Τουρκία είναι περίπλοκες και σημαντικές όπως πάντοτε. Η Τουρκία
είναι εταίρος- κλειδί για την Ε.Ε.,
ειδικά σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Η στέρεη δέσμευσή μου,
αυτή της Κομισιόν και εκτιμώ και
αυτή της Ένωσης είναι ότι η εφαρμογή της δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας
του 2016 παραμένει ξεκάθαρη. Η
διευκόλυνση για τους πρόσφυγες
στην Τουρκία, συνεχίζει και αποδίδει συγκεκριμένα αποτελέσματα
επί του εδάφους και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε».
Τα ενεργειακά ζητήματα έχουν
ευκρινέστερο χαρακτήρα το τελευταίο διάστημα. Ο διευθύνων
σύμβουλος της ιταλικής ENI στις
10 Οκτωβρίου δήλωσε ότι η εταιρεία
από τη μια «θα προσπαθήσει να
μείνει μακριά από την όποια διαμάχη ανάμεσα στην Κύπρο και την
Τουρκία», αλλά, έσπευσε να ενημερώσει όλους ότι «εάν κάποιος
εμφανιστεί με πολεμικά πλοία, δεν
θα προχωρήσω στη γεώτρηση. Σίγουρα δεν θέλω να προκαλέσω πόλεμο για τις γεωτρήσεις». Οι δηλώ-

σεις αυτές δείχνουν τον δρόμο της
κοινής λογικής. Χωρίς επίλυση του
Κυπριακού, οι έρευνες θα παραμένουν διαρκώς στα αρχικά στάδια,
ή και στα καθόλου, ενώ εταιρείες
παίρνουν τον δρόμο για την Μοζαμβίκη.
Η νέα Επιτροπή διαθέτει το πλεονέκτημα της πρώτης φοράς. Ο
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δείχνει
να θέλει να κάνει τη διαφορά –πιο
δραστήρια, πιο αποτελεσματική
από τον Γιούνκερ. Ο αντιπρόεδρος
Μ. Σχοινάς διαθέτει στρατηγική
σκέψη, γνωρίζει τα κατατόπια στην
ευρωτουρκική σχέση και το Κυπριακό, συνεπώς μπορεί να προσφέρει πολύτιμη ύλη στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης, ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την περιοχή. Η
Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει έναν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
των όρων της, αλλά βλέπω ότι ο
ΥΠΕΞ της Ν. Δένδιας εσχάτως «κυπροποιείται» κανονικά.
Εκτιμώ ότι είναι σημαντικό η
Ε.Ε. μέσα στο 2020 να διαμορφώσει
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την
περιοχή: έναν «Οδικό Χάρτη», που
θα περιλαμβάνει, την κεντρική κατεύθυνση (πώς επιλύονται τα ζητήματα, ποιο το συνολικό σχέδιο),
επί μέρους στόχους (όπως κατεύθυνση «Χάγη» για την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, όπως η διαμόρφωση νέας ευρωτουρκικής σχέσης,
όπως η δραστήρια συμβολή στην
ολοκλήρωση της διαπραγματευτικής διαδικασίας στο κυπριακό. Το
σημερινό θολό τοπίο δεν εξυπηρετεί
κανέναν. Η «ανατολική πολιτική»
της Ε.Ε., είναι ένα μεγάλο project
μπροστά στην νέα Επιτροπή. Μπορεί να φέρει την αλλαγή σε σχέση
με την, σχετικά άτολμη, απερχόμενη;

www.larkoslarkou.org.cy

Κυπριακό: εξελίξεις και συμπεράσματα

Ε

ίχαμε, λοιπόν, και την αντίδραση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε. (Σ.Α.) στο θέμα
της Αμμοχώστου, που δήλωσε τα
αυτονόητα σχετικά με το καθεστώς
των Βαρωσίων και την ανάγκη να
γίνονται σεβαστά τα σχετικά ψηφίσματα. Σημαντικά τα μηνύματα.
Για να καταλήξει, όμως, στο πιο
ουσιαστικό μήνυμα: το Σ.Α. κάλεσε
και πάλι τα μέρη να εμπλακούν
εποικοδομητικά και με αίσθηση
επείγουσας ανάγκης στην προσπάθεια για λύση, στη βάση της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας
με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα
του ΟΗΕ.
Το Σ.Α. δεν δήλωσε κάτι καινούργιο. Απλώς επανέλαβε τη θέση
του για την ανάγκη και το επείγον
επίλυσης το Κυπριακού. Παρόμοια
θέση κατά καιρούς και σε διαφορετικούς τόνους επανέλαβαν όλοι
οι σημαντικοί παίκτες του διεθνούς
παράγοντα, περιλαμβανομένης και

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

της Ε.Ε. Με φόντο τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στον χώρο της
κυπριακής ΑΟΖ όλοι στη διεθνή
σκακιέρα δηλώνουν: «Λύστε το Κυπριακό».
Μετά το Κραν Μοντάνα αντί η
κυβέρνηση να επικεντρωθεί σ’
αυτό τον ζωτικό στόχο, προτίμησε
να κάνει πολιτική εσωτερικής κατανάλωσης, χαϊδεύοντας τα αφτιά
των πολιτών και της πλειοψηφίας
των κομμάτων, τα οποία καλωσόριζαν και χειροκροτούσαν την κυβερνητική πολιτική. Μόνο το ΑΚΕΛ
στεκόταν κριτικά και σημείωνε ότι
αυτή η στάση της κυβέρνησης όχι
μόνο δεν θα έχει αποτελέσματα,
αλλά θα διευκολύνει την Τουρκία
να προωθεί την πολιτική της για
δημιουργία νέων τετελεσμένων.
Η κυβέρνηση αρχικά καθησύχαζε ότι η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε γεωτρήσεις
και ότι δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει τα μέσα για να το κάνει.
Ακολούθως δήλωνε ότι δεν πρέπει









Ο κ. Γκουτιέρες μερικές
φορές επισήμανε ότι δεν
πείστηκε ότι οι δύο ηγέτες έχουν την πολιτική
βούληση να εμπλακούν
σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση.
να ανησυχούμε από τις σχετικές
δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων,
ότι η Τουρκία κάνει επικοινωνιακή
πολιτική. Αξιοποιούσε δε τις τριμερείς συναντήσεις και τις αμυντικές συμφωνίες με τρίτες χώρες
για να περάσει το μήνυμα ότι η Κύπρος είναι οχυρωμένη από τις απειλές της Τουρκίας.
Όταν όλα τα πιο πάνω διαψεύστηκαν από τις εξελίξεις, η κυβέρνηση επένδυσε στην αντίδραση,
τα μέτρα και τις κυρώσεις που υποτίθεται θα έπαιρναν η Ε.Ε. και οι

χώρες των οποίων τα συμφέροντα
επηρεάζονται από τις παρανομίες
της Τουρκίας. Και σ’ αυτό οι προσδοκίες που καλλιεργούσε η κυβέρνηση δεν επιβεβαιώθηκαν. Παταγωδώς διαψεύστηκαν! Όλο αυτό
το διάστημα η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε σοβαρά, με την επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων. Περιπλανήθηκε σε διάφορες φαεινές ιδέες
με αποτέλεσμα ο γ.γ. του ΟΗΕ να
θεωρεί την ελληνοκυπριακή πλευρά
συνυπεύθυνη για το παρατεταμένο
αδιέξοδο. Ο κ. Γκουτιέρες μερικές
φορές επισήμανε ότι δεν πείστηκε
ότι οι δύο ηγέτες έχουν την πολιτική
βούληση να εμπλακούν σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση. Και στο
μεταξύ η Τουρκία εκμεταλλευόταν
το αδιέξοδο για να δημιουργεί νέα
σοβαρά τετελεσμένα που δυσχεραίνουν τις προοπτικές για επίτευξη
λύσης.
Τα όσα εκτυλίχθηκαν από το
Κραν Μοντάνα μέχρι και σήμερα
ανέδειξαν –ξανά– μερικά πολύ ση-

μαντικά συμπεράσματα:
(1) Χωρίς λύση στο Κυπριακό η
Τουρκία θα συνεχίσει να προκαλεί
προβλήματα, ένταση και κινδύνους.
(2) Χωρίς λύση η Τουρκία θα συνεχίσει να αμφισβητεί και να εμποδίζει την άσκηση κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(3) Κανένας τρίτος δεν πρόκειται
να συγκρουστεί με την Τουρκία
για το χατίρι της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(4) Η μοναδική οδός για να επιλυθούν τα προβλήματα και να πάψει η Τουρκία να απειλεί και να
προκαλεί είναι η επίτευξη λύσης
στο Κυπριακό.
(5) Η λύση του Κυπριακού, εκτός
από τον τερματισμό των προβλημάτων που προκαλεί η Τουρκία,
θα ανοίξει προοπτικές στο ερευνητικό πρόγραμμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, καθώς και στην αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου.
(6) Το Κυπριακό και η εξωτερική

πολιτική δεν εξυπηρετούνται με
τακτικισμούς και επικοινωνιακές
τακτικές για ικανοποίηση μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Τέτοιες
πολιτικές δεν αντέχουν στο χρόνο
και καταρρέουν.
Ελπίζουμε αυτά τα συμπεράσματα ο πρόεδρος και οι συνεργάτες του να τα έχουν κατανοήσει
και να επικεντρωθούν στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Με συνέπεια και
χωρίς αμφισημίες θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτό
που έστω και τώρα έχουν υιοθετήσει: επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν, στη βάση του κοινού
ανακοινωθέντος του 2014 και του
πλαισίου του γ.γ. του ΟΗΕ, διαφυλάσσοντας τις επιτευχθείσες συγκλίσεις. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτόν
θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Ο κ. Στέφανος Στεφάνου είναι βουλευτής, εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ
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Tο ΔΗΚΟ
μπήκε στον
προεκλογικό
από νωρίς
Η κίνηση της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος να ενισχύσει την
ομάδα του γραφείου Τύπου του κόμματος με τις Κατερίνα Χριστοφίδου
και Νικολέττα Νικολαΐδου Λαδά πέρασε μεν απαρατήρητη για το ευρύ
κοινό, όχι, όμως, για τους ΔΗΚΟϊκούς,
που το είδαν ως μήνυμα για το ποιους
θα «σπρώξει» η ηγεσία στις βουλευτικές εκλογές που έρχονται. Το Δημοκρατικό Κόμμα ξεκίνησε ήδη τις
διαδικασίες διαμόρφωσης του ψηφοδελτίου και η παρουσία των δύο
γυναικών στο συγκεκριμένο πόστο
κάθε άλλο από τυχαία είναι. Κατέδειξε πως εκτός από σίγουρες υποψήφιες στις επικείμενες εκλογές,
αποτελούν και την κύρια επιλογή
της ηγεσίας, σε επαρχία Λεμεσού
και Αμμοχώστου αντίστοιχα, κόβοντας, όπως λένε ΔΗΚΟϊκά, στελέχη
άλλους. Κίνηση, βεβαίως, που δεν
θα μείνει αναπάντητη από μερίδα
στελεχών, όταν έλθει βεβαίως η ώρα.
Στελέχη που βλέπουν τον παραγκωνισμό τους και εύνοια συγκεκριμένων στελεχών, τόσο σε θέσεις
στα συλλογικά όργανα όσο και σε
θέμα προβολής.

Μία θέση, πολλοί δελφίνοι
Η θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου δεν είναι οποιαδήποτε
θέση. Υπήρξε διαχρονικά μήλον της
έριδος στο ΔΗΚΟ, με πολλούς να τη
διεκδικούν εδώ και καιρό. Τη διεκδικούσαν ο Χρίστος Σενέκης, ο Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος μετέπειτα
έγινε αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ, ο
δημοτικός σύμβουλος Λεμεσού Νε-

όφυτος Χαραλαμπίδης, ενώ ακούστηκε και το όνομα της πρώην εκπροσώπου Τύπου των Οικολόγων
Ελένης Χρυσοστομίδου, όταν αποχώρησε από το κόμμα των Πρασίνων
και συντάχθηκε με το ΔΗΚΟ το 2016.
Είναι γι’ αυτό που η είδηση προκάλεσε σε άλλους έκπληξη και σε άλλους ενόχληση εντός του ΔΗΚΟ. Η
αξιοποίηση της Κατερίνας Χριστοφίδου θεωρείτο αναμενόμενη στο
ΔΗΚΟ. Όχι μόνο για την απόφασή
της να κατέλθει τελικώς με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ –και όχι με την
ΕΔΕΚ, με την οποία συζητούσε μέχρι
την υστάτη– στις ευρωεκλογές, αλλά
και για το καλό ποσοστό που έλαβε.
Ήλθε τέταρτη, με μικρή διαφορά
από τον βουλευτή Λευκωσίας Μαρίνο Μουσιούττα και άφησε πίσω
της, την παλιά καραβάνα του Δημοκρατικού Κόμματος Ζαχαρία Κουλία. Ήταν βεβαίως και χρόνια στα
ΜΜΕ, που θεωρήθηκε ως επιπλέον
προσόν για την θέση. Περισσότερο
ως κεραυνός εν αιθρία για τους ΔΗΚΟϊκούς υπήρξε η απόφαση διορισμού και της Νικολέττας Νικολαΐδου
Λαδά στην εν λόγω θέση. Η κα Λαδά
ήταν από τα πρώτα στελέχη που
αποχώρησαν από τη Συμμαχία Πολιτών και συντάχθηκε με τον Νικόλα
Παπαδόπουλο στις προεδρικές εκλογές του 2018. Στις βουλευτικές εκλογές του 2016, μάλιστα, είχε έλθει
δεύτερη σε σταυρούς προτίμησης
με μικρή διαφορά από την Άννα
Θεολόγου.

Αντιομοσπονδιακή ομάδα
Με αυτό τον τρόπο, η ομάδα του
γραφείου Τύπου του ΔΗΚΟ αποτε-
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Επικοινωνιακό
προβάδισμα
Όμως η σφαγή δεν θα περιο-

Διαμορφώνει ήδη το ψηφοδέλτιο των
βουλευτικών, προκαλώντας αντιδράσεις
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

l

Εκτός από σίγουρες υποψήφιες, αποτελούν και την κύρια επιλογή της ηγεσίας, σε επαρχία Λεμεσού και Αμμοχώστου
αντίστοιχα οι νέες αναπληρώτριες εκπρόσωποι Τύπου, Κατερίνα Χριστοφίδου και Νικολέττα Νικολαΐδου Λαδά.








Παραγκωνισμό φαίνεται
να νιώθουν αρκετά στελέχη, με τον Μαρίνο Μουσιούττα να αποστέλλει
επιστολή στο ΡΙΚ, ζητώντας να μάθει ποιοι αποφασίζουν για το ποια στελέχη θα εκπροσωπούν το
κόμμα στην τηλεόραση.
λείται από καθαρά νέα πρόσωπα.
Πρόσωπα που δεν προέρχονται από
τον κομματικό σωλήνα και αυτό έχει
τη δική του διττή σημασία. Κομματικοί κύκλοι επισημαίνουν πως με
αυτό τον τρόπο διευρύνεται η ομάδα
και θα πρέπει αυτό να επικροτείται,
ενώ άλλοι υπογραμμίζουν το παράξενο της υπόθεσης, πρόσωπα δηλαδή
χωρίς τους όποιους κομματικούς δεσμούς και προϊστορία, να υπερασπίζονται με σθένος τις θέσεις και
αρχές του ΔΗΚΟ. Υπενθυμίζεται
πως ο εκπρόσωπος Τύπου Παύλος
Μυλωνάς και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου Νικολέττα Λαδά
προέρχονται από τη Συμμαχία Πολιτών όπου τάσσονταν εναντίον της
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Στο ΔΗΚΟ, πάντως, φαίνεται
να επιχειρούν πως με αυτό τον τρόπο

θα αφομοιώσουν πλήρως το ακροατήριο της Συμμαχίας Πολιτών, το
κατά πόσο αυτό σημαίνει πως θα
σκληρύνει η θέση του κόμματος θα
διαφανεί το επόμενο διάστημα. Για
την ιστορία, και οι δύο αποχώρησαν
από τη Συμμαχία Πολιτών μπροστά
στη φημολογία του φλερτ Λιλλήκα
με ΑΚΕΛ. Ενδιαφέρον θα προκαλέσει
και ποια θα είναι η θέση τους σε
ένα ενδεχόμενο συμμαχίας ΑΚΕΛΔΗΚΟ, δεδομένων και των τελευταίων δηλώσεων Ν.Παπαδόπουλου
ότι είναι ανοικτός σε συμμαχίες.

Τα πάνελ και οι επιστολές
Αυτές οι αλλαγές βέβαια άνοιξαν
εκ νέου το ζήτημα παραγκωνισμού
στελεχών. Ζήτημα που υποβόσκει
εδώ και καιρό στο κόμμα του Κέντρου με παραδοσιακά στελέχη, όπως
ο αντιπρόεδρος Αλέκος Τρυφωνίδης,
ο Χρίστος Σενέκης, ο βουλευτής
Λευκωσίας Μαρίνος Μουσιούττας,
ο βουλευτής Λεμεσού Άγγελος Βότσης, ο βουλευτής Λάρνακας Γιώργος Προκοπίου να εκφράζουν διαφωνίες. Αλησμόνητες οι αναρτήσεις
με νόημα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης κάποιων εξ αυτών, όπως
των Σενέκη, Μουσιούττα, Τσίγκη
και Τρυφωνίδη για υπερπροβολή
στενών συνεργατών του Νικόλα
Παπαδόπουλου, όπως των Άθου Αντωνιάδη, Χρύση Παντελίδη και Γιώργου Σολωμού και παραγκωνισμό

των ιδίων. Καθόλου τυχαία η κίνηση
του Μαρίνου Μουσιούττα να αποστείλει επιστολή στο κρατικό κανάλι,
ζητώντας να μάθει ποιος αποφασίζει
εντός καναλιού για το ποια στελέχη
εκπροσωπούνται στα τηλεοπτικά
πάνελ. Ζήτημα για την εκπροσώπηση στα ΜΜΕ έχει θέσει πολλές
φορές και ο Αλέκος Τρυφωνίδης
στον Νικόλα Παπαδόπουλο. Αυτές
οι αντιδράσεις βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίες με την απόφαση του
Χρύση Παντελίδη να κατέλθει στην
επαρχία Λευκωσίας ως υποψήφιου
βουλευτή και προβλέπεται να κλιμακωθούν. Όπως υποστηρίζεται,
η εκλογή του στενού συνεργάτη
του ΔΗΚΟϊκού προέδρου είναι κάτι
που επιδιώκεται από την ηγεσία.
Το ανέφερε και ο Νικόλας Παπαδόπουλος στον Μαρίνο Μουσιούττα,
όταν του είχε προτείνει να κατέλθει
ως υποψήφιος στις ευρωεκλογές.
Ότι δηλαδή, αν ο ίδιος κατέβαινε
υποψήφιος βουλευτής, ο κομματικός
μηχανισμός θα τον στήριζε πλήρως,
σε μία προσπάθεια να επέλθει ανακωχή μεταξύ Νικόλα-Μουσιούττα,
μετά το ρήγμα που προκλήθηκε
στις εσωκομματικές εκλογές, να
ανακόψει ψήφους που θα έφευγαν
προς τη Δημοκρατική Παράταξη,
αλλά και γιατί με την εκλογή του,
θα άνοιγε ο δρόμος στον Χρύση
Παντελίδη να διεκδικήσει με αξιώσεις στην επαρχία Λευκωσίας.

ριστεί στην επαρχία Λευκωσίας. Ο Πανίκος Λεωνίδου δεν
είναι αδιάφορος για το γεγονός ότι δύο νέα πρόσωπα (Μυλωνάς – Χριστοφίδου) τα
οποία θα διεκδικήσουν μαζί
του στην επαρχία Λεμεσού το
2021, θα έχουν επικοινωνιακό
προβάδισμα λόγω του πόστου
τους. Υπάρχουν, βεβαίως, και
οι κύκλοι εντός του κόμματος
που υπογραμμίζουν πως ο κ.
Λεωνίδου ανέλαβε τη θέση
του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου κατόπιν επιλογής της
ηγεσίας, ενώ, όπως λέγεται,
έχει τον πλήρη έλεγχο της
επαρχίας, ως επαρχιακός
γραμματέας που εξακολουθεί
να είναι. Ερώτημα είναι κατά
πόσο ο Άγγελος Βότσης θα
διεκδικήσει ακόμη μία θητεία
ή αν θα διεκδικήσει τελικώς τη
δημαρχία Λεμεσού. Και ο
Άθως Αντωνιάδης δεν φαίνεται προς το παρόν να ενδιαφέρεται για έδρα, φλερτάροντας
με το ενδεχόμενο υποψηφιότητας ως δήμαρχος Λεμεσού.
Έντονος αναβρασμός φαίνεται
να υπάρχει και στην επαρχία
Αμμοχώστου. Στους δυσαρεστημένους φαίνεται να εντάσσεται ο Ζαχαρίας Κουλίας λόγω του αποτελέσματος των
ευρωεκλογών. Το αν θα διεκδικήσει επανεκλογή το 2021
είναι αβέβαιο, ωστόσο, ο
πρώην συνεργάτης του Χρίστος Σενέκης φέρεται να ενδιαφέρεται και για το ’21. Στον
ίδιο σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη η επιλογή της ανταγωνίστριάς του Νικολέττας Νικολαΐδου Λαδά για το ’21, στην
εν λόγω θέση, που διεκδικούσε άλλωστε ο ίδιος. Ήταν μάλλον το κερασάκι στην τούρτα,
σε μία σχέση που βρίσκεται
ήδη εδώ και καιρό σε ψυχροπολεμικό κλίμα. Το πώς θα συνεχίσει βέβαια είναι ένα ζήτημα που θα διαφανεί με την πάροδο του χρόνου. Με όσα διαμείβονται εστάλη και το μήνυμα πως όσους κι αν διαγράψουν στο ΔΗΚΟ, οι εσωκομματικές αντιδράσεις και διενέξεις δεν πρόκειται να εκλείψουν στο κόμμα του Κέντρου.

Πρόκληση οι ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη Μέση Εκπαίδευση
Ενδεικτική η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αρχική αξιολόγηση και παρακολούθηση αλλόγλωσσων μαθητών
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία χρόνια προς την
Ευρώπη αποτελεί ζήτημα που απασχολεί έντονα τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και θεσμούς. Οι προκλήσεις που εγείρονται ως προς την
προσαρμογή των ατόμων αυτών
στην κοινωνία, αλλά και την ομαλή
ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο
μονοπωλούν τον δημόσιο διάλογο
ολοένα και περισσότερο. Αναπόφευκτα η συζήτηση επεκτείνεται
και στους ανήλικους, με το ζητούμενο να εστιάζεται στην ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στις εκπαιδευτικές δομές των διαφόρων
κρατών. Με αφορμή την ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κυπριακό
εκπαιδευτικό σύστημα, το όλο ζήτημα επανέρχεται στην επικαιρότητα
υπό το πρίσμα τόσο των προκλήσεων
όσο και των δεδομένων που υπάρχουν στα δημόσια σχολεία. Το
Υπουργείο κατατάσσει το κεφάλαιο
των μαθητών με μεταναστευτικό
προφίλ ψηλά στις προτεραιότητες,
εκπονώντας στρατηγικό σχέδιο, τη
στιγμή που τα σχολεία είναι αντιμέτωπα με λειτουργικές αδυναμίες.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τα επίσημα
στοιχεία της Eurostat το 2018 υποβλήθηκαν 7.765 νέες αιτήσεις ασύλου, σε σύγκριση με 4.600 το 2017.
Από τα στοιχεία του 2018, οι 1.090
αιτήσεις υποβλήθηκαν από άτομα
κάτω των 18 ετών. Μέσα σε όλο
αυτό πρέπει να προστεθεί και ο
αριθμός των αλλόγλωσσων παιδιών
από οικογένειες οικονομικών με-

ταναστών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στην Κύπρο εδώ και κάποια χρόνια. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα διαθέσιμα στοιχεία στη δημοτική εκπαίδευση τη
σχολική χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν 9.662 παιδιά με μεταναστευτικό
προφίλ και στη μέση εκπαίδευση
(γυμνάσια, λύκεια, τεχνικές σχολές)
741 παιδιά.

Εκπόνηση στρατηγικής
Ήδη από τον Μάιο του 2016, το
Υπουργείο Παιδείας έχει εκπονήσει
στρατηγικό σχέδιο, με τον ορισμό
Διατμηματικής Επιτροπής, η οποία,
σύμφωνα με τους όρους εντολής
της, έχει συντάξει Κείμενο Πολιτικής
για την ένταξη των παιδιών με μεταναστευτικό προφίλ στο κυπριακό
εκπαιδευτικό σύστημα. Στην Επιτροπή συμμετέχουν όλες οι διευθύνσεις σχολικής εκπαίδευσης και
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο
και συντονίζει το έργο. Πέραν αυτού
τον Μάρτιο του 2019 επισκέφθηκαν
το Υπουργείο Παιδείας εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για θέματα ένταξης παιδιών με μεταναστευτικό προφίλ σε μια προσπάθεια να διαγνωσθούν οι αδυναμίες που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα και να εξευρεθούν
οι καλύτερες δυνατές λύσεις.
Επιπρόσθετα το Υπουργείο αξιοποιεί και ευκαιρίες ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης για την προώθηση
των δράσεων αυτών μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και
του Προγράμματος Erasmus Plus.
Ενδεικτικό παράδειγμα, το πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. (Δράσεις Σχολικής και
Κοινωνικής Ένταξης) που καλύπτει

Στη Μέση Γενική Εκπαίδευση εφαρμόζεται το «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας», το οποίο λειτουργεί σε 18 σχολεία παγκύπρια.
την αξιοποίηση βοηθού εκπαιδευτικού στην τάξη ή τη δωρεάν προσφορά απογευματινών μαθημάτων,
το οποίο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις
Ένα σημαντικό κεφάλαιο, το
οποίο προκαλεί ανησυχίες σε εκπαιδευτικούς αφορά τη δημιουργία
τάξεων υποδοχής στα σχολεία, κάτι
που αποτελεί και επίσημο αίτημα
της ΟΕΛΜΕΚ ειδικότερα το τελευταίο διάστημα. Ο αυξημένος αριθμός
μαθητών που δεν γνωρίζουν την
ελληνική γλώσσα δημιουργεί εκ
των πραγμάτων δυσκολίες ως προς
τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις
απαιτήσεις των μαθημάτων. Ως εκ
τούτου βρίσκεται σε ισχύ ένα ειδικό
πρόγραμμα στήριξης των παιδιών

αυτών το οποίο παρόλα αυτά φαίνεται να αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Όσον αφορά τα γυμνάσια όπου
δίνεται ειδικό βάρος στην προσπάθεια για ομαλή ενσωμάτωση, βρίσκεται σε λειτουργία το «Πρόγραμμα
Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας», το οποίο εφαρμόζεται σε 18 σχολεία σε παγκύπρια
βάση. Συγκεκριμένα τρία σχολεία
στην επαρχία Λευκωσίας και από
πέντε στις υπόλοιπες επαρχίες.
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα, οι αλλόγλωσσοι μαθητές
παρακολουθούν 19 ώρες την εβδομάδα εξεταζόμενα μαθήματα σε τάξεις υποδοχής, ενώ τις υπόλοιπες
19 διδακτικές ώρες βρίσκονται σε
τάξεις με ελληνόφωνους μαθητές.

Στις τάξεις υποδοχείς οι μαθητές διδάσκονται τα εξεταζόμενα μαθήματα
των Νέων Ελληνικών, Μαθηματικών,
Φυσικής, Βιολογίας και Χημείας,
ενώ στις τελικές εξετάσεις, οι μαθητές
αυτοί εξετάζονται στο ίδιο γραπτό
δοκίμιο με τους ελληνόφωνους μαθητές, με εξαίρεση το μάθημα των
Νέων Ελληνικών.
«Η συγκεκριμένη κατάσταση είναι προβληματική» σημείωσε με δηλώσεις του στην «Κ» ο πρόεδρος
της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Χ΄΄Σάββας,
σημειώνοντας πως «με τον τρόπο
αυτό οι μαθητές με μεταναστευτική
βιογραφία εισέρχονται στις κανονικές αίθουσες διδασκαλίας χωρίς
να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
με όλα τα συνεπακόλουθα προβλήματα που ακολουθούν». Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή του Προγράμματος όπως σημειώνει ο κ. Χ΄΄Σάββας
αδικούνται πρωτίστως οι ίδιοι οι αλλόγλωσσοι μαθητές «καθόσον καλούνται να εξεταστούν επί ίσοις
όροις με τα ελληνόφωνα παιδιά χωρίς
να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική
γλώσσα, γεγονός που δημιουργεί
τεράστιες δυσκολίες ως προς την
κατανόηση του ίδιου του γνωστικού
αντικειμένου».

Κατάρτιση εκπαιδευτικών
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής επισημαίνεται παράλληλα
και η ανάγκη ενδυνάμωσης των
ίδιων των εκπαιδευτικών ως προς
την κατάρτιση διαχείρισης του σημαντικού αυτού φαινομένου. Αναφέρεται συγκεκριμένα πως το 19,6%
των κύπριων εκπαιδευτικών αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην υπόλοιπη

Ευρώπη ανέρχεται στο 13,4% σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ασφάλειας (ΟΟΣΑ)
για το 2019.
Ο κ. Χ΄΄Σάββας για το συγκεκριμένο θέμα σημείωσε πως προκύπτουν σημαντικές δυσκολίες και
για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς,
καθώς σε μια αίθουσα διδασκαλίας
μπορεί να συνυπάρχει μεγάλος αριθμός αλλόγλωσσων μαθητών προερχόμενος από διαφορετικές χώρες
«και είναι αδύνατο να μπορεί να διδάξει σε τρεις ή τέσσερεις διαφορετικές γλώσσες» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. «Μη λησμονούμε
πως η συγκεκριμένη διαδικασία
αποβαίνει εις βάρος και των υπολοίπων μαθητών, οι οποίοι πρέπει
σε συγκεκριμένο χρόνο να καλύψουν
συγκεκριμένη ύλη, γεγονός αδύνατο
με τις υφιστάμενες συνθήκες» είπε
χαρακτηριστικά.
Κατά την ΟΕΛΜΕΚ, θεωρείται
απαραίτητη η δημιουργία τάξεων
υποδοχής στις οποίες οι μαθητές
πρέπει να διδάσκονται την ελληνική
γλώσσα επαρκώς προτού εισέλθουν
σε αίθουσα διδασκαλίας με ελληνόφωνα παιδιά, αλλά όπως επισημαίνει
ο κ. Χ΄΄Σάββας «οι συγκεκριμένες
αίθουσες υποδοχής πρέπει να είναι
εντός του σχολικού χώρου για να
κοινωνικοποιούνται και να εξοικειώνονται τα παιδιά με το σχολείο».
Σημαντικό, επίσης, για τον πρόεδρο
της ΟΕΛΜΕΚ είναι οι μαθητές αυτοί
να διδάσκονται ταυτόχρονα την
ιστορία και την κουλτούρα της Κύπρου, γεγονός που θα οδηγεί στην
ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στο
εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου.
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Ασκήσεις συναίνεσης από Μητσοτάκη
Προσέγγιση με όλους τους αρχηγούς πλην Τσίπρα για αποδήμους – Ο διάλογος με Γεννηματά για τον Πρόεδρο
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Ο αρχικός ÙÚÄÞÕÝËÖËÚËÆÞÛÎÚÇ
ÞÛËÙÏÔ¦ÚËÚÇÚËÚÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇØÞÎÍÕÆÝÈØÁÛÎÑËÑÕÏÔÄÝÚÄÖÕÝËÖÃÚÎÝ
ÇØÞÂÝÙÚÕÈÇÙÏÑÄÑÇÏÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÚÕÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÙÎÓËÃÕ!Î
ÉÂÌÕÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÔÇÖØÕÙÓËÚØËÃÚÇÏÏÙÄÚÏÓÇÙÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ¥ÝÖØÕÝÇßÚÄÌÇÃÔËÚÇÏÔÇßÖÂØÐËÙßÔÇÃÔËÙÎÄÒÜÔ
ÖÒÎÔÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÕÕÖÕÃÕÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÇÖÕÓÕÔ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ßÖÄÒÕÏÖÕßÝÇØÞÎÍÕÆÝÑÇÛ×ÝÓÃÒÎÙË
ÍÏÇÇÒÒÕÃÜÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙßÙÞËÚÏÙÓ×ÔÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝ®
©ÙÕÍÏÇÚÕ §ÙÚÕÚËÚÇÚËÚ
ÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÎ¢×ÌÎËÔÔÎÓÇÚ¦ÁÍÏÔËÙßàÂÚÎÙÎÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ËÑÒÕÍÂÚÕßØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇ-

ÚÃÇÝÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÔÇÇÌÂÔËÏ
ÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÖÇØÄÚÏÛÇËÖÏÓËÃÔËÏ
ÙÚÎÔËÑÒÕÍÂÓËÉÂÌÕßÝÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÚÕÖØÄÙÜÖÕÖÕßÛÇÖØÕÚËÃÔËÏÔÇÖËÚÆÞËÏËßØÆÚËØÎÙßÔÇÃÔËÙÎ
©ÖÜÝËÃÞËÖØÕÇÔÇÍÍËÒÛËÃÇÖÄ
ÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖØÕÙÂÒÛËÙÚÏÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÍÏÇÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝ¦ÐÕÔËÝÚÎÝ
ØÆÛÓÏÙÎÝÑÇÏÄÞÏÚÎÔÚËÒÏÑÂÓÕØÌÂ
ÚÕßÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÇÌÕÆÙÚÄÞËßÙÂ
ÚÕßËÃÔÇÏÔÇËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÙßÍÑÒÃÙËÜÔÍÏÇÔÇÖËÚÆÞËÏËßØÆÚËØÎÙßÔÇÃÔËÙÎ¬ÕÖØ×ÚÕÈÂÓÇ
ÁÍÏÔËÞÛËÝÑÇÛ×ÝÎÈÇÙÏÑÂÖØÕâÖÄÛËÙÎÖÕßËÃÞËÛÁÙËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÎÖÇØÇÊÕÞÂÚÎÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝ
ÇØÞÂÝÚÎÝÏÙÄÚÎÚÇÝÚÎÝÉÂÌÕßÖÕß
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÉÂÌÕÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÖÕßÊÏÇÓÁÔÕßÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÖØÕÙÓËÚØËÃÚÇÏÙÚÕÙßÔÕÒÏÑÄËÑÒÕÍÏÑÄ

ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÊÃÞÜÝÊÏÇÞÜØÏÙÓÕÆÝÙË
ÖÕÒÃÚËÝÇqÑÇÏÈqÑÇÚÎÍÕØÃÇÝ®ÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÙßÔ¦ÔÚÎÙËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÕß
§ÚÕß ÑÇÏÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÆÙÎÝ¬ÇÖËØÇÏÚÁØÜÖÕßÇÌÕØÕÆÔ

«Δεν είναι μόνο θέμα
διαδικασίας, είναι και θέμα προσώπου», φέρεται
να απάντησε ο πρωθυπουργός, όταν η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επισήμανε πως δεν πρέπει
να υπάρχει εκλογή
με 151 ψήφους.

ÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ¦ÙÑÎÙÎÝÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÖ×Ý
ÛÇËÑÒÁÍÕÔÚÇÏÕÏÇÔÚÏÖØÄÙÜÖÕÏÚÜÔ
ËÑÚÄÝËÖÏÑØÇÚËÃÇÝËÑÒÕÍÁÜÔÙÚÇ
ÕÖÕÃÇËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÇÖÄÉËÏÝËÃÔÇÏÖØÕÝÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕÙÜÚËØÏÑ×ÔÓËËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝ
ÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ×ÙÚËÙËÁÔÇÓÂÔÇÔÇ
ÑÇÚÇÚËÛËÃÎÙÞËÚÏÑÂØÆÛÓÏÙÎØÕÌÇÔ×ÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎØÃÞÔËÏÚÕÍ¦ÔÚÏ
ÙÚÕÔ±ª!ÎÚËÒÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇ
ÚÕÇÔÛÇÓËÃÔËÏÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÍÏÇÔÇ
ÙßÔÇÏÔÁÙËÏÂÇÔÛÇÖËÏÄÞÏÑÇÏÛÇ
ÇÖÕÓÕÔÜÛËÃÈÇØÇÃÔËÏÚÕÔÃÊÏÕ
©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÚÇÞÛËÙÏÔ¦ÚËÚ
ÇÚËÚÊËÔ¦ÔÕÏÐËÚÇÞÇØÚÏ¦ÚÕßÍÏÇ
ÔÇÓÎÔÑ¦ÉËÏ®ÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÏÑ¦ÚÏÝ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÙßÍÑÒÃÙËÜÔÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÓËÚÎÔÑËÔÔÎÓÇÚ¦
ËÖÏÙÂÓÇÔËÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙßàÎÚËÃ

ÍÏÇÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÖÕßËÃÔÇÏËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÕÏÙÚÕßÝËÑÒÕÍÏÑÕÆÝÑÇÚÇÒÄÍÕßÝËÔ×ÙÑÁÌÚËÚÇÏÔÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÉÎÌÃÙÕßÔÄÙÕÏÁÞÕßÔ¢¡¥Ý
ÖØÕÝÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÏÑÂÉÂÌÕÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇËÖÏÓÁÔËÏÚÕ §ÌÁØËÚÇÏ
ÔÇËÃÖËÄÚÏÕÃÊÏÕÝÛËÜØËÃÖÜÝËÃÔÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔÕÖØÕÙÌÕØÄÚËØÕÝÚØÄÖÕÝ®
ÊÏÇÃÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÃÊÏÕÝÌÁØËÚÇÏ
ÔÇ¦ÔÕÏÐËÑÇÏÚÕÛÁÓÇËÑÒÕÍÂÝÚÕß
ØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÔÛßÓ¦ÓÇÏÑÇÒ¦ËÃÞÇÚËÑÏËÙËÃÝ
ÛÁÙËÏÛÁÓÇÇÖÕÙÆÔÊËÙÎÝËÑÒÕÍÂÝ
ÚÇÖÄÚÎÊÏ¦ÒßÙÎÚÎÝÕßÒÂÝ®
ÌÁØËÚÇÏÔÇËÃÖËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓË
ÇÌÕØÓÂÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝ ÇÒ¦ÛßÓ¦ÙÚËÚÕÁÞÕßÓËÖËÏÇÖÄÚÕÒÒ¦
ÇßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÙßÓÌÜÔÕÆÓË
ÔÇÖ¦ÓËÙÚÕ¦ÒÒÕ¦ÑØÕÑÇÏÔÇËÑÒÁ-

ÍËÚÇÏÓÕÔÕÑÕÓÓÇÚÏÑÄÝØÄËÊØÕÝÓË
ÉÂÌÕßÝ®ÇÖ¦ÔÚÎÙËÎÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÎÕÖÕÃÇËÖÁÓËÏÔËÙÚÕÄÚÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖØÁÖËÏÔÇÌÁØËÏËßØÆÚËØÕ
ÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÑÇÏÖ¦ÔÚÜÝÔÇÓÎÔ
ËÑÖÁÓÖËÏÓÕÔÕÑÕÓÓÇÚÏÑÂËÖÏÒÕÍÂ
ËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÛÁÓÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ
ËÃÔÇÏÑÇÏÛÁÓÇÖØÕÙ×ÖÕß®ÌÁØËÚÇÏ
ÔÇÇÖ¦ÔÚÎÙËÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÕ
ÕÖÕÃÕÝËØÜÚÎÛËÃÝÇÔÁÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÇÖ¦ÔÚÎÙËÇØÔÎÚÏÑ¦
¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝËÃÖËÙÚÎÔÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÛÇÐËÑÒÁÉÜÒÃÍÕÞØÄÔÕÚÕÔ
ËÑÁÓÈØÎÔÇÙÑËÌÚ×ÓËÑÇÛÇØÄ
ÇÁØÇÙÚÕÈÕßÔÄÑÇÏÛÇÑÇÚÇÒÂÐÜ
ÙÚÕÔØÄËÊØÕ®Í×ÚÏÝÑØÃÙÏÓËÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÏÝÖÇÃØÔÜÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ®ÂÚÇÔÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÎÝÖØÕÁÊØÕß
ÚÕß §ÖÕßËÃÖËÄÚÏËÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚÂÙËÙßÔÇÏÔÁÙËÏÝË¦ÔÖØÕÚÇÛËÃ
ÚÕÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÖØÄÙÜÖÕ®

Λιώνουν οι πάγοι
μεταξύ ΚΙΝΑΛ
και Μαξίμου

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι επιχειρεί
την αλλοίωση των
πολιτικών συσχετισμών,
ενώ ζήτησε την επιβολή
κυρώσεων στην Τουρκία.
ÉÂÌÕÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÙÚÕÍËÔÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑ¦ÚÏÖÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÄÓÜÝÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÖØÄÚÇÙÎÝ¥ÝËÑÚÕÆÚÕß
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÙßÔÇÃÔËÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÊÆÕÓËÍ¦ÒÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÙÚÕÛÁÓÇ
ÓÕÏ¦àËÏÓËÄÔËÏØÕÛËØÏÔÂÝÔßÑÚÄÝ
©Ñ¬ÙÃÖØÇÝÓËÊÂÒÜÙÂÚÕß
ÓËÚ¦ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÚËÑÓÎØÏ×ÙËÏÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÕß±ªßÖÂØÐËÎÖØ×ÚÎÇÖÄ
ÚÎ¡ËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎÖÕßËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÊ×ÙËÏÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙËÁÔÇÙÆÔÛËÚÕàÂÚÎÓÇÄÖÜÝÎÊÏËßÑÄÒßÔÙÎ
ÉÂÌÕßÚÜÔÒÒÂÔÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖÕß
ÊÏÇÓÁÔÕßÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ®ÙÎÓËÃÜÙËÇØÞÏÑ¦ßÓÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÙÆÙÚÎÙËËÏÊÏÑÂËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂ
ÙÚÕßÖÙÜÚËØÏÑ×ÔÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ßÖ»ÄÉÏÔÄÒËÝÚÏÝÑØÃÙÏÓËÝÖÇØÇÓÁÚØÕßÝ®ÇÔÁÌËØËÖÜÝÑÇÚÁÛËÙË
ÙÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÎÙßÍÑËÑØÏ-

Ο Αλ. Τσίπρας, ÐÉ³Ò³iÈÒ³iÊ³ÈÐÉ³È¨i³³Ò~iVÙÊÜÉÐÉ³ÑÂÖÒÜÜÌ³{i~ÈKÉ¨i³{~Ê¨Ì³Ñio{Ñ³iÊ×³ÑÙÊÐÚÑÐÉ³Ñ³¨ÓÉ{t³ÈØ ÜÜiÉØ³ÈÉÂ³É¨{~ÖÉÑ³{~ÉËÐÉi×Úi¨ËÑØu

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Σε κορυφαίοÓÖØÇÔÚËÌËØÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÑÇÑÏÁØÇÝÓËÚÇÐÆ§ÑÇÏ
±ªËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÎßÖÄÛËÙÎÚÎÝ
ÉÂÌÕßÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ¬ÙÃÖØÇÇÖÒ¦ËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÖÜÝÚÇÊÆÕ
ÓËÍ¦ÒÇÑÄÓÓÇÚÇÇÖÁÞÕßÔÖÇØÇÙ¦ÍÍÇÝÇÖÄÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÙßÔÇÃÔËÙÎÝ
ÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÖÕßÍÔÜØÃàËÏÖÜÝ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇËßÇÃÙÛÎÚÕÛÁÓÇ
ÔÇÖÇÃàËÏÁÔÇISHTLNHTLÍÏÇÚÎ
ÓÎÙßÔÇÃÔËÙÎÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄ
ÎÍØÇÓÓÂÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÚÄÙÕÖØÏÔ
ÄÙÕÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÂÚÇÔÖÜÝÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÚÕßßÖ¦ØÞËÏÊÏ¦ÛËÙÎÙßÔÇÃÔËÙÎÝÇØÑËÃÔÇÓÎÔËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÚÇÏÎ

ÓÁÔÎÖØÄÚÇÙÎÖÕßÁÞËÏÙÚÄÞÕÔÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÉÎÌÃàÕßÔÙÚÕÔÚÄÖÕ
ÊÏÇÓÕÔÂÝÚÕßÝÄÒÕÏÄÙÕÏÁÞÕßÔÂ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÏÛÇÍÁÔËÏÇÑÇÏËÃÔÇÏËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÕÏÙÚÕßÝËÑÒÕÍÏÑÕÆÝÑÇÚÇÒÄÍÕßÝ®ÚËÒÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÚÕß
±ªÖØÕÈÒÁÖËÏÔÇËÑÒÁÍÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚØËÏÝÁÜÝÊ×ÊËÑÇÈÕßÒËßÚÁÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝÇÔÇÒÄÍÜÝÓËÚÕÔ
ÇØÏÛÓÄÚÜÔËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÜÔÙÚÕßÝ
ÑÇÚÇÒÄÍÕßÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ®©Ñ
¬ÙÃÖØÇÝÇØÔÂÛÎÑËÜÙÚÄÙÕÔÇ
ÙßàÎÚÂÙËÏÙÚÎÈ¦ÙÎÖÕßÛÁÚËÏÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊÎÒÇÊÂÙÚÎÔËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎÚÎÝÉÂÌÕßÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÙÚÕËÑÒÕÍÏÑÄ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑÇÛ×ÝÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
ËÖÏÞËÏØËÃBDÓËÑØßÌÄÑÇÏÊÄÒÏÕÙÚÄÞÕÚÎÔÇÒÒÕÃÜÙÎÚÜÔËÑ¦ÙÚÕÚËÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙßÙÞËÚÏÙÓ×ÔÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝ®ÎÍÁÝÚÎÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝËÙÚÃÇàÇÔÙÚÎÒÁÐÎ
ÇÒÒÕÃÜÙÎ®ÒÁÍÕÔÚÇÝÖÜÝÕÚÁÜÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÊËÔÚÎÔËÃÖËÚßÞÇÃÇ©Ñ¬ÙÃÖØÇÝÖØÄÙÛËÙËÖÜÝ
ÎÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆËÏÚÎÔËÔÄÚÎÚÇÙÚÕÔÑÕÏÔÄ
ËÛÔÏÑÄÙÚÄÞÕÚÎÝÙÚÂØÏÐÎÝÚÜÔ
ËÛÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÝÛËÚÏÑÂÝÖØÕÈÕÒÂÝÚÎÝÖÇÚØÃÊÇÝ
ÓÇÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ®ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÛÇÓËÚÇÚØÁÉËÏÚÕßÝÒÒÎÔËÝ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÙËÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÉÎÌÕÛÎØÃÇÝ®ÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÖÜÝÚÕËÔ
ÒÄÍÜÛÁÓÇËÃÔÇÏÓÄÔÕÙÚÎÔÇØÞÂ
ÑÇÛ×ÝÊÏÇÑßÈËÆËÚÇÏÚÕÓËÃàÕÔ!ÚÕ
ËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔËÖÄÓËÔÜÔÇÔÇÓËÚØÂÙËÜÔ
ÇÚ¦ÚÇÒÕÏÖ¦ÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÙÎÓËÃÜÙËÖÜÝÙÚÕÚËÚÇÚËÚÓËÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÕßÁÛÏÐËÚÕÛÁÓÇ
ÚÜÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÚÕÔÔÇàÎÚÂÙËÏËÖÏÚÁÒÕßÝÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÖÕßÇÖÄÑÕÏÔÕÆÓË
ÚÕÔÖØÄËÊØÕÔÇÙÚÇÙÏ¦ÊÎÖËÚÆÞÇÓËÜÝÇÖÄÌÇÙÎÙÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ßÓÈÕÆÒÏÕ ÕØßÌÂÝ®ÇÔÇÌÕØ¦
ÙÚÕÔ ÆÖØÏÕÖØÄËÊØÕÊËÔÂÚÇÔÚßÞÇÃÇÑÇÛ×ÝÙÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕß
ÛËÜØÕÆÔÖÜÝßÖ¦ØÞËÏÇÖÄÙÚÇÙÎ®ÛÂÔÇÝËßÑÜÙÃÇÝÙÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÎÔÑÕÏÔÂ
ÇÖËÏÒÂÚÎÝÍËÃÚÕÔÕÝ

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Επιμονή Τσίπρα
σε ψηφοφόρους
δύο ταχυτήτων

Στη συνάντηση ³È¨ÚÈÈ¨oÖÐÉ³i¨ÌÉÙ¨³È å'×iÉiÐÑ³ÒÙÉÈÇi³ÊÚi~É³ÚÓÐÑ³ÈÉ~Üo{~ÖÌÐÈV³Ë×ÑËÉ³Ñ{Ø
ÓTÉ{tÑoÉ{uÐÉ³Ò³{ØÉ~Ñ³Ó¨ÚÉ³ÚÉ³ÊÉ{Ø³iÛ 1

Η επιβεβαίωση ÚÕßÙßÔÇÏÔËÚÏÑÕÆ
ÑÒÃÓÇÚÕÝÖÕßËÃÞËÊÏÇÌÇÔËÃÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓËÚÇÐÆ ÏÔÂÓÇÚÕÝÒÒÇÍÂÝÑÇÏÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÕ
ÖËÊÃÕÚÎÝÉÂÌÕßÚÜÔÇÖÕÊÂÓÜÔ
ÑÇÏÎÊÏËØËßÔÎÚÏÑÂ®ÙßàÂÚÎÙÎ
ÍÏÇÚÕÔØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÂÚÇÔÚÇÊÆÕÙÎÓËÃÇÖÕßÐËÞ×ØÏÙÇÔÇÖÄÚÎÞÛËÙÏÔÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÎÝ¢×ÌÎÝËÔÔÎÓÇÚ¦ÓËÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝÇÖÄÚÎ²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎÜÝÖØÕÝÚÕÖØ×ÚÕàÂÚÎÓÇÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏ
ÛÁÙËÏÝÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×ÔÙßÓÖÃÖÚÕßÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÓËÃàÕÔÛÁÓÇ
ÚÎÝÏÙÕÚÏÓÃÇÝÚÎÝÉÂÌÕßÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÐÁÌØÇÙËÚÎÔ
ÖØÄÛËÙÂÚÕßÔÇßÖ¦ØÐËÏÙßÔËÔÔÄÎÙÎÑÇÏÜÝÖØÕÝÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝ¦ÐÕÔËÝÖÕßÁÛËÙËÜÝÈ¦ÙÎ
ÙßàÂÚÎÙÎÝÚÕ ÃÔÎÓÇÒÒÇÍÂÝ
ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖØÕÝ
ÚÎÔÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÑÇÚ¦ÚÏÝÃÊÏËÝ
ÖÎÍÁÝÄÚÏÁÞËÏÑ¦ÖÕÏËÝÙÑÁÉËÏÝ®
ÍÏÇÚÕÖ×ÝÇßÚÄÛÇÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃ
©ÞÏ¦ÒÒÎÞÇÓÁÔÎËßÑÇÏØÃÇÄÒÇ
ÚÇÑÄÓÓÇÚÇÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÏÝËßÛÆÔËÝÚÕßÝ®ÂÚÇÔÚÕÓÂÔßÓÇÖÕß
ËÐÁÖËÓÉËÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÎ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕß §ËÐËØÞÄÓËÔÎ
ÚÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÛÁÓÇÚÕßØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝÎ¢×ÌÎ
ËÔÔÎÓÇÚ¦ËØÜÚÎÛËÃÙÇÇÖÄÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÍÏÇÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝ
ÚÎÝËÖÇÔÁÒÇÈËÚÎÛÁÙÎÚÎÝÍÏÇ
ßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÇÖÄÚÕÔÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÞ×ØÕÖÄ
ÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×Ô
ÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇÌÂÔËÏÖËØÏÛ×ØÏÇÔÇÑÏÔÎÛËÃÙßÔÇÏÔËÚÏÑ¦
ËÌÄÙÕÔ ÈØËÛËÃ ÚÕ ÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕ
ÖØÄÙÜÖÕ
ÔÚÃÛËÚÇÄÖÜÝÊÏËßÑØÏÔÃàËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎ²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎÙÚÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÊËÔÚÁÛÎÑËËÖÃÚ¦ÖÎÚÕÝÚÕÛÁÓÇÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕß
ÚÕÕÖÕÃÕ¦ÒÒÜÙÚËÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ÁÞËÏÖÇÍ×ÙËÏ®ÓËÚ¦ÚÏÝËÑÇÚÁØÜÛËÔÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÙÚÎ

ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎ¢×ÌÎËÔÔÎÓÇÚ¦ÁÛËÙËÉÎÒ¦ÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÎÝ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÚÄÙÕÚÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦ÄÙÕÑÇÏÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕß §ÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÚÄÔÏÙËÖØÕÝ
ÚÕÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÕÌËÃÒËÏÔÇÑÏÔÎÛËÃËÔËØÍ¦
ÑÇÚ¦ÚÎÝÑÒÏÓÇÑÕÆÓËÔÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÓÁÙÜ
ÚÎÝÖÃËÙÎÝÖØÕÝÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÍÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÓË
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÇÔÚÃÑØÏÙÓÇÑÇÚ¦
ÚÎÝÍÑßØÇÝËÔÄÉËÏÚÎÝËÖËØÞÄÓËÔÎÝßÔÄÊÕß ÕØßÌÂÝ
ÚÕÓÁÚÜÖÕÚÕßÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆÎ²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎÑÇÚÇÒÕÍÃàËÏÙÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÄÚÏÖÏ¦ÙÚÎÑËÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚÕÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ
ÄÐßÔÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÑÇÏÚ×-

Κατ’ αρχήν προσέγγιση
για την ψήφο των
Ελλήνων εξωτερικού,
αλλά και κριτική
για τους χειρισμούς
στο προσφυγικό
από Φ. Γεννηματά.
ØÇËÖÏÞËÏØËÃÓËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÔÇ
ËÌÇØÓÄÙËÏÚÇÏÙÞÆÕÔÚÇÓÁÚØÇ
ÇÒÒ¦ÇÖÕÌËÆÍËÏÑ¦ÛËÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÖÃËÙÎÝÙËËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕ
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÖÚßÞÂÚÎÝÑØÏÚÏÑÂÝ
ÙÚ¦ÛÎÑËÎÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÊÏÇÓÎÔÆÕÔÚÇÝÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÁÖËÏÔÇÑÏÔÎÛËÃÖØÕÝ
ÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÎÝÑÕÏÔÂÝÊÂÒÜÙÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝ
¬ÁÒÕÝÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÖØÕÁÊØÕßÚÕß ÏÔÂÓÇÚÕÝÒÒÇÍÂÝÚÁÛÎÑËÑÇÏÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÇÓßÔÚÏÑÂÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÏÝàÎÚ×ÔÚÇÝ
ÇÔÇÒßÚÏÑÂËÔÎÓÁØÜÙÎÓÏÇÝÑÇÏ
Î²ÇØÏÒ¦Õß¬ØÏÑÕÆÖÎÑÇÚÎÍÕØËÃ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÄÚÏÚÎÔßÖÁÍØÇÉË
ÞÜØÃÝÔÇÖØÕÎÍÎÛÕÆÔÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÁÊÜÙËÖÕÒÒ¦ÑÇÏÊËÔ
ÖÂØËÚÃÖÕÚÇ®

«Ναι», αλλά υπό τρεις προϋποθέσεις από τον Δημ. Κουτσούμπα
Θετικός ÁÔÇÔÚÏÚÕßÖßØÂÔÇÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÖØÄÚÇÙÎÝÊÎÒÇÊÂÚÕß
ÙÞËÊÃÕßÔÇÖØÕÙÓËÚØËÃÚÇÏÎÉÂÌÕÝ
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÙÚÕ
ÙßÔÕÒÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÂÚÇÔÕÍËÔÏÑÄÝÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÚÕß ÎÓÂÚØÎÝ
ÕßÚÙÕÆÓÖÇÝÓËÚ¦ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂ
ÚÕßÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝËÔÊßÔ¦ÓËÏÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÔÇÈØËÛÕÆÔÚËÒÏÑ¦ÕÏÉÂÌÕÏ¶Ë¦ÔßÖËØÉÎÌÃÙÕßÔ §
ÒÒÎÔÏÑÂÆÙÎÑÇÏ¡Ëª¶ÖÕß
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇËÍÑØÏÛËÃÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ©Ñ ÕßÚÙÕÆÓÖÇÝÈËÈÇÃÜÝ
ÁÈÇÒËÚØËÏÝÑØÃÙÏÓËÝÖÇØÇÓÁÚØÕßÝ
ÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÖÜÝÛÇÖËØÏÓÁÔËÏÔÇ
ÊËÏÚÎÔÚËÒÏÑÂÙÚ¦ÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÁÛËÙËÑÇÏ

ÇÑÕÒÕÆÛÜÝÛÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÚÕÑÄÓÓÇ
ÚÕßÖ×ÝÛÇÑÏÔÎÛËÃ©ÏÚØËÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝËÃÔÇÏ!Ø×ÚÕÔÕÏËÑÒÕÍËÃÝ
ËÐÜÚËØÏÑÕÆÔÇÁÞÕßÔÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝ
ßÖÕÞØË×ÙËÏÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÇßÚÄÔÇËÑÌØ¦àËÚÇÏÓËÚÕÔ¢¡Õ
ÕÖÕÃÕÝÈËÈÇÃÜÝÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÃÔÇÏÍËÔÏÑ¦ÑÇÏÇÌÎØÎÓÁÔÇÇÒÒ¦
ÔÇÇÌÕØ¦ÌÕØÕÒÕÍÎÚÁÇÖËØÏÕßÙÃÇ
ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÔÇßÖ¦ØÞËÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÑÇÚÕÏÑÃÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®
ËÆÚËØÕÔÔÇÇÖÕßÙÏ¦àÕßÔÇÖÄ
ÚÎÞ×ØÇÁÔÇËÆÒÕÍÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÇ
ÁÚÎÑÇÏÚØÃÚÕÔÔÇÉÎÌÃàÕßÔ
ÙÚÇÑÇÚ¦ÚÄÖÕßÝËÑÒÕÍÏÑ¦ÚÓÂÓÇÚÇ
ÓËÇßÚÕÖØÄÙÜÖÎÖÇØÕßÙÃÇÄÖÜÝ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÇÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÎÞ×-

Θετικοί και ανοικτοί
σε περαιτέρω διάλογο
για τους Ελληνες
του εξωτερικού
οι κ. Βελόπουλος
και Βαρουφάκης.
ØÇÇÖÕØØÃÖÚÕÔÚÇÝÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÏÑÂ
ÉÂÌÕÔÇßÚÁÝÕÏÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ
ÏÙÞÆÙÕßÔ®ËÃÖËÕÑ ÕßÚÙÕÆÓÖÇÝ
ÚÄÚËÙßàÎÚ¦ÚÕÓËÃàÕÔ¶ÖÕßÊËÔÊÁÞËÚÇÏËÖ»ÕßÊËÔÃÕ±ª¶ÖÕßËÃÔÇÏÔÇÖØÕÙÓËÚØËÃÚÇÏÎÉÂÌÕÝÙÚÕ
ÙßÔÕÒÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑÕÒÕÆÛÎÙË

ÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓË
ÚÕÔÑËÒÄÖÕßÒÕÒÒÎÔÏÑÂÆÙÎ
ËÃÞËÚÇÞÛËÃÇÔÕÏÞÚ¦ßÖÁØÚÎÝÉÂÌÕßÚÜÔÒÒÂÔÜÔÕÓÕÍËÔ×ÔÑ¦ÚÏ
ÖÕßÌ¦ÔÎÑËÑÇÏÓËÚÕÑÇÒÎÓÁØÇ®
ÚÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝ¬ÏÔÇÙÕßÖØÕÙÌÁØÜ"®Ø×ÚÎÙËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÍÏÇÔÇÖ¦ØËÏÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎ!¬ÃÖÕÚÇÔÇÔÑÇÒÄËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÑÇÏ
ÔÇÉÎÌÃàÕßÔÕÏÕÓÕÍËÔËÃÝ®ËÃÖËÕ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÆÙÎÝ©
ÑËÒÄÖÕßÒÕÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÁÛËÙËÄÖÜÝÚÕ ÚÕÛÁÓÇ
ÚÎÝËÖÏÙÚÕÒÏÑÂÝÉÂÌÕß
 ÚËÒËßÚÇÃÇ ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ ÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÂÚÇÔÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÕß¡ËªÏ¦ÔÎÇØÕßÌ¦ÑÎÕÕÖÕÃÕÝËÖÃÙÎÝÂÚÇÔÛËÚÏÑÄÝ

ÓËÇÙÚËØÃÙÑÕßÝ«ßÓÌÜÔÂÙÇÓË
ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÄÚÏÊÏÇÌÜÔÂÙÇÓË®ËÃÖËÕÑÇØÕßÌ¦ÑÎÝàÎÚ×ÔÚÇÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËÊËÆÚËØÎ
Ì¦ÙÎÔÇßÖ¦ØÐËÏÑÃÔÎÙÎÖØÕÝÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÑÒÕÍÏÑ×ÔÖËØÏÌËØËÏ×Ô
ÇÖÕÊÂÓÜÔÒÒÂÔÜÔ®
ÖÄÚÏÝÖÇØÇÖ¦ÔÜÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝ
ÖØÕÑÆÖÚËÏÖÜÝÕÓÇÍÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝ®ÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏÍÏÇÔÇ
ËÍÑØÏÛËÃÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÃÛÇÔÕÔÇÈØËÛËÃÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÚÇÓÏÑØÄÚËØÇÑÄÓÓÇÚÇÙßÓÌÜÔÕÆÔÙÚÎÈÇÙÏÑÂÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ
ÒÕÍÏÑÂÖÕßËÃÔÇÏÔÇÖØÕÙÓËÚØËÃÚÇÏÎÉÂÌÕÝÙÚÕÚËÒÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ±Ö¦ØÞËÏÈËÈÇÃÜÝÊØÄÓÕÝÔÇ
ÊÏÇÔßÛËÃÇÑÄÓÎÑÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ

ÖØÁÖËÏÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÂÙËÏÓÁØÕÝÚÜÔ
ÇÏÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÁÛËÙÇÔÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃ
ÇØÞÎÍÕÃÚÕÇÓÏÍ×ÝÇØÏÛÓÎÚÏÑÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÕÏÉÂÌÕÏÚÜÔÈÕßÒËßÚ×Ô
ÒÒÎÔÏÑÂÝÆÙÎÝÑÇÏ¡Ëª
ËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝ¶ÇÔÛËÜØÎÛËÃ
ÊËÊÕÓÁÔÕÖÜÝÚÕ §ÑÏÔËÃÚÇÏ
ÖØÕÝÚÎÛËÚÏÑÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎ¶ÍÏÇ
ÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÇØÏÛÓÎÚÏÑÂÁÞËÏÜÝËÐÂÝ!ÚÎÝ§
ÙßÔÚÕß §ÌÚ¦ÔÕßÔÚÕßÝ
ÈÕßÒËßÚÁÝÙÚÕ¡ËÚÕßÝÚÎÝ
ÒÒÎÔÏÑÂÝÆÙÎÝÑÇÏÚÕßÝ ÚÕßÑ
ÇØÕßÌ¦ÑÎÖ¦ÓËÙÚÕÕØÏÇÑÄ 
ËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕ ÓË
ÚÕßÝÈÕßÒËßÚÁÝÚÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÙËÈÇÙÏÑÄØßÛÓÏÙÚÂ
ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Βλέπουμε την Τουρκία ως ίσος προς ίσο
Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μιλάει στην «Κ» για τις εξελίξεις στην περιοχή και τον ρόλο της Ελλάδας
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Η συμφωνία με τις
ΗΠΑ δεν στρέφεται
κατά κάποιου άλλου.
Με αυτήν αυξάνεται το
αμερικανικό αποτύπωμα
στην Ελλάδα.

Ο κ. Πομπέο πήγε
ένα βήμα παραπέρα.
Κατονόμασε ποιος
είναι ο «ζαβολιάρης»,
ποιος παραβαίνει
τους κανόνες. Και
το εκδήλωσε ευθέως,
χωρίς υποσημειώσεις.
ÈÇÛÓÄßÖÂØÞËÞØÂÙÎÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÙÚÕÚËÌÇÔÕÈÃÑËÏÕÑÇÏÚÎÝ¦ØÏÙÇÝÊËÔËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÔÁÕÄÖÜÝÈËÈÇÃÜÝÑÇÏÎÕÆÊÇ©ÓÜÝÎÔÁÇÙßÓÌÜÔÃÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÕÛËÙÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝ
ÓÇÝÓËÚÏÝËÔ×ÑÇÏÇÖÄÚÏÝÊÆÕ
ÖÒËßØÁÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÍÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÑÇÔÄÔËÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÇßÚ×ÔÚÜÔ
ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔËÔÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÏ
ÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÕÆÊÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÓÁÙÇÙËËÒÒÎÔÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ
ÑÇÏÓËËÒÒÎÔÏÑÂÊÏÕÃÑÎÙÎÖÃÙÎÝ
ßÖ¦ØÞËÏÇÔÇÒßÚÏÑÂÖËØÏÍØÇÌÂÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÕßËÃÊÕßÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÛÇÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏ ÇÏÚËÒËßÚÇÃÕÇÒÒ¦ÓË
ÑÇÔÁÔÇÚØÄÖÕÁÒÇÙÙÕÔÊÏÇÙÌÇÒÃàËÚÇÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÙÚÕ
ÒÏÓ¦ÔÏÚÎÝÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÝÓË
ÄÒËÝÚÏÝÍËÜÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝÖÕßÕÑÇÛÁÔÇÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÄÚÏÇßÚÄÁÞËÏ ¦ÚÏÖÕßÊËÔÙÇÝ
ÑØÆÈÜßÖÂØÐËÙÚÄÞÕÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÖÒËßØ¦ÝÑÇÏÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÇßÚÂÊËÔÙÚØÁÌËÚÇÏÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕß¦ÒÒÕßÃÔÇÏÓÏÇ
ÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÖÕÒÒÇÖÒ¦
ËÖÃÖËÊÇ¬ÕËÒÒÎÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÙßÔÃÙÚÇÚÇÏÙÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÝÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÒËßØ¦
ÓÁÙÜÚÎÝÞØÂÙÎÝÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÖØÕÎÍÓÁÔÜÔÕÖÒÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇßÖÕÊÕÓ×ÔÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÖÃÙÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÜÌËÒÎÓ¦ÚÜÔÍÏÇÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÃËÝ
ÇÖÄÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔËÔÁÞËÏÁÔÔÕÏÇÎÇÖÄÑÚÎÙÎ
ËÔÄÝÕÖÒÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÇÑÄÓÎ

INTIME NEWS

Η Ελλάδα ÑÕÏÚ¦àËÏÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÜÝ
ÃÙÕÝÖØÕÝÃÙÕÚÕÔÃàËÏÙÚÎÔ ®Õ
ßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô§ÃÑÕÝÁÔÊÏÇÝÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÛÇ
Ñ¦ÔËÏÒ¦ÛÕÝÇÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÜÝÇÔÃÙÞßØÕÙßÔÕÓÏÒÎÚÂ
ÑÇÛ×ÝÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊËÔÙßÓÈÇÃÔËÏ©
ÑÁÔÊÏÇÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÄÚÏÂÊÎÁÞËÏ
ÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓËÚÕÔÃÈßÕÕÓÄÒÕÍÄ
ÚÕßÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎËÐÎÍ×ÔÚÇÝÚÕß
ÄÚÏÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÍÏÇ
ÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ©ÓËÚÎÏÈÆÎËÃÔÇÏ
ËÔÕßÖÇÏÑÚÕÃÝÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÄÖÜÝ
ÒÁËÏÊËÔÁÞËÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËÖÏÚßÞÃËÝÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ®ÚÎÝÍÑßØÇÝÖÏÖÒÁÕÔÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇ
ÚÏÝÈ¦ÙËÏÝÓËÚÏÝÜÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ
ÏÙÕØØÕÖÃÇÝÑÇÛ×ÝÇßÐ¦ÔËÏÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ËÔ×ËÍÍß¦ÚÇÏÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÝ©ÑÁÔÊÏÇÝÚÕÔÃàËÏÇÑÄÓÇÄÚÏ
ÛÇËÖÏÛßÓÕÆÙËÁÔÇÏÙÞßØÄÚËØÕÙÂÓÇ
ÑÇÚÇÊÃÑÎÝÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÖÇØÇÈÏ¦ÙËÜÔÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÇÖÄÚÎ¡ÄÙÞÇËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕÄÚÏÎ
ÒÒ¦ÊÇËÖÏÛßÓËÃËÏÒÏÑØÏÔËÃÝÙÞÁÙËÏÝ
ÓËÚÎªÜÙÏÑÂ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇ
– Την επόμενη εβδομάδα υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές συναντήσεις, σε επίπεδο ηγετών και
υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε.
Περιμένετε συγκεκριμένη δέσμη
μέτρων για τη συμπεριφορά της
Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ; Εχετε συζητήσει γι’ αυτά με τον Κύπριο ομόλογό σας;
¶ØÕÌÇÔ×ÝÁÞÕßÓËÙßàÎÚÂÙËÏ
ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÒÂÉÎÝÓÁÚØÜÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÏ»ÇßÚÄÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÖÂÍÇÑÇÏÙÚÎËßÑÜÙÃÇÚÎ
ËßÚÁØÇÍÏ»ÇßÚÄÁÍÏÔËÎÊÏÓËØÂÝ
ÖÁØÇÔÚÎÝÚØÏÓËØÕÆÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝ
ÓËÚÎÔÃÍßÖÚÕÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏ
ÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ§ÃÑÕÔÇÙÚÇÙÏ¦ÊÎÖÇØÕßÙÃÇÑÇÏÚÜÔÊÆÕßÖÕßØÍ×ÔÐÜÚËØÏÑ×ÔÞÕßÓËÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂËÔÄÉËÏ
ÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕß¡ÏÇ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂßÒÕÖÕÃÎÙÎÝÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ
ÚÎÝÖÕßÛÁÚÕßÔÚÕÛÁÓÇÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÍÏÇÁÑÔÕÓËÝ
ËÔÁØÍËÏËÝ©ÓÜÝÇÑØÏÈ×ÝËÖËÏÊÂËÃÓÇÙÚËÙËÌ¦ÙÎÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÜÔÓË
ÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÊËÔÛÇËÖÏÛßÓÕÆÙÇ
ÔÇÖØÕÈ×ÙËÓÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÔÇÒßÚÏÑÂÖËØÏÍØÇÌÂÚÜÔËÔËØÍËÏ×Ô
ÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÑÇÏÚÜÔÙÚÄÞÜÔÖÕß
ÁÞÕßÓË¦ÔÚÜÝËÃÔÇÏÓÏÇÇÖÕÒÆÚÜÝ
ÙßÓÖËÌÜÔÎÓÁÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇÖÄ
ÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÎÕÖÕÃÇÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÙËÏÊÁËÝÖÕßßÖÎØËÚÕÆÔÚÕËÛÔÏÑÄ
ÙßÓÌÁØÕÔ
– Με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο υπογράψατε την τροποποίηση της αμυντικής
συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ. Πόσο
σημαντική είναι για την Ελλάδα;
Τι πλεονεκτήματα έχει;
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝËÃÔÇÏÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÛËÙÓÕÛËÚËÃÑ¦ÚÏÖÕß×ÝÁÔÇ

«Δεν οδηγεί ÈÚÉÒ³i0È¨~ËÑiÜ{³{~Ê³~Ñ{×Ì¨Ñ{ÑÉÈÚÖÐÑ{É{Ü{~¨{Ò~Ñ{¨Ø³iÉÜÜi{~Ê
~{ËÑ(¨ÓÉ{ÑÓTÈÐÉ³É¨Ò³{ÑÑÈ³ÉËÚiio{¤ÑÈ³ÌÈÉËÐÑ³É~Ñ{ÑÈ³Ì³ËÉ~ÓÐÈÐÉuVÜÓÉ{~
ÛÓÙ{ÑØ³È³Ò~³i³iØtuÑËÜi ÓÙ

Οι σχέσεις με Ρωσία - Κίνα
– Η Ελλάδα έχει παραδοσιακές σχέσεις με χώρες όπως η Κίνα
και η Ρωσία. Πώς μπορεί να τις διατηρήσει με βάση τον σταθερό προσανατολισμό της στη Δύση;

g  ÜÜÒÙÑÉËÑ{Ð{ÑT¨Ñ×{Ü{~Ê~Ñ{¨Ø³iËÑ~Ñ{¨Ø³i
,ËÑ ËÑÊ¨ÚÉ~Ñ{ÉÓÙÈÉ³i ÜÜÒÙÑåÓÜÑKÉ³¨Ë~
ÑÉÉÙÖÉ{³(É{¨Ñ{ÒVÌ³ÑÒÜÜÉØÉ³Ñ{¨ÉËÉØV~Ñ~ØVÙÉ³
³ÌÜÐiÑ${ÉÉÙÖÉ{Ø³³ÐÓÑ³ÈÙÐÉËÑ{ÚÉÐ{³ÓØ
ÙÉÙÐÓiØ³iØÑÉÓÙÈiØ³iËÑÈÓ³ii ÜÜÒÙÑ³iÉ¨ËÙ³iØ~¨ËiØÏØ¨Ø³i,ËÑVÚÑÈÑ³iÚÐÉ³ÈÈ¨oÌ~ÑK¨Ì×1ÑÉ{ÚÈÐÖÑVÙÉÑØ~¨ÖKVÐ{Ñ{~ÑÚÑ¨Ê
¨{~Ê³ÚÓ³ii³ÑÚÓÐÑ³Ñ³Ñ¨ÑK{ÒÉ³iØ~È¨{Ñ¨TËÑØ~Ñ{³~È¨{Ñ¨T{~Ù{~Ñ{ÐÒ³³iØÈ¨{Ñ~ÊØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØÛÉÉËÙÑÐÉÑÌ³i,ËÑ~Ò³{ÑÒÜoÐÉÑÈ³ÌÈÉËÉ~
(ÐÓ1ÑÉ{ÚÈÐÖÑÑÓTÉ{oËÉ{ ËÑ{Ñ×ÓØÉËiØÌ³{ÙÉ
ÉËÐÑ³ÉÉÈ³ÈTÉËØo{Ñ³iÜii³-wmÆÆ³i0È¨~ËÑ(Ñ¨Ò
³ÑÖ³ÑVÉ{ÚÈÐÖÐÉÑÓTÈÐÉÉ{Ü{~¨{ÉËØTÓÉ{ØÐÉ³i,{~Ê
$ÐÙËÑ~Ñ{ÚÑ³É{Ù{ÂÈÐÉ1ÑÊÚÉÜÑÑ¨ÚÓ~Ñ{Ì³{
ÚÑÉËÐÑ³ÉÑ¨Ì³ÉØ³ÑÖ~ÑVÐÓ³iØ³¨{ÐÉ¨ÖØÐÉ³i
å¨ÐÉËÑ~Ñ{³TÓÉÐÑØÐÉ³iÉ¨oËÑ~Ñ{³åÇÉ¨ÐÑÍ³ÇÒ
{³¨Ó³ÉÐÈÐÉ³iÉÈ~Ñ{¨ËÑÑÑØÑÑ×Ó¨Ñ~ÌÐÑÌ³{iT¨Ñ
ÐÑØÉ{Ù{~É{³iÑÒ³ÈÂiTÓÉÐÉT¨ÉØÑÌÙ{Ñ×¨É³{~Ò
iÐÉËÑ³iØÈ×iÜËÈVÓ¨Ñ³iØ È¨iØ~Ñ{³ (åVÌØÐÉ³Ñ
~¨Ò³i³iØå×¨{~ÊØ~Ñ{³iÙËÑ
ÑÇÏÇÔßÖÂØÞËÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÑÇÛ×ÝÎÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÑÇÏ
ÕÏßÖÕÊÕÓÁÝÑÕÙÚÃàÕßÔÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕÃÊÏÕÚÕÙÆÙÚÎÓÇÚÕ
ËÖÃÖËÊÕÖÕßÇÌÕØ¦ÚÏÝÇßÐ¦ÔËÚÇÏÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÖËØÏÌËØËÏÇÑÄËÖÃÖËÊÕÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÖÇØÕßÙÃÇÇÖÕÚËÒËÃÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÏÙÕØØÕÖÃÇÝÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÚÎÝ
§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßØÁÖËÏËÖÃÙÎÝÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÄÚÏÓËÚ¦

ÑÇÏÚÎÔËÔÎÓÁØÜÙÎÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
ÎÕÖÕÃÇÂÊÎÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÛÇÑÇÚÇÚËÛËÃÙÚÎÕßÒÂ
– To καλοκαίρι μιλήσατε με τον κ.
Πομπέο, όπως και με άλλους Αμερικανούς θεσμικούς παράγοντες.
Είχατε μιλήσει τότε για στρατηγικές διασφαλίσεις για την Ελλάδα.
Θεωρείτε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να
παράσχουν στρατηγικές διασφαλίσεις στην Ελλάδα; Ή η αμφισημία που εκπέμπεται από την Ουά-

σιγκτον σε σχέση με μέτωπα στην
ευρύτερη περιοχή προβληματίζει
για τη στάση που θα τηρήσει σε
πιθανή αναταραχή στο Αιγαίο ή
στην Ανατολική Μεσόγειο;
¶ÇÙÇÝÇÖÇÔÚÂÙÜËßÛÁÜÝ
ÒÒ¦ÊÇÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÙÞÁÙÎÚÎÝ
ÓËÚÏÝÜÝÓÏÇÙÞÁÙÎÖÕßËÑÖÁÓÖËÏÖØÕÝÄÒËÝÚÏÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝ
ÁÔÇÔÊËÊÕÓÁÔÕÚØÄÖÕÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÓÇÝÕÏÕÏËÃÔÇÏÇßÚÕÃ"ËÏØÎÔÏÑÂ
ËÖÃÒßÙÎÚÜÔÊÏÇÌÕØ×ÔÕÏÄØÕÏÚÕß
ÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕßÑÇÏÎËÌÇØÓÕÍÂ
ÚÕß©ÏÖÇÃÑÚËÝÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕß
ÖØÁÖËÏÔÇËÔËØÍÕÆÔÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕßÝÊÏËÛÔËÃÝÑÇÔÄÔËÝ ÇÏÕÏ
ÖÇØËÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÇÏÊÏÇÑÎØÆÙÙÕßÔÄÚÏÎÕØÛÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦
ËÓÖËØÏÁÞËÏÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕßÚÇÙÙÄÓËÔËÝßÖÁØÚÎÝÇÖÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝ¡¦ÒÏÙÚÇÖØÁÖËÏÔÇÙÇÝÖÜÄÚÏ
ÕÑÕÓÖÁÕÖÂÍËÁÔÇÈÂÓÇÖÇØÇÖÁØÇ ÇÚÕÔÄÓÇÙËÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕàÇÈÕÒÏ¦ØÎÝ®ÖÕÏÕÝÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕß
ÒËÏÚÕßØÍËÃÖÇØÇÈÇÃÔËÏÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝ ÇÏÚÕËÑÊÂÒÜÙËËßÛÁÜÝÞÜØÃÝ
ßÖÕÙÎÓËÏ×ÙËÏÝ©ßÊËÃÝÇÖÄÚÕ 
ÑÇÏÓËÚ¦ËÃÞËÑ¦ÔËÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÊÎÒ×ÙËÏÝÖØÕÝÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦
ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕßÑÕÓÖÁÕËÃÔÇÏ
ÓÏÇßÖÎØËÙÃÇÙÚÎÊÏËÛÔÂËÏØÂÔÎÑÇÏ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÄÞÏÇÖÒ×ÝÓÏÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎßÖÁØÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÔÌÜÔ¦ÐÇÓËÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÓÇÝÇÊËÒÌÄËÖËÏÊÂÕ
ÙßÓÓÇÛÎÚÂÝÓÇÝÙÚÕÙÞÕÒËÃÕËÃÔÇÏ
¦ÚÇÑÚÕÝÑÇÏÓÇÝÇÖËÏÒËÃ®ÔÚÏÛÁÚÜÝÑÇÚÁÙÚÎÙÇÌÁÝÄÚÏÙÚÎÔÚ¦ÐÎ®

ÇßÚÂÖØÁÖËÏÔÇËÌÇØÓÄàËÚÇÏÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕËÇßÚÄÚÕËÖÃÖËÊÕÎ
ÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÏÙÞßØÂ ÇÏ
ÚÎØËÃÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÑÇÏÙßÓÓËÚÁÞËÏ
ÙÚÕËßØÜÖÇáÑÄÍÃÍÔËÙÛÇÏÚÕÕÖÕÃÕ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÑÇÚ»ËÐÕÞÂÔÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏËÌÇØÓÕÍÂÝ
ÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕß
– Η Ελλάδα είναι μια χώρα status
quo. Στην Τουρκία καταγράφεται
μια συμπεριφορά η οποία, ολοένα
και περισσότερο, ρέπει κατ’ αρχάς
στον αναθεωρητισμό και, όπως
έχετε πει, στη διπλωματία των κανονιοφόρων. Αυτές οι δύο αντιλήψεις πώς μπορεί να συγκεραστούν;
Πώς μπορούν οι δύο χώρες να επιλύσουν τις διαφορές τους;
¶ÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÏÙÞßØÄÝ
ÖÇÃÑÚÎÝÕÕÖÕÃÕÝÊÏÇÛÁÚËÏÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÓËÃÝÈÒÁÖÕßÓËÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÜÝÃÙÕÝÖØÕÝÃÙÕ¦ÔÎ
¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏÚÎÔÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎ
ÄÚÏÇßÚÂËÃÔÇÏÏÙÞßØÂÑÇÏÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙËÇÔÃÙÞßØÕÙßÔÕÓÏÒÎÚÂ
Ñ¦ÔËÏÚËØ¦ÙÚÏÕÒ¦ÛÕÝÒÒ¦ÊÇ
ËÃÔÇÏÓÏÇÞ×ØÇÖÕßÁÞËÏÈÍËÏÇÖÄ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÓËÚÁÞËÏÙÚÕÖÏÕËÐËÒÏÍÓÁÔÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÑØÇÚ×ÔÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÓËÖ¦ØÇÖÕÒÒÕÆÝ
ÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÑÇÏËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÇ
ÇÒÑ¦ÔÏÇÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝËÖÏØØÕÂÝÞËÏÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÔÇÈÕÎÛÂÙËÏ
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÔÇËÖÏÚÆÞÕßÔÄÚÏÎ
ÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÂÊÎÖËÚÆÞËÏÊÎÒÇÊÂ
ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÕËßØÜÖÇáÑÄÍÃÍÔËÙÛÇÏÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÓÏÇÞ×ØÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÏÙÞßØÂÑÇÏÖÕßËÆÞËÚÇÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÍÏÇÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÊÎÒÇÊÂÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÌÚ¦ÙËÏ
ÙÚÕÃÊÏÕËÖÃÖËÊÕËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÚÕÔÕÖÕÃÕÎÞ×ØÇÓÇÝÑÇÚÇÛÁÚËÏÎ¬ÕßØÑÃÇÇÖÇÔÚ¦ÓËÁÔÇÔÚØÄÖÕÕÕÖÕÃÕÝÂÚÇÔ
ÇÖÕÊËÑÚÄÝÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ
ÒÒ¦ÙÂÓËØÇÙÚÕÔÊÏÇÍÑÜÔÏÙÓÄ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÊÆÕÇÔÚÏÒÂÉËÜÔËÃÔÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÖØÕÌÇÔÁÝÖÕÏÇÛÇËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÒÒÜÙÚËË¦ÔÎÒÕÍÏÑÂÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÈÇÙÏàÄÚÇÔ
ÙÚÎÒÕÍÏÑÂÚÜÔÑÇÔÕÔÏÕÌÄØÜÔ
ÛÇÂÓÇÙÚÇÔÇÑÄÓÇÙÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÓËÃÝÒÕÏÖÄÔËÐÎÍÕÆÓËÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÚÕÇßÚÕÔÄÎÚÕ©ÚÏÕÌËÃÒËÏÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÒÕÍÏÑÂÖÕß
ÃÙÞßËÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇÃÔÇÏ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÚÕßØÑÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÇÔÕÓÕÏÕÍÁÔËÏÇ
ÒÄÍÜÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔËÖÏÖÁÊÜÔËÐÁÒÏÐÎÝÎÍËÙÃÇÚÎÝÖÏÁàËÚÇÏ©ÓÜÝ
ÊËÔÕÊÎÍËÃÖÕßÛËÔ¦ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÑÇÔÕÔÏÕÌÄØÜÔ ÇÏ
ÇÖËßÛÆÔÕÓÇÏËÏÒÏÑØÏÔ¦ÑÇÏÖØÕÝ
ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇØÁÖËÏÔÇ
ÁÞÕßÓËÚËØ¦ÙÚÏÇÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ÍÏ»ÇßÚÄÖÕßËÃÓÇÙÚËÑÇÏÇßÚÄÚÕ
ÕÖÕÃÕËÑÖÁÓÖÕßÓË¬ÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÚÎÔÑÕÏÚ¦ÓËÙÚÇÃÙÇÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÚÎÔÖËÃÙÕßÓËÍÏÇÚÕÚÏËÃÔÇÏÑÇÒÄÑÇÏÍÏ»ÇßÚÂÔÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÔÎ¬ÕßØÑÃÇÊËÔÚÕÑÇÚÇÔÕËÃÚÄÙÕÚÕÞËÏØÄÚËØÕÑÇÏÍÏÇ
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ

Η Ελλάδα έχει μεγάλο και θετικό ρόλο να παίξει στα Βαλκάνια
– Ως προς τον αγωγό EastΜed, αναμένουμε κυβέρνηση στο Ισραήλ,
υπάρχει μια νέα κυβέρνηση στην
Ιταλία. Βλέπετε να προχωράει το
σχέδιο;
¶ËÔËÃÔÇÏÁÔÇÞÇÓÎÒÕÆÑÄÙÚÕßÝ
ÁØÍÕÇÒÒ¦ßÖÎØËÚËÃÖÕÒÒÕÆÝÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÚÎÝÄÖÜÝ
ÎÊÏÇÌÕØÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÖÎÍ×ÔÃÔÇÏÁÔÇÁØÍÕÖÕßÊËÔÇÔÇÒÆËÚÇÏÓË
ÙÚËÔ¦ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÑÇÏÍÏÇÇßÚÄÔÚÕÔÒÄÍÕÖØÄÙÌÇÚÇÚÎËßÑÜÙÃÇËÔ×ÂÊÎÁÞÜ
ËÖÏÙÑËÌÛËÃÑÇÏÚÕÙØÇÂÒÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏÑÇÏÓËÚÕßÝÙØÇÎÒÏÔÕÆÝÑÇÏÓË
ÚÕßÝÚÇÒÕÆÝÛÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÓËÙËÑÕÏÔÄÚÄÖÕÃÞÇÂÊÎ
ËÖÇÌÁÝÓËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÏÚÇÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ÕËØ×ÚÎÓÇÂÚÇÔÎ
ÇÖÄÒÎÐÎÚÜÔÇÍÜÍ×ÔÙÚÎÔÚÇÒÃÇ
ÃÓÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÄÚÏÚËÒÏÑ¦ÛÇÈØÕÆÓËÁÔÇTVK\ZVWLYHUKP
– Στη Λιβύη υπάρχει ένας πολύ
σκληρός εμφύλιος πόλεμος, η
Τουρκία προσπαθεί να στηρίξει
τη μία πλευρά. Ενδεχομένως υπάρχουν υπόγειες συνεννοήσεις ανάμεσα στη Λιβύη και την Τουρκία
για αποφάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο που επηρεάζουν την Ελλάδα. Είναι διασφαλισμένη η Ελλάδα

Δεν υπάρχει χάρτης
στον οποίο μπορεί να
διαλάθει της προσοχής
οποιουδήποτε η Κρήτη.
Συνάντησα τον υπουργό
Εξωτερικών της Λιβύης
στη Νέα Υόρκη. Τους
εξηγήσαμε ότι αυτά
είναι εν ου παικτοίς.
για μια πιθανή συμφωνία καθορισμού ΑΟΖ ανάμεσα σε Λιβύη και
Τουρκία;
¶ÖÃÚÎÝÇØÞÂÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÎÞ×ØÇ
ÓÇÝËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙËÄÒËÝÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÄÖÕßËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÚÇËÛÔÏÑ¦ÑÇÏ
ËßØÜÖÇáÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÚÎÝÓËÃÝ
ÈÒÁÖÕßÓËÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝÄÞÏÓÄÔÕ
ÜÝÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝËÑÖØÄÙÜÖÕ
ÚÎÝßÖÄÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÓËÚÇÌÕØ¦ÝÓÏÇÝËßØÜÖÇáÑÂÝÇÔÚÃÒÎÉÎÝ

ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂßÚÄÏÙÞÆËÏÚÄÙÕÍÏÇ
ÚÎßØÃÇÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÎÏÈÆÎ,ÞÜ
ÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÂÊÎÙËÙßàÎÚÂÙËÏÝÓË
ÚÕÔÑÁÔÚËØÙËÔÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎ
ßØÃÇÑÇÏÓËÚÕÔÑÇÒÇÓÁÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÎÏÈÆÎ,ÞÕßÓËËÑÊÎÒ×ÙËÏ
ÙÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝËÚÇÃØÕßÝÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÓÇÝÔÇÇÔÇÓËÏÞÛÕÆÓËËÔËØÍ¦
ÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÖÃÒßÙÎÝÚÜÔÊÆÕ
ÇßÚ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ6ÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÎÏÈÆÎÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÊÏÇÍÔ×ÙÇÓËÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÖØÕÙÖÇÛËÃÖ¦ÒÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏ¦ÒÒÎÓÏÇÓÎÇÖÕÊËÑÚÂÑÇÏÑÇÚ¦ÖÇØ¦ÈÇÙÎÚÕßÏËÛÔÕÆÝÏÑÇÃÕß
ËÔÁØÍËÏÇÎÒÇÊÂÔÇÖËÃÙËÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÔÇÕØÏÕÛËÚÂÙÕßÔ©ÇÍÔÕ×ÔÚÇÝÚÎÔÆÖÇØÐÎ
ÚÎÝ ØÂÚÎÝÜÙ¦ÔÚÇÔÎÙÏ¦ÔÇÓÎÔ
ËÃÞÇÔÑÇÓÃÇËÖÂØËÏÇËÔßÖ¦ØÞËÏ
Þ¦ØÚÎÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÒ¦ÛËÏÚÎÝÖØÕÙÕÞÂÝÕÖÕÏÕßÊÂÖÕÚË
Î ØÂÚÎÔÚÏÊØ¦ÙÇÓËÚÇÞÆÚÇÚÇ
¡ÏÒÂÙÇÓËÓËÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÌÃÒÕßÝ
ÓÇÝÓÏÒÂÙÇÓËÓËÚÕßÝÚÇÒÕÆÝÌÃÒÕßÝÓÇÝÓÏÒÂÙÇÓËÓËÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÏÈÆÎÝßÔ¦ÔÚÎÙÇ
ÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÚÎÝÏÈÆÎÝÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ ÇÏÚÕßÝ
ËÐÎÍÂÙÇÓËÄÚÏÇßÚ¦ËÃÔÇÏËÔÕßÖÇÏÑÚÕÃÝßÚÂÎÓÎÙÕÈÇØÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÊËÔ

ÁÞËÏÓËÍ¦ÒËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËÖÏÚßÞÃÇÝ
– Στο ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών έχουν γίνει από πολλές κυβερνήσεις προσπάθειες για προσδιορισμό τους. Είμαστε κοντά σε
κάποια εξέλιξη με οποιαδήποτε
χώρα στον περίγυρό μας;
¶¡ÏÒÕÆÓËÓËÚÏÝÌÏÒÏÑÁÝÓÇÝÞ×ØËÝÚÎÔÚÇÒÃÇÚÎÔÃÍßÖÚÕ¡ËÚÎÔ
ÃÍßÖÚÕÁÞÕßÔÍÃÔËÏÖÕÒÒÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÛÇÐÇÔÇØÞÃÙÕßÔ,ÞÜÕØÃÙËÏ
ÓÏÇÔÁÇËÖÏÚØÕÖÂÎÕÖÕÃÇÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÏÝÙßÔËÔÔÕÂÙËÏÝÓËÚÕßÝ
ÏÍßÖÚÃÕßÝ/ÊÎËÏÖ×ÛÎÑËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖØÕÝÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÑÇÏ
ÙËËÓÁÔÇÇÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕÃÙÏÑÇÏ
ÚÕÔÏÍÆÖÚÏÕßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÕÆÑØÏ¡ËÚÕßÝÚÇÒÕÆÝßÖ¦ØÞËÏÓÏÇ
ÑÇÚ»ÇØÞÂÔÙßÔËÔÔÄÎÙÎ¡ËÚÎÔ
ÒÈÇÔÃÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÒÃÍÕÖÏÕ
ÖÕÒÆÖÒÕÑÇËÔËÃÔÇÏÄÓÜÝËÑÚÄÝ
ÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÓÇÝÔÇËßØËÛËÃ
ÓÏÇÒÆÙÎ¡ËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÚÕÛÁÓÇ
ËÃÔÇÏËÔÚÇÍÓÁÔÕÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔ
ÙßÔÕÒÏÑ×ÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÊÏÇÌÕØ×ÔËÔÏÑ¦ËÖËÏÊÂÕØÏÙÓÁÔËÝ
ËÖÏÒÕÍÁÝÕÊÎÍÕÆÔÙËÖÇØËÔÁØÍËÏËÝ
ÙË¦ÒÒÇÓÁÚÜÖÇËÃÓÇÙÚËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖØÕÙËÑÚÏÑÕÃÒÒ¦ËÃÓÇÙÚËÑÇÏ
ÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏ
– Από τις πρώτες κινήσεις σας ήταν

να ταξιδέψετε στα Βαλκάνια...
¶6ÖÜÝÇÔÁÌËØÇÑÇÏÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÎÒÒ¦ÊÇÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÞ×ØÇÓÇÝÁÞËÏÓËÍ¦ÒÕ
ÑÇÏÛËÚÏÑÄØÄÒÕÔÇÖÇÃÐËÏÙÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇ§ÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÓÇÝ
ÙÚÎÔÚÎÕßÒÍÇØÃÇÑÇÏÚÎªÕßÓÇÔÃÇÖÕßËÃÔÇÏËÑÚÄÝÁÔÍÑËÔÑÇÏ
ÛÁÒÕßÔÔÇËÔÚÇÞÛÕÆÔÙËÇßÚÂÁÒÕßÓËÔÇËÃÓÇÙÚËÞØÂÙÏÓÕÏ ÇÏÙÚÇ
ßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÔÇ
ÖÇÃÐËÏÁÔÇÔØÄÒÕÎÍËÚÏÑÄÑÇÏÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÚÏÑÄ×ÙÚËÔÇÓÖÕØÁÙËÏÇßÚÂ
ÎÖËØÏÕÞÂÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏËßØÜÖÇáÑÂ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂ ÇÏÖØÕÝÇßÚÄÔÚÕÔÙÚÄÞÕÛÇÇÙÑÂÙÕßÓËÄÒÎÚÎÔËÖÏØØÕÂ
ÓÇÝ¦ÈËÚËßÖÄÉÎÄÚÏÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ËÃÔÇÏÖÕÒÒÇÖÒ¦ÙÏÕÚÜÔÞÜØ×Ô
ÚÎÝÇÒÑÇÔÏÑÂÝßÚÄÖÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÍÏÇÚÎÞ×ØÇÓÇÝÖÕßÈÍÇÃÔËÏÇÖÄ
ÚÎÔÑØÃÙÎÑÇÏËÑÖÁÓÖËÏÂÖÏÇÏÙÞÆËÃÔÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÛËÚÏÑÂÝËÖÏØØÕÂÝ
– Η Ελλάδα επιθυμεί την ένταξη
των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε.;
¶¥ÝÖØÕÝÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ
ÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝËÃÔÇÏÙÇÌÁÝ
ÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÚÎØÎÛÕÆÔÇßÙÚÎØ¦
ÑÇÏËÖÇÑØÏÈ×ÝÕÏßÖÕÞØË×ÙËÏÝÖÕß
ÇÖÕØØÁÕßÔÇÖÄÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔ
ØËÙÖ×ÔËÇßÚÄËÓÖËØÏÁÞËÚÇÏÑÇÏ

ÎÕØÛÂËØÓÎÔËÃÇÚÎÝÏÄÚÏÑ¦ÛËÔÕÓÏÑÄÑËÃÓËÔÕÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕÚËÒËÏÄÚËØÕÑÇÏÖÏÕÇÔÇÒßÚÏÑÄÔÕÓÏÑÄÑËÃÓËÔÕÁÞËÏÁÔÇÖËØÏÛ×ØÏÕËØÓÎÔËÃÇÝ
ÁÒÕßÓËÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÓËÓËÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÚÎÔÕØÛÂËØÓÎÔËÃÇÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ§ÇÒÆÙÕßÓËÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ§ÇÑÇÚÕÞßØ×ÙÕßÓË
ÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÓËÚØÄÖÕÛËÚÏÑÄÍÏÇÄÒÎ
ÚÎÔÖËØÏÕÞÂ§ÇÚÎØÎÛÕÆÔÄÒÇÄÙÇ
ÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕÛÁÓÇÚÎÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÚÎÝÇØÞÇÃÇÝ
ÒÒ¦ÊÇÝ ÇÏÙÚÎÔÒÈÇÔÃÇÓÏÒÕÆÓË
ËÏÒÏÑØÏÔ¦ÎÚÕÆÓËÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÓËÏÕÔÄÚÎÚÇÝËÔÁÞÕßÓËÑÇÓÃÇÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÁÔÇÔÚÏÚÎÝÒÈÇÔÃÇÝÒÒ¦ÊÇ
ËÃÔÇÏÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔÒÈÇÔÃÇÄÓÜÝÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÄÚÏ
ÎËßØÜÖÇáÑÂÖÕØËÃÇÚÎÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆ
ÑËÑÚÎÓÁÔÕßÖÕßÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÚÎÔ
ÖØÕÙÚÇÙÃÇÙÚÏÝÓËÏÕÔÄÚÎÚËÝØÕâÖÕÛÁÚËÏËÖÃÙÎÝÚÕÔÙËÈÇÙÓÄÚÜÔ
ÖËØÏÕßÙÏ×ÔËÔÓÖÕØËÃÕÏÖËØÏÕßÙÃËÝÙÚÕËßØÆÚËØÕÛÇÒ¦ÙÙÏÕÓÁÚÜÖÕ
ÚÎÝ²ËÏÓ¦ØØÇÝÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
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Οι ανησυχίες
της Ελλάδας
με το βλέμμα
στη Συρία
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η επιχείρηση ÎÍÂÏØÂÔÎÝ®ÄÖÜÝ
ÁÞËÏÕÔÕÓÇÙÚËÃÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÎ
ËÏÙÈÕÒÂÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇÇÖÕÚËÒËÃÖÎÍÂÇÔÎÙßÞÃÇÝÍÏÇÚÎÔ
ÚÏÝÑÇÏÚÕßÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÕÆÝ
ÖÇÃÑÚËÝÑßØÃÜÝÄÓÜÝÇÔÚÇÔÇÑÒ¦
ÚÎÔÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÖÕßÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÕªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô×ÙÚË
ÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÓÏÇÑÃÔÎÙÎÖÕß
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÓÖÒÁÑËÏÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÙËÁÔÇËÔËØÍÄÓÁÚÜÖÕßÚÂÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÏÙÚØÕÌÂ®ÚÎÝÍÑßØÇÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÇÖÕÚËÒËÃ
ÇÑÄÓÎÁÔÇÈÂÓÇÞËÏØÇÌÁÚÎÙÂÝ®
ÚÎÝÇÖÄÚÎÆÙÎÑÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÁÚÙÏÍÃÔËÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÇÖÄÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝ
ÍÔ×ÓÎÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÕÖÚÏÑÂ
ÍÜÔÃÇÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇËßØÏÙÑÄÓËÔÎ
ÄÞÏÚÄÙÕÑÕÔÚ¦ÇÒÒ¦ÄÞÏÑÇÏÚÄÙÕ
ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÙßØÏÇÑÂÑØÃÙÎËÃÔÇÏÖÇØÄÓÕÏÇ

Το μήνυμα
¬ÕßØÑÃÇÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÔÕÃÍËÏÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÇÚàÁÔÚ¦Ý
ÚÎÝÍÏÇÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÑÇÏÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÑÇÏÊÃÞÜÝÑÇÓÃÇÇÔÇÈÕÒÂÖØÕÜÛ×ÔÚÇÝÄÒÕßÝÚÕßÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÕÆÝ
ÙÚÄÞÕßÝÚÎÝ¬ÕÙÂÓÇÖÕßÊÃÔËÏÎ
ÁÔÇØÐÎÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÎÈÄØËÏÇÆØÏÇÒÃÍÕÇÌÄÚÕßËÒÂÌÛÎÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÇÖÄ
ÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇÖÕÛÇØØÆÔËÏ
ÄÒÕßÝÄÙÕÏËÑÚÏÓÕÆÙÇÔÄÚÏÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝËÃÔÇÏÏÑÇÔÄÝ
ÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÓÏÇÖÕÒËÓÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÂÁÔÇÛËØÓÄËÖËÏÙÄÊÏÕ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ©ÏÈÁÈÇÏÇËÔÏÙÞÆÕßÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇ

ÚÕßÝÙÚÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÓÇÞÎÚÏÑ¦ÇËØÕÙÑ¦ÌÎ
ÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑÕÆÝÖßØÇÆÒÕßÝÓË
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÙÞËÊÄÔÇÚÄÓÜÔ
ÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÎÔÖÃËÙÎÁÔÇÔÚÏÚÕß
Ø¦ÔÙÚØÕÌÂÚÜÔÖØÕÝÚÕÔ
ËØÙÏÑÄÇÖÕÚËÒËÃÇÔÓÎÚÏ¦ÒÒÕ
ÓÃÇÇÑÄÓÎÁÔÊËÏÐÎÚÎÝÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÝÇÖÄÙßØÙÂÝÚÕßÝÇÖÄÚÎßØÃÇ
ÄÖÕßÚÕÔÖØÜÚËÆÕÔÚÇÒÄÍÕÁÞÕßÔ
ÖÏÇÎ¡ÄÙÞÇÑÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÇßÐÇÔÄÓËÔÇÎÍÑßØÇ
ËÏÙÈÕÒÂÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÑÇÒ¦
ÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÎÑÇÏÑÕÏÔÕÖÕÏÎÓÁÔÎ
ÙÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÙÚÕ§¬©ÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÎÓÁØËÝÖØÕÙÌÁØËÏÒÕÍÏÑÕÌÇÔÂËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÙËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝËÓÖÒËÑÕÓÁÔÕßÝÏÙÈ¦ÒÒËÏÓËÔ
ÙËÖËØÏÕÞÂËÒËÍÞÄÓËÔÎÇÖÄÚÕßÝ
ÕÆØÊÕßÝÇÒÒ¦ÊËÔÖØÕÞÜØ¦ËÏÙÚÏÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÖÄÒËÏÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÔÕÚÏÄÚËØÇ±ÖÕÊÎÒ×ÔËÏÚÎÓËÚÇÌÕØ¦
ÆØÜÔÖØÕÙÌÆÍÜÔËÑËÃÊÎÒÇÊÂ
ËÓÓÁÙÜÝÖÒÎÔÙÇÌ×ÝßÖÄÙÞËÚÇÏ
ÄÚÏÇßÚÕÃÊËÔÛÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎËÔ×ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏÑÇÏÚÎÔÑÄÖÜÙÎÚÎÝ
ÚÕßØÑÏÑÂÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÇÖÄÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÜÔØ¦ÈÜÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÓÁÔËÏÓÇÑØÏ¦ÇÖÄ
ÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÖÕßËÒÁÍÞËÏÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÕß¡ÖÇÙ¦ØÇÒÙÇÔÚÚÕ
ÕÖÕÃÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎªÜÙÏÑÂ
©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇØÕÐËÔËÃÏÊÏÇÃÚËØÎ
ËÔÚÆÖÜÙÎÎÓ¦ÒÒÕÔßÖÕÚÕÔÏÑÂ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßÙØÇÂÒÚÕÕÖÕÃÕ
ÜÙÚÄÙÕßÖÄÙÞËÚÇÏÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÙÚÕßÝÑÕßØÊÏÑÕÆÝÖÒÎÛßÙÓÕÆÝÖÕßÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÚÕßØÑÏÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎßÖÕÚÕÔÏÑÂ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕß¬ËÒÈÃÈÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÇÌËÔÄÝÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑØÃÙÎÖÕß
ÊÏÇÔÆËÏÎÞ×ØÇÇÌËÚÁØÕßÙÚÕÔÖÇ-

EPA / SEDAT SUNA

Χαμηλοί τόνοι και εγρήγορση

Η τουρκική É{KÜÊ¨×Ó¨É{Üo{~×ÑÊÉ{TÉ{¨ÊÐÑ³ÑÉÌÜÈØ³ÈØÉÐÜÉ~ÐÓÈØ {KÒÜÜÉ{ÐÉÉÉ¨{TÊÉÜÉoTÌÐÉiÑÌ³ÈØÖ¨ÙÈØVÑÜÜÒ
ÙÉ¨T¨ÒÉ{³{ØÐÉoÒÜÉØÌÜÉ{ØÈK¨Ë~³Ñ{³{Ì³É¨Ñ0ÑÈ³ÌT¨ÑVÈÙiÜÉ{³iÐÉ³Ñ×¨Ò.Ö¨¨×ÖoÉ~ÉËVÙiÜÑÙÊÉÐÐÓØÈÌTÉ³Ñ{
Ì³{ÑÈ³ËÙÉÚÑ~Ñ³ÑÜÊÂÈ³i È¨i×³ÑÌ³KÐKÑ¨Ù{ÐÌ³iØÌÜiØ,ÑØÑÜåÍ³iKÌ¨É{Ñ.È¨ËÑ

Σε επιφυλακή
η ελληνική διπλωματία
λόγω και των έντονων
πιέσεων της Αγκυρας
στην ευρισκόμενη σε
πολιορκία κυβέρνηση
της Λιβύης για
την οριοθέτηση ΑΟΖ.
ØÇÊÕÙÏÇÑÄÌÄÈÕÄÚÏÎÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝßØÃÇÝÛÇÁÞËÏÙÕÈÇØÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÚÕßÙØÇÂÒ

Ο προβληματισμός
ßÒÄÍÜÝÎÚØÃÚÎÑÇÏÖÏÕËÑÚËÚÇÓÁÔÎÚÕßØÑÏÑÂËÏÙÈÕÒÂÙÚÎßØÃÇ
ÖØÕÑÇÒËÃÇÔÎÙßÞÃÇÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÛ×ÝÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÇÑÄÓÎÖÒÂÍÓÇÙÚÕÇÖÇØÇÈÃÇÙÚÕÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
ÄÖÜÝÇßÚÄÍÏÔÄÚÇÔÇÔÚÏÒÎÖÚÄÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÙßÔÛÂÑÎÚÎÝÜà¦ÔÔÎÝÏÇ
ÚÎÔÛÂÔÇÎÕÖÕÃÇÓÄÒÏÝÖØÕÓÏÇÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÔÇÓßÔÚÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝÓËÚÏÝÎÔÁÇÑØÃÙÎ
ÙÚÎßØÃÇÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÑÇÏÓËÚÏÝ

ÖÇØ¦ÔÕÓËÝËÔÁØÍËÏËÝÚÎÝÍÑßØÇÝ
ÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ËÖÏÚËÃÔËÏÚÕÔ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔØÄÒÕÖÕßÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÙËÇßÚÂÔÚÎÙßÍÑßØÃÇ
ÇØ¦ÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝÙÇÌËÃÝÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÚÇÊÃÑÎÝÚÎÝÔÁÇÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ËÏÙÈÕÒÂÝÙÚÎßØÃÇÎÛÂÔÇÖØÕÚÏÓ¦ÚÕßÝÞÇÓÎÒÕÆÝÚÄÔÕßÝÏÊÏÇÃÚËØÇËÔÄÉËÏÚÜÔÙßÔËÊØÏ¦ÙËÜÔÚÜÔ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÕØÍ¦ÔÜÔÇßÚÂÚÎÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÙËËÖÃÖËÊÕßÖÕßØÍ×Ô
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÑÇÏ ÕØßÌÂÝ
ÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÙÚÎËßÑÜÙÃÇ
ÍÔÜØÃàÕßÔÑÇÒ¦ÄÚÏÙÚÕÓßÇÒÄÚÜÔ
ËÖÏÚËÒ×ÔÚÎÝÍÑßØÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇÖÕÚßÖÜÓÁÔÕÚÕÊÄÍÓÇÚÜÔÊßÄÓÏÙÏÖÕÒÁÓÜÔ®È¦ÙËÏÚÕßÕÖÕÃÕßÎ
¬ÕßØÑÃÇÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÑØÇÚÂÙËÏÇÔÕÏÞÚ¦ÓÁÚÜÖÇ
ÙÚÇÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÑÇÏÚÇÊßÚÏÑ¦ÚÎÝ
ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝ
ÍËÜÚØÂÙËÜÔÙÚÕÕÏÑÄÖËÊÕÚÎÝ
ÑßÖØÏÇÑÂÝ©ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏËÔ×ÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËËÖÏÌßÒÇÑÂÍÏÇÚÏÝ
ÊÏÇØÑËÃÝÑÇÏÁÔÚÕÔËÝÖÏÁÙËÏÝÚÎÝ
ÍÑßØÇÝÓËÚÎÔËßØÏÙÑÄÓËÔÎßÖÄ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÖÕÒÏÕØÑÃÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÎÝÏÈÆÎÝÍÏÇÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ©
ÇÔ¦ÓËÙÇÙË¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÏÈÆÎËÏÝ
È¦ØÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ

Παρίσι καλεί Αθήνα
στον Περσικό Κόλπο
Η γεωπολιτική ÑØÃÙÎÁÞËÏËÑÚÜÔ
ÖØÇÍÓ¦ÚÜÔËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏÚÕßÝ
ÖÒÁÕÔÏÙÞßØÕÆÝËßØÜÖÇáÑÕÆÝÊØ×ÔÚËÝÙÚÇàÎÚÂÓÇÚÇËÐÜÚËØÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÛÂÔÇÑÇÏÚÕÇØÃÙÏÁØÞÕÔÚÇÏÑÕÔÚ¦ÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝ
ÚØÄÖÕßÝÑßØÃÜÝÓÁÙÜÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÇÖÄÑÚÎÙÎÊÆÕÌØËÍÇÚ×Ô
)LSO'YYHÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÚÜÔÓÇÞÎÚÏÑ×Ô¡ÏØ¦àÑÇÏ
ÚÜÔËÒÏÑÕÖÚÁØÜÔ5/ 
¥ÙÚÄÙÕÚÕÇØÃÙÏàÎÚËÃÚÎ
ÙßÔÊØÕÓÂÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÍÏÇ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÖËØÏÖÕÒÃËÝÙÚÇÚËÔ¦
ÚÕß©ØÓÕÆàÇÒÒÃÊÇßÖÕßØÍÄÝ
ÓßÔÇÝ¢ÒÕØ¦ÔÝÇØÒÃÓËËÖÏÙÚÕÒÂÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßàÂÚÎÙË
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆ§ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÔÇßÚÏÑÂÝ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÕÔËØÙÏÑÄÎÕÖÕÃÇ
ÒËÏÚÕßØÍËÃÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑ¦ÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ¬ÕÛÁÓÇÇßÚÄÛÇ
ÙßàÎÚÎÛËÃÙËÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÜÙÚÄÙÕÎÇÖ¦ÔÚÎ-

ÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÇØÔÎÚÏÑÂÙËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎ
ÒÄÍÜÚÜÔÇßÐÎÓÁÔÜÔßÖÕÞØË×ÙËÜÔÚÕß§ÙÚÕÏÍÇÃÕÍÏÇÚÕ
ÖØÕÙÌßÍÏÑÄÔÚÏÛÁÚÜÝÎÛÂÔÇ
ÙßàÎÚËÃÔÇÙÚËÃÒËÏÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂ
ÔÇßÚÏÑÂÈ¦ÙÎØÕÔÙÚÕ¬àÏÓÖÕßÚÃ
ÓÃÇÖßØÇßÒ¦ÑÇÚÕÍÏÇÖËØÏÖÕÒÃËÝ
ÙÚÕ ÁØÇÝÚÎÝÌØÏÑÂÝ

Η Λευκωσία
ÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÎËßÑÜÙÃÇÛÇ
ÂÛËÒËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÎÇÒÒÃÇÙÚÕÕÏÑÄÖËÊÕÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÄÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕÏÇÈÕÆà®ÇÒÒÃÇÑÇÏÎ
ÚÇÒÃÇÇØÔÂÛÎÑÇÔÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙËÑÕÏÔÂ¦ÙÑÎÙÎÓËÚÎÔ
ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÙÚÎÔ©
ÚÎÝÜÙÚÄÙÕÓÃÇÍÇÒÒÏÑÂÌØËÍ¦ÚÇÖÒÁËÏÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ
ÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßØÕÝ
ÚÕÖÇØÄÔÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÑ¦ÖÕÏÕ
¦ÒÒÕÊØÇÙÚÏÑÄÚËØÕÓÁÚØÕÏÊÏÇÃÚËØÇÄÙÕÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎ
ÑÇÏÚÕÓÁÚÜÖÕÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇ

Το ΝΑΤΟ περιμένει από όλα τα κράτη να σέβονται το διεθνές δίκαιο
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Το ΝΑΤΟ ÇÔÇÓÁÔËÏÄÚÏÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎÖØÁÖËÏÔÇÙÁÈÕÔÚÇÏÚÕÊÏËÛÔÁÝ
ÊÃÑÇÏÕÇÒÒ¦ÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÕØÍÇÔÏÙÓÄÁÑÌØÇÙÎÝÔÕÓÏÑ×ÔËÑÚÏÓÂÙËÜÔÚÕÔÃàËÏÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕß
ÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÎÔ ®ÕÍÍÚÕß
ÕØËÏÕÇÚÒÇÔÚÏÑÕÆßÓÌ×ÔÕßËÔÝ
ÚÄÒÚËÔÓÖËØÍÑÙÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÙÚÎÔ
ÑßÖØÏÇÑÂ©ÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎ
ÊØ¦ÙÎÚÕß§¬©ÙÚÕÏÍÇÃÕÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÖØÕÙÌßÍÏÑ×ÔØÕ×ÔÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÖÃÙÎÝ
ÚÕÔÃàËÏÄÚÏÄÒÕÏÕÏÙÆÓÓÇÞÕÏÙÚÕ
§¬©ËÔÎÓËØ×ÛÎÑÇÔÍÏÇÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇ
ÖØÏÔÇßÚÂËÑÊÎÒÜÛËÃÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎ
– Η Τουρκία εισέβαλε στη Συρία
πριν από λίγες ημέρες. Εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια
στην περιοχή, αλλά και την πιθανότητα αύξησης των προσφυγικών ροών;
¶ØÁÖËÏÔÇßÖÕÍØÇÓÓÃÙÜÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÇßÚÕÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎÝ×ÙÚË
ÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÓËÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÖÄÔÕÊÏÄÚÏÑÇÔËÃÝÊËÔ
ÛÁÒËÏÔÇÊËÏÔÁËÝØÕÁÝÓËÚÇÔÇÙÚ×Ô
ÇÏÍÏ»ÇßÚÄÚÕ§¬©ÁÞËÏßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÄÙÕÙÛËÔÇØ¦ÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÍÏÇÚÎÔËÐËÆØËÙÎÖÕÒÏÚÏÑÂÝÒÆÙÎÝßÖÄÚÎÔÇÏÍÃÊÇÚÕß©ÙÚÎ
ßØÃÇ ÇÒÜÙÕØÃàÕßÓËÚÎÔÖØÄÕÊÕ
ÖÕßÁÞÕßÓËÊËÏÇÒÒ¦ÁÞÕßÓËÇÑÄÓÇ
ÔÇÊÏÇÔÆÙÕßÓËÖÕÒÆÊØÄÓÕ×ÙÚË
ÔÇÈØÕÆÓËÈÏ×ÙÏÓÎÑÇÏÇÔÛËÑÚÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÒÆÙÎÍÏÇÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
ÑÇÏÚÏÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÙÚÎßØÃÇÍËÔÏÑÄÚËØÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇËÏÊÏÑÄÚËØÇ
¬Õ§¬©ÈÕÎÛ¦ËÏÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆÑÇÏÚÕß
ÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆ¢ßÙÏÑ¦ÚÕ§¬©ÊËÔ
ËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÝÑËÃÔÕÖÕßÑ¦ÔÕßÓËËÃÔÇÏ
ÚÓÎÓÇÚÏÑ¦ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÏÝ

Δεν έχουμε εντολή να
σταματάμε τις βάρκες
στο Αιγαίο. Η δική μας
εντολή είναι να φέρουμε
την Ελλάδα, την Τουρκία
και την Ε.Ε. πιο κοντά.
ÖÎÍÁÝÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÈÕÎÛ×ÔÚÇÝÞ×ØËÝÄÖÜÝÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦Ô
ÁØËÚËÄÚÏÖÕÒÒÕÃÇÖÄÚÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝÖÕßÌÛ¦ÔÕßÔ×ÝÚÏÝÇÑÚÁÝ
ÚÕßÏÍÇÃÕßÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦Ô¡ËÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÓÇÝ
ÙÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕØ¦Ñ
ÈÕÎÛ¦ÓËÙÚÎÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖØÕÙÌßÍÏÑ×ÔØÕ×ÔØÁÖËÏÔÇÛßÓÄÓÇÙÚË
ÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÌÏÒÕÐËÔËÃÖ¦ÔÜÇÖÄ
ËÑÇÚÆØÜÔÖØÕÙÌÆÍÜÔ ÇÔÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝÙÆÓÓÇÞÕÝÙÚÕ§¬©ÊËÔ
ÌÏÒÕÐËÔËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇ©ÖÄÚËËÃÔÇÏÓÏÇÖØÄÑÒÎÙÎÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÄÒÕÏÑÇÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÄÚÏÓÖÕØÕÆÓË
– Ησασταν προετοιμασμένοι για
την τουρκική εισβολή στη Συρία;
¶©ÏÖØÕÛÁÙËÏÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÂÚÇÔÊÎÓÄÙÏËÝ©ÖØÄËÊØÕÝØÔÚÕÍ¦ÔËÃÞËÑ¦ÔËÏÙÇÌËÃÝÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕßÇÖÄÚÕÈÂÓÇÚÕß©
ÁÊËÏÐËÇÑÄÓÇÑÇÏÁÔÇÔÞ¦ØÚÎÍÏ»ÇßÚÂÚÎà×ÔÎÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÕßÛÁÒÕßÔ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
Ñ¦ÚÏÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔÍÏÇ
ÇØÑËÚÄÑÇÏØÄØÞÏÑ¦ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÔÓËÚÏÝ ÇÒÜÙÕØÃÙÇÓËÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏ
ÑÇÏÎ¬ÕßØÑÃÇËØÍ¦àÕÔÚÇÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÓËÖËØÏÖÕÒÃËÝÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
©ÖÄÚËÂÚÇÔÁÔÇÛÁÓÇÍÏÇÇØÑËÚÄ
ÑÇÏØÄÒÒ¦Î¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÕÏ
ÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÚÎ

Γενς Στόλτενμπεργκ, oÉ{~ÌØo¨ÑÐÐÑ³ÓÑØ³È å0$
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÈÒÁÖÕßÓËÄÚÏÖÒÁÕÔ
Î¬ÕßØÑÃÇÑ¦ÔËÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÎ
ÈÄØËÏÇßØÃÇÞÜØÃÝÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔ
¬ÕßØÑÃÇËÖÃÙÎÝËÏÊÕÖÕÃÎÙËÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝßÓÓÇÞÃÇÝÞÛËÝÙÙ¬ËÚ¦ØÚÎÒÃÍÕÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ
ÚÇÔËÖÃÙÎÝÁÔÇÛÁÓÇÖÕßËÃÞË
ÙßàÎÚÎÛËÃÑÇÏÔÜØÃÚËØÇËÔÚÄÝÚÕß
ÖÒÇÏÙÃÕßÚÕß§¬©
– Θα λέγατε ότι η διαφορά προσέγγισης ΗΠΑ και Τουρκίας, δύο
από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και, παράλληλα, η πολύ στενή σχέση
της Αγκυρας με τη Μόσχα, όπως
αποδείχθηκε από την προμήθεια
των S-400, επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της Συμμαχίας;
¶ÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÙËÄÒÕßÝÄÚÏ
ÁÞÕßÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇ
ÇÔ¦ÓËÙ¦ÓÇÝ¥ÝÍÍÚÕß§¬©Ö¦ÔÚÇÖØÕÚÏÓ×ÓÏÇÑÕÏÔÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÍÏÇÖØÕÑÒÂÙËÏÝÄÖÜÝÖÞÎÈÄØËÏÇßØÃÇ

ÒÒ¦ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÓË¬Õ§¬©ÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÇØ×Ô®ÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇ
ÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÕØÏÙÓÁÔÕÏÙÆÓÓÇÞÕÏËÏÊÏÑ¦ÕÏÑÇÏÎ¬ÕßØÑÃÇ¬Õ§¬©
ËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÑÇÚ¦ÚÕß0:0:ÑÇÏËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÓÎÔÐËÞÔ¦ÓËÄÚÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ÍÏÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÇßÚÕÆÚÕßÑÕÏÔÕÆËÞÛØÕÆ,ÞÕßÔÞ¦ÙËÏÄÒÎÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÖÕßÂÒËÍÞÇÔÒÒ¦ËÃÔÇÏ
ÇÑÄÓÇËÑËÃÙÚÕØ¦ÑÑÇÏÙÚÎßØÃÇ
ÑÇÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇËÖËÑÚÇÛÕÆÔÑÇÏ
ÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕß
ÚÕßÌÍÇÔÏÙÚ¦Ô
– Υπάρχει στο Αιγαίο ήδη η δράση του ΝΑΤΟ, SNMG-2, για την
παρακολούθηση των προσφυγικών ροών. Θα συνεχιστεί;
¶ÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÍØÇÓÓÂÚÎÝÖØÕÙÌßÍÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ÞËÚËßÖÕÊËÞÛËÃÖÕÒÒÕÆÝÖØÄÙÌßÍËÝÑÇÏÖÇØ¦ÔÕÓÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝ
ÖÕßÖÁØÇÙÇÔÚÕÏÍÇÃÕÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÚÕ©ÖÄÚËÑÇÒÜÙÕØÃàÜÚÎÙßÓ-

ÌÜÔÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕß§¬©
ÙÚÕÏÍÇÃÕÓËÁÐÏÖÒÕÃÇÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÇÌÕØ¦ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÙÚÎÔ¬ÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÊËÔÁÞÕßÔÒßÛËÃÒÒ¦ÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕÁÞÕßÓËÑ¦ÔËÏÓËÍ¦ÒÎ
ÖØÄÕÊÕËÜØ×ÄÚÏÎÙÎÓÇÙÃÇÖÇØÕßÙÃÇÝÚÕß§¬©ÙÚÕÏÍÇÃÕËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÚÎÔ
×ÙÚËÔÇËØÍÇÙÚÕÆÔÙÚËÔÄÚËØÇ
ÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÇßÚÂÚÎÔ
ÑÕÏÔÂÖØÄÑÒÎÙÎÖÃÙÎÝÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÓËÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂ
ÇÑÚÕÌßÒÇÑÂÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÏÓËÔÏÑÄ
ÑÇÏÚÕÔ-YVU[L_ÑÇÏÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÚÇ
ÖÒÕÃÇÚÕß§¬©ËÃÔÇÏÚÇÖØ×ÚÇÖÕß
ÖÇØÇÚÎØÕÆÔÈ¦ØÑËÝÓËÖØÄÙÌßÍËÝ
ÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÚÕ
ÏÍÇÃÕÒÒ¦ÊËÔÁÞËÏËÔÚÕÒÂÚÕ
§¬©ÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÏÝÈ¦ØÑËÝ
ÊÏÑÂÓÇÝËÔÚÕÒÂËÃÔÇÏÔÇÌÁØÕßÓË
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÖÏÕÑÕÔÚ¦
– Αύριο (σ.σ. η συνέντευξη παραχωρήθηκε την Πέμπτη) μεταβαίνετε στην Τουρκία. Υποθέτω θα
συζητήσετε για όσα συμβαίνουν
στην κυπριακή ΑΟΖ...
¶¦ÔÚÇÖØÕÙÁÞÜÑÇÏÊËÔßÖÕÛÁÚÜÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÜÔÙßàÎÚÂÙË×Ô
ÓÕßÁØÜÄÓÜÝÄÚÏÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝ
ÆÖØÕßËÃÔÇÏËßÇÃÙÛÎÚÕÑÇÏßÖ¦ØÞÕßÔÊÏÇÌÜÔÃËÝ¢ßÙÏÑ¦ÚÕ§¬©
ÖËØÏÓÁÔËÏÖ¦ÔÚÇÇÖÄÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎ
ÔÇÙÁÈÕÔÚÇÏÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕ§¬©ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
Ñ¦ÔËÏÔÕÓÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝ±Ö¦ØÞÕßÔ
¦ÒÒÕÏÛËÙÓÕÃÖÕßÑ¦ÔÕßÔÇßÚÁÝÚÏÝ
ÔÕÓÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝ
– Τον περασμένο Αύγουστο οριστικοποιήθηκε το τέλος της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις
Μεσαίας Εμβέλειας (INF). Πρόκειται για ακόμα ένα πλήγμα το
οποίο δημιουργεί προβλήματα

στη σχέση του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Πώς μπορεί να βρεθεί μια νέα
λύση για τα πυρηνικά;
¶ßÔÛÂÑÎ05-ÂÚÇÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇ ÇÚÂØÍÎÙËÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÄÖÒÜÔ¬×ØÇÎªÜÙÃÇ
ÁÞËÏÇÔÇÖÚÆÐËÏÐÇÔ¦ÇßÚ¦ÚÇÕÖÒÏÑ¦
ÙßÙÚÂÓÇÚÇÃÔÇÏÑÏÔÎÚ¦ÊÆÙÑÕÒÕ
ÔÇÇÔÏÞÔËßÛÕÆÔÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÌÁØÕßÔÖßØÎÔÏÑÁÝÑËÌÇÒÁÝßÖÕÆÓÇÙÚËÖÕßÎªÜÙÃÇÖÇØÇÈÃÇÙËÚÎÔ
05-©ÒÕÏÕÏÙÆÓÓÇÞÕÏÚÕß§¬©
ÛËÜØÕÆÔÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËßÛÆÔÎ
ÚÎÝªÜÙÃÇÝÓËÃÝÊËÔÛÇÇÔÚÏÍØ¦ÉÕßÓËÚÎªÜÙÃÇËÔÛÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÓËÖßØÇÆÒÕßÝÓËÖßØÎÔÏÑ¦ÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÁÒËÍÞÕÚÜÔËÐÕÖÒÏÙÓ×Ô
×ÙÚËÔÇËÃÓÇÙÚËÄÒÕÏÖÏÕÇÙÌÇÒËÃÝ
Ï»ÇßÚÄÑÇÏÛÁÒÕßÓËÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇËØÍÇàÄÓÇÙÚË×ÙÚËÔÇÈØÕÆÓË
ÔÁËÝÊÏËßÛËÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÇÖßØÎÔÏÑ¦
– Η Βόρεια Μακεδονία θα είναι
σύντομα πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ.
Θεωρείτε ότι μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που βρίσκονται εκτός της
Συμμαχίας;
¶¬Õ§¬©ËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚÄÍÏÇ
ÄÙÕßÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÑÇÏÖÒÎØÕÆÔ
ÚÇÑØÏÚÂØÏÇÖÕßÛÁÚÕßÓË¬Õ¡ÇßØÕÈÕÆÔÏÕËÏÙÂÒÛËÙÚÕ§¬©ÖØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍÕÑÇÏØÄÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ËÔ×ËØÍÇàÄÓÇÙÚËÑÇÏÓËÚÎÕÙÔÃÇØàËÍÕÈÃÔÎ¬Õ§¬©ÙÁÈËÚÇÏËÖÃÙÎÝÚÏÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÜÔÑØÇÚ×ÔÖÕßÊËÔ
ÛÁÒÕßÔÔÇÍÃÔÕßÔÓÁÒÎÚÕßÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙËÈÄÓÇÙÚËÚÎÊÂÒÜÙÎ
ÚÎÝËØÈÃÇÝÄÚÏÊËÔÛÁÒËÏÔÇÍÃÔËÏ
ÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÚÕß§¬©ÁÒÕßÔ
ÕßÊËÚËØÄÚÎÚÇÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÊËÔÛÁÒÕßÔÔÇÓÖÕßÔÙÚÕ§¬©ÞÕßÓË
ËÐÇÏØËÚÏÑÁÝËÚÇÏØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓË
Þ×ØËÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÓÁÒÎÚÕß§¬©ÄÖÜÝÎÕßÎÊÃÇÎ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇ
ÂÎßÙÚØÃÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÁÞÕßÓË
ÑÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝÑÇÏÓËÚÎËØÈÃÇ
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Αρχίζουν τα δύσκολα για τον Ερντογάν
Εκμεταλλεύθηκε την πισώπλατη μαχαιριά του Τραμπ στους Κούρδους, αλλά ο συριακός διάδρομος είναι ναρκοθετημένος
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Οι Κούρδοι ÙßÔÎÛÃàÕßÔÔÇÒÁÔËÄÚÏÕ
ÓÄÔÕÝÙÚÇÛËØÄÝÚÕßÝÙÆÓÓÇÞÕÝËÃÔÇÏÚÇÈÕßÔ¦ÚÕßÝ¬ÕßÝÚÕÊÃÊÇÐËÎ
ÙÚÕØÃÇÓËÙÑÒÎØÄÚØÄÖÕÔÚ¦ÔÚ
ÚÕßÝßÖÕÙÞÁÛÎÑËÑØ¦ÚÕÝÓËÚÎßÔÛÂÑÎÚÜÔËÈØ×ÔÚÕ ÍÏÇÔÇ
ÚÕßÝÇÌÂÙËÏÇÖØÕÙÚ¦ÚËßÚÕßÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÙÚØÇÚÄÚÕß ËÓ¦Ò©Ú¦ÒÏÔ
ÚÕßÝËÔÛ¦ØØßÔËÔÇÇÔÇÑÎØÆÐÕßÔÇßÚÄÔÕÓÎÇáÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÙÚÕØ¦Ô
ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß ÇÒÒ¦ÚÕßÝ
¦ÌÎÙËÙÚÇÑØÆÇÚÕßÒÕßÚØÕÆÄÚÇÔ
ÇÖÁÙßØËÚÇÙÚØÇÚËÆÓÇÚ¦ÚÕßÑÇÛ×Ý
Õ¬ØÕÆÓÇÔÑÂØßÐËÚÎà×ÔÎÒÒ¦ÊÇ
¬ÕßØÑÃÇØ¦Ô¦ÈÇÚÕÍÏÇÚÎÙÕÈÏËÚÏÑÂËÖÏØØÕÂ©ÖÇÚÁØÇÝ¬àÕØÚà
¡ÖÕßÝËÔÛ¦ØØßÔËÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕß
ÑÕßØÊÏÑÂËÐÁÍËØÙÎÇßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÙÚÕØ¦ÑÚÕ ÇÒÒ¦ÊËÔÁÑÇÔË
ÚÃÖÕÚÇÍÏÇÔÇËÓÖÕÊÃÙËÏÚÎÙßÔÚØÏÈÂ
ÚÎÝÇÖÄÚÕÔÇÔÚ¦Ó²ÕßÙËãÔ
ÚßÞËÙÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÕ
ÑÒÂØÕÝÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÕÔÑÆÑÒÕ
ÚÎÝÖØÕÊÕÙÃÇÝÙÚÎÔÚÁÚÇØÚÎÞ×ØÇÖÕßÙÚËÍ¦àËÏÇßÚÄÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÁÛÔÕÝÞÜØÃÝÑØ¦ÚÕÝÚÎßØÃÇ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝÐËÖÁØÇÙËÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÕßÝ
ÖØÕÑÇÚÄÞÕßÝÚÕßÙßÔÊß¦àÕÔÚÇÝ
ÚÕÔÑßÔÏÙÓÄÓËÚÎÔÖÇØ¦ÔÕÏÇØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÂÙËÏÚÎÔ
ÖÏÙ×ÖÒÇÚÎÓÇÞÇÏØÏ¦ÙÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÎÝÓËØÏÑÂÝÙÚÕÔÇÍ×ÔÇÑÇÚ¦ÚÕßÙÒÇÓÏÑÕÆ Ø¦ÚÕßÝÊÂÒÜÙËÄÚÏÖÕÒËÓÕÆÔ
ÓÄÔÕÍÏÇÚÎÔÖ¦ØÚÎÚÕßÝÇÖÄÊËÏÐÎ
ÄÚÏÊËÔÈÕÂÛÎÙÇÔÚÎÔÓËØÏÑÂÙÚÎÔ
ÇÖÄÈÇÙÎÚÎÝ§ÕØÓÇÔÊÃÇÝÚÇÔ¦ÒÒÎÓÏÇËÑÊÂÒÜÙÎÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÑÇÏ
ÇÖÇØ¦ÓÏÒÒÎÝÙÕÌÃÇÝ®ÚÕßÄÖÜÝÕ
ÃÊÏÕÝÁÍØÇÉËÙËÓÏÇÊÂÒÜÙÎÖÕß
ÊËÔÇÌÂÔËÏÖËØÏÛ×ØÏÕÍÏÇÙÞÄÒÏÇ
¬ÕÚÏÁÞËÏÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÕ¬ØÇÓÖ
ÍÏÇÚÎßØÃÇËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÇÖÒÄ¬Õ
ÓÄÔÕÖÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÕÔÇÖÇÙÞÕÒËÃËÃÔÇÏÕÏÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ÑÚÏÓ¦ÄÚÏÎÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÁÞËÏ
ÇÖÇßÊÂÙËÏÓËÚÕßÝÖÕÒÁÓÕßÝÙÚÎ
¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÑÇÏÛÇÞËÏØÕÑØÕÚÂÙËÏÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÇÊÏ¦ÌÕØÕÍÏÇÚÕÖÕÏÕÝÛÇ
ÖÒÎØ×ÙËÏÚÎÔÆÌÎÖÏÖÒÁÕÔÂÒÖÏàËÄÚÏÒÃÍÕÝÛÄØßÈÕÝÍÏÇÚÎßØÃÇ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚØÇÈÂÐËÏÚÇÌ×ÚÇ
ÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÎÔËÖ×ÊßÔÎ
ÑÇÏÇÖËÏÒÎÚÏÑÂÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕßÖÄÛËÙÎ
ÚÎÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÚÕßÓËÚÕËØ×ÚÎÓÇÚÎÝÑÇÛÇÃØËÙÎÝ

ÕÒÆÊßÙÑÕÒÄÚËØÕËÃÔÇÏÚÕËØ×ÚÎÓÇÍÏÇÚÕÚÏÇÑØÏÈ×ÝÙÞËÊÏ¦àËÏÕ
¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÓËÚÎÔÚØÃÚÎÑÇÚ¦
ÙËÏØ¦ÔËÏÙÈÕÒÂÚÕßÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇËÃÞÇÔÖØÕÎÍÎÛËÃËÑËÃÔËÝÙÚÎÔ
¬àÇØÇÓÖÒÕÆÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß
ÑÇÏÙÚÕÌØÃÔÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ÚÕß©ÊÏÇÑÎØßÍÓÁÔÕÝÙÚÄÞÕÝ
ÚÕßËÃÔÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÇÙÌÇÒÕÆÝ
à×ÔÎÝ®ÙËÈ¦ÛÕÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÇÖÄÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÑÇÏÙËÓÂÑÕÝÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔ
ÇÖÄÚÕÔßÌØ¦ÚÎÓÁÞØÏÚÇÙÆÔÕØÇ
ßØÃÇÝØ¦ÑÔÚÕÑÇÚ¦ÌËØÔËÛÇ
ÁÈÇàËÚÇÌÄÖÒÇÑÇÙÚÕÄÔËÏØÕÓÏÇÝ
ÇßÚÄÔÕÓÎÝÎÓÏÑØÇÚÏÑÂÝÕÔÚÄÚÎÚÇÝ
ÚÜÔ ÕÆØÊÜÔÙËÍËÜÍØÇÌÏÑÂÙßÔÁÞËÏÇÓËÚÕÙßØÏÇÑÄ ÕßØÊÏÙÚ¦Ô
Ñ¦ÚÏÖÕßÛÇÁÊÏÔËÌÚËØ¦ÙÚÏÝÇÒßÚØÜÚÏÑÁÝÊÏÇÛÁÙËÏÝÚÜÔÕÓÕËÛÔ×Ô
ÚÕßÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÖÏÖÒÁÕÔÕØÔÚÕÍ¦ÔÊÏÇÑÎØÆÙÙËÏÄÚÏÛÇËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÇÖÄÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÆØÜÔÖØÕÙÌÆÍÜÔÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÑÚÕÔ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÕËÑØÎÑÚÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßÇÔÚÏ-

Τραύμα για ΗΠΑ,
κέρδη για Ρωσία
Το πρώτο ÚÖÐÑÑÌ³i
t(ioÊ {¨ÊiØuVÌØÐÉ
É¨ËÉ{Ñ~È{ÐÖÌÐÑÉ³iÉ{TÉË¨ii³È³È¨~{~Ö³¨Ñ³Ö ¨³oÒV
ÉËÑ{iÙ{ÉÚÊØÑÂ{{³ËÑ
³iØåÐÉ¨{~ÊØ$Ü{{ÖÐÐÑTË³iØ³iÓiåÑ³ÜÊ
~Ñ{³iåÑ³Ü{~ÊÉÌoÉ{ÚÑÑÑ¨³iÚÖo{Ñ³Ë
Ò¨ÑoÉÚÑÓTÈ~ÑÜÖ³É¨i
³ÖTiÑÌ³ÈØÖ¨ÙÈØ
³i¨³iÑÑÙ{Òå³ËÚÉ³ÑVi,ËÑÓTÉ{~ÒÚÉÜÌoÑÑ{ÚÒÉ³Ñ{{TÈ¨Ì³É¨iV~ÑÚØ{åÐÉ¨{~ÑËÙÉ
ÚÑÓTÈ~ÑÐËÑÚÓi³
³¨ÑÓÇ{³iØÙ{Ñ¨ÑoÐÒ³ÉÈiØo{Ñ³i³ÉÜ{~ÊÜÖi³È
.È¨{Ñ~ÖVÉ{Ö¨Ù{
ÚÑÑÑo~Ñ³ÖÑ³¨Ñ×Ö¨Ø³åÑ³o{ÑÑ
Ù{ÑÈÌV³{Ð¨ÉËÑ
Ù{ÑÚÉË$ÐÌØÑ¨Òo³ÑØÈÚÑÐ¨ÖÉVÑÈ³Ê³i³{oÐÊVÑÑÜÜÒÂÉ{³Ñ
ÙÉÙÐÓÑ×ÑËÉ³Ñ{ÑÉËÑ{
³ÑÐÉ¨{~Ñ{~Ìo~¨ÓV
ÌÈ,ÉÈÐÜ{~ÑË~Ñ{
ÛiÐ~¨Ñ³{~Ë¨ÑÚÖ
ÑÑ~È¨È³ÐÑ³ÐÓoÒÐ0¨ÑÐw ¨³oÒÐÉ
ÚÖÐÑ³ÈØÖ¨ÙÈØåÐÓÉ{ÑÑÙÉ{TÚÉËÌ³{ÙÉ
Ó¨T³Ñ{~Ñ³Ì{É¨³ÊØ

Αν επιχειρήσει
να καταλάβει μεγάλες
κουρδικές πόλεις,
το σκηνικό στη Συρία
κινδυνεύει να εξελιχθεί
σε τουρκικό Αφγανιστάν,
με την Τουρκία
σε διεθνή απομόνωση.
ÓËÚÜÖÃàËÏÎÞ×ØÇÚÕßÙËÑÇÏØÕÆÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊßÙÖØÇÍÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÕÊØÄÓÕÝÍÏÇÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÇßÚ×Ô
ÚÜÔÙÚÄÞÜÔËÃÔÇÏÔÇØÑÕÛËÚÎÓÁÔÕÝ
ÚÄÙÕÙÚÕÑÇÛÇØ¦ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÄÙÕ
ÑÇÏÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
±ÙÚËØÇÇÖÄÚÕßÝÇÖÄÇÁØÕÝÑÇÏ
ÐÎØ¦ÝÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÕÆÝÙËÏØ¦ÝÑÕßØÊÏÑ×ÔÖÄÒËÜÔÑÇÏÞÜØÏ×ÔÕÚÕßØÑÏÑÄÝÙÚØÇÚÄÝÐËÑÃÔÎÙËÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÞËØÙÇÃÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÈ¦àÕÔÚÇÝ
ÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓÏÙÛÕÌÄØÕßÝÚÕßÒËÍÄÓËÔÕßÛÔÏÑÕÆßØÏÇÑÕÆÚØÇÚÕÆ®©Ï ÕÆØÊÕÏÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÄÚÏ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÑßØÃÜÝÍÏÇÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÁÝ
ÚÕßÙÒÇÓÏÑÕÆ Ø¦ÚÕßÝÑÇÏ¦ÒÒÜÔ
ÇÑØÇÃÜÔÕØÍÇÔ×ÙËÜÔÖÕßÇÖÒ×Ý
¦ÒÒÇÐÇÔÙÚÕÒÂÒÒÜÙÚËÎÏÙÚÕØÏ-

ÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ¬àÕßÓÞÕßØÏÁÚ®ËÃÞË
ÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÂÊÎÇÖÄÚÕÄÚÏ
ÎÚÕßØÑÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô¡¬ÁÙÚËÒÔËÌÕØÚÎÍ¦ÓËÄÖÒÇ
ÙÚÕßÝÏÙÒÇÓÏÙÚÁÝÖÕßÖÕÒËÓÕÆÙÇÔ
ÚÕÔÙÇÔÚ

Οι δύο δρόμοι
ÑËÃÔÕÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÇÙÇÌÁÝ
ËÃÔÇÏÓÁÞØÏÖÕÆÛÇÌÚ¦ÙËÏÕØÔÚÕÍ¦ÔÔÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÎà×ÔÎ
ÖÕßËÔ×ÔËÏÊÆÕÓÏÑØÁÝÑÕßØÊÏÑÁÝ
ÖÄÒËÏÝÚÕ¬ÇÒÓÖÏ¦ÔÚÑÇÏÚÕªÇÝ
ÇÒáÔÚÛÇÓÖÕØÕÆÙËËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ
ÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÇÞËÏØÄÚËØÇÒÒ¦ÇÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÕÒÄÑÒÎØÎ
ÚÎÔÖËØÏÕÞÂÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÖÄÒËÜÔÄÖÜÝÚÕ ÇÓÏÙÒÃÑÇÏÚÕ ÕÓÖÇÔÃÚÕØÃÙÑÕÛÇ

ËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÕÇÞØËÜÛËÃÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÚÎÙÌÇÍÂÖÕÒÒ×ÔÓÇÞÎÚ×Ô
ÑÇÏÇÓ¦ÞÜÔÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÊÏËÛÔËÃÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÖÕßÛÇÐËÌËÆÍÕßÔÇÖÄ
ÚÏÝÖÒÇÚÜÔÏÑÁÝÊÏÇÓÇØÚßØÃËÝÑÇÏÛÇ
ÖÒÂÐÕßÔÑÇÃØÏÇÚÎÔËß¦ÒÜÚÎÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÏÖÒÁÕÔÛÇÑÏÔÊßÔËÆÙËÏÔÇËÍÑÒÜÈÏÙÚËÃÙËÁÔÇËÃÊÕÝ
ÚÕßØÑÏÑÕÆÌÍÇÔÏÙÚ¦Ô®ÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÁÔÇÇÐÏÄÓÇÞÕÑÕßØÊÏÑÄ
ÇÔÚ¦ØÚÏÑÕËÐÕÖÒÏÙÓÁÔÕÓËÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÄÖÒÇÑÇÏÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÓËÔÕÇÖÄÚÇÁÙÕÊÇÚÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑ×Ô
ÖËÚØËÒÇÏÕÖÎÍ×ÔÖÕßËÒÁÍÞËÏÖÕÒÆ
ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎà×ÔÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÂÎÇÔÇàÜÖÆØÜÙÎ
ÚÕßÁÔÕÖÒÕßÇÍ×ÔÇÚÕßª ÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ

ÐÃÙÕßÇÑÇÔÛ×ÊÎËÃÔÇÏÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÍÆØÜÇÖÄÚÎÛØßÒÕÆÓËÔÎ
ÓËÚÇÌÕØ¦ËÔÄÝÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÕßÇØÏÛÓÕÆÖØÕÙÌÆÍÜÔ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÁÞÕßÔÐËÍØ¦ÉËÏÇÖÄÑÇÏØÄÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÇÍßØÃÙÕßÔÙÚÎ
ÌÒËÍÄÓËÔÎßØÃÇÑÇÏÚÕÓÄÔÕÖÕß
ËÖÏÛßÓÕÆÔËÃÔÇÏÔÇÌÆÍÕßÔÇÖÄÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÍÏÇËØÓÇÔÃÇÂÕßÎÊÃÇ
ËÖÕÓÁÔÜÝÚÕÓÄÔÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÖÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÕßÝÓËÚÇÖËÃÙËÏ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ¦ÑØÎÚÎÝÐÏÌÕÒÄÍÞÎÝÈÃÇÏÎÓÇàÏÑÂËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
Ø¦ÈÜÔÑÇÏ¬ÕßØÑÓÁÔÜÔÙËÑÕßØÊÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÛÇÓËÚÇÌØÇàÄÚÇÔÇÖÄ
ÚÎÊÏËÛÔÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÜÝËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÂÝÇÒÒÕÃÜÙÎÝÍÏÇÚÎÙßÔÚØÏÈÂÚÎÝÑÕßØÊÏÑÂÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝ
ËÔ×ÛÇÁÌËØÔËÙËÓÄÔÏÓÎÇÔÚÏÖÇÒÄ-

ÚÎÚÇÚÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÓË
ÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÍÏÇÔÁËÝØËÓÖØÁÔÏÚÙÇ
ÙÚÎÔÎÓËØÂÙÏÇÊÏ¦ÚÇÐÎ
ÖÏÖÒÁÕÔÎËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊÆÕ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÙËÓÏÇ
ÁÑÚÇÙÎÄÙÕÚÕÓÏÙÄÚÎÝËÒÕÖÕÔÔÂÙÕßÛÇÇÖÇÏÚÂÙËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÕÒÄÑÒÎØÜÔÖÄÒËÜÔÑÇÏÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÑÕÔÊÆÒÏÇÊËÑ¦ÊÜÔÊÏÙËßØ×ÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÕØÔÚÕÍ¦ÔËÒÖÃàËÏÄÚÏ
ÛÇËÑÈÏ¦ÙËÏÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÖÕß
ÚØÁÓÕßÔÁÔÇÔÁÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÑÆÓÇ
ÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙÕßÔÓÏÇÇÑÂØßÑÚÎ
ËÛÔÕÑ¦ÛÇØÙÎËÏÝÈ¦ØÕÝÚÜÔ ÕÆØÊÜÔÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃ
ÑÇÔËÃÝÄÓÜÝÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂàÜÂ
ÙÚÎÎØÇÏ¦ÖËÏØÕÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙË
ÚÁÚÕÏÕÙÎÓËÃÕËÑÌßÒÏÙÓÕÆ×ÙÚËÔÇ
ËÖÏÚØÁÉËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ

Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ έχει γίνει προσωπική υπόθεση
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

Σε προσωπική ßÖÄÛËÙÎËÔÄÝÖÇØÕØÓÎÚÏÑÕÆÖØÕÁÊØÕßÁÞËÏËÐËÒÏÞÛËÃÎ
ËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÔÇÆÇØÞÕËÇ¬àÁÏÓÝ
ÚÇßØÃÊÎßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÕß*HYS`SL.YV\WÑÇÏÖØ×ÎÔÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÕÏÑÎÚÂßØ×ÖÎÝÚÕß§¬©
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔ ®ÕÚÇßØÃÊÎÝ
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙËÈËÈÏÇÙÓÁÔËÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÙËÓÃÇÙËÏØ¦
ÇÖÄÓÁÚÜÖÇÓËÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÎÚÎÔ
ÐÇÌÔÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝ
ÚÜÔÇÖÄÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇßÚÂ
ÎÁÒÒËÏÉÎÙßÔÁÖËÏÇÝÑÇÏÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝËÖÎØË¦àËÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÖ×ÝÕßÖÄÒÕÏÖÕÝÑÄÙÓÕÝ
ÈÒÁÖËÏÚÏÝ®ÚÕÔÃàËÏ
– Σε τι βαθμό μπορούν το Κογκρέσο, το Πεντάγωνο και η γραφειοκρατία εθνικής ασφάλειας να περιορίσουν τη ζημιά της απόφασης
του προέδρου Τραμπ για αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη βόρεια Συρία;
– ÖÇØÕØÓÎÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÚÕß
ÖØÕÁÊØÕßÔÇÇÖÕÙÆØËÏÐÇÌÔÏÑ¦ÚÇ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇÇÖÄÚÇ
ØËßÙÚ¦ÙÆÔÕØÇ¬ÕßØÑÃÇÝßØÃÇÝ
ÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎÙË
ÄÒÕÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÌ¦ÙÓÇÙÚÏÝ
ÇÚÇÊÏÑ¦ÙÚÎÑËÇÖËØÃÌØÇÙÚÇÚÄÙÕ
ÇÖÄÚÎÔÖØÄËÊØÕÚÎÝÕßÒÂÝÚÜÔ
ÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔ§¦ÔÙÏËÒÄÙÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÚÕÔÎÍÁÚÎÚÎÝØËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÙÚÎËØÕßÙÃÇ¡ÏÚÝ
¡ÇÑÄÔËÒ¶ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÓÕÔÇÊÏÑÂÌÕØ¦ÖÕßÕÏÊßÕÚÕßÝÁÞÕßÔ
ÙßÓÌÜÔÂÙËÏÙËÕÚÏÊÂÖÕÚËÚÕËÔÚ¦ÍÜÔÕËÖÏÑØÇÚËÃÙÕÑÑÇÏËÔÇÔÚÃÜÙÎÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇ

Τόσο οι σύμμαχοι
όσο και οι αντίπαλοι
των ΗΠΑ λαμβάνουν
το μήνυμα
ότι η πολιτική μας
είναι εύθραυστη
και ότι μπορεί
να αλλάξει με ένα tweet.
ÎÎÍËÙÃÇÚÕßÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇ
ÇÔÇÙÚËÃÒËÏ¬Õ ÕÍÑØÁÙÕÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇÉÎÌÃÙËÏÓÁÚØÇÖÕßÛÇÖËØÏÕØÃàÕßÔÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÕßÖØÕÁÊØÕßÔÇÚÎÔËÌÇØÓÄÙËÏ¡ËÚÇÐÆ
ÚÜÔËÔÙÚ¦ÙËÜÔËÃÔÇÏÎÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÖËØÃÖØÕÊÕÙÃÇÝÇÌÕÙÏÜÓÁÔÜÔÙßÓÓ¦ÞÜÔÓÇÝÚÜÔ ÕÆØÊÜÔÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÇÔÕÃÍËÏÚÎÔ
ÖÄØÚÇÍÏÇÔÇÑßØÏÇØÞÂÙËÏÚÕØ¦Ô
ÙÚÎÊÏÇÌÏÒÕÔÏÑÕÆÓËÔÎÖËØÏÕÞÂ
ÄÚÏÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÜÔÇÏÞÓÇÒ×ÚÜÔÚÕß0:0:ÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÌßÒÕÆÙÇÔÕÏ ÕÆØÊÕÏÑÇÏ
ÄÚÏÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÍÏÇ
ÚÎÔËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÑÇÏÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝ
ÚÜÔÙË¦ÒÒÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝ
ÓÇÝÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÇÖÄÚÕ§¬©
×ÝÚÕÔÏØÎÔÏÑÄ

– Τι δείχνει για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής επί προεδρίας Τραμπ ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε;
– ÐÇÌÔÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏËÒÂÌÛÎÞÜØÃÝÑÇÓÃÇÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎÓËÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝÂÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝßÖÎØËÙÃËÝ
ËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÂÓÏÇÝËÐÜÚËØÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÕßÇßÐÇÔÄÓËÔÇËÑÌØ¦-

Τζέιμς Σταυρίδης, ¨iÑ³Ñ³ØÙ{{~i³ÊØ È¨iØ³È å0$VÈ
ÈiÜÌKÑÚÐ³ÓÜÉTØ³È>¦Ã_¦º
àËÏÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÑÇÖØÃÚÙÏÇÚÕß
ÖØÕÁÊØÕßÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎÁÔÇÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇÓËÚÕÔ
¬ÕÆØÑÕÖØÄËÊØÕÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÖËÏÙËÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖÔÇÊÏÇÚ¦ÐËÏ
ÚÎÔ¦ÓËÙÎÇÒÒÇÍÂÓÏÇÝÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÊÏÇÓÕØÌÜÓÁÔÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÚÎ
ßØÃÇ¶ËÑÖÒÂÙÙÕÔÚÇÝÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÎÝÎÍËÙÃÇÝËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÜÔ
ÑÇÏÚÎÊÏËÛÔÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇ¡Ë
ÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÖÕÒÒ×ÔËÖÕÔÕÓÇàÄÓËÔÜÔËÔÂÒÏÑÜÔÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕ®
ÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÁÞËÏ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÕÔÁÒËÍÞÕ
ÄÒÜÔÚÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ
ÙÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝÙßÞÔ¦ÍÔ×ÓÎÇÖÄÚÎÓÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔ¦ÒÒÎÁØÇÇÖÄÚÎßØÃÇ
ÁÞËÏÑ¦ÔËÏÇÖÄÚÕÓÇÓÖØÕÝÖÃÙÜÙÚÕ
ÛÁÓÇÚÎÝ ÕØÁÇÝÇÖÄÚÏÝÇÔÇÌÕØÁÝÙËÖßØÑÇÏÓÇÔÃÇ®ÙËÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÖÕßÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏ
ÖÇØ¦ÚÏÝÊÏÕÍÑÕÆÓËÔËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
ÇÖÄÚÕÔ ÏÓÏÕÔÍÑ©ßÔÙÚÕØ¦Ô

ÚÎÓÃÇËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÙßÔÚØÃÉËÏ®
ÚÎÞ×ØÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÔÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓËÚÕÔÖØÄËÊØÄ
ÚÎÝÑÇÏÙÚÎÔ ÃÔÇËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝ
ÊÇÙÓÕÆÝÙËÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÑÇÏ
ÑÇÚÇØÍ×ÔÚÇÝÚÕßÝÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÇØÍÄÚËØÇßÚÂÎÁÒÒËÏÉÎÙßÔÁÖËÏÇÝÑÇÏÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝËÖÎØË¦àËÏ
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÖ×ÝÕ
ßÖÄÒÕÏÖÕÝÑÄÙÓÕÝÈÒÁÖËÏÚÏÝ

– Τι σήμα στέλνει ο πρόεδρος
Τραμπ προς ζωτικούς σύμμαχους
στην περιοχή, όπως το Ισραήλ, και
μείζονες αντιπάλους, όπως το Ιράν;
– ¬ÄÙÕÕÏÙÆÓÓÇÞÕÏÄÙÕÑÇÏÕÏ
ÇÔÚÃÖÇÒÕÏÚÜÔÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÕ
ÓÂÔßÓÇÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÓÇÝËÃÔÇÏ
ËÆÛØÇßÙÚÎÑÇÏÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÓËÁÔÇ[^LL[ÄÚÏÓÃÇÙßÓÌÜÔÃÇ
ÖÕßÙßÔ¦ÖÚËÚÇÏÙÂÓËØÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÏÙÞÆËÏÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÓÖÕØËÃÑÇÏÄÞÏ
ÑÇÏÄÚÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÊËÔ
ÑÇÛÕÊÎÍËÃÚÇÏÇÖÄÈÇÙÏÑÕÆÝÙÚÄ-

ÞÕßÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÇÙÚÇÛÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊËÊÕÓÁÔÕßÚÕß
ËÖÏÖÁÊÕßÚÎÝËÖÏØØÕÂÝÚÜÔÊÏËÛÔ×Ý©ÏÖÏÕÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇÓÁÚØÇÚÕßÝÑÇÏÊÏÙÚ¦àÕßÔ
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓËÝÊÏËßÛËÚÂÙËÏÝÓË
ÚÏÝÕÒÒ¦ÓÏÑØÄÚËØÇÁÛÔÎ
ÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÖØÕÝÚÎÔ ÃÔÇÜÝÖÏÛÇÔÄÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÚÎÚÜÔÙÚÕ
ÊÏËÛÔÁÝÙÆÙÚÎÓÇ¶Ñ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÚÕ
ËÑÃÔÕËÔÛÇØØÆÔËÏÓÁÙÜËÔÄÝËÑÚËÚÇÓÁÔÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑ×ÔÑÇÏËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÏÔÂÚØÜÔ

– Η αποχώρηση των ΗΠΑ θα ενισχύσει περισσότερο τον ρόλο της
Ρωσίας στην περιοχή;
– ËÖÏØØÕÂÚÎÝªÜÙÃÇÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÓ¦ÒÒÕÔÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏ
ÙÚÕàËÔÃÛÚÎÝËÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇÇßÐÎÛËÃËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÕØÃÜÔÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÕÏ
ßÉÎÒÕÆÑÄÙÚÕßÝËÖËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÎÔ
©ßÑØÇÔÃÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝ
ÚÎÝÖØÕÙ¦ØÚÎÙÎÝÚÎÝ ØÏÓÇÃÇÝ
ÙÚÎßØÃÇÄÖÕßÕÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝÚÎÝ
ÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝÛÇËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÕÝÑÇÏÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇ©ÏÑßØ×ÙËÏÝÖÕßÁÞËÏËÖÏÈ¦ÒËÏÎÆÙÎÙÚÎ
ªÜÙÃÇÓËÚ¦ÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÑÇÛÎÒ×ÔÕßÔ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÕ
ÖËØÏÛ×ØÏÕËÒÏÍÓ×ÔÚÕßÕÆÚÏÔ
ªÜÙÃÇÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏ
ÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓË¦ÒÒÕßÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÕÆÝÖÇÃÑÚËÝÄÖÜÝÚÕØ¦ÔÑÇÏ
Î¬ÕßØÑÃÇ×ÙÚËÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÔÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÑÇÏËÒÖÃàËÏÄÚÏÓËÚÎÔÖ¦ØÕÊÕÚÕßÞØÄÔÕßÎÆÙÎÛÇÞÇÒÇØ×ÙËÏÚÏÝÑßØ×ÙËÏÝ©ÖØÄËÊØÕÝ
¬ØÇÓÖËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÙÚÎØÃàËÏÚÕ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÇÒÒ¦ÊÏÇÚÎØËÃÓÃÇÖØÕÙÜÖÏÑÂÙÞÁÙÎÓËÚÕÔ

ÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔÖÕßÃÙÜÝÙßÔÚÜ
ÞØÄÔÜÔÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔ¦ÓÈÒßÔÙÎÚÜÔËÔÚ¦ÙËÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕ
ÖßØÎÔÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ

– Προβλέπετε μία μακροχρόνια
σύρραξη μεταξύ της Τουρκίας και
των Κούρδων; Τι συνέπειες θα έχει
αυτό για τις προσφυγικές ροές; Τι
θα σημάνει για το ISIS;
– ÔÎ¬ÕßØÑÃÇÄÔÚÜÝÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÓÃÇÓËÍ¦ÒÎÝÑÒÃÓÇÑÇÝËÏÙÈÕÒÂÙÚÎßØÃÇÇßÚÄÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙË
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÝÁÑÚÇÙÎÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ
ÓËÚÕ:+-ÑÇÏÑÕßØÊÏÑÁÝÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÁÝ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏÏÙÞßØÁÝ
ÑÇÏÏÑÇÔÁÝÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÊËÆÚËØËÝÙËÓÁÍËÛÕÝÙÚÕ§¬©ÓËÚ¦ÚÏÝ¥ÙÚÄÙÕÕÏ¬ÕÆØÑÕÏ
ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÕÁÓÖËÏØÕÏÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÓ¦ÞÎÝÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝÇÖÄÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝ©ÖÄÒËÓÕÝÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇØÑÁÙËÏÖÕÒÆÑÇÏ
ÔÇËÃÔÇÏÇÏÓÇÚÎØÄÝËÖÏÚËÃÔÕÔÚÇÝ
ÚÕÞ¦ÕÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÖÏÖÒÁÕÔ
ÊÃÔËÚÇÏÙÚÕ0:0:ÓÃÇÔÁÇËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙËÏÑ¦ÖÕÏÕßÝÇÖÄ
ÚÕßÝÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕßÝÓÇÞÎÚÁÝÚÕßÑÇÏ
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÇÔÇÑÚÂÙËÏÚÕÔ
ÁÒËÍÞÕÕØÏÙÓÁÔÜÔÖËØÏÕÞ×Ô©ÒÇ
ÇßÚ¦ÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÖØÕÙÌßÍÏÑ×ÔØÕ×ÔËÒÖÃÊÇËÃÔÇÏÄÚÏÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÛÇÑÏÔÎÛÕÆÔÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÛÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔ
ÓÃÇÙÚËÔÂà×ÔÎÇÙÌÇÒËÃÇÝ®ÑÇÏ
ÛÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÓÃÇËßØÆÚËØÎÙÆØØÇÐÎ©ÏÑÇÏÚÕ§¬©ÖØÁÖËÏ
ÔÇËÐÎÍÂÙÕßÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÄÚÏ
ÓÏÇËßØÆÚËØÎÙÆØØÇÐÎÛÇËÃÞËÇØÔÎÚÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÎ
ßØÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÕØËÏÕÇÚÒÇÔÚÏÑÂßÓÓÇÞÃÇÍËÔÏÑÄÚËØÇÒÄÍÜÚÎÝ
ÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔÖØÕÙÌßÍÏÑ×ÔØÕ×Ô
ÑÇÏÚÎÝÇÔÇÈÃÜÙÎÝÚÕß0:0:
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«Οχι» από την Ε.Ε. στο σχέδιο Τζόνσον
Η τύχη της Βόρειας Ιρλανδίας, το μεγάλο «αγκάθι» – Υστατες προσπάθειες για συμφωνία έως τη Σύνοδο της ερχόμενης Πέμπτης
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Η δήλωση Τουσκ
ÇÖÄØØÏÉÎÚÕßÙÞËÊÃÕß¬àÄÔÙÕÔÇÖÄÚÎÔËÖÏÙÌØÇÍÃÙÚÎÑË
ÑÇÏÇÖÄÚÎÊÂÒÜÙÎÚÕß¬ÕßÙÑÕ
ÕÖÕÃÕÝÚÕÆËÃÖËÄÚÏÚÕàÎÚÕÆÓËÔÕ
ÊËÔËÃÔÇÏÖÕÏÕÝÛÇÓËÃÔËÏÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÓËÚÕÔÓÕßÔÚàÕÆØÎÕÏØßÐÁÒÒËÝÂ
ÚÕÕÔÊÃÔÕÇÒÒ¦ÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÏÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÊÎÊÎÓÕÙÏËÆÓÇÚÇÌÁØÕßÔÚÎÔÁÚÕÏÓÎ
ÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÔÁÇÖØÕÛËÙÓÃÇÁÜÝÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÖÇØÄÒÕÖÕßÕ¬àÄÔÙÕÔÊÏÇØØÎÍÔÆËÏÚÇÏÓ¦ÚÏ¦ÚÕßÄÚÏÎÞ×ØÇ

Οι δημοσκοπήσεις

A.P. / DPA / JORG CARSTENSEN

Πρελούδιο ÍÏÇÔÇß¦ÍÏÕËÔÄÝÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÕß)YL_P[ÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÛËÜØËÃÚÇÏÚÕÈØÕÔÚËØÄÔ¦ÏÔ®
ÖÕßÁÒÇÈËÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÕ
ØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÍÏÇÚÏÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÖÕßÑÇÚÁÛËÙËÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÇÔÑÇÏÚÎÔÆÙÚÇÚÎ
ÙÚÏÍÓÂ¦ØÞÏÙËÔÇÇÞÔÕÌÇÃÔËÚÇÏÎ
ËÒÖÃÊÇÍÏÇÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚ¦ÑÇÏ
ÚÎÔËÖÕÏÑÕÊÕÓÎÚÏÑÂ®ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÚÕß¬àÄÔÙÕÔÓËÚÕÔØÒÇÔÊÄÕÓÄÒÕÍÄÚÕßÃÕÇØ¦ÔÚÑÇØ¡ÄÒÏÝ
ÖØÕÞÛÁÝÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÂÝËÑÓÁØÕßÝÚÜÔØßÐËÒÒ×Ô
¡ÏÙÁÒ¡ÖÇØÔÏÁËÍÑÇÏÔÃÇÙËËÔÚÇÚÏÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÍÏÇÚÏÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÙËÓÃÇËÔÁØÍËÏÇÖÕß
ÛËÜØËÃÚÇÏËÔÏÙÞßÚÏÑÂÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¬ÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÍÏÇËÙÖËßÙÓÁÔËÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÊÄÛÎÑËÇÖÄ
ÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇßÖ¦ØÐËÏÙßÓÌÜÔÃÇÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÚÎÝÖØÕÙËÞÕÆÝÁÓÖÚÎÝ¥ÙÚÄÙÕÕÖØÄËÊØÕÝÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕß
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ÕßÙÑËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÏÊÏÇÃÚËØÇËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÄÝßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÕÞØÄÔÕÝÁÞËÏÖÇØÁÒÛËÏ
ÇÒÒ¦ÄÚÏÖØÁÖËÏÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÔÇ
ËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔÑÇÏÚÎÔÖÇØÇÓÏÑØÂËßÑÇÏØÃÇ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÕßËØÕÒÃÔÕßÙÚÕÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇ¡ÁØÑËÒ
¬àÄÔÙÕÔÂÚÇÔÖÜÝÇÔÊËÔÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÔÚËÒÜÔËÏÇÑÂÁÔÜÙÎ
ÑÇÏÙÚÎÔËÔÏÇÃÇÇÍÕØ¦ÎÄØËÏÇ
ØÒÇÔÊÃÇÚÕÕÔÊÃÔÕÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÐËÞ¦ÙËÏÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕß¬àÄÔÙÕÔÂÚÇÔ¦ÓËÙÎ!
©ÏØßÐÁÒÒËÝÑÇÛÏÙÚÕÆÔÇÊÆÔÇÚÕ
ÁÔÇÙßÔÇÏÔËÚÏÑÄÊÏÇàÆÍÏÕØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÑßÔÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÚÕßØËÚÇÔÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÔÇ
ÓËÚÇÛÁÙËÏÚÏÝËßÛÆÔËÝÙÚÎÔ
ÑÇÚÂÍÍËÏÒËÚÕØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÚÕß
¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔ

ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÍÏÇÚÕ)YL_P[ÖØÕÚÕÆ
ËÑÚËÛËÃÙËÔÁÇÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ¬ÎÔ
¦ÖÕÉÎÇßÚÂËÑÌØ¦àËÏÑÇÏÕÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¬ÄÔÏ¡ÖÒËØ
ÑÇÏÚÕÈÇÙÏÑÄÙÑËÖÚÏÑÄËÃÔÇÏÖÜÝ
ÕÏØÍÇÚÏÑÕÃÛÇÞ¦ÙÕßÔÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝ©ÃÊÏÕÝÕ ÄØÓÖÏÔ
ÊÎÒ×ÔËÏÁÚÕÏÓÕÝÔÇÖ¦ËÏÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÓÄÒÏÝÌÆÍËÏÇÖÄÚÕÚØÇÖÁàÏÎ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂËÔÄÝ)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ/ÈÇÙÏÑÂÁÔÙÚÇÙÎÚÎÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÖØÕÝ
ÚÕÔ ÄØÓÖÏÔËÃÔÇÏÄÚÏÕÏØÍÇÚÏÑÕÃ
ÊËÔÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇËÖÇÔÇÖÇÚØÃÙÕßÔÚÏÝÉÂÌÕßÝÚÜÔßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×ÔÚÎÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÙÚÎÔ
ÇÖÄÚÕ ÄÓÓÇÚÜÔ¢ÏÒËÒËÆÛËØÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚ×ÔÔÇÝÊËÆÚËØÕÝÒÄÍÕÝÖÕßÊËÔËßÔÕËÃÚÕÑÄÓÓÇÙË
ÓÏÇÔÁÇÇÔÇÓÁÚØÎÙÎËÃÔÇÏÎÖ¦ÍÏÇ
Ú¦ÙÎÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÔÇÇÖÁÞÕßÔÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÏÑÁÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇ

Η επιχειρηματολογία ³ÈÉ¨ÜËÈ³³iÜÉ×iÐÑÓ¨~ÉÜw0ÇÌ³{oÐ{Ì³ÈÑÌ³i~{ÊÈÓ³ÉÈÂi0ÖÈÈÉËTÑÙÉ{³åÖoÈ³
Ê³ÑØVÑÙÉÑ¨ÑÐÉËÉ{³i³ÉÜÉ{Ñ~ÊÓi~Ñ{³iÉ{ÑËÑÑo¨ÒiÌ¨É{Ñ¨ÜÑÙËÑV³ÙËÚÑ¨ÓÉ{ÑÂÉTÒÉ{³iÈÐ×ËÑ

Ηδη, δημοσιεύματα
φέρουν τις Βρυξέλλες
έτοιμες να προσφέρουν
στο Ηνωμένο Βασίλειο
νέα προθεσμία
έως το καλοκαίρι.
ÚÕßÛÇÁÞËÏËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÔ
ÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÓÂÔÇÊÁÙÓËßÙÂ
ÚÕßÇÔÚÏÈÇÃÔËÏÜÙÚÄÙÕÙÚÕÔÔÄÓÕÖÕßÁÞËÏÉÎÌÃÙËÏÎÕßÒÂÚÜÔ
ÕÏÔÕÚÂÚÜÔÑÇÏÑØÃÔËÏÖÇØ¦ÔÕÓÎ
ÕÏÇÊÂÖÕÚËÁÐÕÊÕÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÕÒÏÚÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÛËÜØÕÆÔÄÚÏ
ËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÕ¬àÄÔÙÕÔÔÇàÎÚÂÙËÏ
ÚËÒÏÑ¦ÖÇØ¦ÚÇÙÎÇÒÒ¦ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÚÎÞ×ØÇÚÕßÙË
ÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÔÇÊÏËÔËØÍÂÙËÏÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇËÓÌÇÔÏàÄÓËÔÕÝÜÝÄÓÎØÕÝÚÕßÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÙÓÕÆÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÄÖÜÝ
ÓÄÔÕÔÁÔÇÝÒÇáÑÏÙÚÂÝÚÕßÊÏÑÕÆ
ÚÕßÈËÒÎÔËÑÕÆÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÏÙÞßØÏÙÚËÃ©ÒÕÏÚÕÔÑÇÚÇÚØÁÞÕßÔ
ÎÎ¡ÁØÑËÒÎÕßÒÂÑÇÏÚÇ

Βουλή, εκτάκτως, ημέρα Σάββατο

Πολιτικοί αναλυτές
εκτιμούν πως ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν
θα οδηγήσει τη χώρα του
άμεσα σε άτακτο Brexit,
αλλά σε πρόωρες εκλογές.

Η βρετανική~ÈKÓ¨iiÑÑ~ËÉ³ÑTÓÙ{Ò³iØo{ÑÐ{ÑÓ~³Ñ~³iÈw
ÉÙ¨ËÑi³iØÈÜÊØ³{³Ê³³{Ø$~³K¨ËÈV³ÉÌÐÉ
.ÒKKÑ³ÙiÜÑÙÊVÑ~¨{KØÐÉ³Ò³iÜ~ÜÊ¨i³iØ~¨Ë{ÐiØ.ÈÌÙÈ
¨È×ÊØ³iØ È¨ÑÍ~ÊØ iØ ËÑ{i¨³iÑKKÑ³{Ò³{~iÖo~Üiw
i³ÈÐÑ³ØÉÙ~Ñ{´¬T¨Ì{ÑVÑ¨Ò³{ØÐÓT¨{³¨ÑÑÑ{{ÌÙÂÉØ
¨KÜÓÉ{Øo{Ñ³i{ÚÑÌ³i³ÑÐ{ÑØÈÐ×ËÑØÐÉ³{Ø¨ÈÂÓÜÜÉØØ³Ñ
³ÓÜi³ÈÐiÌØÈKÉ¨i³{~Ì³ÓÜÉTØÑÓ×É¨ÉVÐÒÜ{³ÑVÌ³{iÓ~³Ñ~³i
ÈÉÙ¨ËÑiÚÑ¨ÑoÐÑ³{iÚÉËÑÉÂÒ¨³i³ÑÑÌ³iÓ~KÑi³iØ.ÈÌw
ÙÈ¨È×ÊØ³iØ È¨ÑÍ~ÊØ iØåÂËÇÉ{ÑiÐÉ{ÚÉËÌ³{i³ÉÜÉÈw
³ÑËÑ×¨ÒÈÈÉÙ¨ËÑÉiÈÜÊ.ÒKKÑ³Ê³Ñ³iÙ{Ò¨~É{Ñ³Èw
ÜÓÐÈÐÉ³iå¨oÉ³{Ê³Ñi{Ò'Ì~ÜÑ³V³d¸V~Ñ{¨{ÑÌÑÈ³Ì
~Ñ³Ò³i~¨Ëi³.ÈÓÇV³l®
ÊÏÑÇÙÚÂØÏÇÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÏÙÞßØÏÙÚËÃËÔ×ÖÏÕÔÚÕß
ËÑÒÕÍÏÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝÑÇÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÊÏ¦
ÚÎÝÇßÚÕÛßÓÇÚÕÖÕÃÎÙÂÝÚÕß
©¬àÄÔÙÕÔßÖÁÛËÚËÄÚÏÎËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÖØÄÚÇÙÂÚÕßÍÏÇÚÎÔÇÖÕÌßÍÂÚÕßÓÏÙÎÚÕÆ¶ÍÏÇÚÕÕÔÊÃÔÕ¶IHJRZ[VWÚÕßÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆ
ËÍÍßÂÙËÜÔÊÎÒÇÊÂÖÕßàÎÚ¦ËÏ
ÎÓËÚÇÐÆØÒÇÔÊÃÇÝÑÇÏÄØËÏÇÝØÒÇÔÊÃÇÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄ

ÚÎÔÚÆÞÎÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕßÊËÔËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÍÃÔËÏÊËÑÚÂ
ÇÍÜÔÃÇÚÕßËÃÔÇÏÄÚÏËÔÊËÞÄÓËÔËÝßÖÕÞÜØÂÙËÏÝÖØÕÝÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÛÇÙÚÕÏÞÃÙÕßÔÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÚÜÔÕÖÇÊ×ÔÚÕß)YL_P[ÙÚÕÑÄÓÓÇ
ÚÕßÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÁÞËÏËÖÏÒÁÐËÏ
ÔÇÇßÚÕÙÑÎÔÕÛËÚÎÛËÃÜÝÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÄÝßÖÁØÓÇÞÕÝÚÕß)YL_P[
ËÔÄÉËÏÓÏÇÝÔÁÇÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝ
ÙÜÝÎÙÇÌÁÙÚËØÎÁÔÊËÏÐÎÄÚÏÎ
Þ×ØÇÕÊËÆËÏÙËËÑÒÕÍÁÝÂÚÇÔÎ

ÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÔÇ
Ê×ÙËÏÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÙÚÕßÝØÍÇÚÏÑÕÆÝÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙÕßÔ
ÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÃÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÙßÔÂÛÎÖØÇÑÚÏÑÂÖØÏÔÇÖÄÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÔÇËÔÎÓËØ×ÙËÏÙÚËÒÁÞÎÚÕß
ÊÎÓÕÙÃÕßÚÕÓÁÇÍÏÇÚÏÝÙÞËÊÏÇàÄÓËÔËÝÇÒÒÇÍÁÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ÇÔÁÒÛËÏÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
¦ÔÚÜÝÙÕÈÇØ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÑÇÏÕÏØÍÇÚÏÑÕÃ
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÝÑÇÛ×ÝÓÃÇ
ÖÚÁØßÍÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÖÏÁàËÏÚÕÔ
ÎÍÁÚÎ¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÔÇËÖÏÓËÃÔËÏÇÖÄÑÕÏÔÕÆÓË¦ÒÒÇÑÄÓÓÇÚÇ
ÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÖØ×ÚÇÙËÔÁÕ

ÙÚÕØÏÑ¦ÊËÔËßÔÕÕÆÓËÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎ ËÑÒÕÍ×Ô ÚÕÔ
§ÕÁÓÈØÏÕÂÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕËÖËÏÊÂÁÞËÏÑØÆÕÑÇÏßÍØÇÙÃÇ©ÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÊËÔÈÍÇÃÔÕßÔÇÖÄÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÏ»ÇßÚÄ
ÖØÕÚÏÓÕÆÓËÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎ®ËÐÂÍÎÙË
ÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÓÁÒÕÝÚÕß
ÙÑÏ×ÊÕßÝßÖÕßØÍÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßØ¦ÍÓÇÚÏÙÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÕÏ¬ÄØÏÝÌÁØËÚÇÏÔÇ
ÁÞÕßÔÊÏËßØÆÔËÏÚÎÔÉÇÒÃÊÇÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÓË ÁÔÇÔÚÏ ÍÏÇ
ÚÕßÝØÍÇÚÏÑÕÆÝÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÕÏ
¢ÏÒËÒËÆÛËØÕÏÎÓÕÑØ¦ÚËÝÞ¦ÔÕßÔ
ÊÏÇØÑ×ÝÊßÔ¦ÓËÏÝÑÏÁÞÕßÔÌÚ¦ÙËÏ
ÚÕ ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÖÚ×ÙÎ 
©ÏÚËÒËßÚÇÃÕÏÁÞÕßÔÞ¦ÙËÏÓËÍ¦ÒÕ
ÓÁØÕÝÚÎÝÌÏÒÕËßØÜÖÇáÑÂÝÉÂÌÕß
ÑÇÛ×ÝÕÏÕÖÇÊÕÃÚÕß9LTHPUÚÎÝ
ÖÇØÇÓÕÔÂÝÙÚÎÔÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ ÓÁÙÇÙËÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ËÔ×ÕÏØÍÇÚÏÑÕÃÁÞÕßÔÑËØÊÃÙËÏ 
ÙÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÊËÐÇÓËÔÂÉÂÌÜÔ
ÇÖÕÚËÒÕÆÓËÔÎÊÎÒÇÊÂÇÖÄÄÙÕßÝ
Ú¦ÞÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÚÕß)YL_P[ÙÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝÚÕØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÁÞËÏ
ÇÖÕÒÁÙËÏÃÊÏÕÖÕÙÕÙÚÄÕÖÇÊ×ÔÚÕß
)YL_P[!ÓÄÒÏÝ ÄÙÜÔËÃÞÇÔÚÇÞÛËÃ
ßÖÁØÚÎÝËÐÄÊÕßÇÖÄÚÎÔÖØÏÔ
ÇÖÄÚØÃÇÞØÄÔÏÇÙÑÕÖËÆÕßÔÔÇÉÎÌÃÙÕßÔßÖÁØÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÙÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÇÔÇÓÁÚØÎÙÎßÚÁÝÕÏÓËÚØÂÙËÏÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍÕÆÔËÔÓÁØËÏÚÎÔ
ÇÓÌÏÛßÓÃÇÍÏÇÊËÆÚËØÎÌÕØ¦ÓËÚ¦
ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕßÎÍÁÚÎÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝ¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÁÔÇÔÁÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÑÇÏ
ÚÎÙÚ¦ÙÎÖÕßÛÇÚÎØÂÙËÏÙËÇßÚÂÔ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ

Ακόμη και τραπεζίτες αρχίζουν να βλέπουν ως «λύση» τον Κόρμπιν
THE NEW YORK TIMES

Ο Τζέρεμι ΚόρμπινËÃÔÇÏÎ5ÁÓËÙÏÝ
ÚÜÔÚØÇÖËàÏÚ×Ô¶ÁÔÇÝÍËÔËÏÕÌÄØÕÝ
ÙÕÙÏÇÒÏÙÚÂÝÖÕßÊËÔÖÃÔËÏÕÆÚË
ÙÚÇÍÄÔÇÕÏÔÄÖÔËßÓÇÑÇÏÙßÞÔ¦ËÖÏÑØÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÏÝËÌÎÓËØÃÊËÝÍÏÇÚÕÔ
ÚØÄÖÕÖÕßÙßÓÖËØÏÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔ
ËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÓËÏÕÉÎÌÃÇÑÇÏÍÏÇ
ÚÇØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑ¦ÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÖËØÃ
ÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÝÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
©ÓÜÝÙÚÕÞ¦ÕÝÚÕß)YL_P[Õ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔØËÚÇÔ×ÔØÍÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃ
ÜÝÎÇÙÌÇÒÂÝËÖÏÒÕÍÂÚÜÔÇÍÕØ×ÔÖÕßÖÇÔÏÑÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÇÖÄÚÇ
ÙÞÁÊÏÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÍÏÇÇÖÄÚÕÓÕÊÏÇàÆÍÏÕÓË
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ ÇÏÖÇØÇÊÄÐÜÝÎËÏÑÄÔÇÇßÚÂÒËÏÚÕßØÍËÃ
¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÚÏÓÁÛÕÊÕ
ËÑÚÁÒËÙÎÝÖØÕÚÏÓ¦ÓË®ËÃÖËÕÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÖØ×ÎÔÈÕÎÛÄÝÚÎÝ¡¦ØÍÑÇØËÚ¦ÚÙËØ§ÚÁÏÈÏÔÚÕßÃÒËÚÝ±ÖÄÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÕ ÄØÓÖÏÔÛÇ
ÁÓÕÏÇàËÓËÇÙÆÒÒÎÖÚÇØÏÉÕÑÃÔÊßÔÎËÖÏÒÕÍÂ©ÓÜÝÚÕ)YL_P[ËÃÔÇÏÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÒÒÇÍÂÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÞØÄÔÜÔÙÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
¦ØÇÚÕÃÊÏÕÚÕ)YL_P[ËÃÔÇÏÇÙÆÒÒÎÖÚÇØÏÉÕÑÃÔÊßÔÕ®
¬ÎÔ×ØÇÖÕßÕÏÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕÑÕÔÚ¦
ÕÏßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÁÞÕßÔÑ¦ÉËÏ®ÚÎÓÃÇÙÆÓÈÇÙÎ
ÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÒÒÎËØÞÄÓËÔÕÏÙËÖØÕ-

ÙÚØÏÈÁÝÓËÚÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÒÏÙ¦ÈËÚ
ÓËÚÕÔ×ÚÇÚÕÏÑÇÙÚÂØÏÕÑÇÏÚÎ
ÕßÒÂÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝ
ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔÖÕß
ÖØÄÚËÏÔËÕ¬àÄÔÙÕÔÖØÕÐÁÔÎÙËÚÄÙÕÇØÔÎÚÏÑÁÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÖÕßÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÛËÜØÕÆÔ
ÄÚÏÕ¬àÄÔÙÕÔÁÞËÏÂÊÎÊÏÇÒÁÐËÏ
ÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÚÙÏÕ ÄØÓÖÏÔÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÖÏÕÇØÏÙÚËØÕÆÝÎÍÁÚËÝÙÚÎÔËÑÇÚÕÔÚÇËÚÂ ÏÙÚÕØÃÇ ÚÜÔ ØËÚÇÔ×ÔØÍÇÚÏÑ×ÔÁÞËÏÓËÚÇÚØÇÖËÃ

Ανάμεσα στον ακροαριστερό ηγέτη των Εργατικών και στην αναταραχή
μιας εξόδου χωρίς
συμφωνία, πολλοί
προτιμούν τον πρώτο.

O Τζέρεμι Κόρμπιν ¨ÑÚÉËÑÉÐ×Ñ{³ÉËØiÑ×ÑÜÊØÉ{ÜoÊ³
Ño¨ÈÑ{~KÒÜÜ³Ñ{ÑÌ³ÑTÓÙ{Ñ/ÇÌo{ÑÒ³Ñ~³¦_Áx²

ÙËÖØÕÙÜÖÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÇßÚÕÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎÝ© ÄØÓÖÏÔÇØÔËÃÚÇÏ
ÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÁÐÕÊÕÞÜØÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÏßÖÄÙÞËÚÇÏÊËÆÚËØÕ
ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÇÑÄÓÎÑÇÏÔÇÇÑßØ×ÙËÏÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÁÐÕÊÕ
ÇÌÔÏÑ¦ÕÏÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÇÖÕÓËÃÔËÏÔÇàßÍÃàÕßÔÚÇÕÌÁÒÎËÔÄÝ
ÑÄÓÓÇÚÕÝÔËÕÓÇØÐÏÙÚ×ÔØÏàÕÙÖÇÙÚ×ÔÎÍËÚ×ÔÑÇÏÈÕßÒËßÚ×ÔÖÕß
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔßÖÕÙÚÂØÏàÇÔÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑ¦ÑÇÛËÙÚ×ÚÇ¬ÎÔÃÊÏÇ
×ØÇÑ¦ÖÕÏÇÙÚËÒÁÞÎÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÖÕßÁÞËÏÍÃÔËÏÇÔÚÏÙßÙÚÎÓÏÑÄ

ÑÄÓÓÇßÖÄÚÕÔ ÄØÓÖÏÔÊßÙÇÔÇÙÞËÚÕÆÔÓËÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙËÓÏÇ
ËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÑßØÏÇØÞËÃÎÊÏ¦ÛËÙÎÇÒÒÇÍ×ÔÚÕ
ÑÄÓÓÇÚÕßÝÛÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÜÝÎ
ÒÏÍÄÚËØÕØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÂËÖÏÒÕÍÂ
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Ενισχυμένος
ο Αντόνιο Κόστα
στην Πορτογαλία

Σε δύσκολη θέση μετά τις αποκαλύψεις για το φονικό με δράστη αστυνομικό

Επανεξελέγη με 20 επιπλέον έδρες

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ
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Ο Γάλλος πρόεδρος
έχει ξεκινήσει περιοδεία
για συζητήσεις
με απλούς ανθρώπους
σχετικά με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση
που προωθεί.
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ÇÖÁÚßÞË®ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕÑÆØÏÕ¦ØÛØÕÚÎÝÎ-PNHYVËÔËßÛÆÔËÚÇÏ
ÎÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕßÊËÔÂÚÇÔÇØÑËÚ¦
ÖØÕÙËÑÚÏÑÂÇÒÒ¦ÇßÚÕÃÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÚÕÔÑØÇÚÏÑÄÓÎÞÇÔÏÙÓÄ®
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÛÇÂÚÇÔ
ÇÊÆÔÇÚÕÔÍÏÇÚÕÔ¡ÇÑØÄÔÔÇËÖÏØØÃÉËÏËßÛÆÔËÝÙÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÍÏÇÚÃ
ÁÞËÏËÖÃÍÔÜÙÎÄÚÏÖØÕÙÚÇÚËÆÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÕßÕÏ¦ÒÒÕÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÁÞÕßÔÂÊÎÌÛ¦ÙËÏÙÚÇÄØÏ¦
ÚÕßÝ¬ÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝËÖÃÛËÙÎÝ

ÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÇÔÕÆÓËØÇÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×ÔÑÇÏÚÇÔÕÆÓËØÇÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝ
ÂÚÇÔÃÊÏÇÊÏÇÊÂÒÜÙÇÔÙÚÕÇØÃÙÏ
ÊÏÇÓÇØÚßØÄÓËÔÕÏÍÏÇÚÎÔÖÃËÙÎÖÕß
ÊÁÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÙßÔËÞÏàÄÓËÔËÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÚÜÔ ÃÚØÏÔÜÔÏÒÁÑÜÔ®
ÍÏÇÚÕÔÇØÏÛÓÄØËÑÄØÇßÚÕÑÚÕÔÏ×Ô
ÙÚÕÙ×ÓÇÑÇÏÍÏÇÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÙßÔÚ¦ÐË×ÔÚÕßÝÓËÚÎÔ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎ
ÃÔÇÏÒÕÏÖÄÔÖÏÛÇÔÄÚÕÊËÆÚËØÕÂÓÏÙßÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝ¡ÇÑØÄÔÔÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃÇÖÄÓÏÇÙÚØÕÌÂÙË
ØÎÚÕØÏÑÂÖÕßÁÜÝÚ×ØÇÇÑÕßÍÄÚÇÔ

ÓÄÔÕÇÖÄÚÎÔÖÏÕÙÑÒÎØÂËÐÏ¦ÓË
ÚÎÔÖØÕËÊØÏÑÂËÔÚÕÒÂÍÏÇÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÑÇÞßÖÕÉÃÇÔÇÊÎÒÎÚÎØÏ¦àËÏ
ÚÕßÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÝÊËÙÓÕÆÝÑÇÏÓË
ÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÜÔÇØÞ×ÔÇÙÌÇÒËÃÇÝÙËÈÇÙÏÑ¦ÙÚÎØÃÍÓÇÚÇÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝ©¡ÇÑØÄÔÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÓËÍ¦ÒÎÖËØÏÕÊËÃÇÇÔ¦ÚÎÞ×ØÇ
ÍÏÇÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÇÖÒÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÇÒÒ¦
ÎÊßÙÖÏÙÚÃÇÖØÕÝÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÊËÔÖÇÆËÏÔÇÊÏÕÍÑ×ÔËÚÇÏ¬ÕÖÏÕ
ÖØÄÙÌÇÚÕÑØÕÆÙÓÇÖØÏÔÇÖÄÚÏÝ
ÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÙËÏÝÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÎÔËÖÃÛËÙÎÂÚÇÔÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÚÎÝÌÕÈËØÂÝÁÑØÎÐÎÝÚÎÝÎÝËÖÚËÓÈØÃÕßÙÚÕÞÎÓÏÑÄËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ3\IYPaVSÙÚÎÔÖÄÒÎ
ªÕßÁÔ¡ËÚ¦ÚÎÍÏÍ¦ÔÚÏÇÓÖ¦ÒÇ
ÌÜÚÏ¦ÝÖÕßÑ¦ÒßÉËÚÕÔÔßÞÚËØÏÔÄÕßØÇÔÄÙÇÔÙÑÎÔÂÇÖÄÚÇÏÔÃÇ
ÙÚÕÔÇÁØÇÚÎÝÖÄÒÎÝÊÏÇÞÆÛÎÑÇÔ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÄÔÕÏÌÒËÍÄÓËÔÜÔ
ÞÎÓÏÑ×ÔÕßÙÏ×ÔËÔ×ÕÏØÞÁÝÊÏÇÈËÈÇÃÜÔÇÔÄÙÕßÝÖÇØÇÖÕÔÏÕÆÔÚÇÔ
ÍÏÇÖØÎÙÓÁÔÇÓ¦ÚÏÇÑÇÏÑÇÓÁÔÕßÝ®
ÒÇÏÓÕÆÝÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÔÁÔÇ
ÖØÄÈÒÎÓÇØÏÔÇÖÄÚÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÇßÚÄÕÏÓËÚØÂÙËÏÝÁÊËÏÞÔÇÔ
ÄÚÏÓÄÒÏÝ ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÔÚÕÍÇÒÒÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÇÚßÞÂÓÇÚÕÝÙËÞÎÓÏÑÄ
ÂÖßØÎÔÏÑÄËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕ¶ÓËÚ¦ÚÎ
ªÕßÁÔÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÄÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÓÕÔÕÉÂÌÏÕ

Η απόρριψη της επιτρόπου
ÏÇ ÚÕÔ ¦ÒÒÕ ÖØÄËÊØÕ ÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÕÆÚËÎÖÇØÎÍÕØÏ¦ÁÐÜ
Ö¦ÓËÑÇÒ¦®ÇÌÕÆÚÕßØÜÖÇáÑÄ
ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÇÖÁØØÏÉËÚÎÔÁÓÖÚÎ
ÚÕÔÊÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÏÒÈÃÑÕßÒ¦Ø
ÙÚÕÇÐÃÜÓÇÚÎÝËÖÏÚØÄÖÕßßÖÕÞØË×ÔÕÔÚ¦ÝÚÕÔÙËÇÔÇàÂÚÎÙÎÔÁÕßßÖÕÉÎÌÃÕßÏÇÁÔÇÏÊØßÚÏÑÄ
ÓÁÒÕÝÚÎÝÄÖÜÝÎÇÒÒÃÇÎ
ÇÖÄØØÏÉÎÚÎÝßÖÕÉÎÌÃÇÝÍÏÇÚÎÔ
ÕÓÏÙÏÄÔÓËÚÕÇÏÚÏÕÒÕÍÏÑÄÄÚÏÜÝ
ËßØÜÈÕßÒËßÚÂÝËÏÙÁÖØÇÚÚËÇÓÕÏÈÁÝÇÖÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕ
ÊËÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÚÏÓÎÚÏÑÂ
¬ÁÒÕÝÎÈÇÙÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝËÑÚÄÝÚÜÔÍÇÒÒÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÎÖÕÒËÓÏÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÈÄØËÏÇ
ßØÃÇÌÁØÔËÏÔÁÇÓÇÆØÇÙÆÔÔËÌÇ
ÙÚÕÔÕßØÇÔÄÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÛ×ÝÎ
ÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÜÔ ÕÆØÊÜÔÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÍÍß¦ÚÇÏÚÎÔËÑØÇÔ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÕß0:0:ÑÇÏÚÎÔÇÔÇàÜÖÆØÜÙÎÚÕß
ÚàÏÞÇÔÚÏÙÓÕÆ ¦ÖÕÏËÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÄÖÜÝÎÖÇÛÎÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßËÖÁÊËÏÐÇÔÖÕÒÒÁÝËßØÜÖÇáÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÕÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÊÏÕÒÃÙÛÎÙÎ
ÚÎÝßØÃÇÝÙËÁÔÇÔËÓÌÆÒÏÕÖÄÒËÓÕÖÕßÑÇÚÁÒÎÐËÔÇÛØÁÌËÏÚÕßÝ
ÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÁÝËÃÞÇÔÚËÒÏÑ¦ÖÕÒÆ
ÙÕÈÇØÄÚËØËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÖ»ÄÚÏ
ËÑÚÏÓ¦ÚÕÚÄÚË

ÚÎÝÐËÔÕÌÕÈÃÇÝÙËÄÒÎÚÎÔßØ×ÖÎ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÚÎÈÇÛÏ¦
ÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝÓËÚÎÔÇÖÕÞÂÔÇÌÛ¦ÔËÏ
ÙÚÕ ÔÊËÏÑÚÏÑÂÚÎÝÙÚ¦ÙÎÝÇßÚÂÝÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔËÃÔÇÏÎÇÔ¦ÊËÏÐÎÔÁÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
ÄÖÜÝÚÕß7(5ÖÕßÇÍÜÔÃàËÚÇÏ
ÍÏÇÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔà×ÜÔÂ
ÚÕß¬ÙÁÍÑÇÚÕßÔÚØÁËÔÚÕÆØÇÚÕÖØ×ÚÕßÖËØÂÌÇÔÇÌÇÙÏÙÚÏÑÄÑÄÓÓÇÙÚÕÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÄ
ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÇØÏÌ¦ÒÜÔÚÕ 

Πρόσκληση συνεργασίας
ÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÕßÓËÚ¦ÚÎÔ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÕ ÄÙÚÇÇÖÎÆÛßÔËÖØÄÙÑÒÎÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÌÏÒÕàÜÏÑÄÑÄÓÓÇ7(5ÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÕ
ÕÏÑÕÒÕÍÏÑÄÌÏÒÕËßØÜÖÇáÑÄÃÈØËÖÕßËÃÔÇÏÚÕÖØ×ÚÕÓËÎÍÁÚÎÓÇÆØÎÍßÔÇÃÑÇÚÎÔÕÇÙÃÔ
ÇÚ¦Ø¡ÕØÁÏØÇÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÚÜÔÊÆÕÇßÚ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÙÚÕÔ
¦ÚßÖÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙßÔÇÙÖÏÙÓÄ
ÓÖÕØËÃÔÇÓËÚÇÈ¦ÒËÏÚÎÔÏÙÕØØÕÖÃÇÊßÔ¦ÓËÜÔÙÚÎÕßÒÂËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÚÕßÝÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝÑÇÏ
ßÖÕÙÑ¦ÖÚÕÔÚÇÝÚÎÔÏÙÞÆÚÜÔ
ÕÓÓÕßÔÏÙÚ×ÔÏÇÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÕØÚÕÍ¦ÒÕßÝÄÓÜÝ
ÚÕZ[H[\ZX\VÊËÔËÃÔÇÏÖÏÇÇÔËÑÚÄÓËÚÏÝÌÏÒËÒËÆÛËØËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝÚÜÔÕÙÏÇÒÏÙÚ×Ô
ÔÇËÃÔÇÏÏÑÇÔÁÝÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔ
ÙËÇÔÇÚØÕÖÂÚÕßËÆÛØÇßÙÚÕß
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÔÁÇÕßÒÂÑÇÏ
ÎÏÊÏÄÚßÖÎÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓËÚÇÐÆ
ÄÙÚÇ ÕÓÓÕßÔÏÙÚ×ÔØÏÙÚËØÕÆ¡ÖÒÕÑÑÇÏÓÏÑØÄÚËØÜÔÖØÕÕÊËßÚÏÑ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÁÞËÏÖ¦ÒÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÇÖÇÃÚÎÙÎÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆ
Ù×ÓÇÚÕÝÍÏÇÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÇÖÄ
ÚÕÌÏÒËÒËÆÛËØÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÖØÄÚßÖÕÖÕßÚÄÙÕÙÚÕÃÞÏÙË
ÙÚÕßÝÕØÚÕÍ¦ÒÕßÝ
REUTERS

EPA / ANTONIO COTRIM

Το μεσημέρι ÚÎÝÁÓÖÚÎÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÁÔÇÝËØÍÇàÄÓËÔÕÝÙÚÎÓÎÞÇÔÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô
ÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÙÎÑ×ÛÎÑË
ÇÖÄÚÎÛÁÙÎÚÕßÖÂØËÁÔÇÓÇÞÇÃØÏ
ÑÇÏ¦ØÞÏÙËÔÇËÖÏÚÃÛËÚÇÏÙÚÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕßÙÚÇÑËÔÚØÏÑ¦ÍØÇÌËÃÇÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÝÊÏËÆÛßÔÙÎÝ
ÚÕßÇØÏÙÏÕÆ¬ÁÙÙËØÏÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÁÖËÙÇÔÔËÑØÕÃËÔ×ÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝÙ×ÛÎÑËÞ¦ØÎÙÚÎÔ
ËÖËÃÍÕßÙÇÇËØÕÓËÚÇÌÕØ¦ÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ¬ÕÃÊÏÕÇÖÄÍËßÓÇÕ¦ÒÒÕÝ
ßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×Ô ØÏÙÚÄÌ ÇÙÚÇÔÁØÊÂÒÜÙËÄÚÏÕÊØ¦ÙÚÎÝÂÚÇÔ
ÁÔÇÝÇÖÕÒÆÚÜÝÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÄÝßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÑÇÏÄÚÏÊËÔÂÚÇÔÍÔÜÙÚ¦ÚÇ
ÑÃÔÎÚØ¦ÚÕß
ÊÂÒÜÙÎÇßÚÂÛÇÑÇÚÇÊÏ×ÑËÏ
ÍÏÇÑÇÏØÄÚÕÔ ÇÙÚÇÔÁØËÔ×ÚÕÄÒÕ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
ÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß¦ÒÒÕßÖØÕÁÊØÕßÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ¡ÏÇËÖÃÛËÙÎÏÙÒÇÓÏÙÚÂ
ÚØÕÓÕÑØ¦ÚÎÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÑØÇÚÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÙÚÕ
ÖÏÕÏÙÚÕØÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÚÕÒÔÚËÒÇÏÚÁÙÚÎ
ÙÑÏ¦ÚÎÝ§ÕÚØ§ÚÇÓÇØÞÏÑ¦ÇÖÕÙÏÜÖÂÛÎÑËÜÝÖËØÃËØÍÎËÔÁØÍËÏÇÓË
¦ÍÔÜÙÚÇÑÃÔÎÚØÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕ

EPA / IAN LANGSDON

Ο Μακρόν και η «Λερναία
Υδρα του ισλαμισμού»

Ο επανεκλεγείς .{ÑÜ{³ÊØ(¨³oÒÜØ¨ÚÈÈ¨oÌØå³Ì{Ì³ÑÐÉ³ioÉ{~Êo¨ÑÐÐÑ³ÓÑ³Èå¨{³É¨ÖÜ~Ñ³Ñ¨ËÑÒ¨³{Ø

Eνα Νομπέλ Ειρήνης για τον «Μαντέλα» της Αιθιοπίας
Ο 43χρονος Αμπι Αχμέτ Αλι, μέσα σε λίγους μήνες, προχώρησε σε τεράστιες πολιτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις
Tης ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ο πρωθυπουργόςÚÎÝÏÛÏÕÖÃÇÝÑÁØÊÏÙËÚÕ§ÕÓÖÁÒÏØÂÔÎÝÍÏÇÚÏÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÕßÔÇÐÇÔÇØÞÃÙËÏ
ÚÏÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂ
ØßÛØÇÃÇÊÃÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÁÒÕÝ
ÙËÓÏÇËÏÑÕÙÇËÚÂÊÏÇÓ¦ÞÎÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô©ÞØÕÔÕÝÓÖÏ
ÞÓÁÚÒÏÇÖÄÚÕÖÕßÇÔÁÒÇÈËÚÇÎÔÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÐËÑÃÔÎÙËÁÔÚÕÔËÝËÏØÎÔËßÚÏÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÎÔØßÛØÇÃÇÑÇÛ×ÝÍÏÇ
ÖËØÃÖÕßÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÕÏÖÇÍÜÓÁÔËÝ®ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÜÔ
ÊÆÕÞÜØ×ÔËÃÞÇÔÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÞÜØÏÙÓÕÆÝÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔËÙÜÚËØÏÑÁÝÓËÚÇÔÇÙÚËÆÙËÏÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÖÇÍÏÊËßÓÁÔÕÏÙÚÇ
ÙÆÔÕØÇÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô
ÖÄÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÞÏÒÏ¦ÊÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑØÇÚÕßÓÁÔÜÔÚÎÔ
¦ØÙÎÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÁÑÚÇÑÚÎÝ
ÇÔ¦ÍÑÎÝÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙÚÎÞ×ØÇÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔÏÛÏÕÖÃÇÖÕÒÏÚÏÑ×Ô

ÇÔÚÏÌØÕÔÕÆÔÚÜÔÖÕßàÕÆÙÇÔËÖÃ
ÞØÄÔÏÇÙÚÎÔËÐÕØÃÇÓÁÞØÏÚÎÔ
ßÖÕÍØÇÌÂÙßÓÌÜÔÃÇÝËÏØÂÔÎÝ
ÓËÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂØßÛØÇÃÇÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎÞ×ØÇÚÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙË
ÚÕÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÓËÔÕÙßÔÕØÏÇÑÄ

Ο Αμπι Αχμέτ Αλι
ανέλαβε τα ηνία της
χώρας το 2018 και έδωσε
τέλος στην 20χρονη
διαμάχη της χώρας
του με την Ερυθραία.
ÁÊÇÌÕÝÕÓÖÏÁÞËÏÑ¦ÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÓÁÙÇÙËËÖÚ¦ÓÂÔËÝÇÖÄ
ÄÒÕßÝÄÙÕÏÑØ¦ÚÎÙÇÔÚÇÎÔÃÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
 ®ËÃÞËÈØËÛËÃÖØÏÔÇÖÄÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÙÚÎÔÏÛÏÕÖÃÇÓÇàÃÓË
ÚÕÔËÖÃÚØÕÖÕÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÝÕÂÛËÏÇÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
²ØÂÙÚÕÚßÒÏÇÔÃÊÎÕÕÖÕÃÕÝËÃÞË

Ο πρωθυπουργός ³iØå{Ú{ËÑØVåÐ{åTÐÓ³VÓTÉ{É³ÖTÉ{ÐÓÑÉÉ³Ò
ÐÊÉØÉ¨{Ì³É¨ÑÑÌÌÜÈØ³ÈØioÓ³ÉØ³iØT¨ÑØ³ÈÉË¸¬T¨Ì{Ñ

ÚÄÚËÖÇØ¦ÙÞËÏÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÙËÞÏÒÏ¦ÊËÝÏÛÃÕÖËÝÖÕßËÃÞÇÔÞ¦ÙËÏÙÖÃÚÏÇÑÇÏÖËØÏÕßÙÃËÝ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÌßÒËÚÏÑ×ÔÖÇÛ×Ô
ÖÕßÓÇÙÚÃàÕßÔÚÎÞ×ØÇ¡ÇàÃÓË
ÚÏÝËÒËßÛËØÃËÝÖÕßÁÊÜÙËÕÓÖÏ
ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÞØÄÔÕÖ¦ÛÎÑÇÏ
ÌßÒËÚÏÑ¦ÓÃÙÎÊËÑÇËÚÏ×ÔÈÍÂÑÇÔ
ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÓÁÙÇÙËÓËØÏÑÕÆÝÓÂÔËÝÎÏÛÏÕÖÃÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÚÎÔÚÇÞÆÚËØÇÇßÐÇÔÄÓËÔÎËÙÜÚËØÏÑÂÖØÕÙÌßÍÏÑÂÑØÃÙÎ
ÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÓËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÁÞÕßÔÇÌÂÙËÏ
ÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ
¥ÙÚÄÙÕÖÇØ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÓÖÏÙÚÎÞ×ØÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÆÉÎËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÕÏÙßÓÖÕÒÃÚËÝÚÕßÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÔÙËÇßÚÄÔÜÝ©ÓÖ¦ÓÇ®
¬ØÏÔÚÄ®ÂÇÑÄÓÎÑÇÏ¡ÇÔÚÁÒÇ®ÚÎÝÏÛÏÕÖÃÇÝ©ÃÊÏÕÝÓÁÙÇ
ÙËÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÖØÕÞ×ØÎÙËÙË
ÚËØ¦ÙÚÏËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÚÄÙÕÖÕÒÒÁÝÑÇÏ
ÚÄÙÕÍØÂÍÕØÇ×ÙÚËÖÕÒÒÕÃÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÚÇÐÏÊÏÕÆÓÇÝÁÒË-

ÍÇÔÄÚÏÎÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÞ×ØÇÚÜÔ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔËÃÞË
ÍÃÔËÏÂÊÎÇÍÔ×ØÏÙÚÎ
ÃÓÇÏÖÕÒÆÞÇØÕÆÓËÔÕÝÖÕß
ÁÞÕßÓËÚÕÔÓÖÏÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ËÖÏÚÁÒÕßÝÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÓÖÕØËÃ
ÔÇÍÃÔÕßÔÙÖÕßÊÇÃÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÙÚÎÔÏÛÏÕÖÃÇ®ÁÒËÍËÙÚÎÔ ®
ÕÞØÕÔÕÝ¡¦ÓÏ©ÓÖÏÞÓÁÔÚÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÊÃÔÕßÔÙË
ÖÕÒÒÕÆÝÖÕÒÃÚËÝËÒÖÃÊÇÍÏÇÓÏÇ
ÑÇÒÆÚËØÎàÜÂÑÇÏÁÔÇÖÏÕÒÇÓÖØÄ
ÓÁÒÒÕÔ®ÇÔÁÌËØËÙÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝÎËÖÏÚØÕÖÂÚÜÔÈØÇÈËÃÜÔ§ÕÓÖÁÒÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÃÙÜÝÓËØÏÑÕÃÛËÜØÂÙÕßÔÖÜÝÚÕ
§ÕÓÖÁÒÚÕÆÊÄÛÎÑËÖÕÒÆÔÜØÃÝ
ÇÒÒ¦ÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÕßÑÓÖÏ
ÇÐÃàÕßÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÑÇÏÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏËÔÛ¦ØØßÔÙÎ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏÎ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
ÔÇ§ÕÓÖÁÒÏØÂÔÎÝÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÖÇØ¦ÔÇÇÖÕÚËÒËÃÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÄÚÏÕÔÁÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÏÛÏÕÖÃÇÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑÇÒÄÊØÄÓÕ
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Γιατί δεν ζούμε περισσότερα χρόνια;
Ο «γρίφος» που προσπαθούν να λύσουν οι επιστήμονες: από το 2011 και εντεύθεν το προσδόκιμο ζωής επιβραδύνθηκε
ÚÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÖÏÛÇÔÄÔÇËÖÎØË¦àËÏÑÇÏÚÎÓÇÑØÕàÜÃÇÓÇÝÖÃÙÎÝÖØÕÙÁÛËÙËÄÚÏ
ÕÏÓÃàËØËÝ®ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÝÍÏÇ
ÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄ±ÑÇÏÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖØÄÔÕÏÇÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÎÖÕÏÄÚÎÚÇàÜÂÝÚÜÔÖÏÕÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔ
ÁÞËÏËÖÏÊËÏÔÜÛËÃËÖÎØË¦àÕÔÚÇÝÚÕ
ÖØÕÙÊÄÑÏÓÕàÜÂÝ¬ÄÔÏÙËËÐ¦ÒÒÕß
ÄÚÏÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝÇÆÐÎÙÎÝÚÎÝÓÇÑØÕàÜÃÇÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÊËÔÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÜÔÇÔ×ÚÇÚÜÔÊßÔÇÚ×ÔÕØÃÜÔ
ÓÇÑØÕàÜÃÇÝÄÖÜÝËÑÚÏÓÕÆÔ¦ÒÒÕÏ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ

Οι πιο φτωχοί

SHUTTERSTOCK

Το προσδόκιμο àÜÂÝÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÙÚÇÛËØ¦ÑÇÏÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÚÇÞÆÚÎÚÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÏÇÑÄÙÏÇ
ÞØÄÔÏÇ¬ÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊËÔÐËÖËØÔÕÆÙÇÔÚÇÙÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇàÜÂÝÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ
¥ÙÚÄÙÕÕÏÈËÒÚÏ×ÙËÏÝÙÚÎÊÏÇÚØÕÌÂÙÚÎÔßÍÏËÏÔÂÑÇÏÙÚÎÙÚÁÍÇÙÎ
ÑÇÚ¦ÚÎÈÏÑÚÜØÏÇÔÂÖËØÃÕÊÕ
 ÈÕÂÛÎÙÇÔ×ÙÚËÚÕÖØÕÙÊÄÑÏÓÕàÜÂÝÚÕ ÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏ
ÚÇÞØÄÔÏÇ
ÇÛ×ÝÖØÕÞÜØÕÆÙËÕÄÝÇÏ×ÔÇÝÇÔËÐÇÏØËÛÕÆÔÈÁÈÇÏÇÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÜÔÖÕÒÁÓÜÔÙÎÓËÏ×ÛÎÑÇÔ
ÖËØÇÏÚÁØÜÑÁØÊÎÍÏÇÚÎÔÓÇÑØÕàÜÃÇÞ¦ØÎÙÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÎÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖËØÃÛÇÒÉÎÝÑÇÏÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÜÔÖÇÏÊÏÑ×ÔËÓÈÕÒÏÇÙÓ×Ô
¡ËÚ¦ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÕÏ
ÏÇÚØÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÑßØÃÜÝÙÚÎÔÖËØÃÛÇÒÉÎÇÙÛËÔ×ÔÓËËÍÑËÌÇÒÏÑÄ
ËÖËÏÙÄÊÏÕÑÇÏÑÇØÊÏÇÑÂÖØÕÙÈÕÒÂ
ÈÕÂÛÎÙÇÔÙÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜÇÆÐÎÙÎ
ÚÕßÖØÕÙÊÄÑÏÓÕßàÜÂÝÚÙÏÙÚÎÔ
ÇØÞÂÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÕßÇÏ×ÔÇ
ÇßÚÄÖØÕÙÁÍÍÏÙËÚÇÁÚÎÍÏÇÚÏÝ
ÍßÔÇÃÑËÝÑÇÏÚÇÍÏÇÚÕßÝ¦ÔÊØËÝ
ßÚÂÎÇßÐÎÚÏÑÂÚ¦ÙÎÙßÔËÞÃÙÚÎÑËÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÁÔÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÁÚÕÝàÜÂÝÖËØÃÖÕßÑ¦ÛËÚËÚØÇËÚÃÇ©ÓÜÝÐÇÌÔÏÑ¦ÚÕÎ
ÇßÐÎÚÏÑÂÚ¦ÙÎÚÕßÖØÕÙÊÄÑÏÓÕß
àÜÂÝÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÂÖÏÕÙÜÙÚ¦ËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑË
(ØÞÏÑ¦ÕÏËÏÊÏÑÕÃÖÏÛÇÔÕÒÄÍÎÙÇÔÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÖØÕÙÜØÏÔÂÊÏÇÑÕÖÂÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÃÍÕßØÇ
ÚÕÂÚÇÔÁÔÇÁÚÕÝÕØÄÙÎÓÕÓË
ÑÇÚÇÑÄØßÌÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÛÇÔ¦ÚÜÔ
ÑßØÃÜÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÏÊÏÇÃÚËØÇÈÇØÆ
ÞËÏÓ×ÔÇÓËÍ¦ÒÎÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇ
ÙßÔÊÁÛÎÑËÓËÚÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝÍØÃÖÎÝÖÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÙËËÑËÃÔÎÚÎ
ÞØÕÔÏ¦¥ÙÚÄÙÕÚ×ØÇËÃÔÇÏÙÇÌÁÝ
ÄÚÏÊËÔËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÓÃÇÓÏÑØÂ
ÖØÕÙÜØÏÔÂÖÇØÁÑÑÒÏÙÎÇÖÄÚÎÔ
ÑßØÃÇØÞÎÚ¦ÙÎ
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÛÔÏÑÂÝÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝ±ÖÎØËÙÃÇÝÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÍÏÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ËÃÔÇÏÚÇÖØ×ÚÇÖÕßÊËÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔËÑËÃÔÕÚÕÔ¦ÙÞÎÓÕ
ÞËÏÓ×ÔÇÇØÄÚÏÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÓÏÇ
ÓÏÑØÂÈËÒÚÃÜÙÎÙÚÕÖØÕÙÊÄÑÏÓÕ
àÜÂÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÇßÚÄÖÕßËÃÞÇÓËÊËÏÚÇ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇ¡ËÚÏÝËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÝÚ¦ÙËÏÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕß
àÕßÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔ

Με τις επικρατούσες³ÒÉ{ØV{ÒÚ¨{ÈÇÈ³i¨É³ÑËÑÚÑT¨É{Ñ³ÖÉ¨{Ì³É¨ÑÑÌÙÙÉ~ÑT¨Ì{Ño{ÑÑ~É¨ÙËÈÓÑÉ{ÜÓÓ³ØÇÊØ

Ερευνα υποστηρίζει
ότι το ανώτατο όριο
είναι τα 115 έτη, αλλά
γενετιστές θεωρούν
ότι με την ενίσχυση των
κατάλληλων γονιδίων
αυτό μπορεί να αυξηθεί.
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÊ×ÊËÑÇÞØÄÔÏÇ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑËØÊÃÙÕßÔÁÔÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÁÚÕÝàÜÂÝ
ÕÏÇÄÓÜÝËÃÔÇÏÚÇÇÃÚÏÇÇßÚÂÝÚÎÝÔÁÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ"
ÆÓÌÜÔÇÓËÓÃÇßÖÄÛËÙÎÓËÚ¦
ÚÄÙÇÞØÄÔÏÇÇÆÐÎÙÎÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÖÒ×ÝÁÞÕßÔÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÚÇ
ÇÔ×ÚÇÚÇÄØÏÇÚÕßÖØÕÙÊÄÑÏÓÕß
àÜÂÝ¬ÕÍÎØÇÏÄÚËØÕËÔàÜÂ¦ÚÕÓÕÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕßÖ¦ØÞÕßÔËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÂÚÇÔÎÇÒÒÃÊÇÇÔ
ÒËÓÁÔÎÕÖÕÃÇÄÚÇÔÖÁÛÇÔËÖØÏÔ
ÇÖÄËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÂÚÇÔËÚ×Ô

ØËßÔÇÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÙÚÕ
ÖËØÏÕÊÏÑÄ5H[\YLßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏ
ÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕÓÇÑØÕàÜÃÇÝ¶ËÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÑ¦ÖÕÏÜÔÖËØÏÖÚ×ÙËÜÔ
ÄÖÜÝÎ ÒËÓÁÔ¶ËÃÔÇÏÖËØÃÖÕßÚÇ
ÞØÄÔÏÇÕÒÒÕÃËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÜÙÚÄÙÕÚÕÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÇßÚÄ©
ÓËØÏÑÇÔÄÝÍËÔËÚÏÙÚÂÝ§ÚÁÏÈÏÔÚ
ÏÔÑÒÁØËÐÁÊÜÙËÁÔÇÈÏÈÒÃÕßÖÄ
ÚÕÚÃÚÒÕ3PMLZWHU®ØÕÙÊÄÑÏÓÕ
ÜÂÝÙÚÕÕÖÕÃÕßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏ
ÓËÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÍÕÔÏÊÃÜÔÚÎÝ
ÓÇÑØÕàÜÃÇÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇàÕÆÓË
ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕ©ÖÕÏÇÑÇÏÇÔ
ËÃÔÇÏÎÇÒÂÛËÏÇßÖ¦ØÞËÏÖÒÎÛ×ØÇ
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÖÕßßÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÕÏ
ØËÚÇÔÕÃÊËÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÇÔÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕÓÇÑØÕàÜÃÇÝÇÖÜÔÃÇ
ÖÕßÂÊÎÁÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÖØÕÙÊÄÑÏÓÕàÜÂÝÑÇÚÁÍØÇÉËÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÇÆÐÎÙÂÚÕßÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÄÖÜÝÁÑÇÔËÑÇÏÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ØËÚÇÔÏÑÂÝÛÔÏÑÂÝÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝ
±ÖÎØËÙÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÖÒÕÆÙÏÇ
ÑØ¦ÚÎÓÃÇÓÄÔÕÞ×ØÇÁÞËÏÞËÏØÄ-

ÚËØÎËÖÃÊÕÙÎÇÖÄÚÎØËÚÇÔÃÇ!VÏ
¥ÙÚÄÙÕÙËÖÕÒÒ¦ÑØ¦ÚÎÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÕßÖØÕÙÊÄÑÏÓÕßàÜÂÝ©Ï
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßËßÛÆÔÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÒÕÑÕÏ
ÑÇÏÞØÂàÕßÔÖËØÇÏÚÁØÜÁØËßÔÇÝ
±ÍËÏÕÔÕÓÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝÙËÁÑÛËÙÎÖÕßÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙËÖÁØßÙÏÖØÕÚËÃÔËÏÑ¦ÖÕÏÕßÝ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝ

Η ιατρική
¡ÃÇÖÏÛÇÔÂËØÓÎÔËÃÇËÃÔÇÏÄÚÏ
ÊËÔßÖÂØÐËÑÇÓÃÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝÚÁÚÕÏÇ
ÖÕßÔÇÓËÚÇÈ¦ÒËÏÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÕß
ÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÖËÛÇÃÔÕßÔËÐÇÏÚÃÇÝÓÏÇÝÔÄÙÕßÇÒÒ¦
ÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÚÎÔÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ¦
ÜÝÇÏÚÃÇÛÇÔ¦ÚÕß ÇÛ×ÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËÖÏÈÏ×ÔÕßÔËÍÑËÌÇÒÏÑ×Ô
ËÖËÏÙÕÊÃÜÔÑÇØÊÏÇÑ×ÔÖØÕÙÈÕÒ×ÔÑÇÏÑÇØÑÃÔÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÛÇÔ¦ÚÜÔÇÖÄÍËØÕ-

ÔÚÏÑÂ¦ÔÕÏÇÏÇÚØÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÈÁÈÇÏÇÇÔÇàÎÚËÃÚØÄÖÕßÝÔÇ
ËÖÏÈØÇÊÆÔËÏÚÎÔ¦ÔÕÏÇÖÕÒÒ×ÊË
Ó¦ÒÒÕÔÔÇÚÎÛËØÇÖËÆÙËÏÇÒÒ¦ÚÕ
ÖØÕÙÊÄÑÏÓÕàÜÂÝÓËÏ×ÔËÚÇÏ
 ÁÑÛËÙÎ ÚÎÝ ±ÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
±ÖÎØËÙÃÇÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝËÐÁÚÇÙË
ÇÔ¦ÓËÙÇÙË¦ÒÒÇÑÇÏÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝ
ÖÕßÁÞËÏÙÚÎÓÇÑØÕàÜÃÇÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÒÏÚÄÚÎÚÇÑ¦ÚÏÖÕßÕÖØ×ÎÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÇÍÑÄÙÓÏÇÝ±ÍËÃÇÝÙËØ¡¦ÏÑÒ¡¦ØÓÕÚ
ËÃÞËÂÊÎßÖÕÊËÃÐËÏÄÚÏËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏÑ¦ÖÕÏÕØÄÒÕ
© ÙËØ ¡¦ØÓÕÚ ËÏÊÏÑÄÚËØÇ
ÇÌÕÆËÐÁÌØÇÙËÑÇÏÚÎÔÁÔÚÕÔÎ
ÇÔÎÙßÞÃÇÚÕßÍÏÇÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÕßÖØÕÙÊÄÑÏÓÕß
àÜÂÝËÐÂÍÎÙËÄÚÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÄÖÜÝÎÖÇÏÊËÃÇÎËØÍÇÙÃÇÕÏÙßÔÛÂÑËÝÙÚÕÔËØÍÇÙÏÇÑÄ
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ÚÙÏÒÕÏÖÄÔÑÇÛ×ÝÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÒÏÚÄÚÎÚÇÇÙÑËÃÖÏÁÙËÏÝÙËÇßÚÕÆÝ

«Είναι δική σας ευθύνη
να απεξαρτηθείτε
από το smartphone»
O Nιρ Εγιάλ ÊËÔÓËÚÇÔÕËÃÍÏÇÚÎÙßÍÍØÇÌÂÚÕßÈÏÈÒÃÕßÐÇØÚÎÓÁÔÕÝ!
×ÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÝËÐÇØÚÎÙÏÕÍÄÔÇ
ÖØÕáÄÔÚÇ®/VVRLK!/V^[V)\PSK
/HIP[-VYTPUN7YVK\J[ZÖÕßÇÖÕÚÁÒËÙËÈÃÈÒÕÍÏÇÚÎÃÒÏÑÕÔ¦ÒËá
¢ÁÚÕÝÜÙÚÄÙÕÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÁÔÇ
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¬ÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÍÏ¦Ò
ÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝ
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ÛËÜØËÃÄÚÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÃÔÇÏÚÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÔÚÏÛÁÚÜÝÚÕÓËÍ¦ÒÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇËÃÓÇÙÚËËÓËÃÝËÑÚÏÓ¦Õ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
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ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÇÒÒ¦ÖÏÙÚËÆÕßÓË
ÄÚÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÕÌËÃÒËÏÔÇÚÇÑ¦ÔËÏ

ÄÒÇÍÏÇËÓ¦Ý®ËÐÎÍËÃÕ5ÏØÍÏ¦Ò
¬ÕÔÁÕÚÕßÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÁÔÇÝÕÊÎÍÄÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÖËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄÁÔÇÔËÛÏÙÓÄ
ÖÕßÕÃÊÏÕÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÊËÔßÌÃÙÚÇÚÇÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÍÏÇ
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ËÃÔÇÏÇÖÒÂÇØÑËÃÔÇËÖÜÓÏÙÛÕÆÓË
ËÑÔÁÕßÚÏÝËßÛÆÔËÝÓÇÝ
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Μικρά βήματα
ÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎ®ÇßÚÂÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÓËÓÏÑØ¦ÇÔ×ÊßÔÇÈÂÓÇÚÇÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÏÔ!
¡ÖÕØËÃÚËÔÇÈ¦ÒËÚËÚÕÑÏÔÎÚÄÙÇÝ
ÙÚÕÇÛÄØßÈÕ®ÍÏÇÔÇÖËØÏÕØÃÙËÚËÚÏÝËÔÕÞÒÂÙËÏÝÑÇÏÈËÈÇÃÜÝÚÎ
ÊÏ¦ÙÖÇÙÎÚÎÝÖØÕÙÕÞÂÝÙÇÝ§Ç
ÙÚÁÒÔËÚËÒÏÍÄÚËØËÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝ
ËÖÏÙÚÕÒÁÝÑÇÏÚÇÞÆÚËØËÝ§ÇÓÎÔ
ÖËØÔ¦ÚË×ØËÝÙËÑ¦ÖÕÏËÝÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝ§ÇÁÞËÚËÓÄÔÕÁÔÇÔÌÕØÎÚÄ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÙÚÏÝÙßÙÑÁÉËÏÝÑÇÏ
ÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇ
©ÍÏ¦ÒÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÕÙØÇÂÒÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÙËÙÚÎ¢ÒÄØÏÔÚÇ
ÊËÔÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÙÂÓËØÇÓËÚÕÔÁÕ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÖÕßÒÂÙËÏÚÎÛËØÇÖËÃÇÙËÓÏÇÔÄÙÕÖÕßÕ
ÃÊÏÕÝÖØÕÑ¦ÒËÙËÓËÚÕÖØ×ÚÕÚÕß

REUTERS, A.P.

Σφοδρή κριτική

Οι συστάσεις ενός γνώστη του θέματος
Tης NELLIE BOWLES

¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑÇÔßÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÕÏÖÏÕÌÚÜÞÕÃÁÞÕßÔÈÏ×ÙËÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÓËÃÜÙÎÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÈËÒÚÃÜÙÎ
ÚÕßÖØÕÙÊÄÑÏÓÕßàÜÂÝØÕÌÇÔ×Ý
ËÃÔÇÏÇßÚÕÃÖÕßËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÓËÃàÕÔÇÒÄÍÕÇÖÄÚÏÝÖËØÏÑÕÖÁÝÚÜÔÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÙÚÕßÝËßÇÃÙÛÎÚÕßÝÚÕÓËÃÝÊÇÖÇÔ×Ô¥ÙÚÄÙÕÇÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÎÁÑÛËÙÎÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇ
ËÐÇÍ¦ÍËÏÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇßÚÄÖÕßÜÙÚÄÙÕÊËÔ
ËÖÏÊÁÞËÚÇÏÑÇÓÃÇÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ
ËÃÔÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÄÙÕËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÇßÚÂÎÖÚÜÚÏÑÂÚ¦ÙÎÚÕß
ÖØÕÙÊÄÑÏÓÕßàÜÂÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÈØÕÆÓËÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÁÔÇÝÈÇÙÏÑÄÝ
ÚØÄÖÕÝÖÕßÛÇÓÇÝÑ¦ÔËÏÔÇàÂÙÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏ
ÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÁÔÇÔßÍÏËÏÔÄ
ÚØÄÖÕàÜÂÝÊÎÒÇÊÂÔÇÚØ×ÓËßÍÏËÏÔ¦×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÌÁØÕßÓËÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÓËÁÔÇÔÏÊÇÔÏÑÄÊËÃÑÚÎ
Ó¦àÇÝÙ×ÓÇÚÕÝ¡¦ÒÏÙÚÇÓËÒÁÚÎÖÕßËÑÖÕÔÂÛÎÑËÙÚÎÔÑÒÏÔÏÑÂ4H`VÚÜÔÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÄÚÏ
ÖÏÕßÍÏËÃÝÂÚÇÔÇßÚÕÃÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÖÏÙÚ¦ÚÎÓËÙÕÍËÏÇÑÂÊÏÇÚØÕÌÂÖÇØÇÃÚÎÚÎËÃÔÇÏÑÇÏÎ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÙÜÓÇÚÏÑÂ¦ÙÑÎÙÎ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÖÃÚØÏ¦ÔÚÇÒËÖÚ¦
ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÐÃÙÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ÖÇØ¦ÓËÚØÕÏËÃÔÇÏÎÊÏÇÑÕÖÂÚÕß
ÑÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝÎÒËÒÕÍÏÙÓÁÔÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÕÏÔÕÖÔËÆÓÇÚÕÝÎÖØÄÒÎÉÎÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇËÓÈÕÒÏÇÙÓ×Ô
ÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÕÒÎÖÚÏÑ×ÔËÐËÚ¦ÙËÜÔ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÎÖØÄÙÈÇÙÎÙËÑÇÒÂ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÖËØÃÛÇÒÉÎËÌÄÙÕÔ
ÖÇØÇÙÚËÃÇÔ¦ÍÑÎ


Ο συγγραφέας Νιρ
Εγιάλ δεν θεωρεί την
τεχνολογία και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
κάτι κακό και επιρρίπτει
τις ευθύνες για τις
όποιες «παρενέργειες»
στους χρήστες τους.
ÈÏÈÒÃÕÕÏÕÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÕËÛÏÙÓÄÝÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÑÇÑÄ"ÏÇÖÕÒÒÕÆÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÖÇÏÞÔÃÊÏÇ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÚÕÛÇßÓ¦ÙÏÕ©ÒÕÚÕÛÁ-

ÓÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÖ×ÝÊÏÇÞËÏØÃàËÙÇÏ
ÇßÚÄÔÚÕÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÖÒÕÆÚÕ®
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
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ÄÓÜÝÖÇØÇÊËÞÛÕÆÓËÄÚÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÇÖÒ×ÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔßÖËØÈÕÒÏÑ¦
ÚÄÚËÑ¦ÛËÞØÂÙÚÎÝÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÏÝËßÛÆÔËÝÚÕßÑÇÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ÕÃÊÏÕÝÑ¦ÚÏÍÏÇÚÕÖØÄÈÒÎÓ¦ÚÕß®
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÍÏ¦Ò
©ÖÜÝÒÁËÏÄÙÕÏÁÞÕßÔËÛÏÙÚËÃ
ÓËÚÇÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÙÑËÌÛÕÆÔÙÕÈÇØ¦ÍÏÇÚÃÔÏ×ÛÕßÔÚÄÙÕ¦ÙÞÎÓÇÄÚÇÔÖËØÏÓÁÔÕßÔÙÚÎÔ
ÕßØ¦ÞÜØÃÝÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕßÝÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÝØÁÖËÏÔÇÚÎØÕÆÔÁÔÇ

ÒËÖÚÕÓËØÁÝÎÓËØÕÒÄÍÏÕÄÖÕßÔÇ
ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÄÒÇÇßÚ¦ÖÕßÞ¦ÔÕßÔ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßËÛÏÙÓÕÆÚÕßÝ
ÃÍÕßØÇÇßÚÁÝÕÏÙßÓÈÕßÒÁÝËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÇËÌÇØÓÄÙÏÓËÝÑÇÏÖÏÛÇÔ×ÝËÔÕÞÒÎÚÏÑÁÝÜÙÚÄÙÕÄÖÜÝ
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÇÔÖËØÏÓÁÔËÏÝÇÖÄÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÑ¦ÚÏ×ÙÚËÚÇÖØÕáÄÔÚÇ
ÚÕßÝÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÚÄÙÕËÒÑßÙÚÏÑ¦
ÛÇÖËÛ¦ÔËÏÝÖËØÏÓÁÔÕÔÚÇÝ®
©ÍÏ¦ÒÖ¦ÔÚÜÝÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏ
ÄÚÏÚÕÔÁÕÚÕßÈÏÈÒÃÕÊËÔÁÚßÞË
ÚÎÝßÖÕÊÕÞÂÝÖÕßÕÃÊÏÕÝÖËØÃÓËÔËËÔÁÞÜÓËÍ¦ÒÕÑÕÏÔÄ®ÕÓÕÒÕÍËÃÑÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏÄÚÏËÑËÃÁÐÜ®
ÑßØÏÇØÞËÃÎÛËÜØÃÇÖËØÃÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆËÛÏÙÓÕÆØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÔ
ÚËÒËßÚÇÃÕÓÖÇÓÖÕÆÒÇÑÇÏÕÑÄÙÓÕÝ
ÚÕÔÒÇÚØËÆËÏ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Eνα καινούργιο
αστέρι λάμπει
και μαγεύει

Τοκογλύφοι; Σιγά τα ωά
Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι
μας… πότε γράφαμε απ’ αυτή τη
στήλη για την πολυμορφία που διαθέτει ο κόσμος του ποδοσφαίρου;
Από τούτη την εβδομάδα μπήκαν
στη ζωή μας και οι τοκογλύφοι.
Έχουμε και λέμε. Bόμβες, στηΤου
μένα, βία, βρισίδι, κακός προγραμΧΡΙΣΤΟΥ
ματισμός, άδεια γήπεδα, κομματικές
ΖΑΒΟΥ
παρεμβάσεις, ακροδεξιά στοιχεία,
ρατσισμός, Τσε Γκεβάρα και Σοβιετική Ένωση, μάνατζερ πρόεδροι, υπόκοσμος και φυσικά
τοκογλύφοι.
Κάθε μέρα που περνά προστίθεται και ένα ακόμη
στοιχείο και πολύ χαρούμενος είμαι, γιατί δεν βαριέσαι
ποτέ μ’ αυτούς που μπλέξαμε.
Λοιπόν, το ότι οι τοκογλύφοι δρουν και έστησαν
παντού επιχειρήσεις μες στο νησί δεν είναι και τίποτα
περίεργο. Έτσι όπως πάνε θα υπάρχουν και μαγαζιά
τους σε κάθε γειτονιά ανά την Κύπρο. Πώς είναι τα
μπούκικα; Κάτι τέτοιο.
Το γεγονός, όμως, ότι έχουν αναμειχθεί στο ποδόσφαιρο και το καταγγέλλει ο πρόεδρος του Εθνικού
ενώπιον της Βουλής είναι όπως και να το κάνουμε συγκλονιστικό.
Γιατί εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι αν μια
ομάδα είναι υποχείριο ενός τοκογλύφου τότε και αυτός
με τη σειρά του μπορεί να πράξει ό,τι σκεφτεί το
δαιμόνιο μυαλό του για να αυξήσει τα κέρδη του. Το
στήσιμο αγώνων είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται
στο μυαλό.
Το ακόμα πιο συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι ότι
ακριβώς την ίδια ανησυχία έχει ο και ο πρόεδρος του
ΚΟΑ. Για τους βουλευτές δεν έχω άποψη, αφού κανείς
δεν συγκινήθηκε ή δεν ένιωσε την υποχρέωση να τοποθετηθεί δημόσια. Εκεί, όμως, που κοκαλώνεις από
συγκλονισμό είναι ότι ούτε και η αστυνομία ευαισθητοποιήθηκε για το θέμα.
Να το πάμε από την αρχή. Πρόεδρος ομάδας καταγγέλλει στη Βουλή ανάμειξη τοκογλύφων στο ποδόσφαιρο και εκτός από την ανησυχία του πρόεδρου
του ΚΟΑ, δεν κουνιέται φύλλο.
Ούτε τα μίντια ασχολούνται, οι βουλευτές ήπιαν το
καφέ τους τελείωσαν, ο πρόεδρος του ΚΟΑ απλώς ανησυχεί, ο πρόεδρος του Εθνικού δεν κλήθηκε ποτέ για
κατάθεση, η αστυνομία είναι λες και δεν υπάρχει και
το Υπουργείο Δικαιοσύνης κοιμάται τον ύπνο του
δικαίου. Έγινε κάτι; Σιγά τα ωά… τοκογλύφοι.

Ο Ιωάννης Κωστή είναι το next big thing
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Ο Ιωάννης Κωστή, ίσως ο πιο ταλαντούχος και ελπιδοφόρος Κύπριος ποδοσφαιριστής, θα συνεχίσει την καριέρα
του στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Ο 19χρονος μέσος (γεννημένος στις 17 Μαρτίου
2000) της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου,
θα υπογράψει (τη νέα εβδομάδα), συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας στους
«ερυθρόλευκους», αφού ολοκληρωθούν
οι υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού
μας συγκροτήματος για τα προκριματικά
του Euro 2020.
Στον Ολυμπιακό θα ενταχθεί και επίσημα την 1η Ιουλίου 2020. Η βελτιωμένη
πρόταση της ελληνικής ομάδας είναι
ύψους 500.000 ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης 15%. Επίσης, προβλέπει
μπόνους άλλων 50.000 ευρώ σε περίπτωση που ο νεαρός άσος παραχωρηθεί
υπό οποιαδήποτε μορφή σε άλλον κυπριακό σύλλογο. Ο Κωστή είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά, καθώς πιστεύει
πως ο Ολυμπιακός αποτελεί τεράστια
ευκαιρία για την περαιτέρω εξέλιξή του.
Ο νεαρός μέσος της Νέας Σαλαμίνας
θα αμείβεται από την ομάδα του Πειραιά,
με το ποσό των 600 χιλιάδων ευρώ ανά
έτος! Η μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό
Π. συγκαταλέγεται στις δέκα ακριβότερες
Κυπρίων παικτών. Είναι η ακριβότερη
πώληση παίκτη στην ιστορία Νέας Σαλαμίνας. Ο θρύλος του Πειραιά αποκτά
ένα «διαμάντι». Το ζητούμενο είναι να
το επεξεργαστεί με σωστό τρόπο και
να το αναδείξει.
Ο ταλαντούχος μέσος πρόλαβε και
έπαιξε στην Κ17 και στην Κ19 της Κύπρου μας. Πέρσι ο ομοσπονδιακός προπονητής Μπεν Σιμόν, τον κάλεσε στην
Εθνική Ανδρών και τον χρησιμοποίησε
στα προκριματικά του Euro 2020 απέναντι σε Ρωσία και Σκωτία. Μάλιστα,
μετά τον αγώνα στη Ρωσία, ο Ισραηλινός
τεχνικός αποθέωσε τον Κωστή, λέγοντας: «Είμαι αισιόδοξος για την επόμενη
μέρα... Ο Ιωάννης Κωστή με έκανε τόσο
περήφανο όσο έχω να νιώσω χρόνια»!

Ωριμος και εργατικός
Όσοι τον είδαν να αγωνίζεται και
όσοι ξέρουν την ποιότητα του χαρακτήρα του δηλώνουν σίγουροι για την

Παίρνει τις ευκαιρίες του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και μοίρασε
και ασίστ στο διπλό επί του Καζακστάν.
επιτυχία του. Υπάρχει η πεποίθηση
πως θα διαπρέψει στα ελληνικά γήπεδα
αλλά και πως θα αποτελέσει στα επόμενα χρόνια, βασική και υπερπολύτιμη
μονάδα για το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα, στην προσπάθεια που
γίνεται για πρόκριση σε μια από τις
μεγάλες διοργανώσεις. Διαθέτει όλα
τα εχέγγυα για να φτάσει πολύ ψηλά.
Ξεχωρίζει για την άψογη τεχνική του
κατάρτιση. Παίζει έξυπνα και με ωριμότητα που διαθέτουν πολύ πιο έμπειροι παίκτες. Η «κάθετη» πάσα του
είναι εξαιρετική. Διαθέτει αυτό που
λέμε, ποδοσφαιρικό θράσος.
Ο Ιωάννης Κωστή είναι ένα ταπεινό
παιδί. Εργάζεται σκληρά καθημερινά
στις προπονήσεις και παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στον στόχο του
για διεθνή καριέρα. Είναι από όλες τις
απόψεις πανέτοιμος για τις νέες προκλήσεις και δηλώνει αποφασισμένος
να ζήσει το όνειρο του κάνοντας περήφανους τους δικούς του ανθρώπους

Από τα ερυθρόλευκα της Νέας Σαλαμίνας σε αυτά του Πειραιά ο Κωστή.
και όλους όσους πιστεύουν στο αυθεντικό, ταλέντο του.

Η ανάδειξή του
Το παιδί «θαύμα» της Νέας Σαλαμίνας έπαιξε για πρώτη φορά στην
πρώτη ομάδα της Νέας Σαλαμίνας,
λίγες εβδομάδες μετά που συμπλήρωσε
τα 16 του χρόνια. Ήταν το τελευταίο
παιχνίδι του πρωταθλήματος 20152016 με την ΑΕΚ. Μόλις 15 λεπτά έπαιξε
σε ένα και μόνο παιχνίδι την επόμενη
σεζόν (2016-17) πάλι την τελευταία
αγωνιστική με αντίπαλο τη Δόξα. Συνέχισε στην πρώτη ομάδα των «ερυθρολεύκων» της Αμμοχώστου και την

περίοδο 2017-18 έδειξε την τεράστια
προοπτική του. Πήρε αρκετές ευκαιρίες
στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος.
Στη διάρκεια του περσινού πρωταθλήματος, καθιερώθηκε από τον Σάββα
Πουρσαϊτίδη ως βασικό στέλεχος της
ομάδας. Είχε 26 συμμετοχές σε αγώνες
πρωταθλήματος.
Ο Ιωάννης Κωστή αποτελεί το επόμενο «next big think» του κυπριακού
ποδοσφαίρου. Αν παραμείνει προσγειωμένος, ταπεινός και συνεχίσει να
δουλεύει σωστά στις προπονήσεις, είμαστε σίγουροι ότι πετύχει πολύ μεγάλα πράγματα. Η μπάλα είναι στα
πόδια του.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Διαιτησία - ενδείξεις

Στο κυπριακό ποδόσφαιρο πολλές φο-

ρές προκύπτει υπερβολή στην απόδοση
ευθυνών στη διαιτησία, θέλοντας κάποιοι να δικαιολογήσουν την αποτυχία. Στην
Κύπρο πολλές φορές οι διαιτητές έχουν
μετατραπεί σε εξιλαστήρια θύματα, πολλές φορές έχουν… πληρώσει τον τεράστιο βαθμό προκατάληψης που υπάρχει
στον χώρο. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί
να υποστηρίξει πως δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κυπριακή διαιτησία και σημαντικές αδυναμίες. Και το
χειρότερο, είναι πως το φετινό σκηνικό
δεν αποτελεί μέρος της υπερβολής. Σε
όλες τις μέχρι τώρα αγωνιστικές έγιναν
σοβαρά λάθη, επηρεάστηκαν ή αλλοιώθηκαν πολλά αποτελέσματα και δυστυχώς οι ενδείξεις για τη συνέχεια μόνο
θετικές δεν είναι. Και ακόμη βρισκόμαστε στην αρχή, τα μεγάλα ντέρμπι μόλις
έχουν ξεκινήσει και προλάβαμε ήδη να
καταγράψουμε πολλά αρνητικά. Και δυστυχώς το VAR αργεί…

* * * * *

Κρίμα για την ΑΕΚ

Ακόμη και να αποδείξει κάποιος πως

όταν οι παρατηρητές της ΚΟΠ εργάζονται στην «ΑΕΚ Αρένα» είναι πολύ πιο…
ευαίσθητοι ή έστω βλέπουν και ακούν
πολύ περισσότερα απ’ ό,τι σε άλλα γήπεδα, η ουσία δεν αλλάζει. Δεν είναι η

πρώτη φορά, στα τρία χρόνια λειτουργίας της «Αρένας» που η ΑΕΚ παραπέμπεται για τη συμπεριφορά μερίδας οπαδών της, είτε για υβριστικά συνθήματα,
είτε για φτύσιμο ή ρίξιμο αντικειμένων
στους αντιπάλους, πολύ περισσότερο
για ρατσιστικά συνθήματα. Μικρή μερίδα αποτελούν οι οπαδοί της ΑΕΚ που παραφέρονται, μικρή μερίδα αλλά ικανή
να χαλάσει την εικόνα των πολλών. Κρίμα για την ΑΕΚ και κυρίως για τη διοίκησή της, που έφτιαξε ένα γήπεδο – στολίδι για τον κόσμο. Και η διοίκηση του κυρίου Καραπατάκη θα πρέπει να αντιδράσει άμεσα και δυναμικά, εντοπίζοντας
και κυρίως απομακρύνοντας τους λίγους
που ζημιώνουν τους πολλούς…

* * * * *

Να ξέρουμε ποιοι είμαστε

Το ξέσπασμα χαράς μετά το διπλό στο

Καζακστάν είναι απόλυτα δικαιολογημένο και από τους διεθνείς μας και από
την ΚΟΠ και από όσους είναι διπλά στην
ομάδα. Δείχνει όμως και το ποιο είναι το
πραγματικό μας μέγεθος και το πού
μπορούμε ρεαλιστικά να στοχεύουμε.
Για μια ομάδα που δικαιούται να συζητά
πρόκριση στα τελικά, το διπλό στο Καζακστάν έρχεται με 4-0 και θεωρείται
διαδικαστικό. Όπως ακριβώς ήταν για
τους Ρώσους. Όταν το παίρνεις 2-1 με
ανατροπή και πανηγυρίζεις σαν τρελός,

το αντιλαμβάνεσαι ως υπέρβαση και τέτοια είναι κάθε νίκη μας εκτός έδρας με
ομάδες πάνω από το έκτο γκρουπ δυναμικότητα. Αν αυτό επιτέλους το καταλάβουμε και αφού το χωνέψουμε συνεχίσουμε να δουλεύουμε, τότε κάποια
στιγμή οι υπερβάσεις θα πυκνώσουν
και θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Εν
ολίγοις, καλύτερα να κάνουμε πράγματα πριν τα θέσουμε ως στόχο και έτσι θα
τα χαιρόμαστε και παραπάνω. Αν βάζουμε τον πήχη ψηλότερα από εκεί που
φτάνουμε, θα περνάμε από κάτω και θα
ψάχνουμε ποιος φταίει.

* * * * *

Θα πάρει χρόνο

Έγιναν πολλά στον Απόλλωνα αυτό το

διάστημα και είναι αδύνατο έτσι απλά,
με μια μονοκονδυλιά, να τα αφήσεις πίσω και να πεις πως είναι σαν να μην έγιναν. Η ομάδα είναι εμφανώς ταλαιπωρημένοι και χρειάζεται το χρόνο της προκειμένου να βρει το ρυθμό που συνηθίσαμε επί Σωφρόνη Αυγουστή. Ουσιαστικά, στόχος είναι να κρατηθούν όσο πιο
κοντά γίνεται στην κορυφή και ήδη δουλεύουν για κινήσεις τον Γενάρη προκειμένου να διορθωθούν πράγματα. Έχουν
κι ένα πρόγραμμα ισορροπημένο μέχρι
το τέλος του πρώτου γύρου, αν γυρίσουν και οι τραυματίες η προοπτική θα
είναι εκεί. Εντός ομάδας την πίστη στο

υλικό ουδέποτε την έχασαν και συστήνουν υπομονή. Ο Κίρζης τους συνεργάτες του τους στηρίζει και περιμένει αποτελέσματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε
αν οι επιλογές του θα τον δικαιώσουν.

* * * * *

Σοφοκλέους/ Κερκέζ

Είναι κάποιοι που ισχυρίζονται ότι η κα-

ρέκλα του Κερκέζ τρίζει. Μόνο που δεν
είναι έτσι τα πράγματα. Εξ όσων έχουμε
μάθει ο πρόεδρος της ΑΕΛ, στηρίζει τον
προπονητή, όπως έκανε κατά το παρελθόν και δικαιώθηκε. Υπάρχει μια συμπάθεια εκ μέρους του Σοφοκλέους
προς τον Σερβοβόσνιο, αφού αν μη τι
άλλο αυτός τον ανέδειξε και τον εμπιστεύτηκε ως επαγγελματία.

* * * * *

Να τους πάρεις σοβαρά;

Ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων, ο

πρόεδρος του Εθνικού Κίκης Φιλίππου
τους κατήγγειλε την ανάμειξη τοκογλύφων στο ποδόσφαιρο και κανένας εξ
αυτών δεν έκανε ούτε και μια δήλωση
επί του θέματος. Δεν μπορεί πλέον να
τους πάρεις σοβαρά αφού και οι ίδιοι
χειρίζονται τα θέματα με τόσο ερασιτεχνισμό που σε κάνουν ν’ αναρωτιέσαι
για πολλά πράγματα και όχι μόνο για τη
σοβαρότητα που τους διακατέχει…

Καλώς όρισες κ. Μπεργκ
Όχι πως θα μπορούσε να λειτουργήσει
διαφορετικά για τον κύριο Χένιγκ
Μπεργκ, απ’ εδώ πέρασαν κι’ άλλοι,
για την ακρίβεια όλοι οι προπονητές
που εργάζονται ή εργάστηκαν κατά
καιρούς στο κυπριακό πρωτάθλημα.
Η αλήθεια να λέγεται όμως, δεν θα
Του
ανέμενε κάποιος, τόσο σύντομα και
ΓΙΩΡΓΟΥ
μετά το θετικό ξεκίνημα της ΟμόΛΟΓΙΔΗ
νοιας στο φετινό πρωτάθλημα, ο
Νορβηγός προπονητής να βρεθεί
στο επίκεντρο έντονης κριτικής. Αρκούσε ένα μόνο
άσχημο αποτέλεσμα και ο Χένιγκ Μπεργκ, των τελευταίων ημερών, άλλος προπονητής θεωρείται για
κάποιους, σε σχέση με τον προπονητή που κάθισε
στον πάγκο της Ομόνοιας στα προηγούμενα τέσσερα
παιχνίδια!
Προς αποφυγή παρεξήγησης, το πρόβλημα δεν
έχει να κάνει με την κριτική. Φυσιολογικά, ως ο άμεσα
υπεύθυνος, ο Χένιγκ Μπεργκ έχει σημαντικό μερίδιο
ευθύνης για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του.
Το πρόβλημα έχει να κάνει με την υπερβολή και κατ’
επέκταση τον μηδενισμό. Όπως ανάλογα μπορεί κάποιος να επικαλεστεί την υπερβολή και κατ’ επέκταση
τον ενθουσιασμό, από τη σιγουριά για την επιτυχία
μιας επιλογής, προπονητή ή ποδοσφαιριστή, με μικρό
το δείγμα των αγώνων.
Η Ομόνοια του Χένιγκ Μπεργκ ξεκίνησε… συγκρατημένα, με θετικά σημάδια, ενδείξεις και κυρίως
προοπτική. Ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις
των δύο πρώτων ντέρμπι και η προοπτική φυσιολογικά
έγινε ενθουσιασμός, αν και σε κάποιες περιπτώσεις
υπερβολικός. Οι περισσότεροι από αυτούς, οι οποίοι
από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου τα… χώνουν
στον κύριο Μπεργκ, πριν από τον αγώνα στην Πάφο
θεωρούσαν πως ένας από τους κυριότερους λόγους
από τους οποίους προκύπτει φέτος ελπίδα διάκρισης
είναι ο Νορβηγός προπονητής. Τα υπόλοιπα γνωστά,
από καλά διαβασμένος και άριστος στην επιλογή τακτικής και προσώπων στην εντεκάδα, ο κύριος Μπεργκ
πήγε απροετοίμαστος για το τι θα αντιμετώπιζε στο
«Στέλιος Κυριακίδης», η διαχείριση του παιχνιδιού
κρίθηκε επικίνδυνη και οι αλλαγές του λανθασμένες
και σε λάθος χρόνο!
Αν όλα αυτά δεν σας θυμίζουν κάτι, αρκούν μόνο
τα πιο πρόσφατα παραδείγματα. Του Τόμας Ντολ,
που από «μάγος» τη μία Τετάρτη έγινε «λίγος» για
τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, μία εβδομάδα αργότερα και
του Σωφρόνη Αυγουστή, που από το… κάτι παραπάνω
που έψαχναν κάποιοι στον Απόλλωνα, επέστρεψε
τριανταπέντε μέρες ως ο καταλληλότερος!
Καλώς όρισες κύριε Μπεργκ στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Δύναμη και κουράγιο σας εύχομαι…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
0,53%

X.A.
3,84%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,28%

1,31%

1,76%

2,00%

1,54%

ΙΤΑΛΙΑ
Αναζητεί
23 δισ. για
να αποφύγει
νέα αύξηση
του ΦΠΑ
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

2,97%

0,32%

Το Brexit δεν θα αυξήσει τα δίδακτρα
Για προγράμματα σπουδών φέτος ή του χρόνου -Δεν θα επηρεαστούν οι σχέσεις Κύπρου -Βρετανίας
Τη βεβαιότητα ότι οι σχέσεις του
Ηνωμένου Βασιλείου με την Κύπρο
θα παραμείνουν ισχυρές και θα
συνεχίσουν να αναπτύσσονται
και μετά το Brexit διατυπώνει σε
συνέντευξη στην «Κ» ο Βρετανός
υπουργός για την Ευρώπη και Αμε-

ρική Κρίστοφερ Πίντσερ. Τονίζει
ότι η βρετανική κυβέρνηση θα
προτιμούσε να αποχωρήσει από
την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31
Οκτωβρίου με συμφωνία, αλλά είναι προετοιμασμένη για όλα τα
ενδεχόμενα. Απαντά και για το τι








Συνέντευξη
Κρίστοφερ
Πίντσερ
στην «Κ»

θα γίνει με τα δίδακτρα των βρετανικών πανεπιστημίων για τους
φοιτητές κρατών μελών της Ε.Ε.
«Με συμφωνία ή χωρίς, οι φοιτητές
από την Ε.Ε. που αρχίζουν τα προγράμματα σπουδών τους αυτή την
ακαδημαϊκή χρονιά (2019/20) ή

Τεχνολογικοί κολοσσοί δραπετεύουν από την Κίνα

την επόμενη (2020/21) θα έχουν
εγγυημένο home fees status (μειωμένα ή δωρεάν -στην περίπτωση
της Σκωτίας- δίδακτρα) και δυνατότητα χρηματοδότησης για τη
διάρκεια των σπουδών τους», αναφέρει χαρακτηριστικά. Σελ. 4

Μάχη χωρίς
τέλος για
τα εργασιακά
στις τράπεζες
Επίδειξη δύναμης ΕΤΥΚ
Εντείνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της ΕΤΥΚ και άλλων συντεχνιών από τη μια και της εργοδοτικής πλευράς από την άλλη, για τα εργασιακά στις τράπεζες ενόψει της ανανέωσης
της συλλογικής σύμβασης. Ηδη
η συνδικαλιστική πλευρά έχει
πετύχει τρεις νίκες εξασφαλίζοντας ωφελήματα για τους
υπαλλήλους. Η Τράπεζα Κύπρου
βρίσκεται εκτός της κόντρας
που έχει ξεσπάσει. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΚΕΔΙΠΕΣ

Αποπληρώνει κρατική
βοήθεια 120 εκατ. ευρώ
Την πρώτη δόση ύψους 60 εκατ. ευρώ θα

καταβάλει την Τρίτη η ΚΕΔΙΠΕΣ για αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που είχε δοθεί
στη ΣΚΤ το 2018. Η επόμενη δόση επίσης
60 εκατ. θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο του
2019. Περαιτέρω αποπληρωμή θα γίνει μέσω της παραχώρησης ακινήτων. Σελ. 6

Νέος στόλος
λεωφορείων
τον Ιούλιο

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Συμβάσεις 70 εκατ. ευρώ

Αύξηση ενοικίων σε όλες
τις συνοικίες της Αθήνας
Μεγάλη και απότομη αύξηση εμφανίζουν

τα ενοίκια στις μέχρι πρότινος προσιτές περιοχές της Αθήνας. Είναι ενδεικτικό ότι στη
διάρκεια του γ΄ τριμήνου οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης στα δυτικά προάστια είναι
αυξημένες κατά 24%, φθάνοντας τα 6,2
ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,47%

0,03%

Γερμανία

-0,47%

0,12%

Γαλλία

-0,15%

0,14%

Ιταλία

0,94%

0,12%

Ισπανία

0,22%

0,09%

Ιρλανδία

0,07%

0,12%

Ελλάδα

1,42%

0,10%

0,58%

0,11%

Ην. Βασίλειο

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

Τάσεις φυγής από την Κίνα έχουν οι τέσσερις τεχνολογικοί κολοσσοί, χάρη στους οποίους η χώρα έχει αναδειχθεί στον κορυφαίο παραγωγό
ηλεκτρονικών παγκοσμίως. Η συνεχής απειλή των δασμών και η κλιμάκωση του σινοαμερικανικού πολέμου φαίνεται πως σπρώχνουν τις
FoxconnTechnology, Inventec, Quanta Computer και Compal Electronics εκτός χώρας, οι οποίες αυτή τη στιγμή συνεισφέρουν το 40% στις
συνολικές εξαγωγές ηλεκτρονικών από την Κίνα στις ΗΠΑ. Οι τέσσερις εταιρείες, οι οποίες έχουν έδρα στην Ταϊβάν, δημιούργησαν στενές σχέσεις
μετην Κίνα, όταν 30 χρόνια πριν αποφάσισαν να κάνουν ανοίγματα στην ενδοχώρα, αναζητώντας οικονομικά γόνιμο έδαφος. Σήμερα, αναθεωρούν
τη δέσμευσή τους με την Κίνα και σιγά σιγά δραπετεύουν. Σελ. 11

Νέο πιο σύγχρονο στόλο λεωφορείων αναμένεται να αποκτήσει το 2020 η Κύπρος. Σύμφωνα με το υπ. Μεταφορών, η
υποβολή προσφορών για τις
συμβάσεις ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ λήγει στις 25
Οκτωβρίου. Στόχος είναι οι νέες
συγκοινωνίες να μπορούν να
λειτουργήσουν στις 6 Ιουλίου.
Στο νέο στόλο θα περιλαμβάνονται και υβριδικά ή ηλεκτρικά
λεωφορεία. Σελ.5

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των FLORIAN HENSE*

Η αποστολή της Κρ. Λαγκάρντ και οι πολλές φωνές μέσα στην ΕΚΤ
Τα πρακτικά από τη συνεδρίαση
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), που πραγματοποιήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, αντικατοπτρίζουν το χάσμα απόψεων μεταξύ των υπευθύνων στη
χάραξη νομισματικής πολιτικής.
Προ τεσσάρων εβδομάδων, η ΕΚΤ
ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων
για τη στήριξη της Ευρωζώνης,
συμπεριλαμβανομένης της επανεκκίνησης του προγράμματος
αγοράς ομολόγων.
Οι απόψεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου διέφεραν
ως προς την αποτίμηση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην Ευρωζώνη,
την αποτελεσματικότητα των μέτρων της ΕΚΤ και την κλίμακά

τους. Ταυτόχρονα, όλοι συμφώνησαν ως προς την ανάγκη υιοθέτησης μιας πιο ενεργής δημοσιονομικής πολιτικής. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει ποικιλία
απόψεων.
Εντούτοις, σε αυτή τη φάση η
ΕΚΤ θα πρέπει να είναι προσεκτική. Για να είναι αποτελεσματική η νομισματική πολιτική στην
Ευρωζώνη, η νέα επικεφαλής,
Κριστίν Λαγκάρντ, θα πρέπει να
χαμηλώσει τους τόνους και να
γεφυρώσει το χάσμα απόψεων
όταν θα αναλάβει επίσημα τα
ηνία από τον Νοέμβριο. Είναι
απαραίτητο να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις, αλλά εξίσου
σημαντική είναι η υιοθέτηση
μιας κοινής στάσης. Ωστόσο η

ΕΚΤ δεν έχει μιλήσει τελευταία
με μια φωνή. Η διχογνωμία μεταξύ των υψηλόβαθμων αξιωματούχων έχει γίνει σήμερα πιο αισθητή από πριν εξαιτίας των μέτρων στήριξης που ελήφθησαν
στην τελευταία συνεδρίαση. Ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εξέφρασαν πιο έντονα
και δημόσια τη διαφωνία τους.
Ενα μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου παραιτήθηκε λίγες ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου επειδή δεν συμφωνούσε με την επανεκκίνηση του
προγράμματος αγοράς ομολόγων.
Την περασμένη εβδομάδα, μια
ομάδα πρώην υψηλόβαθμων
αξιωματούχων της ΕΚΤ και κεντρικών τραπεζιτών της Ευρωζώ-

νης δημοσίευσαν από κοινού
μια επιστολή όπου εκφράζουν
την πλήρη αντίθεσή τους με την
τρέχουσα νομισματική πολιτική
της ΕΚΤ – κάτι τέτοιο γίνονταν
σπάνια στο παρελθόν. Σύμφωνα
με έκθεση που διέρρευσε στον
Τύπο, η επιτροπή νομισματικής
πολιτικής –η οποία απαρτίζεται
από προσωπικό της ΕΚΤ και τους
κεντρικούς τραπεζίτες των κρατών-μελών– δεν ήταν απολύτως
σύμφωνη με τις νέες αγορές ομολόγων, καταδεικνύοντας το μέγεθος της διχογνωμίας. Το γεγονός ότι εκφράζονται τόσο έντονα
οι διαφορετικές απόψεις για τον
χειρισμό της νομισματικής πολιτικής μπορεί να βλάψει την
αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση διακυβεύονται πολλά.
Η ΕΚΤ παραμένει η ισχυρή
ασπίδα προστασίας του χρηματοπιστωτικού κλάδου στην Ευρωζώνη. Για να κάνει τη δουλειά
της όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά σε ένα δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον,
πρέπει να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα σε ό,τι αφορά την πορεία
της νομισματικής πολιτικής. Το
πιο δύσκολο εγχείρημα για την
Κριστίν Λαγκάρντ, μόλις αναλάβει
καθήκοντα προέδρου στην ΕΚΤ,
θα είναι να γεφυρώσει αυτό το
χάσμα.

* Ο κ. Florian Hense είναι
οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Το passport story και
η ανάπτυξη για τους Κυπρίους
Συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα
στην κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών νέο τροποποιητικό νομοσχέδιο για περαιτέρω φοροαπαλλαγές
σε στελέχη διεθνών ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον
τόπο μας. Αλλά καμία κουβέντα για
τον κύπριο εργαζόμενο, τον κύπριο
επιχειρηματία. Αυτόν που σήκωσε και
σηκώνει το βάρος της ανάπτυξης. Ως
αποτέλεσμα της κρίσης, αλλά κυρίως
της διαχείρισής της, παρατηρούμε
μια έξαρση σε αυτό που ονομάζεται
σχετική φτώχεια. Γινόμαστε μάρτυρες
ολοένα και πιο ακραίων περιστατικών
πραγματικής ανέχειας όσο ποτέ άλλοτε
στο πρόσφατο παρελθόν. Βλέπουμε
άστεγους για πρώτη φορά και διαμαρτυρίες για τη στέγαση κυπρίων. Παρατηρούμε έντονες οικονομικές αντιθέσεις που προκαλούν την κοινωνία.
Ενώ η αδυναμία των θεσμών του Κράτους να παρέχουν αρωγή οδηγεί σε
τραγικές καταστάσεις κάθε τρεις και
λίγο. Επικεντρωθήκαμε σχεδόν μονοθεματικά στην άμεση προσέλκυση
συγκεκριμένης ομάδας ξένων επενδυτών, μέσα κυρίως από την πώληση
διαβατηρίων ή αδειών μόνιμης παραμονής, τροφοδοτώντας μια ξέφρενη
όσο και άτακτη ανάπτυξη στον τομέα
των ακινήτων. Σε σημείο που ακόμη
και η Ε.Ε. μας έκανε συστάσεις, τη
στιγμή που τα σχετικά στοιχεία προειδοποιούν για το πρόσκαιρο αυτού
του είδους ανάπτυξης. Πριν από λίγο
καιρό ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών
μας αποκάλυψε ότι εισέρρευσαν στην
οικονομία μας περίπου 1 δισ. το χρόνο
από το 2013, από τα διαβατήρια. Ποσό
που είναι σχεδόν διπλάσιο της ανάπτυξης του ΑΕΠ μας κατά μέσο όρο
την περίοδο. Αυτό σημαίνει πως το
περιβόητο «success story» δεν είναι
τίποτα άλλο παρά ένα «passport story».
Και ας μη παρεξηγηθώ. Είμαι κατηγορηματικά υπέρ της ανάπτυξης. Αλλά
ανάπτυξη ως μέτρο διάχυσης πλούτου
στην κοινωνία και δημιουργίας συνθηκών κοινωνικής ευημερίας και προόδου. Αλλιώς η ανάπτυξη ως σύνθημα
με κάθε κόστος, ή ακόμη χειρότερα
ως αποκλειστικό προνόμιο των λίγων
που τυγχάνει να είναι σήμερα πολιτικά
ευνοούμενοι είναι επιζήμια. Το είχαμε
πει και το 2012-2013. Απαιτείται στήριξη του κύπριου επιχειρηματία, του
κύπριου επιστήμονα, του κύπριου μισθωτού, της κοινωνίας γενικότερα.
Και είναι εντονότερη αυτή η ανάγκη
σήμερα. Είμαστε μικρή κοινωνία και
με πραγματικό κίνδυνο αφανισμού,
ιδιαίτερα με τα όσα επισυμβαίνουν
στην περιοχή μας. Δεν έχουμε την
πολυτέλεια να χάνουμε επιστήμονες.
Να χάνουμε τους νέους μας, στο εξωτερικό. Και ας αντιληφθούν επιτέλους

οι κυβερνώντες ότι η πολυδιαφημιζόμενη μείωση της ανεργίας μέσα από
τον εκπατρισμό των ανέργων ή την
χαμηλής έντασης απασχόλησης δεν
πείθει. Τους το αποδείξαμε με συγκεκριμένα στοιχεία, αριθμούς και γραφήματα. Σήμερα, δυστυχώς, ο κύπριος
επιχειρηματίας υπόκειται σε σχεδόν
τριπλάσιο φορολογικό συντελεστή
από τον αλλοδαπό αντίστοιχό του,
που έχει βάση του την Κύπρο. Επιπλέον
ο κύπριος επιχειρηματίας δεν έχει την
ίδια πρόσβαση σε ξένο προσωπικό.
Αυτό σημαίνει ότι στον τόπο του ο
κύπριος επιχειρηματίας είναι σε συγκριτικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα,
ειδικά όταν επιχειρεί διεθνώς. Το ίδιο
συμβαίνει με τη στέγαση. Όπου η μονοθεματική μας ανάπτυξη και ο προσανατολισμός της σε ξένους επενδυτές
καθιστά αδύνατη την προσιτή στέγαση
για πολλούς συμπολίτες μας. Και τώρα
ακούμε και για τεράστιες φορολογικές
ελαφρύνσεις σε στελέχη διεθνών ιδιωτικών εταιρειών – όπου στις πλείστες
των περιπτώσεων δεν έχουν περισσότερα προσόντα ή/και ικανότητες
από τους κύπριους αντιστοίχους τους.
Την ίδια στιγμή βομβαρδιζόμαστε από
δημοσιεύματα για πολιτικά συνδεδεμένα πρόσωπα με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στην προσέλκυση αυτής της ομάδας ξένων επενδυτών. Και εύλογα αναρωτιέται ο πολίτης. Μήπως όλα αυτά τα κίνητρα
(που αναντίλεκτα επωμιζόμαστε είτε
μέσα από τη σχετική φτώχεια, είτε
μέσα από τους αυξημένους φόρους
που καλούμαστε να καταβάλουμε εκ
μέρους αυτών των ξένων επενδυτών),
παραμένουν άθικτα και μάλιστα αυξάνονται επειδή κάποια πολιτικά πρόσωπα έχουν ιδιαίτερα συμφέροντα;
Όλοι μας θέλουμε ανάπτυξη, ανάπτυξη
όμως για όλους, δίκαιη και με διαφάνεια. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μόνο με ισότιμη φορολογική μεταχείριση κυπρίων και αλλοδαπών επιχειρηματιών, ισότιμη φορολογική μεταχείριση κυπρίων και αλλοδαπών μισθωτών, αλλά και αλλαγή του σχεδίου
για τα «χρυσά διαβατήρια» ούτως ώστε
το μεγαλύτερο ποσό να χρησιμοποιηθεί
για τις ανάγκες εξισορρόπησης των
μέχρι σήμερα ανισοτήτων σε βάρος
των κυπρίων πολιτών. Όπως, για παράδειγμα, στήριξη σε σχέδια επανένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας
μέσα από την επανεκπαίδευσή τους
και επιδότησή τους, κίνητρα για εργοδότηση κυπρίων, επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών κυπρίων
και κοινωνική στέγαση.
* Ο Δρ. Πλατής είναι Διδάκτορας
Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου
του Cambridge και επικεφαλής του
Κινήματος Πολιτών «Μήνυμα Ελπίδας»

Εσπασαν 400 ρεκόρ
υψηλών θερμοκρασιών
Ο πλανήτης φλέγεται: κατά το περασμένο καλοκαίρι έσπασαν τουλάχιστον 400 ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στο βόρειο ημισφαίριο,
σύμφωνα με ανάλυση του κλιματολογικού Ινστιτούτου Berkeley
Earth, το οποίο μελέτησε τα θερμοκρασιακά αρχεία. Τα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας έσπασαν σε 29
κράτη κατά την περίοδο από 30
Μαΐου έως 30 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Το ένα τρίτο των
υψηλότερων θερμοκρασιών καταγράφηκε στη Γερμανία, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και η Ολλανδία.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού καταγράφηκαν 1.200 περιπτώσεις τοποθεσιών του βόρειου
ημισφαίριου που βίωσαν «τη θερμότερη ημέρα» της ιστορίας τους.
Τα δεδομένα που αναλύθηκαν περιελάμβαναν μετρήσεις από μετεωρολογικούς σταθμούς στο βόρειο
ημισφαίριο που διέθεταν τουλάχιστον 40 χρόνια παρατηρήσεων. Οι
καύσωνες στην Ευρώπη, τον Ιούνιο
και τον Ιούλιο, προκάλεσαν δραματική αύξηση των θερμοκρασιών,
καταρρίπτοντας περιφερειακά και
εθνικά ρεκόρ.
Η Γαλλία κατέγραψε την ύψιστη
θερμοκρασία όλων των εποχών (46
βαθμούς Κελσίου), ενώ Βρετανία,
Βέλγιο, Γερμανία, Λουξεμβούργο
και Ολλανδία ανέφεραν νέες υψηλότερες θερμοκρασίες.
«Κάποια ευρωπαϊκά κράτη διαθέτουν αρχεία μετεωρολογικών

παρατηρήσεων που χρονολογούνται πριν από 150 χρόνια. Παρ’ όλα
αυτά, και πάλι είδαμε θερμοκρασίες
χωρίς προηγούμενο», δήλωσε ο δρ
Ρόμπερτ Ροντ, επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου
Berkeley Earth. Στις ΗΠΑ έσπασαν
τουλάχιστον 30 ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, ενώ στην Ιαπωνία, όπου
έντεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους
κατά τις περιόδους καύσωνα, έσπασαν δέκα ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας. Η δραματική αύξηση
των θερμοκρασιών, επισημαίνει ο
δρ Ροντ, αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης τάσης της κλιματικής αλλαγής.
Ο Αμερικανός ερευνητής προσθέτει ότι, καθώς οι περίοδοι καύσωνα θα εντείνονται, θερμοκρασιακά ρεκόρ σίγουρα δεν πρόκειται
να καταγράφονται κάθε χρόνο σε
κάθε τοποθεσία, ωστόσο ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθίσταται πιθανότερο.

Ο θερμότερος Ιούλιος
Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας που καταγράφηκε
ποτέ σε ολόκληρη την υφήλιο. Παγκοσμίως ήταν θερμότερος κατά
0,04 βαθμούς Κελσίου. Ο προηγούμενος θερμότερος μήνας υπήρξε
ο Ιούλιος του 2016. Tέλος, διαπιστώθηκε ότι ο καύσωνας που έπληξε τη Γαλλία κατέστη πιθανός, κατά
δέκα έως 100 φορές, εξαιτίας της
ανθρώπινης δραστηριότητας.

Αυτή μάλιστα είναι στάση λεωφορείου. Και στέγαστρο έχει, και χώρο για να καθίσουν όσοι περιμένουν το λεωφορείο. Τι άλλο θέλετε πια!

Το φίδι από την τρύπα

Κατεδάφιση τώρα

Ο Μάτσης έχει αναλάβει να βγάλει το «φίδι από

Μάλλον τριτοκοσμικά τα κτήρια της υπηρεσίας

την τρύπα». Η τράπεζα που ηγείται είναι η μεγαλύτερη στο τόξο της «αντίδρασης», ενώ η τράπεζα Κύπρου «έχει γύρει πίσω». Κάθεται από
απόσταση και βλέπει την Ελληνική να αναμετράται με την συντεχνία που το 2017 δεν κατάφερε η ίδια να κερδίσει. Το σύστημα αξιολόγησης που θέλει να εισαγάγει η Ελληνική είναι ίδιο
με αυτό που ήθελε η Τράπεζα Κύπρου εξάλλου.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη των πραγμάτων.

αλλοδαπών και μετανάστευσης στη Λευκωσία.
Στην προκειμένη περίπτωση η ιδέα της ανακαίνισης δεν είναι αρκετή, αλλά μάλλον χρειάζεται
άμεση απομάκρυνση του προσωπικού και στη
συνέχεια κατεδάφιση. Πρόκειται πάντως για
ένα από τα τμήματα τα οποία περιμένουν στη
σειρά για μετακόμιση, μαζί με άλλα όπως για
παράδειγμα το τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων

••••
Τεχνολογικά προηγμένη
Η μία πλευρά καλεί την άλλη να έρθουν στο

τραπέζι του διαλόγου. Το τραπέζι το έχει η Ζέτα.
Την Πέμπτη έγινε μία προσπάθεια γεφύρωσης,
ωστόσο έγινε εξ αποστάσεως. Δεν βρέθηκαν
στο ίδιο τραπέζι ΕΤΥΚ, Ελληνική και Ζέτα, αλλά
στο τραπέζι του «τελεκόνφερενς».

••••
Αλλαξαν τα μεγέθη
Μόνο 600 υπάλληλοι ήταν αυτοί που πήγαν να

εργαστούν στην Ελληνική Τράπεζα την Παρασκευή. Ακούγονται λίγοι σε σχέση με τους
2.600 και πλέον υπαλλήλους, αλλά στην ουσία
ήταν τα 2/3 των υπαλλήλων της πριν ενάμιση
χρόνου Ελληνικής.

••••

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Υπεραξία Χρεογράφου
Υπεραξία χρεογράφου

καλείται η θετική διαφορά η οποία προκύπτει
από τη σύγκριση της τρέχουσας τιμής ενός επενδυτικού τίτλου (ομολόγου, αξιογράφου, ομολογίας, κ.ά.) που εκδίδεται από νομικό πρόσωπο (κυβέρνηση, εταιρία ή άλλο οργανισμό), σε σχέση με την αξία απόκτησής
του.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing, The Cyprus
Business School

στη Λευκωσία. Το που θα στεγαστούν παραμένει ερωτηματικό με την Τεχνική Επιτροπή να συνεχίζει να αναζητεί μεγάλα κτήρια για να στεγάσει υπηρεσίες της.

••••
Τα καλά να λέγονται
Σε αντίθεση με τα αρνητικά σχόλια για την κα-

τάσταση του κτηρίου, αξίζει να σχολιάσουμε θετικά και τον τρόπο που οι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν το κοινό. Ειδικά στο τμήμα έκδοσης αδειών
και διαβατηρίων. Είναι άξιο αναφοράς, πώς οι
άνθρωποι όχι μόνο καταφέρνουν να εργάζονται
και να εξυπηρετούν τον κόσμο σε αυτό το μουντό περιβάλλον, αλλά το κάνουν με όρεξη, χαμόγελο, ευγένεια και χιούμορ. Μπράβο τους. Αυτό
για όσους τοποθετούνται αφοριστικά και βάζουν στο ίδιο καζάνι όλους τους δημόσιους
υπαλλήλους.

••••
Ξέχασε τα αεροπλάνα
το Μεταφορών

Σημαντική, δεν λέμε η έκθεση στο εθνικό αρ-

χαιολογικό μουσείο της Ολλανδίας η οποία θα
φιλοξενήσει 300 αρχαιολογικά αριστουργήματα από τις εθνικές συλλογές της Κύπρου, και
σωστά η Υπουργός Μεταφορών και Έργων ήταν
εκεί για τα εγκαίνια. Από την άλλη όμως, οι εξελίξεις στις αερομεταφορές και τα δρομολόγια
τρέχουν, δρομολόγια κλείνουν, αλλά δεν βλέπουμε το υπουργείο στην πρώτη γραμμή για το
θέμα. Και είναι αυτό που επείγει.

Υψηλές εκπομπές ρύπων του κλάδου ειδών πολυτελείας
Μετά τον κλάδο των αερομεταφορών, ο οποίoς δέχεται κριτική για
το πόσο ρυπογόνoς είναι, ήρθε η
σειρά των ειδών πολυτελείας και
των οίκων μόδας. Ο ιδρυτής του
κολοσσού του κλάδου LVMH Moet
Hennessy Louis Vuitton, Μπερνάρ
Αρνό, άσκησε κριτική στη 16χρονη
ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή, Γκρέτα Τούνμπεργκ, επειδή
«αποθαρρύνει τους νέους», ενώ
και για τον ίδιο πιθανώς να έχει
αρνητική επιρροή η παρέμβασή
της. Και αυτό έχει να κάνει με το
ότι οι δραστηριότητές του εξαρτώνται από τους καταναλωτές και
ειδικά τους νεότερoυς που αγοράζoυν πολλά και μη αναγκαία προϊόντα, από σακίδια Christian Dior
για τη σέλα της μοτοσικλέτας έως
πανάκριβα κραγιόν της σειράς,
που υπογράφει η Ριάννα. Εάν, λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι ανησυχούν
για την οικολογική καταστροφή
και ταυτόχρονα θεωρούν ότι με
τις αγορές τους συμβάλλουν σε
αυτήν, αυτό δεν αποτελεί καλή
εξέλιξη για τον κλάδο ειδών πολυτελείας.

Ρύποι
Ο τομέας ένδυσης και υπόδησης
με τις δραστηριότητές του, μέρος
των οποίων είναι εκείνες των ειδών
πολυτελείας και των οίκων υψηλής
ραπτικής, ευθύνεται για το 8% των
παγκοσμίων εκπομπών ρύπων,
σύμφωνα με την εταιρεία περιβαλλοντικής συμβουλευτικής Quantis.
Το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «Ελεν
Μακάρθουρ» εκτιμά ότι η κλω-

Oι οίκοι πολυτελείας δυσκολεύονται να περιορίσουν τις εκπομπές

ρύπων, καθώς η ζήτηση ειδικά από την Κίνα εκτινάσσεται και για να
ικανοποιηθεί, απαιτεί περισσότερους φυσικούς πόρους.
στοϋφαντουργία δημιούργησε περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου
το 2015 από όσα συνολικά ο κλάδος
της ναυτιλίας μαζί με τις αερομεταφορές παγκοσμίως. Αρα έχει
πολλούς λόγους η Γκρέτα Τούνμπεργκ να εξοργίζεται. Πάντως, δεν
είναι ιδιαίτερα εύκολο να εντοπίσει
κανείς αξιόπιστα δεδομένα για την
περιβαλλοντική επίδραση της ένδυσης και υπόδησης. Ωστόσο, έγινε
μία απόπειρα από το φόρουμ Global
Fashion Agenda, τη Συμμαχία για
τη Βιώσιμη Ενδυση και την εταιρεία
συμβούλων Boston Consulting
Group, και μαζί δημιούργησαν

έναν πίνακα όπου καταγράφονται
oι επιδόσεις με κριτήριο την επίδραση στο περιβάλλον, όπως το
πόσο οικολογικά έξυπνος είναι ο
σχεδιασμός των προϊόντων, ο βαθμός χρήσης πρώτων υλών και οι
διαδικασίες επεξεργασίας που ακολουθούνται. Το να εξασφαλίσει κανείς μία βαθμολογία 100 μονάδων
θα σημάνει πλήρη σεβασμό του
περιβάλλοντος, αλλά καμία εταιρεία
δεν την προσεγγίζει. Συνολικά, η
ένδυση έφθασε τις 42 μονάδες,
ενώ ειδικά οι μεγάλοι οίκοι μόδας
και ειδών πολυτελείας κατόρθωσαν
κάτι καλύτερο στις 54 μονάδες.

Κατόπιν τούτων, δεν έχει και πολλούς λόγους να πανηγυρίζει ο κλάδος εν συνόλω, αλλά τουλάχιστον
φαίνεται πως οι μεγάλοι παίκτες,
όπως η LVMH και η Κering (όπου
ανήκει και η Gucci μεταξύ πολλών
άλλων) και η Richemont (όπου ανήκει και η Cartier) έχουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα στο να μετριάσουν τον οικολογικό τους αντίκτυπο. Ο οποίος δεν παύει να είναι
σοβαρός, διότι η ζήτηση ειδικά
από την Κίνα εκτινάσσεται, και
για να ικανοποιηθεί απαιτεί περισσότερους φυσικούς πόρους.
Η εξασφάλιση και η επεξεργασία
τους προκαλούν σφοδρή ζημιά στο
περιβάλλον – ένας από τους πόρους
αυτούς είναι το μετάξι. Οι δε καταναλωτές έχουν επίσης κακές συνήθειες, όπως το ότι πολύ γρήγορα
από το ένα προϊόν θα περάσουν
στο αμέσως επόμενο, όπως και πολλές εταιρείες, δημιουργώντας σκουπίδια. Μάλιστα, πριν από λίγα χρόνια είχε δεχθεί έντονη κριτική η
βρετανική Burberry Group, η οποία
κατέστρεφε όσα απούλητα είδη
είχε για να μην πουληθούν σε χαμηλότερη τιμή. Τέλος, η Louis Vuitton έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους,
αν και έχει κάποιες καλές επιδόσεις.
Οπως λένε οι αναλυτές της Morgan
Stanley, όσο περισσότερο κάνει η
ίδια η εταιρεία την παραγωγή και
δεν την αναθέτει σε τρίτους, τόσο
περισσότερο εκπληρώνει στόχους
που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα, τα εργατικά δικαιώματα κ.λπ.
BLOOMBERG

#EconCyprusSummit

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

John Peet

Nicos Anastasiades

Klaus Regling

Wess Mitchell

David Harris

Political and Brexit editor
The Economist

President
Cyprus

Managing director
European Stability
Mechanism (ESM)

Former US assistant
secretary of state
for European
and Eurasian affairs

Chief executive officer
American Jewish
Committee (AJC), USA

Nikos
Christodoulides

Harris Georgiades

Yiorgos
Lakkotrypis

Savvas Angelides

Gikas Hardouvelis

Minister of defence
Cyprus

Former minister of ﬁnance
Greece

Minister of foreign affairs
Cyprus

Minister of ﬁnance
Cyprus

Minister of energy,
commerce and industry
Cyprus

Elias Kassis

Evgenios Evgeniou

Don Bagley

Yiannos Trisokkas

Judith G. Garber

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

CEO, PwC Cyprus

Vice-president, exploration
and new ventures, Europe,
Russia, Caspian, MENA,
ExxonMobil International

Managing partner
Henley & Partners Cyprus

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

NOVEMBER 4TH - 5TH 2019

In collaboration with:

Hilton Park Nicosia
The Economist Events for Greece,
Cyprus, Malta and southeast Europe

www.hazliseconomist.com

@The Economist SE Europe Events

Platinum sponsor:

Bronze sponsor:

@Economist_SEUR

Premium gold sponsor:

Communication sponsor:

Contributors:

Premium energy sponsor:

www.cyprus2019.economist.com
The Economist SE Europe Events

Gold sponsors:

The Economist SE Europe Events

Silver sponsors:

Airline carrier:

Logistics supplier:

Supported by:

4

l

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

O ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ «Κ»

Το Brexit δεν επηρεάζει ούτε τις βάσεις
ούτε τις σχέσεις μας με την Κύπρο
Το διεθνώς αποδεκτό μοντέλο της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα είναι προς το παρόν η μόνη επιλογή στο τραπέζι λέει ο Κρίστοφερ Πίντσερ
Συνέντευξη στην
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Υψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι
να προετοιμαστεί για το Brexit στις
31 Οκτωβρίου με ή χωρίς συμφωνία»,
λέει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
Βρετανός υπουργός για την Ευρώπη
και Αμερική Κρίστοφερ Πίντσερ ξεκαθαρίζοντας πως η βρετανική κυβέρνηση θα προτιμούσε αφενός να
αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή
Ένωση με συμφωνία, αλλά αφετέρου
είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα. Απαντά και για το τι θα
γίνει με τα δίδακτρα των βρετανικών
πανεπιστημίων για τους φοιτητές
κρατών μελών της Ε.Ε. «Με συμφωνία
ή χωρίς, οι φοιτητές από την Ε.Ε. που
αρχίζουν τα προγράμματα σπουδών
τους αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά
(2019/20) ή την επόμενη (2020/21)
θα έχουν εγγυημένο home fee status
(μειωμένα ή δωρεάν -στην περίπτωση
της Σκωτίας- δίδακτρα) και δυνατότητα χρηματοδότησης για τη διάρκεια
των σπουδών τους» αναφέρει χαρακτηριστικά υπογραμμίζοντας ότι το
Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να διατηρήσει στενούς δεσμούς με την Ε.Ε.
σε σειρά τομέων, περιλαμβανομένης
της Παιδείας. Ο Βρετανός υπουργός
υπογραμμίζει πως το Brexit δεν θα
αλλάξει την ισχυρή διμερή σχέση
μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και
της Κύπρου. Καταδικάζει τις τουρκικές
γεωτρήσεις στο αδειοδοτημένο οικόπεδο 7 και υπογραμμίζει πως προς
το παρόν η διζωνική δικοινοτική
ομοσπονδία με πολιτική ισότητα
είναι η μόνη επιλογή στο τραπέζι.
-Η Ε.Ε. ανέφερε πως η βρετανική
κυβέρνηση θα φέρει ολόκληρη
την ευθύνη στο ενδεχόμενο που
δεν υπάρξει συμφωνία στο Brexit.
Είστε έτοιμοι για έξοδο από την
Ε.Ε. χωρίς συμφωνία, ή θα φέρετε
αναθεωρημένη πρόταση τις επόμενες μέρες;

Αποχωρούμε από την ΕΕ, δεν φεύγουμε από την Ευρώπη λέει ο Βρετανός υπουργός για την Ευρώπη και Αμερική Κρίστοφερ Πίντσερ σε συνέντευξή του στην «Κ».
-Ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου
είναι να προετοιμαστεί για το Brexit
στις 31 Οκτωβρίου με ή χωρίς συμφωνία. Θα προτιμούσαμε να αποχωρήσουμε με συμφωνία και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά
και αποφασιστικά προς αυτή την
κατεύθυνση, προετοιμαζόμενοι
όμως για όλα τα ενδεχόμενα. Είμαστε
καλύτερα προετοιμασμένοι από όσο
νομίζουν οι περισσότεροι και επιταχύναμε τις διαδικασίες για το Brexit ώστε να είμαστε έτοιμοι. Ο Πρωθυπουργός του ΗΒ και ο Ιρλανδός
ομόλογός του είχαν μια λεπτομερή
και εποικοδομητική συζήτηση στις
10 Οκτωβρίου. Και οι δύο εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η συμφωνία είναι προς όφελος όλων. Συμ-








Το μελλοντικό πλαίσιο
της σχέσης ΗΒ - ΕΕ καθορίζεται στην Πολιτική
Διακήρυξη η οποία
δημοσιεύτηκε στις 25
Νοεμβρίου 2018 και
προνοεί ότι το Ηνωμένο
Βασίλειο επιθυμεί να
διατηρήσει στενούς δεσμούς με την ΕΕ σε σειρά τομέων, περιλαμβανομένης της Παιδείας.

φώνησαν ότι μια πορεία προς την
κατεύθυνση μιας συμφωνίας είναι
πιθανή.
-Οι φοιτητές κρατών μελών της
Ε.Ε. δεν θα επωμιστούν οποιοδήποτε πρόστιμο αυτό τον χρόνο. Τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια;
Υπάρχει πλάνο για τους φοιτητές
που θέλουν να ξεκινήσουν τις
σπουδές τους μετά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021;
-Με συμφωνία ή χωρίς, οι φοιτητές από την Ε.Ε. που αρχίζουν τα
προγράμματα σπουδών τους αυτή
την ακαδημαϊκή χρονιά (2019/20)
ή την επόμενη (2020/21) θα έχουν
εγγυημένο home fee status (μειωμένα ή δωρεάν -στην περίπτωση
της Σκωτίας- δίδακτρα) και δυνατότητα χρηματοδότησης για τη

διάρκεια των σπουδών τους. Το μελλοντικό πλαίσιο της σχέσης ΗΒ –
Ε.Ε. καθορίζεται στην Πολιτική Διακήρυξη η οποία δημοσιεύτηκε στις
25 Νοεμβρίου 2018 και προνοεί ότι
το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να
διατηρήσει στενούς δεσμούς με την
Ε.Ε. σε σειρά τομέων, περιλαμβανομένης της Παιδείας. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι αποχωρούμε από την Ε.Ε., δεν φεύγουμε
από την Ευρώπη. Τα βρετανικά πανεπιστήμια ευημερούν βασισμένα
στην ποικιλομορφία τους ως παγκόσμιοι οργανισμοί. Αποτελεί παράσημο για το παγκοσμίου επιπέδου
ανώτερο εκπαιδευτικό μας σύστημα
το γεγονός ότι τόσοι πολλοί φοιτητές
από το εξωτερικό επιλέγουν το ΗΒ
ως προορισμό των σπουδών τους.

Σύμφωνα με έκθεση που κυκλοφόρησε αυτή τη βδομάδα, η Κύπρος
είναι η 10η σημαντικότερη πηγή
διεθνών φοιτητών στο ΗΒ. Επιθυμούμε οι Κύπριοι να συνεχίσουν να
επιλέγουν το ΗΒ για την ανώτερη
εκπαίδευσή τους.
-Τόσο το Brexit όσο και η μετά
το Brexit εποχή, έχει αυξήσει
την ανασφάλεια στην Κύπρο.
Με ποιο τρόπο θα επηρεαστούν
οι σχέσεις των δύο χωρών;
-Αντιλαμβάνομαι ότι το Brexit
προκαλεί κάποια αβεβαιότητα. Αυτός
είναι ένας από τους λόγους που θα
θέλαμε να δούμε το ΗΒ να αποχωρεί
από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου με
μία συμφωνία. Θέλω όμως να είμαι
ξεκάθαρος: το Brexit δεν θα αλλάξει
την ισχυρή διμερή σχέση μεταξύ του
ΗΒ και της Κύπρου. Το ΗΒ και η Κύπρος έχουν κοινές αξίες και ισχυρούς
διαπροσωπικούς δεσμούς. Είμαστε
εμπορικοί εταίροι και μέλη της Κοινοπολιτείας και είμαστε βέβαιοι ότι
οι σχέσεις μας θα παραμείνουν ισχυρές και θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται μετά τις 31 Οκτωβρίου.
-Έχετε συζητήσει κάποια φόρμουλα για να διασφαλίσετε τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα
των πολιτών που μένουν ή εργάζονται στις Βάσεις;
-Η υπάρχουσα Συμφωνία Απόσυρσης περιλαμβάνει Πρωτόκολο
για τις Κυρίαρχες Βάσεις το οποίο
αποτελεί τη βάση για συνέχιση των
ισχυουσών ρυθμίσεων. Σε περίπτωση άτακτου Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει δεσμευμένο να
διατηρήσει την τρέχουσα κατάσταση στις Βάσεις στον μέγιστο δυνατό
βαθμό με σεβασμό στη Συνθήκη
Εγκαθίδρυσης, η οποία αποτελεί το
θεμέλιο των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σήμερα. Αποτελεί ισχυρή
μας πεποίθηση ότι αυτός είναι ο
καλύτερος τρόπος για να ελαχιστοποιηθεί η όποια αναστάτωση στην
Κύπρο και στις Βάσεις.

Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας εντός φθινοπώρου
-Το τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούζ επιχειρεί γεωτρήσεις στο
αδειοδοτημένο οικόπεδο 7. Ποια
είναι η θέση της βρετανικής κυβέρνησης για τις τουρκικές δραστηριότητες;
-Όπως συζήτησα με τον πρόεδρο
Αναστασιάδη και τον υπουργό Εξωτερικών Χριστοδουλίδη κατά τη
διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής
μου, διαφωνώ σφόδρα με τις τουρκικές γεωτρήσεις στα ύδατα γύρω
από την Κύπρο. Προτεραιότητά μας
παραμένει η αποσυμφόρηση της
κατάστασης. Εξακολουθούμε να
αναγνωρίζουμε το κυρίαρχο δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να
εκμεταλλεύεται τους υδρογονάνθρακες στην διεθνώς συμφωνημένη
ΑΟΖ της. Εξακολουθούμε επίσης να
θεωρούμε ύψιστης σημασίας μια
διαρκή λύση του Κυπριακού και καλούμε όλα τα μέρη να βρουν τρόπους
για ανάπτυξη των φυσικών πόρων
του νησιού, οι οποίοι θα είναι υποστηρικτικοί στη λύση και θα ωφελήσουν όλους τους Κύπριους.
-Υπάρχει ενδεχόμενο τριμερούς
διάσκεψης μεταξύ του γ.γ. των








Το Ην. Βασίλειο και η Κύπρος έχουν κοινές αξίες
και ισχυρούς διαπροσωπικούς δεσμούς. Είμαστε βέβαιοι ότι οι σχέσεις μας θα συνεχίσουν
να αναπτύσσονται και
μετά τις 31 Οκτωβρίου.
Ηνωμένων Εθνών και των δύο
ηγετών και στη συνέχεια άτυπη
πενταμερής με τις εγγυήτριες
δυνάμεις. Ποια θα είναι η στάση
της Βρετανίας;
-Χαιρετίζουμε τη θετική συνάντηση των ηγετών στις 9 Αυγούστου
και τις χωριστές συναντήσεις τους
με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ
στη Γενική Συνέλευση του οργανισμού. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα
παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο εντός του φθινοπώρου. Το ΗΒ παραμένει ισχυρός υποστηρικτής μιας

περιεκτικής, διαρκούς και δίκαιης
λύσης του Κυπριακού, βασισμένης
στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο της
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
με πολιτική ισότητα και δηλώνουμε
έτοιμοι να συνδράμουμε θετικά σε
οποιαδήποτε επερχόμενη κίνηση,
αν και όταν μας ζητηθεί.
-Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
υπογράμμισε πως σε μία πενταμερή όλες οι μορφές λύσης θα
πρέπει να είναι στο τραπέζι. Εσείς
θα επιμείνετε πως η μόνη αποδεκτή μορφή λύσης είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία;
-Το διεθνώς αποδεκτό μοντέλο
της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα είναι
προς το παρόν η μόνη επιλογή στο
τραπέζι. Και οι δύο Κύπριοι ηγέτες
παραμένουν προσηλωμένοι σε αυτό
το μοντέλο. Κατά την περίοδο πριν
αλλά και κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Κύπρο στο Κραν Μοντανά το 2017 επιτεύχθηκε σημαντική
πρόοδος. Τα μέρη ήρθαν πιο κοντά
από ποτέ στην επίτευξη συμφωνίας
και αναγνώρισαν τα τελευταία θέματα που χρειάζονται διαπραγμά-

τευση. Αυτά τα θέματα περιλαμβάνουν μερικά από τα δυσκολότερα
ζητήματα, όπως ο τρόπος με τον
οποίο η πολιτική ισότητα εκφράζεται
και οι μελλοντικές ρυθμίσεις για την
ασφάλεια της ενωμένης Κύπρου.
Ελπίζουμε ότι θα προκύψει ευκαιρία
στις επαφές του φθινοπώρου να κτίσουμε πάνω σε αυτή τη δουλειά και
να συζητήσουμε έναν αποδεκτό
τρόπο για να προχωρήσουμε με όλα
τα μέρη.
-Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά,
είπατε πως δεν έχετε καμία αντίρρηση να αποποιηθείτε τον
ρόλο σας ως εγγυήτρια δύναμη
στην Κύπρο, εάν οι δύο κοινότητες το ζητήσουν. Έχει αλλάξει
η θέση σας στο ενδιάμεσο;
-Η θέση μας δεν έχει αλλάξει.
Ήμασταν πάντα ξεκάθαροι ότι το
Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστηρίξει
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις στο θέμα
της ασφάλειας μπορούν να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές με τις υπόλοιπες εγγυήτριες δυνάμεις ώστε
να καταλήξουμε σε λύση του Κυπριακού.

Oπως συζήτησα με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον υπουργό Εξωτερικών

Χριστοδουλίδη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής μου, διαφωνώ
σφόδρα με τις τουρκικές γεωτρήσεις στα ύδατα γύρω από την Κύπρο, αναφέρει ο Κρίστοφερ Πίντσερ.
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Τον Ιούλιο το λίφτινγκ στις συγκοινωνίες
Συμβάσεις 70 εκατ. ευρώ για νέα λεωφορεία, ενδιαφέρον και από ξένες εταιρείες - Δεκαετούς διάρκειας με ισχύ έως το 2030
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Νέα στέγαστρα

Η συζήτηση για τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις διαχρονικές παθογένειες που τις χαρακτηρίζουν,
δεν είναι κάτι καινούργιο, όπως
καινούργιο δεν είναι και η ανάγκη
για την αναβάθμισή τους ώστε να
μπορούν να κερδίσουν περισσότερο κοινό. Το θέμα ήρθε ξανά στο
προσκήνιο με αφορμή την δαιδαλώδη εικόνα που παρουσιάζουν οι
δρόμοι της πρωτεύουσας με τα οδικά έργα να εκτελούνται ταυτόχρονα
σε πολλά κεντρικά σημεία, βραχυκυκλώνοντας την κυκλοφορίας κυρίως στις ώρες αιχμής, αφού πολλοί
απέδωσαν την κατάσταση στην

Η αποσυμφόρηση στους








Βάσει των προνοιών του
διαγωνισμού έχει δοθεί
αύξηση των διαδρομών
γύρω στο 22% περισσότερα χιλιόμετρα.
απουσία λειτουργικών δημόσιων
μεταφορών.
Πάντως, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, σύντομα θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις και ανακοινώσεις σχετικές με το θέμα. Ήδη
η διαδικασία προσφορών για τις
συμβάσεις ύψους 70 εκατομμυρίων
ευρώ είναι στην εκπνοή της, καθώς
η 25η Οκτωβρίου είναι η τελευταία
μέρα υποβολής προσφορών από
τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Ακολούθως, το Υπουργείο θα χρειαστεί
περίοδο δύο μηνών για να εξετάσει
τις υποβληθησόμενες προσφορές
και αναμένεται ότι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, θα ολοκληρώσει και την
διαδικασία της επιλογής, ενώ τον
Ιανουάριο αναμένονται να πέσουν

Οι υφιστάμενες συμβάσεις με τις ανάδοχες εταιρείες λήγουν 5 Ιουλίου. Μέχρι τότε οι εταιρείες που θα επιλεγούν θα
πρέπει να είναι έτοιμες, ώστε να πιάσουν δουλειά την ίδια μέρα.
οι υπογραφές. Στόχος είναι οι νέες
συγκοινωνίες να μπορούν να λειτουργήσουν στις 6 του Ιούλη, αμέσως μετά την λήξη των υφιστάμενων δεκαετών συμβάσεων με τις
ανάδοχες εταιρείες στις 5 Ιουλίου.
Η νέα συμφωνία θα είναι επίσης
δεκαετούς διάρκειας και θα έχει
ισχύ μέχρι το 2030.

Νέος στόλος
Από τις 6 Ιουλίου, τουλάχιστον
βάσει του προγραμματισμού, στους
δρόμους θα κυκλοφορούν νέα λεωφορεία, τα οποία θα σταματούν
σε νέες αναβαθμισμένες στάσεις
λεωφορείων, νέα στέγαστρα , σταθμούς μετεπιβίβασης ενώ θα λειτουργεί και σύστημα τηλεματικής

για καλύτερο συντονισμό του στόλου και ενημέρωση του επιβατικού
κοινού.
Μέρος των νέων υποδομών θα
αναλάβουν οι εταιρείες που θα επιλεγούν. Το μεγαλύτερο μέρος των
υποδομών θα αναλάβει ωστόσο το
Υπουργείο Μεταφορών. Η βασικότερη αλλαγή η οποία προνοείται
στη νέα σύμβαση, είναι η ανανέωση
του στόλου των λεωφορείων. Στους
όρους των προσφορών εισάγεται
ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου
των δημόσιων λεωφορείων, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τα δέκα
χρόνια.
Επιπλέον βάσει των περιορισμών που θέτει το Υπουργείο το
αρχαιότερο λεωφορείο του στόλου

των εταιρειών δεν θα πρέπει να
ξεπερνά τα 15 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των παλαιών
λεωφορείων, θα αποσύρονται. Οι
εταιρείες επίσης θα μπορούν να
εντάξουν στον στόλο τους πέραν
των συμβατικών λεωφορείων, υβριδικά και ηλεκτρικά. Ο αριθμός των
λεωφορείων θα φανεί στο πλάνο
το οποίο θα υποβάλουν οι εταιρείες
στις προσφορές τους.
Στην υποβολή των προσφορών
τους οι εταιρείες θα προκαθορίσουν
τα χιλιόμετρα τα οποία προτίθενται
να καλύψουν. Όπως αναφέρει στην
«Κ» ο γενικός διευθυντής του
Υπουργείου Μεταφορών Σταύρος
Μιχαήλ, οι εταιρείες έχουν στα χέρια τους τα στατιστικά στοιχεία

δρόμους των πόλεων είναι μόνο ένας από τους επιδιωκόμενους στόχους της αλλαγής. Με
τις νέες συμβάσεις ο στόχος
είναι επίσης να επεκταθεί το
δίκτυο εξυπηρέτησης των επιβατών, να αυξηθούν τα δρομολόγια, η συχνότητα και το ωράριο τους. Στους στόχους και η
ανάγκη μείωσης ρύπων, γι αυτό και προωθείται η αντικατάσταση μέρους του στόλου με
υβριδικά ή ηλεκτρικά λεωφορεία. Στο πλαίσιο των νέων
συμβάσεων αναμένεται να καθοριστεί διαφορετική ορθολογική τιμολογιακή πολιτική για
τα κόμιστρα και φυσικά να δημιουργηθούν οι σωστές υποδομές για χρήση του δικτύου
από τους επιβάτες, για παράδειγμα, στάσεις, στέγαστρα
και σταθμοί μετεπιβίβασης.

για τις διαδρομές όπως καλύπτονται
μέχρι σήμερα ενώ έχει δοθεί αύξηση των διαδρομών και αυξημένα
χιλιόμετρα γύρω στο 22% σε σχέση
με τα υφιστάμενα. Έχουν επίσης
στην κατοχή τους τα στατιστικά
για τα έσοδα των τελευταίων δέκα
χρόνων και όλα τα στοιχεία που
χρειάζονται για να ξέρουν ποια
στοιχεία θα χρησιμοποιήσουν και
τι προσφορά θα υποβάλουν.

Τι αλλάζει
Ο αριθμός των εταιρειών που
θα συμμετέχουν στη νέα εποχή
των δημόσιων συγκοινωνιών δεν
έχει αποφασιστεί, εξαρτάται από
τη μορφή και τον αριθμό των προσφορών που θα υποβληθούν. Ση-

μειώνεται δε ότι οι εταιρείες έχουν
το προνόμιο να υποβάλουν αίτηση
για να αναλάβουν δύο επαρχίες ή
μέχρι το 65% των συγκοινωνιών
της ελεύθερης Κύπρου, με τον περιορισμό ο συνδυασμός να αφορά
μόνο μία εκ των μεγάλων πόλεων,
Λευκωσία ή Λεμεσό.

Ξένο ενδιαφέρον
Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών οι όροι της σύμβασης και
το ύψος των 70 εκατομμυρίων, έχει
αποτελέσει δέλεαρ για αριθμό εταιρειών. Εκτιμάται ότι στους προσφοροδότες θα περιλαμβάνονται
οι υφιστάμενες ανάδοχες εταιρείες,
ενώ αναμένεται και ενδιαφέρον
από ξένες εταιρείες αλλά και προτάσεις για συνεργασία ξένων και
εγχώριων εταιρειών. Όπως σχολίασε ο κ. Μιχαήλ, ο μεγάλος ανταγωνισμός που προκύπτει σε επίπεδο υποβολής προσφορών, κυρίως
δε και από το εξωτερικό, οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι το προϋπολογισθέν ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ δεν θα ξεπεραστεί. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει
περιθώριο για το υπουργείο να δώσει περισσότερα χρήματα. Αυτό
φυσικά είναι κάτι το οποίο ελλοχεύει κινδύνους, η νέα σελίδα στις
συγκοινωνίες να καθυστερήσει να
έρθει. Αν για παράδειγμα οι προσφορές ανεβάσουν το κόστος της
αναβάθμισης πέραν των 70 εκατομμυρίων, είναι πιθανό να ακυρωθεί ο διαγωνισμός, όπως έγινε
και στην πρόσφατη διαδικασία διαγωνισμού για το κτήριο της Βουλής.
Οι εκτιμήσεις από πλευράς του
Υπουργείου είναι ότι έχουν γίνει
σωστοί υπολογισμοί και ότι θα υποβληθούν ικανοποιητικές προσφορές και ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Στις 23/10 η πρώτη διαδικτυακή δημοπρασία ακινήτων της BidX1
Η διεθνής proptech εταιρεία BidX1 ξεκίνησε πρόσφατα τις δραστηριότητές της στην Κύπρο λανσάροντας ένα νέο τρόπο
αγοραπωλησίας ακινήτων - Ο Προϊστάμενος Σύμβουλος της BidX1 Cyprus, Κρίτωνας Ονησιφόρου μιλάει στην Καθημερινή
–Πείτε μας με λίγα λόγια για την BidX1
και τι νέο φέρνει στον τομέα των ακινήτων;
–Η BidX1 είναι μια ιδιωτική διεθνής εταιρεία η οποία έχει αναπτύξει μία διαδικτυακή
πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορεί κάποιος
να αγοράσει και να πουλήσει ακίνητα μέσω
της μεθόδου της δημοπρασίας, παρέχοντας
διαφάνεια, αποδοτικότητα, εύρος αγοράς,
αξιοπιστία και προσβασιμότητα. Η μέθοδος
αγοραπωλησίας ακινήτων της BidX1 έχει
αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχής, φέρνοντας
επανάσταση στον τομέα των ακινήτων. Από
την ίδρυση της εταιρείας στην Ιρλανδία το
2011 μέχρι και σήμερα, η BidX1 έχει πετύχει
πώληση ακινήτων συνολικής αξίας €1,5
δισ., με ακίνητα αξίας περίπου €700 εκατομμυρίων να έχουν πωληθεί μέσω της ψηφιακής της πλατφόρμας τα τελευταία τρία
χρόνια.
–Αυτή η μέθοδος αγοραπωλησίας ακινήτων εποπτεύεται από κάποιο τοπικό
θεσμό;
–Ναι, η εταιρία ρυθμίζεται από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών στην
Κύπρο. Η BidX1 εποπτεύεται και στις υπόλοιπες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται,
την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη
Νότιο Αφρική και την Ισπανία.
–Πώς μπορεί το μοντέλο αυτό αγοραπωλησίας ακινήτων να εφαρμοστεί
στην Κύπρο;
–Βλέπουμε μεγάλες δυνατότητες στην
Κύπρο, μιας αγοράς με παρόμοιο νομικό
σύστημα όπως του Ηνωμένου Βασίλειου,
όπου η αγορά ακινήτων αποτελούσε πάντοτε
μία ελκυστική επένδυση και το ποσοστό
ιδιοκατοίκησης είναι ένα από τα υψηλότερα
στην Ευρώπη. Τα τελευταία τρία χρόνια, ο
τομέας των ακινήτων είχε μια ισχυρή ανάκαμψη και είχε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί
χάρη στα ιστορικά χαμηλά επιτόκια καθώς
και στα κίνητρα της κυβέρνησης. Η κυπριακή
αγορά είναι εξαιρετικά δυναμική, με σημαντικό αριθμό διεθνών επενδυτών αλλά
και τοπικούς αγοραστές και πωλητές. Στόχος
μας είναι να κάνουμε την αγοραπωλησία
ακινήτων όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, παρέχοντας μεγαλύτερη πρόσβαση,
ταχύτητα και –πάνω απ’ όλα– διαφάνεια.
–Τραπεζικοί και γνώστες του Real

Estate εκτιμούν πως η διάθεση ακινήτων
στην αγορά θα πρέπει να γίνεται με αργούς ρυθμούς, ώστε να μην πέσουν οι
τιμές των ακινήτων σε παγκύπρια βάση.
Πώς διασφαλίζετε πως δεν συμβάλετε
σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα.
–Η βάση δεδομένων που συλλέγουμε
όσο αφορά τα ακίνητα που διατίθενται προς
πώληση αλλά και αναλύοντας στοιχεία πώλησης ακινήτων από το Κτηματολόγιο, μας
δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πλήρη και
άμεση εικόνα της δυναμικής ζήτησης και
προσφοράς για κάθε είδος ακινήτου, σε
κάθε περιοχή. Μετά από ενδελεχή έρευνα
και ανάλυση των δεδομένων αυτών, καθορίζουμε το είδος, τον αριθμό και την τοποθεσία των ακινήτων που θα συμπεριλάβουμε
στη δημοπρασία μας ούτως ώστε να επιτύχουμε το πιο αποδοτικό αποτέλεσμα για
κάθε πώληση και να διασφαλίσουμε ότι δεν
προκαλείται υπερπροσφορά σε συγκεκριμένες περιοχές. Με βάση την εμπειρία μας
σε διάφορες αγορές, υπάρχει πάντοτε ζήτηση
για «καλά» ακίνητα, και δεν υπήρξε ποτέ
περίπτωση όπου αυτή η πλατφόρμα να έχει
προκαλέσει μείωση των τιμών της αγοράς.

τοποιηθεί τη Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου, και
ο κατάλογος θα περιλαμβάνει 62 παρτίδες
ακινήτων. Ως ψηφιακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας ακινήτων, πελάτες μας είναι ιδιώτες, κυβερνητικές αρχές, φιλανθρωπικά
ιδρύματα, διαχειριστές αφερεγγυότητας,
φορείς κοινωνικής κατοικίας, διαχειριστές
ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων και επαγγελματίες ανάπτυξης γης. Μάλιστα, ιδιοκτήτες μεγάλων ακινήτων εμπιστεύονται
την πλατφόρμα μας χάρη στην αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια που τους
παρέχει.

–Πότε είναι η πρώτη σας δημοπρασία
και ποιοι είναι οι πελάτες σας;
–Η πρώτη μας δημοπρασία θα πραγμα-

–Τι είδους ακίνητα περιλαμβάνει ο
κατάλογος για τη δημοπρασία της 23ης
Οκτωβρίου;








Η εταιρεία έχει αναπτύξει
μία διαδικτυακή πλατφόρμα
μέσω της οποίας μπορεί
κάποιος να αγοράσει και
να πουλήσει ακίνητα μέσω
της μεθόδου της δημοπρασίας

–Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό οικιστικών
και εμπορικών ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επενδυτικών ευκαιριών
με άμεσο εισόδημα για τους αγοραστές. Οι
62 παρτίδες ακινήτων που βρίσκονται στο
κέντρο και στα προάστια της Πάφου, Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού, περιλαμβάνουν διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες,
καταστήματα, γραφεία και εμπορικά ακίνητα
και οικιστικά και εμπορικά οικόπεδα, με
επιφυλασσόμενες τιμές που κυμαίνονται
από 30.000 έως και 1.600.000 ευρώ. Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες
ακινήτων από ιδιωτικές κατοικίες μέχρι εμπορικά ακίνητα υψηλής αξίας. Το ευρύ
φάσμα παρουσιάζει ευκαιρίες για επένδυση
με άμεσο εισόδημα από οικιστικά ακίνητα
και οικόπεδα με δυνατότητες ανάπτυξης.
–Πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει
στη δημοπρασία και τι πρέπει να γνωρίζουν ενδιαφερόμενοι σχετικά με τη
διαδικασία;
–Όποιος επιθυμεί να πλειοδοτήσει σε
ένα ακίνητο θα πρέπει να εγγραφεί στην
ιστοσελίδα μας, παρέχοντας στοιχεία ταυτότητας, αποδεικτικό διεύθυνσης, και να
καταβάλει μια μικρή προκαταβολή σε σχέση
με την επιφυλασσόμενη τιμή του ακινήτου,
η οποία θα κρατηθεί μόνο εάν ο πλειοδότης

είναι ο επιτυχών αγοραστής τη μέρα της
δημοπρασίας, ενώ θα γίνει 100% επιστροφή
στους μη επιτυχόντες πλειοδότες. Όλα τα
έγγραφα των ακινήτων είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα της BidX1 (www.bidx1.com)
πριν από την πώληση. Η ομάδα της BidX1
στην Κύπρο με εμπειρία στον τομέα και
γνώση της αγοράς βρίσκεται στη διάθεση
των ενδιαφερομένων για να παρέχει υποστήριξη κατά την εγγραφή, να απαντήσει
σε ερωτήσεις για συγκεκριμένα ακίνητα
και να διοργανώσει ανοικτές επισκέψεις.
Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή οπουδήποτε στον κόσμο,
και προσφέρει την ευκαιρία στον αγοραστή
να εγγραφεί και να πλειοδοτήσει από όπου
κι αν βρίσκεται. Τη μέρα της δημοπρασίας,
η υποβολή προσφορών ξεκινά από την αναφερθείσα επιφυλασσόμενη τιμή. Κάθε προσφορά καταχωρείται και εμφανίζεται σε
πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα. Οι πλειοδότες εμφανίζονται με τον αριθμό τους
και όχι με το όνομά τους ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Οι επιτυχόντες
αγοραστές είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την αγορά, δηλαδή να μεταφέρουν
ολόκληρο το ποσό στον δικηγόρο του πωλητή εντός έξι με επτά εβδομάδων, όμως
η ακριβής μέρα ολοκλήρωσης της πώλησης
για κάθε ακίνητο αναγράφεται στο αγοραπωλητήριο έγγραφο, το οποίο είναι διαθέσιμο
στα νομικά έγγραφα του κάθε ακινήτου
στην ιστοσελίδα μας.
–Τι γίνεται σε περιπτώσεις που κάποιος επιτυχών πλειοδότης δεν εξασφαλίσει δανειοδότηση από τραπεζικό ίδρυμα;
–Σε αντίθεση με τη διαδικασία ιδιωτικής
συμφωνίας, η πώληση των ακινήτων δεν
υπόκειται σε «συμφωνία», «χρηματοδότηση»
ή «επιθεώρηση». Όταν ένα ακίνητο πωληθεί
μέσω της πλατφόρμας, διαμορφώνεται ένα
νομικό δεσμευτικό συμβόλαιο με βάση το
οποίο ο επιτυχών πλειοδότης είναι νομικά
δεσμευμένος να ολοκληρώσει την αγορά
εντός έξι με επτά εβδομάδων (ή εντός του
χρονικού περιθωρίου που αναφέρει το συμβόλαιο). Γι’ αυτό τον λόγο συμβουλεύουμε
ενδιαφερόμενους αγοραστές όπως μελετήσουν και κατανοήσουν όλα τα νομικά έγγραφα, όπως επίσης και τους όρους και κανονισμούς πριν από τη συμμετοχή τους στη
δημοπρασία.
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«Powergame» στα εργασιακά των τραπεζών
ΕΤΥΚ, ΣΕΚ και ΠΕΟ έδειξαν τα δόντια τους σε τραπεζικά ιδρύματα και έχουν ήδη κερδίσει τρεις μάχες
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τα χρήματα

Ο πόλεμος για τα εργασιακά των
νυν και πρώην τραπεζών, αλλά και
για ιδρύματα που είναι συναφή με
τραπεζικές εργασίες ξεκίνησε. Και
οι εργαζόμενοι μπορεί να μην έχουν
κερδίσει ακόμα τον πόλεμο, αλλά
σίγουρα έχουν κερδίσει τρεις μάχες.
Το κλίμα είχε δυναμιτιστεί από τα
τέλη του 2018, όταν είχαν εκπνεύσει οι πλείστες συλλογικές συμβάσεις που είχαν υπογραφεί μεταξύ
Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων
Κύπρου αλλά και συντεχνιών με
τις τράπεζες και δεν ανανεώθηκαν
για το 2019. Την ίδια ώρα όμως,
ΑΤΑ και προσαυξήσεις από τα πλείστα ιδρύματα δεν είχαν δοθεί στους
τραπεζοϋπαλλήλους, γεγονός που
ΕΤΥΚ και συντεχνίες οδηγήθηκαν
στο Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα στην αρμόδια Υπουργό,
Ζέτα Αιμιλιανίδου για να επιλύσει
το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί.
Είχε δρομολογήσει λοιπόν για την
Πέμπτη η ΕΤΥΚ δίωρη στάση εργασίας στην JCC Payments, ενώ
για την Παρασκευή είχε δρομολο-

Οι τραπεζοϋπάλληλοι που








Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται εκτός της εξίσωσης στην κόντρα που
έχει ξεσπάσει.
γηθεί εικοσιτετράωρη στάση εργασίας στην Ελληνική. Η JCC αποφάσισε την Τετάρτη να παραχωρήσει την ΑΤΑ και τις προσαυξήσεις
στους εργαζόμενούς της για το
2019, και ως εκ τούτου η στάση
εργασίας ακυρώθηκε. Την Παρασκευή η ΕΤΥΚ, αλλά με τη στήριξη
των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ,

Η Ελληνική θα προχωρήσει εντός του μηνός με αυξήσεις στο προσωπικό της, μεγαλύτερες από ό,τι ζητά η ΕΤΥΚ και θα
καθιερώσει και κατώτατο μισθό 1.300 ευρώ.
πραγματοποίησε στάση εργασίας
στην Ελληνική, ενώ από τους συνολικά 2.650 υπαλλήλους, μόνο οι
600 παραβρέθηκαν για εργασία
στα γραφεία της τράπεζας. Τα καταστήματα παρέμειναν ανεξαιρέτως όλα κλειστά. Επιπρόσθετα, η
ΕΤΥΚ είχε ανοίξει μέτωπο και με
την ΚΕΔΙΠΕΣ και την Altamira.

Την Παρασκευή όμως «έριξε νερό
στο κρασί της» και έδωσε χρόνο
στον κρατικό Φορέα Διαχείρισης
Δανείων και την εταιρεία που διαχειρίζεται τα δάνειά της να μελετήσει τις εισηγήσεις μέχρι τα μέσα
Νοεμβρίου οπόταν και θα επανέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου.
Έτσι, αποφεύχθηκε η στάση ερ-

γασίας που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου.
Η ΣΕΚ και η ΠΕΟ είχαν όμως άλλη
άποψη. Και αυτό γιατί τα κλαδικά
συμβούλια των συντεχνιών ΠΕΟ
και ΣΕΚ σε έκτακτη κοινή συνεδρία
που έγινε την Παρασκευή, με αφορμή επιστολή της ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισαν ομόφωνα την πραγματοποί-

επέλεξαν να προχωρήσουν σε
στάση εργασίας στην Ελληνική
Τράπεζα την Παρασκευή, δεν
πληρώθηκαν την συγκεκριμένη ημέρα. Η ΕΤΥΚ έχει συγκεκριμένο ταμείο που μπορεί να
πληρώσει τους υπαλλήλους
που επιλέγουν να κάνουν στάση εργασίας στο πλευρό της
συντεχνίας, όμως δεν είναι σίγουρο κατά πόσο το ταμείο
μπορεί να πληρώνει μία και
μόνο ημέρα. Για να αποζημιωθεί ένας υπάλληλος από το
συγκεκριμένο ταμείο πρέπει
να συμπληρώσει τρεις ημέρες
στάσης εργασίας. Ερωτηματικό γεννάται πλέον, κατά πόσο
το ταμείο αυτό της ΕΤΥΚ έχει
χρήματα για να πληρώσει πάνω από 2.000 εργαζομένους
της τράπεζας. Όσο η Τράπεζα
είχε κάτω των 1.000 εργαζομένων, ήταν διαχειρίσιμο το
ποσό, ενώ επίσης ερωτήματα
γεννώνται τι θα γινόταν εάν
κάτι αντίστοιχο συνέβαινε
στην Τράπεζα Κύπρου που είναι ακόμα μεγαλύτερη. Όπως
και να έχει, μέχρι το τέλος του
έτους ΕΤΥΚ και Ελληνική, θα
κάνουν ένα «powergame»
διαρκείας.

Δευτέρα ανακοίνωσε δημοσίως
πως θα προχωρήσει εντός του μηνός με αυξήσεις στο προσωπικό
της, μεγαλύτερες από ότι ζητά η
ΕΤΥΚ και ότι θα καθιερώσει και
κατώτατο μισθό 1.300 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου διανύει μια περίοδο
«νηνεμίας» με την ΕΤΥΚ και όπως
διαρρέει η Τράπεζα δεν πρόκειται
να αλλάξει στο άμεσο μέλλον. Μην
ξεχνάμε πως υπάρχει ένα Σχέδιο
Εθελούσιας Αποχώρησης που βρίσκεται σε εφαρμογή, καθώς επίσης
οι συζητήσεις για ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης γίνονται σε
ένα καλό κλίμα.
Όλα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει δύο στρατόπεδα. Ένα
της Τράπεζας Κύπρου και το άλλο
της Ελληνικής που κατά πάσα πιθανότητα στο πλάι της θα έχει και
την AlphaBank Κύπρου. Οι πρώτες
πληροφορίες ήθελαν στο ίδιο στρατόπεδο να βρίσκεται και η Astrobank, όμως τραπεζικοί κύκλοι αναφέρουν πως η ηγεσία της Τράπεζας
και ειδικά με τη διαμόρφωση του
νέου της σχήματος να είναι ιδιαίτερα φιλικά προσκείμενη προς την
ηγεσία της ΕΤΥΚ.
Η κόντρα ΕΤΥΚ, ΣΕΚ και ΠΕΟ
με τις τράπεζες, πρώην τραπεζικά
ιδρύματα και διαχειριστές δανείων
φαίνεται πως θα κρατήσει μέχρι
και τα τέλη του έτους, αφού η εξίσωση είναι δύσκολη και επιζήμια
για όλες τις πλευρές.

Ερωτηματικό η Κεντρική
ηση της εικοσιτετράωρης απεργίας
τη συγκεκριμένη ημέρα.
Η Τράπεζα Κύπρου όμως είναι
εκτός της εξίσωσης της κόντρας
που έχει ξεσπάσει. Τη δεδομένη
στιγμή η μεγαλύτερη τράπεζα που
έχει να διαχειριστεί τα της συντεχνίας είναι η Ελληνική Τράπεζα,
μία τράπεζα η οποία την περασμένη

Μπορεί η Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου να μην έχει ανοίξει ακόμα
τα χαρτιά της, ωστόσο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη στάση που
θα κρατήσει. Ίσως είναι το μόνο
μέρος το οποίο έχει μείνει στην
αφάνεια και δεν έχει δείξει τις προθέσεις του, μέρος που έχει και αυτό
μέλη της ΕΤΥΚ στο δυναμικό του.

Ποιους κινδύνους βλέπει
το ΥΠΟΙΚ για την οικονομία
Το εγχώριο και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα
Επιμέλεια
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Ο Προϋπολογισμός του 2020 προβλέπει έσοδα ύψους 6,96 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με
αναθεωρημένα έσοδα ύψους 6,75
δισεκατομμυρίων ευρώ το 2019,
παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση
της τάξης του 3,1%. Από την άλλη,
το σύνολο των δαπανών προϋπολογίζονται στα 7,48 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 6,89
δισ. το 2019, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 8,7%
σε σχέση με τον προηγούμενο
χρόνο. Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι
προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό
περιβάλλον, ωστόσο από πλευράς
του εσωτερικού περιβάλλοντος,
αρνητικές επιπτώσεις μπορούν
να επέλθουν από δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον
της δικαιοσύνης. Τέτοιες είναι,
όπως περιγράφεται άλλωστε στην
ανάλυση κινδύνων του προϋπολογισμού 2020, από αποφάσεις
της Αρχής Εξυγίανσης των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και σε σχέση με αποφάσεις
της πολιτείας για αποκοπές στις
απολαβές των εργαζομένων και
συνταξιούχων του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Πρόσθετα, από το ψηλό ποσοστό των
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων,
από μία επιβράδυνση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας ή χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και από τις κρατικές
εγγυήσειςπου παραχωρήθηκαν
τα προηγούμενα χρόνια προς εταιρείες, κρατικούς οργανισμούς και
επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ωστόσο, στην ανάλυση κινδύνων που συνοδεύει τον προϋπολογισμό του 2020, αναφέρεται πως
το εγχώριο και κυρίως το διεθνές

Το οικονομικό περιβάλλον στις Η.Π.Α., Ε.Ε. και Ευρωζώνη εξακολουθεί να
είναι σχετικά ασταθές.
οικονομικό περιβάλλον συνεχίζει
να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Τονίζεται πως το οικονομικό
περιβάλλον στις Η.Π.Α., Ε.Ε. και
Ευρωζώνη εξακολουθεί να είναι
σχετικά ασταθές και σε ορισμένες
περιπτώσεις οι τάσεις επιβράδυνσης ή/και ύφεσης είναι προφανείς,
με συνακόλουθες επιπτώσεις στην
κυπριακή οικονομία. Επίσης, έχουν
ενταθεί οι τάσεις προστατευτισμού
στο διεθνές εμπόριο, ενώ τυχόν
άτακτη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. αναμένεται
να έχει αρνητικό αντίκτυπο, κυρίως
στην οικονομία του Ηνωμένου
Βασιλείου, που αποτελεί σημαντική
αγορά για την κυπριακή οικονομία.

Το δημόσιο χρέος
Βάσει της ανάλυσης κινδύνων
του Υπουργείου Οικονομικών για
τον προϋπολογισμό του 2020, το
δημόσιο χρέος αντιστοιχούσε σε
21,2 δισ. ευρώ στα τέλη 2018, σημειώνοντας αύξηση από 18,8 δισ.

ευρώ στα τέλη του 2017. Ο δείκτης
δημόσιου χρέους ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε
στο 102% από 96% στα τέλη του
προηγούμενου έτους, λόγω της
κυβερνητικής παρέμβασης για
σκοπούς διευκόλυνσης της πώλησης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).
Το μεγαλύτερο μερίδιο του δημόσιου χρέους αποτελούν τα επίσημα δάνεια σύμφωνα με την έκθεση, δηλαδή δάνεια από διεθνείς
οργανισμούς ιδιαίτερα τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας,
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και διακρατικά από τη
Ρωσική Ομοσπονδία, με συνολικό
ποσοστό 49% στο δημόσιο χρέος.
Τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία
αποτελούν τα κυβερνητικά ομόλογα εξωτερικού με συνολικό ποσοστό 28% στο δημόσιο χρέος. Η
μέση διάρκεια του χρέους ήταν
5,9 έτη, ενώ του εμπορεύσιμου
χρέους, δηλαδή των κυβερνητικών
τίτλων εξαιρουμένου των δανείων,

ήταν 4,4 έτη. Το χρέος σε κυμαινόμενα και σταθερά επιτόκια αποτελούσε το 37% και 63% του χρέους αντίστοιχα ενώ το χρέος σε
ξένο νόμισμα αποτελούσε το 3%
του
συνολικού
δημόσιου
χρέους.Κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2019, η Κυπριακή Δημοκρατία
εξέδωσε με επιτυχία τρία Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Ομόλογα
(ΕΜΟ-ΕΜΤΝ) διάρκειας 5, 15 και
30 ετών, με απώτερο σκοπό την
περαιτέρω επέκταση της καμπύλης
επιτοκίων, τη διαχείριση του κινδύνου αναχρηματοδότησης μέσω
της εξομάλυνσης του χρονοδιαγράμματος λήξεως χρέους και την
επέκταση της επενδυτικής βάσης.
Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου
Χρέους (ΓΔΔΧ) έχοντας υιοθετήσει
πενταετές σχέδιο δράσης για τη
διαχείριση του δημόσιου χρέους,
έχει αναγνωρίσει τις κύριες πηγές
λειτουργικών και άλλων κινδύνων,
όπως την ποιότητα δεδομένων
του ΓΔΔΧ, του ανθρώπινου σφάλματος και της απώλειας φήμης συνεπεία των διάφορων συναλλαγών
και έχει καθορίσει αριθμό μέτρων
για περιορισμό τους. Συγκεκριμένα,
όπως αναφέρεται στην έκθεση,
το ΓΔΔΧ προχώρησε στην υιοθέτηση ενός σύγχρονου λογισμικού
συστήματος για την διαχείριση
του δημόσιου χρέους, ενώ προς
το τέλος του 2018 υιοθέτησε το
νέο πιλοτικό σύστημα της Γραμματείας της Κοινοπολιτείας με το
όνομα «Meridian», η πλήρης λειτουργία του οποίου αναμένεται
να ολοκληρωθεί εντός του 2019.
Πρόσθετα έχει δημιουργηθεί σχετικό μητρώο καταγραφής και αξιολόγησης περιστατικών λειτουργικών κινδύνων ενώ έχει εκπονηθεί εγχειρίδιο εσωτερικών διαδικασιών στο οποίο αποτυπώνονται
με σαφήνεια και αξιοπιστία οι διαδικασίες που διέπουν τις λειτουργίες του ΓΔΔΧ.

Την Τρίτη ξεκινά η αποπληρωμή
της κρατικής βοήθειας στη ΣΚΤ
Την ερχόμενη Τρίτη η ΚΕΔΙΠΕΣ ξεκινά την αποπληρωμή της κρατικής
βοήθειας που είχε δοθεί στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα τον
Απρίλιο του 2018. Την Παρασκευή,
το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως η πρώτη αποπληρωμή
προς το κράτος θα που θα γίνει εντός του 2019 θα είναι στα 120 εκατ.
ευρώ. Συγκεκριμένα, στη βάση της
προόδου διαχείρισης των δανείων
και άλλων περιουσιακών στοιχείων
της ΚΕΔΙΠΕΣ, θα γίνει σε δύο δόσεις. Βάσει του σχεδίου, 60εκατ.
ευρώ θα καταβληθούν μέχρι 15
Οκτωβρίου και 60εκατ. ευρώ στο
τέλος του 2019. Βάσει της ανακοίνωσης, πέραν της καταβολής των
120εκατ. ευρώ σε μετρητά, περαιτέρω αποπληρωμή θα γίνει μέσω
της παραχώρησης ακινήτων στην
Κυπριακή Δημοκρατία εκτιμώμενης
αξίας 85 εκατ. ευρώ, ενώ επιπρόσθετα ακίνητα αξίας 35 εκατ. ευρώ
αναμένεται να παραχωρηθούν στην
Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στις
επόμενες βδομάδες. Τα ακίνητα,
όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, προορίζονται για τις ανάγκες των κρατικών υπηρεσιών και των Αρχών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Περαιτέρω, σημειώνεται ακόμη
πως μέχρι το τέλος του έτους θα
υπάρξει πλήρης εξόφληση των υποχρεώσεων προς το προσωπικό του
Συνεργατισμού που έχει αποχωρήσει με το Σχέδιο Εθελούσιας Εξό-








Σε δύο δόσεις από την
ΚΕΔΙΠΕΣ – 60εκατ. θα
καταβληθούν στις 15
Οκτωβρίου και 60εκατ.
μέχρι το τέλος του 2019.
δου αλλά και η καταβολή του μεγαλύτερου μέρους των απαιτήσεων
της Ελληνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του Σχεδίου Προστασίας Δανείων (Asset Protection Scheme),
χωρίς ενεργοποίηση της κρατικής
εγγύησης.Συνυπολογίζοντας τα
πιο πάνω, βάσει των υπολογισμών
του ΥΠΟΙΚ, η ΚΕΔΙΠΕΣ εκτιμάται
ότι θα διατηρεί στο τέλος του 2019
ρευστά διαθέσιμα ύψους 65 – 70
εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως στην ΚΕΔΙΠΕΣ
περιλαμβάνονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου 6,62
δισ. ευρώ, εξυπηρετούμενα δάνεια
ύψους περίπου 0,55 δισ. ευρώ και
ακίνητα ενδεικτικής αξίας 0,63 δισ.
που προήλθαν από το «κακό» χαρτοφυλάκιο της τράπεζας που διαχωρίστηκε (πρώην ΣΚΤ).
«Από το 2020 η εκτίμηση της
ταμειακής κατάστασης και η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας
θα γίνεται σε τακτική τριμηνιαία
βάση», καταλήγει το Υπουργείο.
ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Η βιομηχανία
Οι βιομηχανικές ÉÂÑooÓØ
³iØ ÜÜÒÙÑØVÈÉ¨{ÜÑÐKÒÈ~Ñ{³iÐÉ³ÑËii
³ÉÜÜi{~oÉ¨o{~
¨ÍÌ³VÑÈÂÊÚi~Ñ³Ñ
¬V¬Ù{ÉÈ¨³¸ÆdVÑÌ
lVÙ{³¸Æ¬~Ñ{V®Ù{
³¸ÆÆ.ÈÐKÒÜÜÈÙÉ³
ÖÜ³ÉÜÜi{~ÉÂÑoo~Ñ³Òl´Vd³¸ÆdÑÌ
³®mV¬ÈÊ³Ñ³¸ÆÆ

Η κρίση... απογείωσε τις ελληνικές εξαγωγές
Μετά την Πορτογαλία, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη το διάστημα 2009-2018
Tου ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Τιμές πώλησης
Σύμφωνα ÐÉ³iÐÉÜÓ³i³iØ
-²Rv>©x©V³{ØÑo¨ÓØ³T¨³{ØËÉØÉÂÒo³Ñ{³Ñ
ÉÜÜi{~Ò¨ÍÌ³ÑV³ÐÉ¨ËÙ{
³ÉÜÜi{~ÉÂÑooÉËÑ{
TÑÐiÜÌ³É¨³ÈÆVlÉÒ
³È¬³É¨{³É
ÐÓØV{ÉÜÜi{~ÓØÉÂÑooÓØÑ³{ÐÉ³ËÇÈ³{ÐÓØ
¨ÍÌ³¨Ù{¨{ÐÓÉØ
ÑÌ³¨Ë³ÈØÙiÜÑÙÊÉË³É³{~ÓØÉ{TÉ{¨ÊÉ{ØÊÉÂÑooÉËØ
ÐÉÐÉoÑÜÖ³É¨ÑÐÉ¨ËÙ{Ñ

Η οικονομικήÑØÃÙÎÖÕßÈÃÜÙËÎ
Þ×ØÇÓÇÝÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇËÖÁÌËØËÁÔÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ËÔ¦ØËÚÕÑÆÑÒÕÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔËÐÜÚËØÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕß¬ÇÓËÍ¦ÒÇËÒÒËÃÓÓÇÚÇËÏÊÏÑ¦ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕß
ËÐÜÚËØÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕßÇÍÇÛ×ÔÇÔ
ÑÇÏÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÈËÒÚÏÜÓÁÔÇ
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËËÑËÃÔÇÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÖØÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
Þ×ØÇÈËÒÚÃÜÙËÚÕËÓÖÕØÏÑÄ
ÏÙÕàÆÍÏÄÚÎÝÄÞÏÓÄÔÕÔÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÖÕßÁÍÏÔË
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÓÌÇÔÁÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝØÕÝÚÎÔ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇßÚÂÂÚÇÔÑßØÃÜÝ
ÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÇÍÇÛ×ÔÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ËÒÒËÏÓÓ¦ÚÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ¬¬ÖÕß

ËÖËÐËØÍ¦ÙÚÎÑËÎËÚÇÏØËÃÇÙßÓÈÕÆÒÜÔ:[VJOHZPZÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÐËÑ¦ÛÇØÇÚÕÔÔÁÕÑÇÏÖÏÕ
ÕØÛÕÒÕÍÏÑÄÑÆÑÒÕËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ËÓÖÕØÃÕßÙÚÕÔÕÖÕÃÕËÏÙÂÒÛËÎ
Þ×ØÇÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦
ÓËÒÁÚÎÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙËÎ
ËÚÇÏØËÃÇÙßÓÈÕÆÒÜÔÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÒÏÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎ
ÛËÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ËÓÖÕØÃÕßÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕ  ÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÓËÒÁÚÎÎËÐÁÒÏÐÎÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÇÍÇÛ×ÔÑÇÏ
ßÖÎØËÙÏ×Ô ±ÑÇÚ¦ÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÃÕÊÕÂÚÇÔÇÖÕÒÆÚÜÝ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂ®
ÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÚÄÙÕÙËÚØÁÞÕßÙËÝÑÇÏÙÚÇÛËØÁÝ
ÚÏÓÁÝÄÙÕÑÇÏÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕßÝØßÛÓÕÆÝÖÕßÙÎÓËÃÜÙË
ÎßØÜà×ÔÎÑÇÏÎØÕÌÇÔ×ÝÈËÒÚÃÜÙÎßÖÂØÐËÑÇÏÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßËÍÞ×ØÏ-

Το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου
αγαθών και υπηρεσιών
μειώθηκε στο 1,3%
του ΑΕΠ πέρυσι
από 10,2% το 2009.
ÕßÚÕÕÖÕÃÕÑÇÚ¦ÚÎÔËÐËÚÇàÄÓËÔÎÖËØÃÕÊÕßÖÕÞ×ØÎÙË
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÇÙÃÒÎªËÍÑÕÆàÇÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÊÎÒÇÊÂÑÇÚ¦ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂ
ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÜÔÓÔÎÓÕÔÃÜÔ
ÄÖÕßÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÒËÏÚÕÆØÍÎÙÇÔÑ¦ÚÜÇÖÄËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÔÚÃÐÕËÝÙßÔÛÂÑËÝßÖÕÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎßÖËØÌÕØÕÒÄÍÎÙÎ
JHWP[HSJVU[YVSZÓËÏÜÓÁÔÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑ¦

ÏÊÏÑÄÚËØÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔ
ËÐÇÍÜÍ×Ô ±ÚÕÇÔÂÒÛË
ÙËÊÏÙËßØ×ÚØÁÞÕßÙËÝÚÏÓÁÝÑÇÏÙÎÓËÃÜÙÇÔÓÁÙÕËÚÂÙÏÕ
ØßÛÓÄÓËÚÇÈÕÒÂÝ¡ª¡ 
ÓËÚÇÐÆ¡ÏÑØÄÚËØÕÝ
ÂÚÇÔÕ¡ª¡ ÙËÙÚÇÛËØÁÝÚÏÓÁÝÚÕß¥ÝÖÕÙÕÙÚÄ
ÚÕßÕÏËÐÇÍÜÍÁÝ ±ÊÏËßØÆÔÛÎÑÇÔÇÖÄ  ÚÕ ÙË
 ÚÕ ÇÚ¦ÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝ ±ÇßÐÂÛÎÑÇÔÇÒÒ¦ÓËÓÏÑØÄÚËØÎÚÇÞÆÚÎÚÇÇÌÕÆÇÖÄ ÚÕßÚÕ
 ÇÔÂÒÛÇÔÙË ÚÕß
ÚÕ©ÏËÐÇÍÜÍÁÝ ±ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÖÒÁÕÔÙÚÕ  ÚÜÔ
ËÏÙÇÍÜÍ×Ô ±ÚÕÁÔÇÔÚÏ
 ÚÕ ÚÙÏÚÕÁÒÒËÏÓÓÇ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÏÙÕàßÍÃÕß ±
ÚÎÝÞ×ØÇÝÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÚËÃÓÄÒÏÝÙÚÕ ÚÕßÇÖÄ
 ÚÕ 
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝÓËÒÁÚÎÝÎÓÂÚØÎ¡ÇØÕÆÒÎ

ÎÒÒ¦ÊÇÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏ
ÙËØßÛÓÄÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÑÇÏÚÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÔÚÇÍÜÔÃÙÚØÏËÝ®
Þ×ØËÝÄÖÜÝÚÇÒÃÇÑÇÏÙÖÇÔÃÇ
©¡ª¡ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×Ô ±ÂÚÇÔßÉÎÒÄÚËØÕÝÇÖÄ
ÚÕ¡ª¡ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÚÎÝ
ÚÇÒÃÇÝÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝ¡ÄÔÕÔÎÕØÚÕÍÇÒÃÇÖÁÚßÞËßÉÎÒÄÚËØÕßÝØßÛÓÕÆÝ
ÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÚÎÝ¦ÔÚÜÝÕÑ¡ÇØÕÆÒÎÝÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÄÚÏÕßÉÎÒÄÝØßÛÓÄÝÓËÚÇÈÕÒÂÝ
ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÑÇÏÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÓÇÝËÑÑÏÔÕÆÔÇÖÄ
ÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝ
ßÖÄÒÕÏÖËÝËÐËÚÇàÄÓËÔËÝÞ×ØËÝ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕÏËÐÇÍÜÍÁÝ ±ÖÇØ¦ÚÎÓËÍ¦ÒÎÇÆÐÎÙÂ
ÚÕßÝßÙÚËØÕÆÔÁÔÇÔÚÏÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔËÔ×ÈÇØÏ¦ËÒÒËÏÓÓÇÚÏÑÄ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÚÕÏÙÕàÆÍÏÕËÐÜÚËØÏÑÕÆËÓÖÕØÃÕßÇÍÇÛ×Ô

Πρωταθλητές τα διυλιστήρια, υψηλές επιδόσεις και στον κλάδο επίπλων

Γεωργικά προϊόντα
Οι εξαγωγέςoÉ¨o{~~Ñ{
~³i³¨×{~¨ÍÌ³ÑÈÂÊÚi~ÑÐÉÐÓÉ³Ê{¨ÈÚÐÌmV´³iÉ¨ËÙ¸ÆÆwdV
ÐÉ³ÈØÈiÜÌ³É¨ÈØ¨ÈÚÐÖØ
ÑiÐÉ{³Ñ{³iÉ¨ËÙ
¸ÆÆwm  ÜÜÒÙÑ~Ñ³ÓTÉ{iÐÑ³{~ÌÈo~¨{³{~ÌÜÉÓ~³iÐÑ~Ñ{{ÉÂÑooÓØ³È~ÜÒÙÈ
ÈÐKÒÜÜÈ³ÖÜ³ÉÜÜi{~ÉÂÑoo~Ñ³Ò¸V¸
³¸ÆdVÑÌlVlm³¸ÆÆ

Σε σύνολοÑÒ¦ÊÜÔÚÎÝËÍÞ×ØÏÇÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÇÍÇÛ×ÔÕÏ
ÑÒ¦ÊÕÏÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÇÆÐÎÙÎËÐÇÍÜÍ×ÔÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ 
ÄÍÜÚÜÔËÖÏÊÄÙË×ÔÚÕßÝ
ÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÇÍÇÛ×ÔÖÇØÇÍÄÓËÔÜÔÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÇÖÄÊÏÙ
ËßØ×ÇÔÂÒÛÇÔÙËÊÏÙËßØ×ÚÕÓËÈ¦ÙÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ËÓÖÕØÏÑ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô¬ÎÔÑÕØßÌÇÃÇËÖÃÊÕÙÎÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ
ÙÎÓËÃÜÙËÕÑÒ¦ÊÕÝÚÜÔÑÇßÙÃÓÜÔÑÇÏËÔÁØÍËÏÇÝÖÕßËÑÚÄÐËßÙËÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÚÕßÇÖÄÊÏÙ
ËßØ×ÚÕ ÙËÊÏÙËßØ×
ÚÕ ¦ÛËÞØÄÔÕÕÏËÐÇÍÜÍÁÝ
ÚÕßÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ
 ÙËÚØÁÞÕßÙËÝÚÏÓÁÝ
ØÇÍÊÇÃÇÇßÚÂÇÆÐÎÙÎÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÎÔËÐÇÍÜÍÂ
ÊÏßÒÏÙÓÁÔÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÇÖÄÚÇ

ÊÆÕÊÏßÒÏÙÚÂØÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝÎÓÇÔÚÏÑÄÓÁØÕÝËÖÕÓÁÔÜÝÚÎÝÊÏËÆØßÔÙÎÝÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÑÇßÙÃÓÜÔ
¥ÙÚÄÙÕßÖ¦ØÞÕßÔ¦ÒÒÕÏÑÒ¦ÊÕÏÖÕßÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÇÆÐÎÙÎËÐÇÍÜÍ×ÔÚÕßÝÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝ
ÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÕÏÑÒ¦ÊÕÏÖÇÏÞÔÏÊÏ×ÔËÖÃÖÒÜÔÓÕßÙÏÑ×ÔÕØÍ¦ÔÜÔ¡ª¡ ÇØÍÏÒÃÕß
¡ª¡ Ñ¦ËÒÚÃÜÙÎÇÑÄÓÎÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ
ÓÎÞÇÔ×ÔËÙÜÚËØÏÑÂÝÑÇÆÙÎÝ
±Ñ¦
¡ÄÔÕÔÙËÊÆÕÑÒ¦ÊÕßÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÓËÃÜÙÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô
ÇÍÇÛ×ÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝßÌÇÙÓ¦ÚÜÔËÔÊßÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÖÒÕÃÜÔÑÒÖ
ÔÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÇÍÇÛ×Ô®ÒÁËÏÕ

Από τους 24 κλάδους
της εγχώριας
παραγωγής αγαθών,
οι 22 παρουσίασαν
αύξηση εξαγωγών.
ÑªËÍÑÕÆàÇÝÇÖÄÚÎ:[VJOHZPZ
ÇÌÇÏØËÛÕÆÔÕÏËÐÇÍÜÍÁÝËÒ¦ÞÏÙÚÜÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÑÒ¦ÊÜÔ
ÄÖÜÝÖÞÎÑÒÜÙÚÕâÌÇÔÚÕßØÍÃÇÑÇÏÚÇÁÚÕÏÓÇËÔÊÆÓÇÚÇÂÕØÏÙÓÁÔÜÔÁÜÝÖØÄÙÌÇÚÇÑØÇÚÏÑ¦
ßÖÕÙÚÎØÏàÄÓËÔÜÔÑÒ¦ÊÜÔÄÖÜÝ
ÖÞÚÇÔÇßÖÎÍËÃÇÑÇÏÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÖÕÒËÓÏÑ×ÔËÌÕÊÃÜÔÑÇÏ
ÄÖÒÜÔÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔßÖÕÒÕÃÖÜÔ

ÑÒ¦ÊÜÔÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÍËÜØÍÃÇÝ
ÑÚÎÔÕÚØÕÌÃÇÝÑÇÏÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÂÚÇÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂ®
©ÃÊÏÕÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÎËÍÞ×ØÏÇ
ÖÇØÇÍÜÍÂËÔÊßÓ¦ÚÜÔßÖÕÞÜØËÃÒÄÍÜßÉÎÒÕÆÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ËÔ×ÎÖÇØÇÍÜÍÂÖÞÇÓßÔÚÏÑÕÆ
ÑÇÏ¦ÒÒÕßËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÊÏÇÑÄÖÎÑËÕÒÕÙÞËØ×ÝÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÚÎÝÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
:[VJOHZPZÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÙÚÇÖØ×ÚÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝËÔ×ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇßÖÕÞÜØËÃÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÓËÒÁÚÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
Õ¡ª¡ÇÔÁØÞËÚÇÏÙË
 ËÔ×ÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÙË ¬ÇÇÔÚÃÛËÚÇÏÙÞÆ-

ÕßÔÓËÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÎÒÇÊÂÚÇ
ÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇËÌÇØÓÕÍÂÝÓÁÞØÏ
ÑÇÏÚÕÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝßÖÕÞÜØÕÆÔÑÇÏÙÚÇÊÆÕÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇËÑÚÕÐËÆÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÊÏÙËßØ×ÚÕÙËÊÏÙ
ËßØ×ÚÕ
¡ËÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÚÕÁÒÒËÏÓÓÇ
ÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÏÙÕàßÍÃÕßÇÍÇÛ×ÔÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÇÖÄÊÏÙ
ËßØ×ÚÕ ÙËÊÏÙËßØ×
ÚÕ¥ÙÚÄÙÕÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÙÎÓËÏ×ÔËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÇÆÐÎÙÎÇÖÄ
ÚÕÖÕßßÖÕÞ×ØÎÙËÙË
ÊÏÙËßØ×ÓÁÞØÏÑÇÏÙÂÓËØÇ
ÇÆÐÎÙÎÇßÚÂÚÕßËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝ
ÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÍÇÛ×ÔÖÞÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑÒÖËÔ×
ÓËÚØÏ¦àËÚÇÏÕØßÛÓÄÝÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô

Πρώτοι προορισμοί των εγχώριων προϊόντων οι Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία και Κύπρος
ΜέσαÙÚÎÔÑØÃÙÎÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊÏËÆØßÔÇÔÚÄÙÕÚÇ
ÖØÕÝËÐÇÍÜÍÂÇÍÇÛ¦ÚÕßÝÄÙÕ
ÑÇÏÚÏÝÍËÜÍØÇÌÏÑÁÝÇÍÕØÁÝÖÕß
ÚÇÊÏÁÛËÙÇÔ©ÏËÒÒÎÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝÁÞÕßÔÂÊÎËÏÙÁÒÛËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÚÜÔÞÜØ×Ô
ÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÁÞÕßÔÂÊÎËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÏÙÞßØ¦
ÖØÕÍËÌßØ×ÓÇÚÇÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÙË
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÞ×ØËÝ®
ÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÕßÖËÆÛßÔÕÝÚÎÝÓËÒÁÚÎÝÚÎÝ:[VJOHZPZÎÓÂÚØÎÝ
¡ÇØÕÆÒÎÝ
¦ÔÚÜÝ Õ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÝ
ÄÍÑÕÝËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÙßÔËÞÃàËÏÔÇÑÇÚËßÛÆÔËÚÇÏÖØÕÝÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÖÇØÄÚÏÚÕÓËØÃÊÏÕÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÈÇÃÔËÏÓËÏ-

ÕÆÓËÔÕÖÃÙÎÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÖÁØßÙÏÞ×ØËÝÚÕß
ÖÒÇÔÂÚÎÇÖÕØØÄÌÎÙÇÔÚÕ 
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÏÊÏÑ¦
ÍÏÇÚÎÔÚÕÇÖÕØØÄÌÎÙËÚÕ ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÇÍÇÛ×ÔÇÖÄ ÖÕß
ÂÚÇÔÚÕ 

Οι «μεγάλες χώρες»
ÔÚÃÛËÚÇÎÒÒ¦ÊÇÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÞÇÓÎÒÁÝËÐÇÍÜÍÁÝÙÚÏÝÒËÍÄÓËÔËÝÓËÍ¦ÒËÝÞ×ØËÝ®ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÏ ÇÔÇÊ¦Ý
ÇÖÜÔÃÇ ÃÔÇÔÊÃÇªÜÙÃÇ ÕØÁÇ©ÏÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔËÝÞ×ØËÝ
ÊÁÞÛÎÑÇÔËÒÒÎÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÇÐÃÇÝÓÄÒÏÝÊÏÙËßØ×ÇÔÚÏÙÚÕÏÞ×ÔÚÇÝÙÚÕ
ÚÜÔÙßÔÕÒÏÑ×Ô
ËÐÇÍÜÍ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝ

Ο σημαντικότερος Ìo~ØÉÂÑooÈÉTËÇÉ{Ñ~Ñ³ÉÈÚÖÉ³Ñ{¨Ø³i  
¡¦ÒÏÙÚÇÜÝÖÕÙÕÙÚÄÕÏÓËÍ¦ÒËÝÞ×ØËÝ®ßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕ ÂÚÇÔ ÖÇ-

ØÄÚÏÙËÇÖÄÒßÚÕÓÁÍËÛÕÝÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÖØÕÝÚÏÝÃÊÏËÝÞ×ØËÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÂÚÇÔÊÏÙËßØ×

Þ×ØÇÖÕßÊÁÞËÚÇÏÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇÍÇÛ¦ÆÉÕßÝ
ÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÕËÃÔÇÏ
ÎÚÇÒÃÇÑÕÒÕßÛËÃÎËØÓÇÔÃÇ
ÓËÊÏÙËßØ×Î¬ÕßØÑÃÇÓË
ÊÏÙËßØ×ÑÇÏÎ ÆÖØÕÝÓË
 ÊÏÙËßØ×
¬ÕËÓÖÕØÏÑÄÏÙÕàÆÍÏÕÇÍÇÛ×Ô
ÚÎÝÞ×ØÇÝÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏÇØÔÎÚÏÑÄÍÏÇÚÏÝÊÆÕÖØ×ÚËÝÞ×ØËÝ
ÚÇÒÃÇ!ÊÏÙËßØ×ËØÓÇÔÃÇ!ÊÏÙËßØ×ÑÇÏÛËÚÏÑÄ
ÍÏÇÚÏÝÊÆÕÚËÒËßÚÇÃËÝ¬ÕßØÑÃÇ! ÊÏÙËßØ× ÆÖØÕÝ!
ÊÏÙËßØ×
ÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÏÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÎÓËÒÁÚÎÚÎÝ:[VJOHZPZÎ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÇÍÇÛ×ÔÑÇÏßÖÎØËÙÏ×ÔÙÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÙÚÎØÃÞÛÎÑË

ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝ
ÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÎÒÒ¦ÊÇÑÇÚÁÞËÏ
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇ
¬ÁÚÕÏÕÏÑÒ¦ÊÕÏËÃÔÇÏÕÚÕßØÏÙÓÄÝÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÌØÕÆÚÇÑÇÏ
ÒÇÞÇÔÏÑ¦ÚÕËÒÇÏÄÒÇÊÕÚÇÉ¦ØÏÇÑÇÏÓÇÒÇÑÄÙÚØÇÑÇÕÏËÒÏÁÝ
ÑÇÏ¦ÒÒÇÍËÜØÍÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÚÇ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÇÚØÄÌÏÓÇÚÇ
ÓËÚÇÒÒËÆÓÇÚÇÑÇÏÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÂ
ÚÕßÝÊÏÇÃÚËØÇÚÕÇØÍÃÒÏÕÎÊÏÆÒÏÙÎÖËÚØËÒÇÃÕßÚÇÖÇÏÞÔÃÊÏÇ
Ñ¦®ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÓËÍ¦ÒÎÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÚÕßÝÇÔÇÌÁØËÏÕ
Ñ¡ÇØÕÆÒÎÝßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÎËÐÇÍÜÍÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÚÎØÃàËÚÇÏÑÇÏÙËÁÔÇÖÒÂÛÕÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×ÔÑÒ¦ÊÜÔÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÎÞ×ØÇÊËÔÑÇÚÁÞËÏÙßÍÑØÏÚÏÑÄ
ÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇ
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ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα
προετοιμάζεται
για σκληρό Brexit
«Το BrexitÛÇÁÞËÏÑÄÙÚÕÝÄÙÕ
ÑÇÒ¦ÑÇÏÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÓË
¬ÕàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÔÇÓËÏ×ÙÕßÓËÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÔÇÛÁÙÕßÓËÜÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÙÚÄÞÕÔÇÁÞÕßÓËÑÇÒÆÚËØËÝ
ÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÖØÏÔ®¡ËÚÇÒÄÍÏÇÇßÚ¦ÕÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¡ÏÒÚÏ¦ÊÎÝÇØÈÏÚÙÏ×ÚÎÝÁÊÜÙËÚÕÙÚÃÍÓÇÍÏÇ
ÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÕß)YL_P[¶ËÏÊÏÑ¦
ÍÏÇÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝËÔÄÝ¦ÚÇÑÚÕß
)YL_P[¶ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÍÏÇÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙËËÖÃÖËÊÕ
ÑßØÃÜÝËÖËÔÊÆÙËÜÔ
©ÃÊÏÕÝÓÏÒ×ÔÚÇÝÙËËÏÊÏÑÂËÑÊÂÒÜÙÎÎÓÁØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÎÓËØÕÓÎÔÃÇÖÕßÁÞËÏÕØÏÙÚËÃÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÔÜÓÁÔÕß
ÇÙÏÒËÃÕßÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÖØÕÇÔÂÍÍËÏÒËÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÙÚÎÕßÒÂÚÏÝ
ËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÚÕÕÖÕÃÕ
ÛÇØßÛÓÃàËÚÇÏÙËÏØ¦àÎÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕß¦ÚÇÑÚÕß)YL_P[
ªßÛÓÃÙËÏÝÖÕßËÑÚËÃÔÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÇßÚÏÒÃÇÑÇÏÚÏÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÚËÒÜÔËÏÇÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÑÇÏ¢ÁÜÝ
ÚÏÝ¦ÊËÏËÝÕÊÂÍÎÙÎÝÚÕË¦ÔÛÇ
ÁÞÕßÔÏÇÚØÕÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÖËØÃÛÇÒÉÎÕÏØËÚÇÔÕÃÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÚÏÛÇÏÙÞÆËÏÍÏÇÚÇà×ÇÙßÔÚØÕ-

ÌÏ¦ÝÖÕßÌÁØÔÕßÔÓÇàÃÚÕßÝÕÏ
ØËÚÇÔÕÃÚÕßØÃÙÚËÝ
ÓÖÄØÏÕÇÍØÕÚÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏÚÕßØÏÙÓÄÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ËÃÔÇÏÕÏÚÕÓËÃÝÖÕßÛÇÖÒÎÍÕÆÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕß
ÇÖÄÚÎÔÞÜØÃÝÔÇÇÖÕÑÒËÃÕÔÚÇÏÇØÔÎÚÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÙÚÏÝ
ÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏÙÚÎÔÇßÚÏÒÃÇÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔ ×ÙÚÇ¢ØÇÍÑÕÍÏ¦ÔÔÎ
ßÌßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×ÔÇØÓÄÊÏÕ
ÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇ
ÑÇÏÚÎÔËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÇÖÄÚÕßÝ
ÊÇÙÓÕÆÝÖÕßÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÎØËÚÇÔÃÇÛÇËÖÎØËÇÙÚËÃ
ÚÕ ÚÎÝÇÐÃÇÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÖÕßËÐ¦ÍÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÞ×ØÇÇßÚÂ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÚÕ ÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙË ÊÏÙËßØ×
¬ÕÖÇØÂÍÕØÕËÃÔÇÏÄÚÏÓÁÞØÏ
Ú×ØÇÁÞÕßÔÓËÃÔËÏËÑÚÄÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÊÇÙÓ×ÔÚÕ
ÚßØÃÌÁÚÇÑÇÏÚÇÌØÕÆÚÇÄÓÜÝ
ÛÃÍÕÔÚÇÏ¦ÒÒÇÖØÕáÄÔÚÇÓËÏÊÏÇÃÚËØÎÊÏËÃÙÊßÙÎÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÄÖÜÝÚÕÍÏÇÕÆØÚÏ
ÊÇÙÓÄÝ ÎÍØÇÈÏÁØÇËÖÃÙÎÝ ËÔ×ÇÖÄÚÕßÝÙÞËÊÏÇàÄÓËÔÕßÝÊÇÙÓÕÆÝ ÙÚÇËÔÊÆÓÇÚÇÖÕßÍÔÜÙÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
ÓÄÒÏÝÞÛËÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇËÖÎØËÇÙÛËÃÚÕ ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô
ËÔÊßÓ¦ÚÜÔÐÇÏØËÚÏÑ¦ßÉÎÒÕÃ
ÊÇÙÓÕÃÁÞÕßÔÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃÍÏÇ
ÚÇÑØÁÇÚÇÇÖÄ ÙÚÕÞÕÏØÏ-
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«Κατέβασε ταχύτητα»
η αύξηση των εξαγωγών
στο οκτάμηνο του 2019

Ερχεται νομοσχέδιο με ρυθμίσεις
για τις συναλλαγές με τη Βρετανία
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Το 2019 οι ελληνικές
εξαγωγές στο
Ηνωμένο Βασίλειο
διαμορφώθηκαν
σε 1,19 δισ. ευρώ.
ÔÄÁÜÝ ÙÚÇÇÓÔÕËØÃÌÏÇ
ÌÁÚÇÊËÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÖÒÂÚÚËÚÇÏÇÖÄÊÇÙÓÕÒÕÍÏÑÂÝ¦ÖÕÉÎÝÄÓÜÝÑÇÛ×ÝÚÕÔÜÓÁÔÕ
ÇÙÃÒËÏÕÛÇËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÚØÃÚÎ
Þ×ØÇÊËÔÛÇÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÚÕ
ËÔÒÄÍÜÚßØÃ¶ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÁÞØÏ
ÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÙÞËÚÏÑÁÝÊÏÓËØËÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃËÝ¶ÜÝÖØÕáÄÔØÕÙÚÇÚËßÄÓËÔÎÝ©ÔÕÓÇÙÃÇÝØÕÁÒËßÙÎÝ©
ÓËÃÜÙÎÚÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆ
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÑÇÏ
ÎËÑÚÏÓ×ÓËÔÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝ
ÙÚËØÒÃÔÇÝÁÔÇÔÚÏÚÕßËßØ×ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÖÒÂÍÓÇ

ÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄØËÚÇÔÃÇËÃÔÇÏ
ÎÊËÆÚËØÎÑßØÏÄÚËØÎÞ×ØÇÖØÕÁÒËßÙÎÝÚÜÔÐÁÔÜÔÚÕßØÏÙÚ×Ô
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¬ÕËÖÚ¦ÓÎÔÕÇÔÕßÇØÃÕßÕßÒÃÕßÎÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÑÇÏÕÏÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝ
ËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÇÖÄÚÎØËÚÇÔÃÇÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÑÇÏ 
ÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝ
©Ñ¢ØÇÍÑÕÍÏ¦ÔÔÎÝËÖÏÙÂÓÇÔËËÐ¦ÒÒÕßÄÚÏÇÔÑÇÏßÖ¦ØÞËÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ¦ÓËÙÎÁÑÛËÙÎ
ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÕÏÁÓÓËÙËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÑÒÎØÂÝËÐÄÊÕßÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËËÖÏÊËÃÔÜÙÎ
ÚÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ
ÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÐÃàËÏÊËÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÚÕ ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÊÏÇÑÏÔËÃÚÇÏÓÁÙÜ
ÕÔÊÃÔÕß©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÁÒÕÝÚÎ
ÔÇßÚÏÒÃÇÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ËÖÏÊÏ×ÑËÏÚÎÙßÔÕÓÕÒÄÍÎÙÎÓÔÎÓÕÔÃÕßÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝÍÏÇÛÁÓÇÚÇ
ÇÓÏÍ×ÝËÛÔÏÑÂÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÝ

Με θετικό ÖØÄÙÎÓÕ ÁÑÒËÏÙË ÚÕ
ÕÑÚ¦ÓÎÔÕÇÔÕßÇØÃÕßßÍÕÆÙÚÕß ÍÏÇÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝÓËÚÕÔØßÛÓÄÄÓÜÝÇÆÐÎÙÎÝ
ÔÇËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÕÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÕßØßÛÓÕÆÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓË
ÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÜÝ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝËÍÞ×ØÏÇÝàÂÚÎÙÎÝÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÙË
ÊÏËÆØßÔÙÎÚÕßËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÚÕß
ËÓÖÕØÏÑÕÆÏÙÕàßÍÃÕß
¬ÕÔÆÍÕßÙÚÕÖ¦ÔÚÜÝÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝÇÐÃÇÝÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÑÇÏ
ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÑÇÏÑÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇ
ÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÏÙÕàßÍÃÕßÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙÇÔÚÇÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊÂ
ÔÊËÏÑÚÏÑÄÚÕßÖÇØÇÖ¦ÔÜËÃÔÇÏÄÚÏË¦ÔÙßÓÖËØÏÒÎÌÛÕÆÔÚÇ
ÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊÂÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝËÓÌÇÔÃàÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÃÜÙÎËÔ×Ë¦ÔËÐÇÏØËÛÕÆÔÇÆÐÎÙÎ
Ô¦ÒÕÍÎËÃÔÇÏÎËÏÑÄÔÇÑÇÏÙÚÏÝ
ËÏÙÇÍÜÍÁÝ
ÆÓÌÜÔÇÒÕÏÖÄÔÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÎÒÒÎÔÏÑÂÚÇÚÏÙÚÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇ¬¬ÎÇÐÃÇÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÚÕÔ
ÆÍÕßÙÚÕÚÕß ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×Ô
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙËÊÏÙËßØ×ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÓËÃÜÙÎ 
ÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÑÇÚÁÍØÇÉÇÔ
ÇÆÐÎÙÎ 
©ÏËÏÙÇÍÜÍÁÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß
 ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙËÊÏÙ
ËßØ×ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔ
ÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÓËÃÜÙÎ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔ
ÆÍÕßÙÚÕÚÕßÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÕÏËÏÙÇÍÜÍÁÝËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÇßÐÎÓÁÔËÝ
ÑÇÚ¦ ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß 
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÁÔÇÔÞØÄÔÕÖØÏÔ
ËËÖÃÖËÊÕÕÑÚÇÓÂÔÕßÕÏËÐÇ-

ÍÜÍÁÝÑÇÚÁÍØÇÉÇÔÇÆÐÎÙÎÓËÞÇÓÎÒÄÚËØÕÄÓÜÝØßÛÓÄÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇ¬Õ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÕßÇØÃÕßßÍÕÆÙÚÕß
 ÎÇÐÃÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔ
ÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÙËÊÏÙËßØ×ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎ 
¦ÔËÐÇÏØËÛÕÆÔÚÇÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊÂÎÇÐÃÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÙÚÕÕÑÚ¦ÓÎÔÕËÓÌ¦ÔÏÙË
ÇÆÐÎÙÎ 
ÇÐÃÇÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÕßÇØÃÕßßÍÕÆÙÚÕß
 ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×Ô

Το έλλειμμα του
εμπορικού ισοζυγίου
διευρύνθηκε κατά
7,7% σε σύγκριση
με την αντίστοιχη
περίοδο του 2018.
ÙË ÊÏÙËßØ×ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎ 
ÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×ÔÎÇÐÃÇÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×ÔÙÎÓËÃÜÙËÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝ
Ú¦ÐËÜÝÚÕß ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕß
¬Õ ÁÒÒËÏÓÓÇ ÚÕß ËÓÖÕØÏÑÕÆ
ÏÙÕàßÍÃÕßÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÔÕßÇØÃÕßßÍÕÆÙÚÕß ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙËÊÏÙËßØ×
¶ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊ×Ô¶ËÔÏÙÞßÓÁÔÕÑÇÚ¦
 ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØÃÕÊÕÚÕß
¦ÔËÐÇÏØËÛÕÆÔÚÇÖËÚØËÒÇÏÕËÏÊÂÎÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÇÆÐÎÙÎÚÕß
ËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÏÙÕàßÍÃÕßÂÚÇÔÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÇÏÊÎ  
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Η Ρώμη αναζητεί
23 δισ. ευρώ
για να αποφύγει
αύξηση ΦΠΑ
Ο προϋπολογισμός του 2020 δεν πρέπει
να αποκλίνει από τους κανόνες της Ε.Ε.
Ολοένα ÑÇÏ ÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÍÃÔËÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÚÇÒÃÇÔÇßÒÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝ
ÖËØÃÖÒÕÑËÝßÖÕÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÍÏÇ
ÁÔÇÔÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÞÜØÃÝÔÇÖÇØÇÈËÃÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝÕÆÚËÔÇ
ÇÔÇÍÑÇÙÚËÃÔÇÇßÐÂÙËÏÚÕÔÌÄØÕ
ÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÝÇÐÃÇÝ¢ ÇÏ
ÍÏÇÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÇßÚÄÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÐÕÏÑÕÔÕÓÂÙËÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ËßØ×©ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝªÕÓÖÁØÚÕÑÕßÇÒÚÏÁØÏÊÂÒÜÙËÄÚÏÛÁÒËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÔÇ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¥ÙÚÄÙÕ
ÕÏÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝ
ÚÇÒÃÇÝÓÁÙÜÚÎÝÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝ
ÚÕßÝËÃÖÇÔÖÜÝÈÒÁÖÕßÔÊßÙÕÃÜÔÕÚÕÓÁÒÒÕÔÑÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝËÖËÏÊÂÊËÔÚÏÝÖÒÎØ×ÔÕßÔÕÏÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝÑÇÛßÙÚËØÕÆÔÚÎÓÏÙÛÕÊÕÙÃÇÑÇÏÚÎÔÑÇÚÇÈÕÒÂÌÄØÜÔ*VUMPUK\Z[YPH
ÎÙßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÏÚÇÒÏÑ×ÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÚÕ
 ÑÇÏÚÕÛÇßÖ¦ØÐËÏÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇË¦ÔÚËÒÏÑ×ÝÇßÐÎÛËÃÕ
¢ÓÁÚØÕÖÕßÛÇÌÁØËÏÁÙÕÊÇ
ÊÏÙËßØ×
¡ËÄÒÇÇßÚ¦ÑÇÚ¦ÔÕßÔÕÑ
ÑÕßÇÒÚÏÁØÏÇÍÜÔÃàËÚÇÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÁÙÕÊÇÍÏÇÔÇÙßÍÑØÇÚÂÙËÏÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇ
ÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÚÎÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÔÇÖßØÕÊÕÚÂ-

ÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝ
ÚÕßÄÍÑÕßÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÞØÁÕßÝ
ÚÕÕÖÕÃÕËÐÇÔ¦ÍÑÎÝÊËÔÇÌÂÔËÏ
ÖÇØ¦ÓÏÑØ¦ÖËØÏÛ×ØÏÇËÖÏÖÒÁÕÔ
ÊÇÖÇÔ×ÔÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÇÕªÕÓÖÁØÚÕÑÕßÇÒÚÏÁØÏ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇßÖÕÈ¦ÒËÏÚÕÖØÕÙÞÁÊÏÕÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÕß
ÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ
ÁÜÝÑÇÏÚÏÝÚØÁÞÕÔÚÕÝËÔ×Î
ÚËÒÏÑÂÚÕßÁÍÑØÏÙÎßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÑÖÔÕÂÚÕßÁÚÕßÝ
ÚÄÞÕÝÓÕßËÃÔÇÏÔÇÛÁÙÜÐÇÔ¦ÙËÑÃÔÎÙÎÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ®ËÃÖËÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÙÚÇÓÁÒÎÚÎÝÙßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝÏÚÇÒÏÑ×ÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×Ô©ÙÚÄÞÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÍÏÇØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ËÃÔÇÏ
ÏÙÄØØÕÖÕÝÑÇÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇ
ÖÜÑÇÏÙßÔËÚÄÝ®
ÖÏÖÒÁÕÔÄÖÜÝÓËÚÇÊÃÊËÏÚÕ
ÚÇÒÏÑÄØÇÑÚÕØËÃÕÏÊÂÙËÜÔ
ÊËÔÖÇØÁÒËÏÉËÔÇËÑÌØ¦ÙËÏÚÎÔ
ÖËÖÕÃÛÎÙÂÚÕßÄÚÏÎßØÜÖÇáÑÂ
ÖÏÚØÕÖÂÛÇËÍÑØÃÔËÏÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÄÖÜÝÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÙÚÕ
ÖØÕÙÞÁÊÏÕÓËÚÏÝÔÁËÝËÔÎÓËØ×ÙËÏÝØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÔÁÇÓÁÚØÇ ÊÏÙËßØ×ËÑÚÜÔ
ÕÖÕÃÇÙÞËÊÄÔÚÇÓÏÙ¦ÛÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔÈ¦ÙËÏÚÎÝ
ÖØÄÈÒËÉÎÝÍÏÇËßËÒÏÐÃÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝÙÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝ

H κυβέρνηση³È0ÇÈÇÓÉÌ³ÉÑ×ÉÌØÙÉÚÓÜÉ{ÑÓ¨ÚÉ{ÉÑ³{Ñ¨ÒÚÉiÐÉ³{Ø¨ÈÂÓÜÜÉØ~Ñ{Ñ×É³Ó¨È³ÑÚÐËÇÉ{Ì³{ÑÜÒKÉ{É{¨Ñ~³{~ÒÐÓ³¨ÑV
ÌØiÑÖÂii³È'(åVÚÑÉi¨ÉÑ³ÉËÑ¨i³{~Ò¨{Ñ~ÌØ¨ÈÚÐÌØÑÖÂiiØ³Èå (

Το έλλειμμα θα αυξηθεί στο 2,2%, παρά
τη δέσμευση
για μείωσή του κατά
0,6 της μονάδας.
ÑÇÔÄÔËÝÚÎÝÖÏÖÒÁÕÔÙÚÕ
ÖØÕÙÞÁÊÏÕÇÔÇÌÁØËÚÇÏÖÜÝÊËÔ
ÛÇÍÃÔËÏÇÆÐÎÙÎÙÚÕÔ¢ÇÖÄ
ÚÕßÞØÄÔÕßËÔ×ÍÏÇÚÕÛÁÓÇÇßÚÄÕÑÑÕßÇÒÚÏÁØÏÊÏËßÑØÏÔÃàËÏ
ÖÜÝÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏÙßàÂÚÎÙÎËßËÒÏÐÃÇÍÏÇÚÕÔ¢ÖÕßàÎÚÕÆÓË
ÙßÔ¦ÊËÏÓËÚÕßÝËßØÜÖÇáÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝ®ÖØÕÙÁÛËÙË
ÏÚÇÒÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃËÒ¦ÞÏÙÚÇÌÁÚÕÝÇÔÑÇÏÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß
¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÇÖÕÙÑÕÖËÃÙÚÕ
ÔÇÚÎÔÇÔÇÛËØÓ¦ÔËÏÑÇÏÔÇËÖÏÚÆÞËÏÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÏÇÚÕÔÒÄÍÕ
ÇßÚÄÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÛÇÓËÏ×ÙËÏÚÕÔÌÄØÕÓÏÙÛÜÚ×Ô

ßÖÎØËÙÏ×ÔÛÇÖÇÚ¦ÐËÏÚÎÌÕØÕÇÖÕÌßÍÂÑÇÏÛÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÔ
ÇÔËØÍÃÇ©ÙÚÄÞÕÝÂÊÎÌÇÃÔËÚÇÏ
Ó¦ÒÒÕÔÓÎËÌÏÑÚÄÝ¡ËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝ0Z[H[ÇÖËÙÚ¦ÒÎÓÂÔßÓÇÙÚÕÔßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÄÚÏÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÊËÔËÃÔÇÏËßÕÃÜÔËÝÑÇÏ
ÄÚÏÕÏÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓËÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÊËÃÞÔÕßÔÇÊßÔÇÓÃÇ¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏÇÆØÏÕÁÓÖÚÎ
ÑÇÏÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÖØÕÈÒÁÖÕßÔÇÆÐÎÙÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÑÇÚ¦ ÇÔÑÇÏ
ÁÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÑ¦ÓÉÎ ÑÇÏ
 ÚÕÔÕÆÒÏÕÑÇÏÚÕÔÕÆÔÏÕ©
ªÕÓÖÁØÚÕÑÕßÇÒÚÏÁØÏÄÓÜÝÖØÁÖËÏÔÇËÐÏÙÕØØÕÖÂÙËÏÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖËÏÛÇØÞÃÇ!ÚÕÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÛÇÌÛ¦ÙËÏÚÕ ÚÕß
ÊÎÒÇÊÂÛÇËÃÔÇÏÇßÐÎÓÁÔÕÑÇÚ¦
ÚÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝÄÚÇÔÎÇØÞÏÑÂ
ÊÁÙÓËßÙÎÚÎÝª×ÓÎÝÂÚÇÔÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÑÇÚ¦ÚÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝ
BLOOMBERG

Αναλαμπή της βιομηχανικής παραγωγής στη Γερμανία
Επειτα ÇÖÄÊÆÕÓÂÔËÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÝ
ÎÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÇÔÇÑÕÆÌÏÙËÖØÕÙÜØÏÔ¦ÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
ÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÕÕÖÕÃÕÝÙßÔËÏÙÌÁØËÏÖËØÃÖÕß ÙÚÕÚÎÝ
Þ×ØÇÝ¥ÙÚÄÙÕÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÊËÔÇØÑËÃ×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÖØÇäÔËÏÖÒÂØÜÝÚÕßÝÌÄÈÕßÝÚÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÍÏÇÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÍÏÇ
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÊÏÄÚÏÚÕÍËÔÏÑÄÚËØÕÑÒÃÓÇÖÇØÇÓÁÔËÏÊßÙÓËÔÁÝ
ÏÇÉËÆÊÕÔÚÇÝÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÍÏÇÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÚ¦ ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÇÆÐÎÙÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÕÆÒÏÕÖÇØ¦ÚÎÓËÍ¦ÒÎßÖÕÞ×ØÎÙÎ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝ¦ÔÕÊÕÝÇßÚÂÕÌËÃÒËÚÇÏÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÑËÌÇÒÇÏÕßÞÏÑ×Ô
ÑÇÏÈÇÙÏÑ×ÔÇÍÇÛ×ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÕÞÎÓ¦ÚÜÔÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ÕÊËÆËÏÖØÕÝÆÌËÙÎ¶ÈØÃÙÑËÚÇÏÂÊÎ

Ενισχύθηκε 0,3%
τον Αύγουστο, αλλά
οι αναλυτές ανησυχούν για την επιβράδυνση της οικονομίας.
ÙËÚËÞÔÏÑÂÆÌËÙÎ¶ÖÇØÇÙÆØÕÔÚÇÝ
ÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎßØÜà×ÔÎÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÖÕÔÕÑËÌ¦ÒÕßÝÍÏÇÚÎÔ
 ¬ËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÁÞËÏÙßØØÏÑÔÜÛËÃ
ÑÇÚ¦ ËÔ×ÕÏÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÚÜÔ
ËØÍÕÙÚÇÙÃÜÔÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÙßÔËÞ×Ý
ËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎËØÓÇÔÃÇÈÇÙÃàËÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÚÎÝÎàÎÓÃÇÖÕßÁÞËÏßÖÕÙÚËÃ
ÕÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏÑÇÏÙÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÖßÒ×ÔËÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¬Õ
ÍËØÓÇÔÏÑÄËÓÖÕØÏÑÄËÖÏÓËÒÎÚÂØÏÕ
).(ÇÔÇÛË×ØÎÙËËÖÃÚÇÞËÃØÜÚÏÝ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÕßÍÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÝÍÏÇÚÕ ØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ

Η μεγαλύτερη{~ÐËÑ³iØ È¨ÇiØÙÉÖÉ{¨ØÖ×Éi
ÙÚÕ ÊÎÒÇÊÂÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕ
ËÖÃÖËÊÕÇÖÄÚÕ
©ÏÖÇÍÑÄÙÓÏËÝËÓÖÕØÏÑÁÝËÔÚ¦ÙËÏÝÎÇÔÇÏÓÏÑÂËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÑÇÏÚÕËÖÏÑËÃÓËÔÕ
)YL_P[ËÖÏÈÇØÆÔÕßÔÖËØÇÏÚÁØÜÚÎ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÏÖÒÁÕÔ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÏ

ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔÊÇÙÓÕÆÝ
ÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝËßØÜÖÇáÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÇÐÃÇÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÇßÚÄ
ÎÛËÚÏÑÂÇÔÇÚØÕÖÂÖÕßÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂ
ÖÇØÇÍÜÍÂÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÕÆÚË
ÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÏÔÇ
ÁÞËÏÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÎËÖÃÖÚÜÙÎÙÚÎ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¬ÕÑÒÃÓÇ
ÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÍÃÔËÏ¶ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÞÏÙÆÔÚÕÓÇ¶ËßÔÕáÑÄÚËØÕ
ÇÌÕÆ ÏÔÁàÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÇÔÄÚÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ßÖÕÍØ¦ÉÕßÔÚÎÔËßØËÃÇËÓÖÕØÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÕÏ
ËÔ×ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕËÖÃÚËßÐÎÝÓÏÇÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝËÐÄÊÕßÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÇÖÄÚÎÔÙßÔËÞ×ÝÇÖÕÓÇÑØÆÔËÚÇÏÑÆØÏÇÖÎÍÂÇÔÎÙßÞÏ×ÔÊÎÒÇÊÂÎÓËÍ¦ÒÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕËÓÖÄØÏÕÑÇÏÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇßÖ¦ØÞËÏ®
ÄÖÜÝÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ)SVVTILYNÕ
¬àÁÏÓÏªÇÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÙÚÕ)SVVTILYN,JVUVTPJZ
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕ

Τροχοπέδη η φοροδιαφυγή
Η εικόνα ÖÕßÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÙÚÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÊËÔÇÌÂÔËÏÖËØÏÛ×ØÏÇËÙÌÇÒÓÁÔÎÝËÔÚÆÖÜÙÎÝ²ÛËÝ
ÎÚÇÚÏÙÚÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇÚÎÝÚÇÒÃÇÝ
ÇÔÁÌËØËÄÚÏÎÌÕØÕÇÖÕÌßÍÂÙßÔÏÙÚ¦ÖÕÒÆÙÕÈÇØÄÖØÄÈÒÎÓÇÚÕ
ÕÖÕÃÕËÓÖÕÊÃàËÏÚÎÞ×ØÇÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÙÚÇÓÁÒÎ
ÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÕßÒÂÝÕ¬àÏÇÔÑ¦ØÒÕ
¡ÖÒÇÔÚàÏ¦ØÔÚÕËÃÖËÄÚÏÈ¦ÙËÏÚÜÔ
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÖÇØÇÓÁÔÕßÔßÉÎÒ¦ÚÇ
ËÖÃÖËÊÇÌÕØÕÇÖÕÌßÍÂÝÑÇÏÚÇËÖÃÖËÊÇÓÎÑÇÚÇÈÕÒÂÝÚÜÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÑØÃÙÏÓÕÏ
ÍÏÇÔÇËÔËØÍÕÖÕÏÎÛÕÆÔÎÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÑÇÏÎÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂÚÎÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÔÇßÖ¦ØÐËÏÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
ÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇÊÎÓÕÙÃÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô®ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÁÑÛËÙÂÝÚÎÝ
ÍÏÇÚÕÖØÕÙÞÁÊÏÕÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÎÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÇÔÁÌËØËÄÚÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÇ
ÑØÇÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇÒÄÍÜÚÎÝÌÕØÕÇÖÕ-

ÌßÍÂÝàÎÓÏ×ÛÎÑÇÔÙËÁÙÕÊÇÑÇÚ¦
 ÊÏÙËßØ×ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÓËÚÎÔÃÊÏÇÇÌÕØÓÂ
ÙÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÕÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝ
ÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ¬ØÇÖÁàÎÝ
ÚÎÝÚÇÒÃÇÝÕßÃÚàÏ¢ËÔÚËØÃÑÕÏÔÏÕØÃÔÏÚÄÔÏÙËÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÒÂÏÊÁÇ
ÔÇÇÔÇÛËÜØÎÛËÃÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÖËØÏÑÕÖÕÆÔÄÒÕÏÕÏÌÄØÕÏ
ÖÇÏÚËÃÚÇÏËÓÖËØÏÙÚÇÚÜÓÁÔÎÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙËÖØÕÙËÑÚÏÑÂÇÔ¦ÒßÙÎ®ÊÏËßÑØÃÔÏÙËÕÑ
ÏÔÏÕØÃÔÏ¦ÔÚÜÝËÃÖËÄÚÏÇßÚÂ
ÎÇÒÒÇÍÂÊËÔÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓËÓËÃÜÙÎÄÒÜÔÚÜÔÌÄØÜÔÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖÜÝÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
Ú¦ÙÙËÚÇÏßÖÁØÚÎÝÖÇØÕÞÂÝÑÏÔÂÚØÜÔÙÚÕßÝÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÝÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÚÏÝÖÒÎØÜÓÁÝÚÕßÝÓÁÙÜ
ÑÇØÚ×ÔÂÇÒÒÏ×Ý×ÙÚËÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÔÇ
ÖÇÚÇÞÛËÃÎÌÕØÕÇÖÕÌßÍÂ

Ρυθμός ανάπτυξης 3,2%
στα Δυτικά Βαλκάνια
Επιβραδύνεται Î ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÚÇßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇ
ÊÎÒÇÊÂÙßÔÕÒÏÑ¦ÙËÒÈÇÔÃÇÕÙÔÃÇØàËÍÕÈÃÔÎ ÄÙÕÈÕÄØËÏÇ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇ¡ÇßØÕÈÕÆÔÏÕÑÇÏËØÈÃÇÒÄÍÜÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙÞËÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚËÒËßÚÇÃÇÖØÕÈÒÁÖËÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÓËÃÜÙÎÚÕßØßÛÓÕÆÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÚÕ ÇÖÄ
 ÖÁØßÙÏ
©ÏËÓÖÕØÏÑÁÝËÔÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÙÚÎÔÚÕÔÈÇÙÏÑÄ
ËÓÖÕØÏÑÄËÚÇÃØÕÚÜÔÁÐÏÞÜØ×Ô
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔËÖÏÖÒÁÕÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
ÍÏÇÚÕÑÇÏÖÄÚÕÔÍËÔÏÑÄÑÇÔÄÔÇËÐÇÏØÕÆÔÚÇÏÎÄØËÏÇ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÑÇÏÚÕ ÄÙÕÈÕÕÏÕÖÕÃËÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ
ÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÊÏÇÌËÆÍÕßÔ
ÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÑÇÏÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÔÇÖÚßÞÛÕÆÔÓËÏÙÞßØÄØßÛÓÄÌÁÚÕÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÇËÖÄÓËÔÇÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ÇØÄÚÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÕÏÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ

ÚÜÔßÚÏÑ×ÔÇÒÑÇÔÃÜÔËÖÏÈØÇÊÆÔÕÔÚÇÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇÔËØÍÃÇÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÓËÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏÁÞËÏÇÍÍÃÐËÏ
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦ÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝËÃÞÇÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ
ÖËØÃÕÊÕÚÕßßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÔÁÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÑÇÚÁÒÇÈÇÔ
ÛÁÙËÏÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÙÞËÊÄÔÕÏÓÏÙÁÝÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÙÚÎÔÒÈÇÔÃÇ
ËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔËÒÒËÏÓÓ¦ÚÜÔÙËÚÁÙÙËØÏÝÇÖÄÚÏÝÁÐÏÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÜÔßÚÏÑ×ÔÇÒÑÇÔÃÜÔÎ
ÇÍÑÄÙÓÏÇ¬Ø¦ÖËàÇÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÎ
ÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÎÕÖÕÃÇÙÚÎØÃàËÚÇÏÙË
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇØÛÕÆÔÕÏÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÖËØÃÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÖØÕÚËÃÔËÏ
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÇÖÕÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÃÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÑÇÏËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÎÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑßØÃÜÝ
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ

Απώλειες 700 δισ. δολαρίων στο παγκόσμιο ΑΕΠ το 2020 προβλέπει το ΔΝΤ
Η νέα ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÏËÛÔÕÆÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÕÆ¬ÇÓËÃÕß§¬ ØÏÙÚÇÒÃÔÇÑËÕØÍÑÃËÈÇÚÄÔÏÙËÖÜÝÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÂÊÎÙËÙßÍÞØÕÔÏÙÓÁÔÎ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎ®ÒÄÍÜÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÚÎÔËÔÇØÑÚÂØÏÇÕÓÏÒÃÇÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÞÛËÝÙÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÌÕÆÇÔÁÒÇÈËÚÇÎÔÃÇ
ÚÕßÏËÛÔÕÆÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÕÆ¬ÇÓËÃÕß§¬ÙÚÏÝÇØÞÁÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÎ
ÑËÕØÍÑÃËÈÇÁÊÜÙËÔÁÇÙÚÕÏÞËÃÇÙÚÕ
ÌÜÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÖÕÒÁÓÜÔ
¬Õ§¬ÇÔÇÒßÚÏÑÄÚËØÇÊÏÇÈÒÁÖËÏÓËÃÜÙÎÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕß
ÑÇÚ¦ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÂÖËØÃÖÕß
ÑÇÚ¦ ÓÁÙÇÙÚÕÚÎÔ
ÁØËßÔÇÚÕß§¬ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÕÏÖØÄÙÌÇÚÕÏÊÇÙÓÕÃÖÕßÁÞËÏËÖÏÈ¦ÒËÏÂÛÇÛÁÙËÏÙËÏÙÞÆÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÙËÖØÕáÄÔÚÇÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÕÏ

Η ανάπτυξη θα κινηθεί
φέτος στα χαμηλότερα
επίπεδα από τις αρχές
της δεκαετίας.
ÛÇÁÞÕßÔÌÕØÕÒÕÍÂÙËÏÙÞËÊÄÔ
ÄÒËÝÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÓÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝ©Ï
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÖ×ÒËÏËÝÙÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÛÇÙÎÓËÏÜÛÕÆÔÇÖÄÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÑÇÏÚÎÝÇØÔÎÚÏÑÂÝËÖÃÊØÇÙÎÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕ§¬¬Õ ÇÔÇÓÁÔÕßÓËÖÜÝ
ÛÇÁÞËÏËÖÏÈØÇÊßÔÛËÃÎÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÙÚÕ  ÚÕßÑÄÙÓÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÂÓËØÇÙË
ÙßÍÞØÕÔÏÙÓÁÔÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÛÇÑÏÔÎÛËÃÌÁÚÕÝÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇ
ÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÇÖÄÚÏÝÇØ-

Την ανησυχία τηςo{Ñ³{ØÉ{³É{Ø³ÉÐ¨{~ÜÓÐÉÂÓ×¨ÑÉi
ÓÑÉ{~É×ÑÜÊØ³È0ÑÐÉËÈ¨{³ÑÜËÑ~É¨o~ËÉKÑ

ÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ®ÚÄÔÏÙËÎÃÊÏÇ
ØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÖÜÝÕÏØÜÍÓÁÝÖÕß
ÁÞÕßÔÖØÕÑÒÎÛËÃÙÂÓËØÇÙÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÓÖÄØÏÕÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇØÑÁÙÕßÔÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÍËÔÏ¦ÙÚÃÇÙËÙÚÏÝÈÃÇÏËÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÍÃÔËÏÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂ
ÇÒßÙÃÊÇÙÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÑÒ¦ÊÜÔÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÑÇÏÙÚÎÔÇÔÁÍËØÙÎËÔÄÝÉÎÌÏÇÑÕÆ
ÚËÃÞÕßÝ®ÙÇÔÇßÚÄÚÕßËØÕÒÃÔÕß
ÖÕßÇÔÇÍÑ¦àËÏÚÏÝÞ×ØËÝÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÓËÚÇÐÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÑËÕØÍÑÃËÈÇÑ¦ÒËÙËÚÏÝÞ×ØËÝ
ÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔÍÏÇÚÎÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßËÓÖÕØÃÕß×ÙÚËÔÇÍÃÔÕßÔ
ÈÏ×ÙÏÓÕÏÑ¦ÔÕÔÚÇÝÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÇ
ÙßÞÔ¦ÖÇØ¦ÖÕÔÇÖÕßËÑÌØ¦àÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÚÎÝ
ÃÔÇÝÞÜØÃÝÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÞ×ØÇÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÎÝ
ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÙÚÕÚÏÓÄÔÏÚÕß

§¬ÚÄÔÏÙËÖÜÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÈØËÛËÃÑÕÏÔÄÁÊÇÌÕÝÄÞÏÙËÁÔÇÇÒÒ¦
ÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÓÖÕØÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÕÊÎÍÕÆÔÙËÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÑÇÏÎÓËÚÇÌÕØ¦
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ©ÏÑÇÚÎÍÕØÕÆÔ
ÚÎÔ ÃÔÇÍÏÇÇÛÁÓÏÚËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÙÚÇÊÆÕÇßÚ¦ÖËÊÃÇ
©ÓÜÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖËÌÇØÓÄàËÏÓÏÇ
ËÖÏÛËÚÏÑÂËÓÖÕØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÄÞÏ
ÓÄÔÕÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßËÑÃÔÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ²ØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕßÝ
ÊÇÙÓÕÆÝÜÝÓÕÞÒÄÖÃËÙÎÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚØÁÌËÏÚÇÖßØ¦ÚÕßËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÞËÏ
ËÖÃÙÎÝËÖÏÈ¦ÒËÏÑßØ×ÙËÏÝËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕßØ¦ÔÇÌÕÆÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇ
ÇÖÕÙÆØËÏÚÏÝÇÖÄÚÎÊÏËÛÔÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÖßØÎÔÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ¬ËÞËØ¦ÔÎÝÎÕÖÕÃÇ
ßÖËÍØ¦ÌÎÚÕ
REUTERS
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Με έξυπνες λύσεις οι Ελβετοί
αποφεύγουν τα αρνητικά επιτόκια
Καντόνια προπληρώνουν επιδόματα και δεν εισπράτουν φορολογικά έσοδα

Εχοντας ³iÓÙ¨Ñ³ÈØ³i0ÑÍKÒV{³ÓÉ¨{Ø³ÉTÜo{~Ë~ÜËÙiÐ{Ö¨oiÑ³ÉÓØTÓÉ{ØÐÉ³iËÑVÌ³Ñ´ÆT¨Ì{Ñ¨{Ñ×Ò{ÑÑ~ÒÈÑËoÐÑ³Ñ³iÉÙT¨ÑVÑÑÇi³³ÑØ{~Ð{~ÒoÌ{ÐÓÙÑ×Ø

Τέσσερις τεχνολογικοί
γίγαντες με τάσεις
φυγής από την Κίνα
Τάσεις ÌßÍÂÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÁÞÕßÔ
ÕÏÚÁÙÙËØÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃ
Þ¦ØÎÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÎÞ×ØÇÁÞËÏ
ÇÔÇÊËÏÞÛËÃÙÚÕÔÑÕØßÌÇÃÕÖÇØÇÍÜÍÄÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ÙßÔËÞÂÝÇÖËÏÒÂÚÜÔÊÇÙÓ×ÔÑÇÏÎ
ÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕßÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÖÕÒÁÓÕßÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÙÖØ×ÞÔÕßÔ
ÚÏÝ-V_JVUU;LJOUVSVN`0U]LU[LJ
8\HU[H *VTW\[LY ÑÇÏ *VTWHS
,SLJ[YVUPJZËÑÚÄÝÞ×ØÇÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÙßÔËÏÙÌÁØÕßÔÚÕ
 ÙÚÏÝÙßÔÕÒÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÙÚÏÝ
©ÏÚÁÙÙËØÏÝËÚÇÏØËÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÁÞÕßÔÁÊØÇÙÚÎÔ¬ÇáÈ¦ÔÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÙÚËÔÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎÔ ÃÔÇ
ÄÚÇÔÞØÄÔÏÇÖØÏÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÇÔÕÃÍÓÇÚÇÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÍÄÔÏÓÕÁÊÇÌÕÝÂÓËØÇÇÔÇÛËÜØÕÆÔ
ÚÎÊÁÙÓËßÙÂÚÕßÝÓËÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏ
ÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÊØÇÖËÚËÆÕßÔÇØÄÚÏÎ
ÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÇßÚ×ÔÁÞËÏÓÄÒÏÝÐËÑÏÔÂÙËÏÎÇÖËÏÒÂ
ÍÏÇÚÎÔ ÃÔÇËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÇÑÇÛ×Ý
Ë¦ÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝÇÖÕÞÜØÂÙÕßÔÊËÔÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÖÜÝÛÇ
ËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÆÔÚÕÓÇ
 -V_JVUU ;LJOUVSVN` ÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚØÏÇÑÏÔÎÚ×ÔP7OVUL
ÚÜÔÚ¦ÓÖÒËÚ2PUKSLÚÎÝ(THaVU
ÑÇÏÚÕßÑÏÔÎÚÕÆÚÎÒËÌ×ÔÕß7P_LS
ÚÎÝ.VVNSLÁÞËÏÂÊÎÊËÃÐËÏÚ¦ÙÎ
ÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ©
ÏÊØßÚÂÝÚÎÝÑÇÏÓÁÒÕÝÚÕß¬ÁØÏÑÕßÐËÑÃÔÎÙËÜÝÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÂÝÈßÙÓ¦ÚÜÔÍÏÇÑÕÔÙÄÒËÝÑÇÏ
ÊÏÇÑÕÖÚ×ÔÍÏÇÇÙÖØÄÓÇßØËÝÚÎÒËÕØ¦ÙËÏÝÑÇÏÑÇÚÁÒÎÐËÔÇÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÇØÇÍÜÍÄÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
-V_JVUU;LJOUVSVN`ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÙËÞ×ØËÝÇÒÒ¦ÎÑÆØÏÇ
È¦ÙÎÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÎÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÎÔ ÃÔÇÄÖÕßÊÏÇÚÎØËÃËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÙËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÖÄÒËÏÝØÄÙÌÇÚÇÎ-V_JVUU
;LJOUVSVN`ÖØÕÞ×ØÎÙËÙËËÔÃÙÞßÙÎÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÝÖÇÒÏÄÚËØÜÔÓÕÔÚÁÒÜÔP7OVULÙÚÇÏÔÊÏÑ¦ËØÍÕÙÚ¦ÙÏ¦ÚÎÝÑÇÏÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÇÙÞÁÊÏ¦
ÚÎÝÍÏÇÇÔÁÍËØÙÎËØÍÕÙÚÇÙÃÕßÙÚÕ
©ßÏÙÑÄÔÙÏÔÑÃÔÎÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏ
ËÖÇÏÔÁÙËÏÑÇÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
¡Ë ÚÎÔ ÏÊÁÇ ÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÝ
ÇÖÄ ÚÎÔ ÃÔÇ ÌÒËØÚ¦ØËÏ ÑÇÏ Î

0U]LU[LJÎÕÖÕÃÇÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏ
Ò¦ÖÚÕÖÍÏÇÚÎÔ/7ÚÇÔÁÇÇÑÕßÙÚÏÑ¦(PY7VKZÚÎÝ(WWSLÑÇÏÊÏÇÑÕÓÏÙÚÁÝÚÎÝ.VVNSLØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝ
ÔÇÊÏÇÙ×ÙËÏÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÚÕßÇÖÄ
ÚÇÛØÇÆÙÓÇÚÇÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÕÏÊØßÚÂÝÚÎÝ0U]LU[LJË
ÕÆÕËÃÞËËÐËÚ¦ÙËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔ
ÙÚÕÏËÚÔ¦Ó×ÙÚËÔÇÓËÚÇÌÁØËÏ
ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂËÑËÃÑÇÏÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝØÕÝÚÕÖÇØÄÔÎÖÇØÇÍÜÍÂÓÏÑØ×ÔÙßÙÑËß×Ô
ÚÎÝ0U]LU[LJÁÞËÏÓËÚÇÌËØÛËÃÙÚÎ
¡ÇÒÇÏÙÃÇËÔ×ÇÖÄÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕ
ÄÙÇÒ¦ÖÚÕÖÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÛÇÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔ¬ÇáÈ¦Ô¡¦ÒÏÙÚÇÚÎÔ
ÁÓÖÚÎËÖÏÑßØ×ÛÎÑËÚÕÙÞÁÊÏÕ
ÇÐÃÇÝËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÍÏÇÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÕÏÑÕÖÁÊÜÔÙÚÎÈÄØËÏÇ¬ÇáÈ¦ÔÖÕßÛÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÁÍËØÙÎËØÍÕÙÚÇÙÃÕß
¡ËÚÕÈÒÁÓÓÇËÑÚÄÝ ÃÔÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÕ¡Ö¦ØÏÇÓÏÊØßÚÂÝ ÑÇÏ ÖØÄËÊØÕÝ ÚÎÝ 8\HU[H
*VTW\[LYÎÕÖÕÃÇÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÒ¦ÖÚÕÖÑÇÏØÕÒÄÍÏÇ
ÚÎÝ(WWSLÑÇÏÊÏÇÑÕÓÏÙÚÁÝÍÏÇÚÎÔ
(THaVUÑÇÏÚÎÔ.VVNSL©ÏÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝ8\HU[H*VTW\[LYËÃÔÇÏ
ÒÏÍÄÚËØÕØÇÍÊÇÃËÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝ
ßÖÄÒÕÏÖËÝËÚÇÏØËÃËÝÇÒÒ¦ËÐÃÙÕß
ËÖÏÑÃÔÊßÔËÝÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÑÒ¦ÊÕßÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÙÚÎÔ ÃÔÇ
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÕÇÓÖÇØÕÓÕÏ¦àËÏÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÓËÞËÒ×ÔÇÑÇÛ×Ý
ËÃÔÇÏËÐÃÙÕßßÖÕÓÕÔËÚÏÑÂËÖÃÓÕÔÎÇÒÒ¦ÄÖÕÚËÞØËÏÇÙÚËÃÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÔÚËÖÏÚËÛËÃÍØÂÍÕØÇØÕÝÚÕ
ÖÇØÄÔÎËÚÇÏØËÃÇÁÞËÏËÖËÔÊÆÙËÏ
ÙËÁÔÇÔÇÑÄÓÎËØÍÕÙÚÇÙÏÇÑÄÞ×ØÕ
ÙÚÎÔ¬ÇáÈ¦ÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏÕØÏÙÓÁÔËÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝ
ÙÚÏÝÑÇÏËÐËÚ¦àËÏÔÁËÝÚÕÖÕÛËÙÃËÝÙÚÎ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇ
ÚÎÔÁÊØÇÚÎÝÙÚÎÔ¬ÇáÈ¦ÔËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÑÇÏÎ*VTWHS
,SLJ[YVUPJZÎÕÖÕÃÇÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏ
Ò¦ÖÚÕÖÍÏÇÚÎÔ/7ÑÇÏÚÎÔ+LSS
ÖÏÖÒÁÕÔÓËÚ¦ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÚÕß
ÖØ×ÚÕßÍÆØÕßÊÇÙÓ×ÔÎËÚÇÏØËÃÇ
ÓËÚÁÌËØËÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÙÚÕÏËÚÔ¦ÓÄÖÕß
ËÔÊÁÞËÚÇÏÙÆÔÚÕÓÇÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
BLOOMBERG

Νέα καταφύγια ÍÏÇÚÇÞØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÇÔÇàÎÚÕÆÔ
ÒÈËÚÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÑÇÏÖÕÒÒÕÃ
ÏÊÏ×ÚËÝ×ÙÚËÔÇÐËÌÕØÚÜÛÕÆÔÄÙÕ
ÚÕÊßÔÇÚÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÓËÚØÎÚ¦
ÓÖÕØÕÆÔÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÚÇÕÊßÔÎØÄÑÄÙÚÕÝÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
¡ËËÖÏÚÄÑÏÕÊÇÔËÏÙÓÕÆ 
ÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÙÚÕËÒÈËÚÏÑÄÑÇÔÚÄÔÏ¬ÙÕßÍÑÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÇÓËÚØÎÚ¦ÙÚÎÔÚØ¦ÖËàÇ
È¦àÕßÔÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÕßÝÔÇÊÕßÒÁÉËÏÑÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔ
ÙËÇÑØÇÃËÝÒÆÙËÏÝ¬ÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕß¬ÙÕßÍÑÑÇÛßÙÚËØËÃ
ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÏÔÔÇÖÇØÇÒ¦ÈËÏ
ÖËØÃÖÕßÊÏÙËÒÈËÚÏÑ¦ÌØ¦ÍÑÇ
ÇÖÄÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦ÁÙÕÊÇÖÕßÚÕß
ÇÔÇÒÕÍÕÆÔ¬Õ¬ÙÕßÍÑÚÕÕÖÕÃÕ
ÌÏÒÕÐËÔËÃÖËØÃÖÕßÊÏËÛÔËÃÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÒÄÍÜÚÎÝÞÇÓÎÒÄÚÇÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝËÚÇÏØÏÑ×ÔÑËØÊ×Ô
ÙÑÕÖËÆËÏÌÁÚÕÝÔÇÖÒÎØ×ÙËÏÔÜØÃÚËØÇÚÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÑÇÏÚÇ
ËÖÏÊÄÓÇÚÇ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔ×ÙÚË
ÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ
¡ÖÕØËÃÔÇÈØËÛËÃÝÑÇÏÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÊÏÙËÒÈËÚÏÑ¦ÌØ¦ÍÑÇÙËÁÔÇÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎÓÁÙÎÚÕßÁÚÕßÝÄÚÇÔ
ÙÚÁÒÔÕÔÚÇÏÚÇËÏÊÕÖÕÏÎÚÂØÏÇÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÈÕÒÂÌÄØÜÔ®ÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÕ
²¦ÏÔà¬¦ËÔÒËØÓÁÒÕÝÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕß¬ÙÕßÍÑÙÚÕ
)SVVTILYN¬ÕÑÇÔÚÄÔÏÚÕß¬ÙÕßÍÑ
ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÁÐßÖÔÇÓÁÚØÇÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÞ¦ÙËÏÓÄÔÕÌØ¦ÍÑÇ
ÇÖÄÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÚÕ 
ÇÒÒ¦ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÚÇËÖÏÚÄÑÏÇ
ÓËÏÜÛÕÆÔÖËØÇÏÚÁØÜÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÔÇàÎÚÂÙËÏÇÑÄÓÎÊØÇÙÚÏÑÄÚËØËÝ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝ
¬ÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÁÞÕßÔÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÖËÏÒÂÍÏÇ
ÚÎÔßØ×ÖÎËÔ×Õ²¦ÏÔà¬¦ËÔÒËØ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎÔÄÒÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓËÍ¦ÒÕÓÖËÒ¦®ÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÚÕ)SVVTILYNÕÒÒÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÑÇÏÑËÔÚØÏÑÕÃÚØÇÖËàÃÚËÝËÑÛËÏ¦àÕßÔÚÎ
ÞØÎÙÏÓÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÜÙÚÄÙÕÄÙÕÏ
ÖØ¦ÍÓÇÚÏÚÇÖÒÎØ×ÔÕßÔÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÕÔÚØÄÖÕÖÕß
ÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÚÇÞØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝ
¬ÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÁÞÕßÔßÖÕ-

Στο καντόνι 0Èo~V³ÈÈ¨oÉË${~Ð{~~ÑÚÈ³É¨ÉËÑÑ¨ÑÜÒKÉ{É¨ËÈÙ{ÉÜKÉ³{~Ò×¨Òo~ÑÑÌ
×¨Üo{~ÒÓÙÑo{ÑÑÐi³Ñ~Ñ³ÑÚÓÉ{³{Ø³¨ÒÉÇÉØÐÉÑ¨i³{~ÌÉ{³Ì~{
ÞÜØÂÙËÏÙËÚÄÙÕÞÇÓÎÒÄËÖÃÖËÊÕ
×ÙÚËÖÒÁÕÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÈÒ¦ÖÚÕßÔ
ÖÇØ¦ËßÔÕÕÆÔÄÖÜÝÖÏÙÚËÆËÏÕ
ÐËÒÁÓÖËØÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ<):
ÑÇÏÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝ
ÚØ¦ÖËàÇÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ¡¦ÒÏÙÚÇ
ÊËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÊËÔÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÖÜÝÎ
 ¬ÛÇÇßÐÂÙËÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÞÏÙÚÕÑÕÔÚÏÔÄÓÁÒÒÕÔ
ÒÈËÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÂÚÎÝÒÏÇÔÏÑÂÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÕØÏÙÓÁÔÇÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇËÐËÚ¦àÕßÔÚÎÔËÖÏÒÕÍÂ
ÚÎÝÇÖÕÛÂÑËßÙÎÝ®ÚÜÔÞØÎÓ¦ÚÜÔ
ÙËÞØÎÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÕ
)SVVTILYNÎÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
A\YPJO0UZ\YHUJL.YV\W¬ÇÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÔÓËÓËØÏÑ¦ÞÏÒÏÕÙÚ¦ÚÕßÇÙÌÇÒÏàÄÓËÔÕßÖÕÙÕÆ
ÑÇÏËÃÔÇÏËÖÕÓÁÔÜÝÌÛÎÔÄÚËØÇÇÖÄ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ©ÏÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇÞØÎÓÇÚÕÑÏÈ×-

ÚÏÇÙÚÎA\YPJO0UZ\YHUJLÇßÐÂÛÎÑÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕÄÚÇÔ
ÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÎÝÒÈËÚÃÇÝ
ËÖÁÈÇÒËÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ©ÏÇÏÚÂÙËÏÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÏÖ¦ÒÏÖØÄÙÌÇÚÇÄÚÇÔÐËÑÇÛÇØÃÙÚÎÑËÄÚÏÚÇ
ËÖÏÚÄÑÏÇÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÞÇÓÎÒ¦
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ®ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÙÚÕ
)SVVTILYNÎªËÔÁ²ÇØÒÇÞËØßÉÎÒÄÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝËÒÈËÚÏÑÂÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÝ
ÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÞÜØ×Ô
ÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÁÞÕßÔ
ËÖÏÈÒÎÛËÃÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÙÚÕ ©ÇØÞÏÑÄÝÙÑÕÖÄÝ
ÚÎÝ ¬ÓÁÙÜÚÜÔÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÂÚÇÔÎËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÕÏÖÏÙÚÜÚÁÝ
ÓËßÉÎÒÂÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙÕßÔ
ÓËÍ¦ÒÇÖÕÙ¦ÞÜØÃÝÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔ
ÂÇÑÄÓÎÑÇÏÔÇÖÒÎØÜÛÕÆÔÍÏÇÔÇ
ÊÇÔËÏÙÚÕÆÔ
©ÏËÒÈËÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÑÇÒÕÆÔÚÇÏ
ÔÇÖØÕÈÕÆÔÙËÓËÍÇÒÆÚËØËÝÊÎÓÄ-

ÙÏËÝÊÇÖ¦ÔËÝ×ÙÚËÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙÕßÔÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÖÕßÁÞËÏ
ÞÚßÖÂÙËÏÙËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝ¥ÙÚÄÙÕÎÒÈËÚÃÇÖÇØÇÓÁÔËÏËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÂÜÝÖØÕÝÚÏÝ
ÊÎÓÄÙÏËÝÊÇÖ¦ÔËÝ¬ÕßÉÎÒÂÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÑÇÔÚÄÔÏ
ÚÎÝÇÙÏÒËÃÇÝÚÕÕÖÕÃÕÌÏÒÕÐËÔËÃ
ÑÇÏÚÏÝÍÏÍÇÔÚÏÇÃËÝÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝ9VJOLÑÇÏ5V]HY[PZÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÍÏÇÔÇÊÇÔËÃàËÚÇÏÞØÂÓÇÚÇÑÇÏÓËÇßÚÄÚÕÔ
ÚØÄÖÕÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÖËØÃÖÕß
ËÑÇÚÌØ¦ÍÑÇËÚÎÙÃÜÝ¬ÇÞØÂÓÇÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÕßÞØÁÕßÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÔÈËÔ¡ÏÞ¦ÒÍËÔÏÑÄÍØÇÓÓÇÚÁÇ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝ
ÇÙÏÒËÃÇÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÑÇÔÚÕÔÏÕÆÊËÔÐÕÊËÆËÏÚÇËÖÏÖÒÁÕÔ
ÞØÂÓÇÚÇÞÕßÓËÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝßÚÄÊËÔÇÒÒ¦àËÏ®
ÙßÓÖÒÂØÜÙËÕ¡ÏÞ¦ÒÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕ)SVVTILYN

H Apple προχωράει σε αύξηση παραγωγής του iPhone 11 κατά 10%
Η Apple ËÔÎÓÁØÜÙËÖØÕÓÎÛËßÚÁÝ
ÚÎÝÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÍÏÇÚÕÔÁÕP7OVUL
ÓÁÞØÏÑÇÏÑÇÚ¦ ×ÙÚËÔÇ
ÑÇÒßÌÛËÃÎÏÙÞßØÄÚËØÎÇÖÄÚÕ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕàÂÚÎÙÎÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝÏÇÖÜÔÏÑÂÝ
ËÌÎÓËØÃÊÇÝ5PRRLP(ZPHU9L]PL^
ËÃÊÎÙÎËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÚÎàÂÚÎÙÎ
ÖÕßßÖ¦ØÞËÏÍÏÇÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ
ÖØÕáÄÔÚÎÝ(WWSLÎÕÖÕÃÇÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÓËÃÜÙÎÚÎÝÇØÞÏÑÂÝÚÏÓÂÝ
ÚÕßP7OVULÑÇÚ¦ÊÕÒ¦ØÏÇ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔ

P7OVULÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÔ×ÔßÓËÝ
ÖÎÍÁÝÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÎ5PRRLP
ÓËÚÕÞÂÚÎÝ(WWSLËÔÏÙÞßÄÚÇÔÓÁÞØÏÑÇÏÑÇÚ¦ ÓËÚ¦ÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÎÝËÃÊÎÙÎÝËÔ×ÑÁØÊÎ
ÑÇÚÁÍØÇÌÇÔÑÇÏÕÏÓËÚÕÞÁÝÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÖØÕÓÎÛËßÚ×ÔÚÎÝÄÖÜÝÕÏ
4\YH[H4HU\MHJ[\YPUNÑÇÏ(SWZ
(SWPULÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÕß
¬ÄÑÏÕÑÇÏÎ((*;LJOUVSVNPLZ
ÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÕß²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÑÖØÄÙÜÖÕÝ¬ÆÖÕßÚÎÝ
(WWSLÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÇØÔÂÛÎÑË
ÔÇÙÞÕÒÏ¦ÙËÏÚÎÔËÃÊÎÙÎ
ËÔËÃÔÇÏÇÙßÔÂÛÏÙÚÕÍÏÇÚÎÔ
(WWSLÔÇÇßÐ¦ÔËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÏÝ

ÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÚÕßÝÖØÕÝÚÕßÝÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÚÎÝÑÇÛ×ÝÇÐÏÕÒÕÍËÃÚÎ
àÂÚÎÙÎÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÓËÚ¦
ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÜÔÔÁÜÔÚÎÝ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÑÇÛ×ÝÖÒÎÙÏ¦àÕßÓËÖØÕÝÚÎÔËÕØÚÇÙÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYNÎ
(WWSLÊËÔÇÒÒ¦àËÏÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎ
ÍÏÇÖÜÒÂÙËÏÝÓÁÞØÏÑÇÏËÑÇÚ
ÔÁÜÔP7OVULÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕ
ÚÕß¥ÙÚÄÙÕÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ(WWSL¬ÏÓ ÕßÑ¦ÌÎÙËÔÇËÔÔÕÎÛËÃÖÜÝÚÕÖØÕáÄÔÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÖÕßÇÖÕÌÁØËÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÁØÊÕÝÄÔÚÜÝËÃÞËÑÇÒÆÚËØÎ
ÇÖÄÚÕÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕßÖÕÊÕÞÂÇÖÄ
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Απότομη αύξηση ενοικίων
στις συνοικίες της Αττικής
Στο γ΄ τρίμηνο σημείωσαν άνοδο 24% στα δυτικά προάστια και 27,3% στον Πειραιά
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Κατακόρυφη αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης διαμερισμάτων έχουν αρχίσει πλέον να
καταγράφονται και στις μέχρι πρότινος «προσιτές» περιοχές της Αττικής, προκειμένου να συμβαδίσουν με το γενικότερο κλίμα ανατιμήσεων που έχει διαμορφωθεί
στην αγορά ακινήτων κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου. Ετσι,
σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του δείκτη τιμών
Spitogatos Property Index, κατά
τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου
του έτους οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης στα δυτικά προάστια εκτινάχθηκαν κατά σχεδόν 24% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2018, για να διαμορφωθούν

Αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων της σε ποσοστό
άνω του 70% εξασφάλισε η
«Αβαξ», μέσω της υπογραφής
τριών νέων συμβάσεων έργων,
όλες εκτός Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, η εισηγμένη
ανέλαβε τρία νέα έργα αξίας
740 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων το ανεκτέλεστο υπόλοιπο
έργων αυξάνεται σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ, πλέον, το 85% αφορά
έργα στο εξωτερικό. Τα δύο
έργα είναι στον τομέα της ενέργειας και το τρίτο αφορά μια
σημαντική οδοποιία. Η μεγαλύτερη σύμβαση αφορά την κατασκευή και λειτουργία ενός







Το ανεκτέλεστο
υπόλοιπο αυξάνεται
σε 1,8 δισ., με το 85%
να αφορά έργα
στο εξωτερικό.








Πανελλαδικά, η μέση
τιμή ενοικίασης διαμορφώθηκε σε 7 ευρώ /
τ.μ., ενισχυμένη κατά
σχεδόν 9%.
σε 6,2 ευρώ / τ.μ., από 5 ευρώ / τ.μ.
Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση,
ύψους 27,3%, σημειώθηκε στα προάστια του Πειραιά, όπου εντοπίζονταν τα φθηνότερα ακίνητα της
Αττικής. Πλέον, η μέση ζητούμενη
τιμή ενοικίασης ανέρχεται σε 5,88
ευρώ / τ.μ., έναντι 4,62 ευρώ / τ.μ.
πριν από μόλις ένα χρόνο. Δηλαδή,
ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. προσφέρεται πλέον προς 580 ευρώ μηνιαίως, από 460 ευρώ πριν από ένα
χρόνο, μια αύξηση 120 ευρώ / μήνα
ή 2.400 ευρώ ετησίως.
Στον αντίποδα, μικρή πτώση κατά 2,8% σημείωσαν κατά τον τελευταίο χρόνο οι τιμές στα ανατολικά προάστια της Αττικής (Παλλήνη, Παιανία, Σπάτα κ.λπ.), όπου

Τρία έργα αξίας
740 εκατ. ευρώ
εξασφάλισε η «Αβαξ»

το μέσο κόστος ενοικίασης διαμορφώνεται πλέον σε 5,83 ευρώ
(από 6 ευρώ / τ.μ.) και είναι το χαμηλότερο σε όλο το λεκανοπέδιο.
Αντίστοιχα, φαίνεται πως το «ράλι»
των τιμών στο κέντρο της Αθήνας
άγγιξε το αποκορύφωμά του, με
τη μέση τιμή να διαμορφώνεται
σε 9,23 ευρώ / τ.μ., από 9 ευρώ /
τ.μ. πριν από ένα χρόνο (+2,3%).
Ασφαλώς, ακόμα κι έτσι το κόστος ενοικίασης προφανώς και
κρίνεται υπερβολικό για την πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών, ιδίως σε σύγκριση με πριν
από μερικά χρόνια, όταν η μέση
τιμή δεν ξεπερνούσε τα 6-6,5 ευρώ
/ τ.μ. Πανελλαδικά, κατά το φετινό
τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοι-

χεία του δικτύου αγγελιών Spitogatos, η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης διαμορφώθηκε σε 7 ευρώ
/ τ.μ., αυξημένη κατά σχεδόν 9%
από τα 6,43 ευρώ / τ.μ. πριν από
ένα χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι
από το 2011 έως και το 2015, οι τιμές ενοικίασης στο σύνολο της
χώρας υποχώρησαν κατά 40% κατά
μέσον όρο, εκμηδενίζοντας την
αύξηση του 43% που είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια
και συγκεκριμένα κατά την περίοδο
από το 2000 έως το τέλος του 2010.
Σήμερα, φαίνεται να επιχειρείται
η επιστροφή των τιμών στα προ
κρίσης επίπεδα. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή, αντί να είναι σταδιακή
και σε βάθος χρόνου, συμβαίνει

ΑΡΘΡΟ

σε διάστημα μόλις λίγων μηνών,
χωρίς να δικαιολογείται από την
αναλογία προσφοράς και ζήτησης,
τουλάχιστον σε αυτόν τον βαθμό.
Σύμφωνα με μεσίτες, ο βασικός
λόγος της απότομης αυτής αύξησης
των ενοικίων οφείλεται στην αντιστροφή της αρνητικής ψυχολογίας που είχε διαμορφωθεί στην
αγορά ακινήτων επί σειρά ετών.
Ως εκ τούτου, πολλοί ιδιοκτήτες
εκτιμούν ότι μπορούν να εξασφαλίσουν αισθητά υψηλότερες τιμές
ενοικίασης σε σχέση με πριν από
λίγα χρόνια, προκειμένου να αποσβέσουν και την υπερφορολόγηση
που υπέστη η περιουσία τους κατά
τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

νέου σταθμού ενέργειας στην
περιοχή Μπισμαΐγια του Ιράκ,
ισχύος 1.650 MW και αξίας 533
εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τον
σταθμό Μπισμαΐγια 3, που αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό
έργο που αναλαμβάνει ελληνικός κατασκευαστικός όμιλος
στο εξωτερικό.
Το έργο ανατέθηκε από τον
όμιλο Mass Global Holdings για
λογαριασμό του οποίου αυτό
το διάστημα η εταιρεία ολοκληρώνει τη μελέτη, κατασκευή
και θέση σε λειτουργία ανάλογου σταθμού ισχύος 1.500 MW
στην ίδια περιοχή, στα περίχωρα της Βαγδάτης.
Επισημαίνεται ότι η αθροιστική ισχύς 3.150 MW των δύο
σταθμών που έχει αναλάβει η
«Αβαξ» αντιστοιχεί στο 64%
της εγκατεστημένης ισχύος
όλων των μονάδων φυσικού αερίου της Ελλάδας.

Αντίστοιχα, η «Αβαξ υπέγραψε χθες και τη σύμβαση για την
κατασκευή του αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας
- Βουλγαρίας (έργο IGB), ύψους
145 εκατ. ευρώ.
Ο αγωγός IGB θα συνδέσει
τον υφιστάμενο εθνικό αγωγό
μεταφοράς φυσικού αερίου
στην Κομοτηνή και το ελληνικό
τμήμα του αγωγού Trans Adriatic (TAP) με τον υπάρχοντα
αγωγό μεταφοράς και διανομής
φυσικού αερίου κοντά στη
βουλγαρική πόλη της Στάρα
Ζαγκόρα.
Ο νέος αγωγός θα τροφοδοτηθεί αποκλειστικά με αέριο
από το Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να περιορίσει τη σχεδόν
αποκλειστική εξάρτηση από το
ρωσικό αέριο. Η ετήσια δυναμικότητά του θα ανέρχεται σε
3 δισ. κ.μ., ενώ τα έργα θα ξεκινήσουν τον προσεχή Ιούλιο,
με στόχο ο αγωγός να είναι έτοιμος να λειτουργήσει προς το
τέλος του 2020.
Η «Αβαξ» έχει σημαντική εμπειρία σε ανάλογα έργα, καθώς
έχει συμμετάσχει και στην κατασκευή μέρους του αγωγού
ΤΑP. Η τρίτη νέα σύμβαση για
την «Αβαξ» αφορά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου
Ston Bypass (DC414) και συγκεκριμένα τα τμήματα Sparagovici/ Zaradeze - Prapratno
και Prapratno - Doli, συνολικού
προϋπολογισμού 68,8 εκατ. ευρώ. Το έργο βρίσκεται στη δυτική ακτή της Κροατίας και περιλαμβάνει την κατασκευή εθνικής οδού μήκους 18 χιλιομέτρων.
Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα
σημαντικό για τη χώρα, καθώς
θα προσφέρει πρόσβαση στην
υπό κατασκευή γέφυρα Peljesac,
για τη σύνδεση της περιοχής
του Ντουμπρόβνικ με την υπόλοιπη Κροατία, χωρίς την ανάγκη διέλευσης μέσω ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Real Estate χωρίς «βούρος»
Οι λέξεις «βουράτε να προλάβετε»
έπαιξαν και πιθανόν να συνεχίσουν
να παίζουν σημαντικό ρόλο στον
καθορισμό της πορείας της κυπριακής κτηματαγοράς.
Αν ανατρέξουμε πίσω στις αρχές
της δεκαετίας του 2000 και μετά,
θα δούμε πως κάθε τόσο για κάποιο
λόγο μας καλούσαν να «βουρήσουμε» να προλάβουμε κάποιο τρένο
και να φανταστείτε τρένα δεν έχου






Η κτηματαγορά δεν
είναι κάτι που πρέπει
να παίζουμε με μόνο
στόχο το πρόσκαιρο
κέρδος. Είναι ενδεχομένως το μόνο πράγμα
που μπορεί να διασφαλίσει την μακροχρόνια
επιβίωσή μας.
με! Να υπενθυμίσω πως η κουβέντα
κατά την τριετία 2001 – 2003 ήταν
να «βουρήσουμε να αγοράσουμε
ακίνητα επειδή με το που θα εντασσόμασταν στην ΕΕ θα ερχόντουσαν οι Ευρωπαίοι εδώ κάτω και
όλα θα καθίσταντο απρόσιτα από
πλευράς τιμής».
Σκεφτείτε την εικόνα που μας
ζωγράφιζαν: με το που υπόγραφε
ο Τάσσος τη συνθήκη προσχώρησης μας στην ΕΕ, φάλαγγες Ευρωπαίων θα ερχόντουσαν να αγορά-

σουν τα ακίνητά μας! Τα επιχειρήματα φυσικά ήταν, ούτε λίγο
ούτε πολύ, γελοία επειδή από την
πλευρά αυτών των Ευρωπαίων κανένα ουσιαστικό οικονομικό όφελος
δεν προέκυπτε σε σχέση με την
προ της ένταξης κατάστασης, αλλά
αντίθετα μάλλον η εικόνα γι’ αυτούς
χειροτέρευε. Ας μην ξεχνάμε πως
η ένταξη μας δεν συνοδευόταν με
παράλληλη υιοθέτηση του Ευρώ
άρα για τους Ευρωπαίους θα εξακολουθούσε να υπάρχει το ρίσκο
ξένου συναλλάγματος. Επιπλέον,
είχαμε ήδη τελωνειακή ένωση άρα
καμία αλλαγή εκεί, ενώ στον αντίποδα λόγω του ενιαίου συστήματος αγοράς θα έπρεπε πλέον να
ήμασταν πλήρως εναρμονισμένοι
περιλαμβανομένου του καθεστώτος
των offshore εταιρειών που απολάμβαναν μέχρι τότε φορολόγηση
4,25% και έκανε την χώρα μας ελκυστικό προορισμό δεκάδων χιλιάδων εταιρειών και εταιρικών
σχημάτων. Τώρα αν εμείς το παλεύαμε να πείσουμε αν ήμασταν
tax efficient zone αντί φορολογικού
παράδεισου, λίγη σημασία είχε
στην εξέλιξη αφού στην ουσία με
την ένταξη μας αυτός ο τομέας
απέκτησε ημερομηνία λήξης.
Εκ του αποτελέσματος, είδατε
πολλούς Ευρωπαίους να επενδύουν
σε ακίνητα στη χώρα μας; Θα έλεγα
ότι μάλλον θυμίζουν τους αιτητές
του ΕΣΤΙΑ, όπου παρά τις προσδοκίες για χιλιάδες, τελικά επρόκειτο για μερικές δεκάδες. Η μόνη
κατηγορία ήταν αυτή των Άγγλων.
Ναι αυτοί κατέβηκαν, πλην όμως

Ο ποταμός της εύκολης χρηματοδότησης έτρεχε και πολλοί έτρεχαν να αγοράσουν ακίνητο προτού ανέβουν και άλλο

οι τιμές.
αυτοί ήταν θεωρητικοί Ευρωπαίοι
και από τις 31 τρέχοντος θα είναι
και Εξωευρωπαίοι – όπως τους εξωπλανήτες ένα πράγμα.
Όμως οι αυξημένες προσδοκίες
του τι θα συνέβαινε με την ένταξη
μας στην ΕΕ, δημιούργησε ζήτηση
και ώθησε τις τιμές προς τα πάνω.
Ανέβηκαν κάποια σκαλιά πάνω και
έμειναν εκεί μέχρι που μας είπαν
πως έπρεπε να βουρήσουμε επειδή
θα έμπαινε ΦΠΑ στα κτήρια και οι
τιμές θα πήγαιναν πάνω και άρα
αν θέλαμε να τοποθετηθούμε σε
ακίνητα έπρεπε να βιαστούμε.
Παράλληλα έτρεχε ο ποταμός
της εύκολης χρηματοδότησης. Σε

όλη αυτή την περίοδο έπρεπε να
τρέχουμε να προλάβουμε να αγοράσουμε πριν ανέβουν και άλλο οι
τιμές. «Βούρα ρε φίλε πριν πελλάνουν τζιαι άλλον οι τιμές...». Ύστερα ήταν το, «βούρα πιάσε δάνειο
ώσπου διούν τζιαι δεν ρωτούν...».
Όλο αυτό το ανέβασμα μιας σκάλας σε στυλ «τριάππιν» όπου πεταγόμασταν τα σκαλιά τρία – τρία
μας έφερε προ της υιοθέτησης του
Ευρώ. Οι τιμές των ακινήτων να
είναι στο μεταξύ στο κεφαλόσκαλο.
Αρκετοί πίστευαν πως με το Ευρώ
η πορεία προς μια νέα σκάλα ανόδου θα συνέχιζε. Εγώ δεν τον κατανοούσα. Γίνεται όταν υπάρχει

ενιαίο νόμισμα που επιτρέπει τις
απευθείας συγκρίσεις και αφαιρεί
τον συναλλαγματικό κίνδυνο να
είναι λόγος έλκυσης Ευρωπαίων
με αυτές τις τιμές που είχαμε σε
σχέση με τις χώρες τους; Μάλλον
αντίθετα θα πήγαινε το πράγμα.
Φυσικά αυτό το σημείο δεν μπήκε
απομονωμένα ποτέ κάτω από το
μικροσκόπιο επειδή πλάκωσε η
παγκόσμια οικονομική κρίση και
όλα ήρθαν «πούκουππα» έτσι και
αλλιώς με τη σύγχρονη ιστορία να
είναι φρέσκια στην μνήμη μας…
Παρόλα αυτά, μετά το 2016 άρχισαν να ακούονται φωνές για νέο
«βούρος». Έπρεπε κάποιοι να τρέ-

ξουν να προλάβουν την επιβολή
ΦΠΑ στη γη. Αυτό δημιούργησε
αυξημένες πωλήσεις πριν τα Χριστούγεννα πέρυσι και μετά κάποιοι
έκαναν λόγο ότι με το νέο χρόνο
υπήρξε κάμψη στις πωλήσεις…
Φυσικά και υπήρξε κάμψη. Άμα
αυτοί που είχαν τη δυνατότητα και
την θέληση να αγοράσουν ήταν
συγκεκριμένοι σε αριθμό και κάποιοι από αυτούς έτρεξαν να προλάβουν πριν την επιβολή, μετά οι
υπόλοιποι ήταν λιγότεροι σε αριθμό! Το ίδιο έγινε και με τους ξένους
που επιδιώκουν πολιτογράφηση
μέσω επενδύσεων. Πόσοι είναι
αυτοί; Όταν έτρεξαν οι δικηγόροι
και οι λογιστές τους και τους είπαν
«βουράτε πριν τον Μάη, επειδή
μετά θα επέλθουν αλλαγές στο σχέδιο..» δεν θα ήταν φυσικό επακόλουθο να δούμε αυξημένες πωλήσεις πριν τον Μάιο και «κάμψη»
μετά; Ήταν.
Εγώ νομίζω να σταματήσουμε
να «βουρούμε» και να «πνάσουμε
λλίον» επειδή το «βούρος» μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μόνο κακά μας έχει επιφέρει και αυτό
με αντάλλαγμα μια πρόσκαιρη ικανοποίηση μιας ματαιοδοξίας μας.
Η κτηματαγορά δεν είναι κάτι που
πρέπει να παίζουμε με μόνο στόχο
το πρόσκαιρο κέρδος. Είναι ενδεχομένως το μόνο πράγμα που μπορεί να διασφαλίσει την μακροχρόνια επιβίωσή μας.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Κατασκοπεία με φόντο το Brexit
Η «Κ» προδημοσιεύει απόσπασμα από το νέο μυθιστόρημα του Τζον Λε Καρέ «Ενας έντιμος άνθρωπος»
Tου ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ
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ËÐÕßÙÃÇÝÑÇÏÚÎÝÊÆÔÇÓÎÝÚÎÝËÖÏÛßÓÃÇÝÓËÓÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÓÇÚÏ¦ÓÕÔÇÊÏÑÂÙÚÕËÃÊÕÝÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÑÏÔËÃÚÇÏÙÚÕ
ÔÁÕÚÕßÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÔÇÝÁÔÚÏÓÕÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝ®ÓËÚÇÌÁØËÏÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎØËÚÇÔÃÇÖÕßÚÇÒÇÔÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÕÐÆÚÇÚÎÖÕÒÏÚÏÑÂÑØÃÙÎÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÙËÁÔÇØËßÙÚÄÊÏËÛÔÁÝÙÑÎÔÏÑÄ
ÄÖÕßÕØÜÙÏÑÄÝÊ¦ÑÚßÒÕÝÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇÖÇÃàËÏÁÔÇËÖÏÑÃÔÊßÔÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
ØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝËÃÔÇÏÕ§ÇÚÈËÚËØ¦ÔÕÝÚÜÔÈØËÚÇÔÏÑ×ÔÓßÙÚÏÑ×Ô
ßÖÎØËÙÏ×ÔÕÕÖÕÃÕÝÔÕÓÃàËÏÖÜÝÛÇ
ÓÖÕØÁÙËÏÔÇÍßØÃÙËÏÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÙÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕßØÕßÑÇÏÙÚÎÔÑÄØÎÚÕßÚËÌÄÚÇÔÐÇÌÔÏÑ¦ÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÁÔÇÔÖÇØÕÖÒÏÙÓÁÔÕßÖÕÙÚÇÛÓÄÍËÓ¦ÚÕÍÎØÇÒÁÕßÝ
ÑÇÚÇÙÑÄÖÕßÝÓËËÐÇÃØËÙÎÚÎÔËÇØÂ¢ÒÄØËÔÝÖÕßÁÞËÏÈ¦ÒËÏÙÚÄÞÕ
ÁÔÇÔ©ßÑØÇÔÄÕÒÏÍ¦ØÞÎÓËÆÖÕÖÚÇ
Ö¦ØËÊ×ÙËÙÚÎªÜÙÃÇ
ÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÑÇÏÕÇÔÚÃÖÇÒÕÝÚÕß§ÇÚÙÚÕ
ÓÖ¦ÔÚÓÏÔÚÕÔÕÔËÇØÄÝÔÚÕÕÖÕÃÕÝÓÏÙËÃÚÕ)YL_P[ÚÕÔ¬ØÇÓÖÑÇÏ
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÙËÓÏÇÇÖØÄÙÜÖÎÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÚÜÔ¡¡©ÔÚÛÇ
ÇÖÕÊËÏÞÛËÃÑÇÚÇÒÆÚÎÝÖÇØÇÙÆØÕÔÚÇÝÚÕÔ§ÇÚÚÎÔØÕßÑÇÏÚÎ
¢ÒÄØËÔÝÙËÓÏÇÖØ¦ÐÎÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎÝÓËÕÒÁÛØÏËÝÙßÔÁÖËÏËÝÍÏÇÄÒÕßÝ®
©ÖÜÝÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÎËÖÏÓËÒÂÚØÏÇÚÕß¬àÕÔË ÇØÁÙÚÎ=PRPUN
)VVRZ¡ÇÃØÎ¡¦ÕßÔÚÚÕÛÁÓÇÓË
ÚÕÔË ÇØÁËÃÔÇÏÄÚÏÁÔÏÜÛËÖ¦ÔÚÕÚËÙÇÔÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÚÄÙÕÙÚÎÔßØ×ÖÎÄÙÕÑÇÏÙÚÎØËÚÇÔÃÇÔÇÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÓËÚÎÊÏÑÂÚÕßËÓÖËÏØÃÇ
ÇÖÄÚÇÞØÄÔÏÇÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÍÔÕÂÙËÏ
ÚÕÔÊÏÞÇÙÓÄÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÙÂÓËØÇ
ËÔÚÄÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎØËÚÇÔÃÇÑÇÏÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎ¡ËÚ¦ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
ÊËÔËÃÞË¦ÒÒÎËÖÏÒÕÍÂÖÇØ¦ÔÇÙÑÆÉËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÖÕÆÈØÏÙÑÄÓÇÙÚË
Ú×ØÇÃÔÇÏÁÔÇÇÖÃÙÚËßÚÇÊÏÕØÇÚÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÈÏÈÒÃÕÑÇÛ×ÝÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏ
ÈÇÛÏ¦ÙÆÔÊËÙÎÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝßØ×ÖÎÝ®
ÂÓËØÇÎ ®ÖØÕÊÎÓÕÙÏËÆËÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÇÖÄÙÖÇÙÓÇÚÕß
ÈÏÈÒÃÕßÖÕßÑßÑÒÕÌÕØËÃÙËÒÃÍËÝ
ÎÓÁØËÝÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ)LSS


Το βιβλίο ÚÑ~È~Ü×¨ÊÉ{³{ØÉÌÐÉÉØiÐÓ¨ÉØÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø_

«Είναι ένα απίστευτα
διορατικό αλλά και
συναισθηματικά
φορτισμένο βιβλίο,
καθώς αισθάνεται βαθιά
σύνδεση με την ιστορία
της Βρετανίας
και της Ευρώπης».

O Τζον Λε Καρέ ÐÑØÐÉ³Ñ×Ó¨É{³iÖoT¨i¨É³ÑËÑVÈ³ÑÜÑËÇÉ³Ñ{ÑÌ³iÂÖ³Ñ³iÜ{³{~Ê~¨ËiVÑÜÜÒ~Ñ{
ÉÓÑ¨ÉÈ³ÌÙ{ÉÚÓØ~i{~ÌÌÈ¨{~ÌØÙÒ~³ÈÜØÐ{ÒÇÉ{ÑÑËÇÉ{É{~ËÙÈÑ{TËÙ{
Ú×ØÇÐÁØËÏÝÕÆÙÇÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦
Ù»ÁÔÇÉÁÓÇÑÇÏÊËÔËÖÏÚØÁÖËÚÇÏ
ÔÇÙÕßÖÜÖËØÏÙÙÄÚËØÇ¡ÖÕØËÃ
ÔÇÌÇÃÔÕÓÇÏÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕÝÇÒÒ¦
ÙÚÎÔ±ÖÎØËÙÃÇÓÕßÁÞÜÁÔÇÑ¦ÖÕÏÕ
ÑÆØÕÝÑËÃÔÎÊËÒÁËÏÚÃÖÕÚÇ¢Ú¦ÔÕßÓËÙÚÎÔÑÕØßÌÂÇÌÂÔÕßÓËÚÕÔ
ÇÔÇÈÇÚÂØÇÑÇÚËÈÇÃÔÕßÓËÚÕÔÒÄÌÕÑÏÇÑÄÓÇÊËÔÁÞËÏÖËÏÒÁÐÎÃÔÇÏ
ÖÏÕÍØÂÍÕØÎÇÖÄÓÁÔÇÂÁÚÙÏÚÎÝ
ÇØÁÙËÏÔÇÖÏÙÚËÆËÏÑÏÁÚÙÏÚÎÝÇÌÂÔÜÚÎÔÖØÜÚÏ¦ÇÔÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚË
ÙÚÕßÝÖØÄÖÕÊËÝÚÕßÇÔÇÈÇÚÂØÇ
ÚËÑÄÓÇÙÚËÙÚÎÔÕßØ¦ÞÜØÃÝÔÇ
ÓÏÒ¦ÓËÑÏËÑËÃÔÎÊËÔÑÕÏÚ¦àËÏÖØÕÝ
ÚÕÓÁØÕÝÓÕßÇÒÒ¦ÊËÓËÇÔÎÙßÞËÃ
ÇßÚÄÚËÌàËÏÙ»ÁÔÇÔÊÏÑÄÚÎÝ
ÑÄÙÓÕÚ×ØÇÒÕÏÖÄÔÐÁØËÏÄÚÏàÜ
ÑÏËÍ×Ù»ÁÔÇÔÊÏÑÄÓÕßÑÇÏÊËÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÑÇÔÁÔÇÑÁÔÚØÕÇÖÄÙßØ-

ÙÎÝÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÁÑËÚÇÏ
ÓÖØÕÙÚ¦ÓÕßÑÇÏÖÏ¦ÔËÚÇÏÖØ×ÚÎ
ÇÖÄÚÕÔÇÔÇÈÇÚÂØÇËÔÁÞÕßÓËÑÇÒ¦ÑÇÒ¦ÐËÑÏÔÂÙËÏÄÚÇÔÓËØÜÚ¦ËÏ
ÙÚËÍÔ¦ÇÔÁÞÜÙÑÕÚ×ÙËÏÖÕÚÁÑÇÔÁÔÇÔËÒ¦ÜÙßÍÑØÇÚÎÓÁÔÇÒÁÜ
ÄÞÏÚËÌÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÄÞÏËßÚßÞ×ÝÖØ¦ÍÓÇÖÕßÇÒÎÛËÆËÏÒÒÕÏ
ÔÇÏÁÙÚÜÑÇÏÁÓÓËÙÇËÍ×ÄÓÜÝÄÞÏ
©ÆÚËÑÇÔÇÖÄÓÇÑØÏ¦ÂÊÏ»ÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖÕßÕÆÚËÑÇÔÄÖÜÝÚÕÕÔÕÓ¦àËÏ
ÚÕØÇÌËÃÕÓËÊÏÇÉËÆÙÏÓÎÙßÓÈÕÒÂ
ÔÊËÔÁÞËÏÝÙÑÕÚ×ÙËÏÑÇÔÁÔÇÔÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕÊËÆÚËØÕÞËÏØÄÚËØÕÖØ¦ÍÓÇÖÕßÁÞËÏÝÑ¦ÔËÏÜÝ
ÑÇÚ¦ÙÑÕÖÕÝ"®¶ÓËÚÕÔÃÊÏÕÇÊÏ¦ÌÕØÕÚÄÔÕ
§ÇÙÕßÖÜÚËÌßÖÕÛÁÚÜÄÚÏ
ÚÕÊËÆÚËØÕÞËÏØÄÚËØÕÖÕßÁÞÜÑ¦-

ÔËÏËÃÔÇÏÔÇÖËÃÙÜÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÊËÛÇËÃÞÇÔ
Ñ¦ÔËÏÇÔÊËÔÚÕßÝËÃÞÇÖËÃÙËÏÇÝ
ÖÕÆÓË®
 ÇÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ"®
ÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄ
ÖÕÏÇÙÑÕÖÏ¦ÚÕÑÕÏÚ¦Ý®
ÇÔÚÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ"®
§ÇÖØÕÊ×ÙÕßÔÚÎÔÖÇÚØÃÊÇ
ÚÕßÝÍÏÇÇØÞÂ®
 ÇÏÚÕßÝÁÖËÏÙËÝËÙÆÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÔ"®
ÔÊËÔËÃÞÇÔÖËÏÙÚËÃÂÊÎÇÖÄ
ÓÄÔÕÏÚÕßÝÔÇÏ®
¡ÄÔÕÇÔÛØ×ÖÕßÝÂÁÞËÏÝÖËÃÙËÏÑÇÏÛÎÒßÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ"®¶ÖÕß
ÇÔËÃÞËÝÇÑÕÆÙËÏÚÎÚËÌÔÇÓÏÒ¦ËÏ
ÍÏÇÌËÓÏÔÏÙÓÄÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÇÔ¦ÒÇÌØÕÄÙÕÇÑÕÆÍËÚÇÏ
 ßØÃÜÝÇØÙËÔÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ

ÚËÌ§ÇÏ¦ÔÚØËÝÙÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÕßÝ¦ÔÚØËÝ®ÚÎ
ÊÏÇÈËÈÇÏ×ÔÜ
ÞÕßÓËÌÚ¦ÙËÏÙÚÎÔÑÕØßÌÂ
ÌÂÔÕßÓËÖ¦ÒÏÚÕÔÇÔÇÈÇÚÂØÇÑÇÏ
ÑÇÚËÈÇÃÔÕßÓËÓËÚÎÚËÌÔÇÖØÕÖÕØËÆËÚÇÏÓËÓËÍ¦ÒÎÚÇÞÆÚÎÚÇ
ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÕßÝÖØÄÖÕÊËÝÚÕßÇÔÇÈÇÚÂØÇËÔÁÞËÏÕßØ¦¡ÁÞØÏÚ×ØÇÇÔÁÈÇàËÚÎÓ¦ÙÑÇ
ÚÕßÙÑÏÙÚÕÓÁÚÜÖÄÚÎÝÄÙÕÊÏÇØÑÕÆÙËÎÇÔ¦ÈÇÙÎßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÚÎÔÇÌÂÔËÏÑÇÚËÈÇÙÓÁÔÎÞËÏËÖÃÙÚØÜÙÎÑÇÛØÁÌÚÎÇÊÏÇÖÁØÇÙÚÎ
×ÝÇÑØÏÈ×ÝÚÕßÝÖËÃÛËÏÝ"®ÙßÔËÞÃàËÏÇÓÁÙÜÝÓÄÒÏÝÐËÑÏÔ¦ÓË
ÔÚ¦ÐËÏÊËÓÏÒ¦ÓËÑÇÏÍÏÇÈÇÙÇÔÏÙÚÂØÏÇÚËÌ®ÇÖÇÔÚ¦ÜÖÕß
ËÃÔÇÏÓÕÏØÇÃÕÒ¦ÛÕÝËÑÓÁØÕßÝÓÕß!
¬ÕÞÏÕÆÓÕØÙËÙÕÈÇØÁÝÙÚÏÍÓÁÝËÃÔÇÏ
ÇÖÒ¦ßÖËÑÌßÍÂÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÎÝÚËÌ
ØÇÖ×Ý"®ËÖÏÓÁÔËÏÇÓËÚÇÑÃÔÎÚÎÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝÖËÏÛÕÆÝ§ÇÙÕß
ÖÜÚËÌÖÕÒÒÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÑ¦ÔÕßÔ
ÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇÚÇÒËÌÚ¦ÑÇÏ
ÖÕÒÒÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÑ¦ÔÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÇÖÄÖËÃÙÓÇÂÇÖÄËÍÜÏÙÓÄÖÃÙÎÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÑ¦ÔÕßÔ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇÁÔÇÏÊÇÔÏÑÄÑÇÏÊË
ÛÇÁÖÇÏØÔÇÔÒËÌÚ¦ÕÆÚËÇÔÚÕßÝ
ÚÇÁÊÏÔËÝÓËÚÕàÄØÏ®
 ÇÏÖÕÏÕÏÊÇÔÏÑÄËÃÔÇÏÇßÚÄÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓÖÇÓÖ¦"®¶ÑØßÓÓÁÔÎ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÇÙÚØÇÌÚËØÂÓ¦ÙÑÇ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
«Στεφ, υπάρχει Ñ¦ÚÏ ÍÏÇ
ÓÁÔÇÖÕßÎÓÎÚÁØÇÙÕß
ÑÏËÍ×ÛËÜØÕÆÓËÄÚÏËÃÔÇÏ
ÑÇÏØÄÝÔÇÓ¦ÛËÏÝ®
ÃÓÇÏËÐ×ÍÇÓÕ®ÒÁËÏÇÔßÖÄÓÕÔÇ
©ÞÏÇÒÒ¦ËÍ×ËÃÓÇÏÑÇÚ¦ÙÑÕÖÕÝ®
ÕÏÚ¦àËÏÑÏËÑËÃÔÎÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝ
ËÔËÃÞÇÙÑÕÖÄÔÇÚÕÐËÑÏÔÂÙÜ
ÇÑØÏÈ×ÝÁÚÙÏ¬ÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÁÜ
ÚÇÒÄÍÏÇÓÕßÄÖÜÝÚÇËÃÞÇÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙËÏËÑËÃÔÎÓËÇÑÕÆËÏ²ÜØÃÝ
ÕÖÚÏÑÂËÖÇÌÂ¦ØÇÞÜØÃÝ¦ÍÞÕÝ
ÃÓÇÏÙÆÔÚÕÓÕÝÑÇÏÞÇÒÇØÄÝÚÙÏ
ÁÞÕßÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÒÕÏÖÄÔÚËÌ

Ενας άνθρωπος ÐÉ³iÙ{~Ê³ÈÉÐÉ{¨ËÑÑÌ³ÑT¨Ì{Ñ³È)ÈT¨Ö(ÜÓÐÈÙÉÚÑÐ¨ÖÉÑÑoÊÉ{³Ù{TÑÐÌÈÉ{~¨Ñ³ÉËÊÐÉ¨ÑÉ³ÌØ³iØ

¨É³ÑËÑØVÌØÉËiØÑÒÐÉÑ³i¨É³ÑËÑ~Ñ{³i È¨i

ÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ËÊ×ÑÇÏÈÊÕÓ¦ÊËÝÖÕßÓËÇÖÕÑÇÒËÃÓÖÇÓÖ¦ÇØÇÚÎØ×ËÖÃÙÎÝÄÚÏÊËÈØÃàËÏÖÕß
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÚËÌÓÖÕØËÃ
ÔÇËØÓÎÔËßÚËÃÙÇÔÁÔÇÖØ×ÚÕÙÂÓÇÑÏÔÊÆÔÕß
ÝÖÕÆÓËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÚÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÁÞËÏÚÎÔÏÊËÇÒÏÙÚÏÑÂ¦ÖÕÉÎ
ÄÚÏÎÍÍÒÃÇËÃÔÇÏÎÓÎÚÁØÇÄÒÜÔ
ÚÜÔÊÎÓÕÑØÇÚÏ×Ô½ÄÚÏÇÍÇÖ¦ËÏÚÎÔÑÇÒÂÓÇÝÇÙÃÒÏÙÙÇÓËÁÔÇ
ÇÔËÐÂÍÎÚÕÖ¦ÛÕÝ¡ÖÕØËÃÇßÚÂÎ
ÍÍÒÃÇÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞËÏÖÏÇÍÏÇÓÇÝ
ÇÔßÖÂØÐËÑÇÏÖÕÚÁÇÒÒ¦ËÑËÃÔÕÝÚÕ
ÖÏÙÚËÆËÏÕÖÄÚËÚÕÑÇÒÒÏËØÍÕÆÓË®
ÙÆÖÏÙÚËÆËÏÝÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ"®
¡ËËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝ®
ÕÈÇØÁÝËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝ"®
¡ÇÍÏÇÄÔÕÓÇÚÕßËÕÆÖÕÏÕÝ
ÊËÛÇËÃÞËËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝ"®ÇÖÇÔÚ¦Ü
ÖÒÎÍÜÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÔßÖÇÏÔÏÍÓÄÄÚÏ
ÊËÔÁÞÜÖØÕÙÁÐËÏÖÜÝÎÞ×ØÇËÃÔÇÏ
ÙËËÒËÆÛËØÎÖÚ×ÙÎ¡ÏÇßÔÚÎØÎÚÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÏÕÉÎÌÃÇÝÓË
ÖÇÔÚËÒ×Ý¦ÞØÎÙÚÇÙÚËÒÁÞÎÔÇÝ
ËÐÕØÍÏÙÚÏÑ¦ÇÊÇÂÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÕÔÕÖÕÃÕßÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏ
ßÖÎØËÚ×©ÏØÍÇÚÏÑÕÃÊËÔËÃÔÇÏ
ÑÇÒÆÚËØÕÏ ÇÏÓÄÔÕÎÇÖÄÒßÚÎ
ÖÇØ¦ÔÕÏÇÚÕß)YL_P[®¶ÇÌÂÔÜÚÎ
ÌØ¦ÙÎÓÕßÓËÚÁÜØÎÞÜÑÏËÍ×
ÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖÇÌÃËÓÇÏÙÚÎÔÇÍÇÔÇÑÚÏÙÓÁÔÎÙÏÜÖÂÓÕßÍÏÇÔÇÖËÏ
ÚÇßÖÄÒÕÏÖÇ
ÎÒÇÊÂÁÞËÏÝÄÔÚÜÝÙÕÈÇØÁÝ
ËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝ"®ËÖÏÓÁÔËÏÓËÚÕÖÏÕ
ÇÛ×ÕÆÌÕÝÚÎÝÜÝÑÇÏÖÕÒÆÙÕÈÇØÁÝÜÙÚ¦"®ßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏ×ÖÕÒÆ
ÇØÍ¦ÄÚÏÁÞÜÓËÃÔËÏËÑÚËÛËÏÓÁÔÕÝ
ÃÙÜÝÄÓÜÝÔÇÂÚÇÔÇßÚÄÖÕßÂÛËÒÇ
ÔÇËÖÏÚÆÞÜÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ!ÔÇÚÎÝ
Ê×ÙÜÚÎÔÃÑÎÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙÜÄÚÏ
ÊËÔÖÏ¦ÔÜÓÃÇÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕßÝÒÇÓÖØÕÆÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝÚÎÝÕÖÄÚËÚ×ØÇ
ÓÖÕØÕÆÓËÄÒÕÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÙ»
ÇßÚÄÖÕßÂÓÇÙÚÇÔÖØÏÔ
ÎÒÇÊÂÇÔÑÇÚ¦ÒÇÈÇÑÇÒ¦®
ÙßÔËÞÃàËÏÑÇÛ×ÝÐËÑÏÔ¦ÓËÚÎÔËÖÄÓËÔÎÇÔ¦ÈÇÙÂÓÇÝÙÚÕÄÔÕÓÇÓÏÇÝ
Þ×ØÇÝÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏÝÙÕÈÇØÁÝ
ËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÁÜÝÑÇÏÖÕÒÆÙÕÈÇØÁÝ
ÖËÃÛËÏÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ¦ÒÒÜÔËÛÔÏÑÕÚÂÚÜÔÔÇÖØÕÊ×ÙÕßÔÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝ
Þ×ØËÝ® ÇÏÙÇÔÔÇÚÕÙÑÁÌÚÎÑËËÑ
ÚÜÔßÙÚÁØÜÔ! ÇÏÕÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ËÑËÃÔÕÏÊËÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÏÝÃÊÏËÝËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÖÕßÁÞËÏÝËÙÆÍÏÇÚÎÊÏÑÂ
ÙÕßÞ×ØÇÁÞÕßÔÄÓÜÝËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝ
ÍÏÇÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÞ×ØÇÜÙÚ¦"®
¬ÄÚËÇÑØÏÈ×ÝÇÌÂÔÜÁÔÇÞÇØÕÆÓËÔÕËÖÏÌ×ÔÎÓÇÙËÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ
ÚÎÝÁÔÚÏÓÎÝÂÚÚÇÝÓÕßËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇËÖÏÑÇÒÕÆÓÇÏËÒÇÌØßÔÚÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇ!
¡ÇÊËÔËÃÔÇÏÇÛ×ÇÛÆÓÇÚÇ
ÚËÌØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏËÛËÒÕÔÚÏÑ¦
¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ Ï
ËÓËÃÝÚÕßÝÌØÕÔÚÃàÕßÓË¬ÕßÝÇÔÚÇÓËÃÈÕßÓËÔÛÁÒÕßÔÒËÌÚ¦ÚÕßÝ
ÊÃÔÕßÓËÁÔÇÙÜØÄÔÁÞÕßÔÈØËÏ
ÚÕËÄÚÕÔÈØÃÙÑÕßÓËÓÇàÃÚÕßÝ
©ÚÏÞØËÏÇÙÚËÃÚËÌÃÓÇÙÚËÌÃÒÕÏÚÕßÝ¡ÇÝËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÏ ÇÒÆÖÚÕßÓËÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÝ ÏËÑËÃÔÕÏÑÇÒÆÖÚÕßÔÚÏÝÊÏÑÁÝÓÇÝÚÙÏ
ËÃÔÇÏÎàÜÂ®
©ÓÜÝÎÚËÌÊËÔËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏ
ÍÏÇÚÕÖ×ÝËÃÔÇÏÎàÜÂÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÍÏÇÚÕÖ×ÝËÃÔÇÏÎÊÏÑÂÓÕßàÜÂ
ÄÖÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÇÔ¦ÈÇÙÂÓÇÝ!
©ÚÇÔÁÒËÍËÝÙË¦ÒÒÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕÏÕÏÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏÙÑÁÌÚÎÑËÝÖÕÚÁÖÕÏÕÝÂÙÕßÔËÙÆ"®
ÐËØÇÇÖÒ×ÝÄÚÏÂÓÕßÔÙÚÎ
ÙÜÙÚÂÖÒËßØ¦ÚËÌ®ÇÖÇÔÚ¦Ü
ËÔ×ÚÇÔËÆØÇÓÕßÇØÞÃàÕßÔ
ÔÇÚËÔÚ×ÔÕÔÚÇÏÖÇØ¦ÚÏÝ
ÙÇÌËÃÝÕÊÎÍÃËÝÚÎÝØÕß


* Οταν γράφτηκε το μυθιστόρημα,
υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης
Βρετανίας ήταν ο Μπόρις Τζόνσον.
(Σ.τ.Μ.)
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

«Η αξία της ζωής» από τα Παράσιτα

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

13.10.19 -19.10.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Το Λεβέντειο ÛiÐ³{~ÌÈÉËÉÈ-

~ËÑØÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³ÛÊÐ
ÑÊÚÈÑ¨È{ÒÇÈ³iÓ~Ùi
tåooÉË0ÓTiÑÌ³ii³iØÑÊÚÈu Ó~ÙiÑ{TÉÖÉ{³i~É¨ÑÐ{~Ê³iØÑÊÚÈÑÌ³Ñ¨Í³¨{~Ò
T¨Ì{ÑÑ¨È{ÒÇ³ÑØ³ÑÑ³ÉÜÓÐÑ³Ñ³iØ¨Ì×Ñ³iØÉ{³iÐ{~ÊØ
Ó¨ÉÈÑØ ³ÒÉÐÉ¨{³Ñ³ÐÓÉØÈÉ¨oÑËÉØ³É~Ði¨{È³iÙ{ÑT¨{~ÊÑ¨ÑooÊÑooÉËÑÌ³TÐÑ
³iØÑÊÚÈV³iØÌÐ¨×iØ~Ñ³ÉTÌÐÉiØ~ÐÌÜÊØ³È(É³ÑÙÑ~³ÖÜÈÉKÓ³É{ÛiÐ³{~ÌÈÉËV
~¨Ò³ÈØlw¬VÉÈ~ËÑ0¨Ë³il
$~³K¨ËÈV¨Ñ¬U´ÆÐÐΚρατήσεις
τηλ. 22661475 (εσωτ.100, Δευτέρα Παρασκευή, 8:00 - 15:30) και info@
leventismuseum.org.cy

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

Στο πλαίσιο ³È²v_;>¦X+_©xX_RÃ³(ÑÜ{Ì:ÈÙÒ-

Ù{~³iÉÐÉÌÑÉKÑËÉ{³K¨ÑKÉÈÐÓÐÉ&ºx²Å_¦
Ó¨ot©²kx¿xnu¯t ÑÂËÑ³iØÇÊØu³iØ>¦²Ã>
>|}Ñ¨Ñ³i¨ÉËÙÖÇÉÈoÒ¨{Ñ~Ñ{³{ØÑÑi¨ËÉØ³ÈØV
ÈÑ{ÚiÐÑ³{~ÓØ~Ñ{ÐÑ³{~ÓØ(Ñ¨È{ÒÇÉ{ÐÉT{ÖÐ¨~Ñ{ÑÜÌÜÌoÌÙÖ~Üi~Ñ{ÜÖÜ~iÓTÉ{
oËÉ{iÉ{~{ËÑÑÒÐÉÑ³ÈØÑÚ¨ÈØ°Ú¨{ÐÌ{VÉÈÒÜ³{V~Üi¨Ë~Ñ{Ñ³ÉË{ ÐÉËØ
ÒÚÉÒÚ¨ØÉËÑ{ÐÑÙ{~ÌØ~Ñ{ÓTÉ{³iÙ{~Ê³È
ÐÑÙ{~Ê{³¨ËÑÑÓÑØÙÉÉËÑ{Ñ¨Ò{³ 1ÉÑ³¨{~Ê$ÐÒÙÑÑ¨Ò{³ÑÙiÐ{È¨oÊÚi~É³¸ÆlÑÌ
³ÈØ'³iÉ¨oËÙiV°³¨{Ñ=Ó{È~Ñ{Ñ¨ËÑÑÙ¨Ê.~ÌØ³iØÐÒÙÑØÉËÑ{ÑÉ{~{ÊÉ{³
~{Ì³iØÖ¨ÈÓ¨oÑ³ÈÑo~ÐËÈ¨ÉÉ¨³¨ËÈ
È¨KÜiÐÑ³ËÇÈVÑ×ÈËÇÈ~Ñ{Ñ³{~Ñ³³¨ËÇÈ
³Ñ~Ñ~Ø~ÉËÐÉÑ³iØÖoT¨iØ~{ËÑØ T³ÑØ
ÊÙi³ÉÉ¨oi³{~Ì³iØ³¨É{ØÉÉ³ÈTiÐÓÉØÑ¨Ñ³ÒÉ{ØiÐÒÙÑVÑÈ³Ê³i×¨ÒVÉ{ÜÓoÉ{ÑÑ¨È{ÒÉ{o{Ñ¨³i×¨ÒÉÖ¨~Ñ{ ÜÜÒÙÑ³Ó¨o³iØ
>¦²Ã>>|}Vt©²kx¿xnu.È³ÉÜÉ³ÓØU.~iÚÉËÑU'³iØÉ¨oËÙiØVÉ³Ò×¨ÑiUÑ¨Ò{³ÑV(ÑËÇÈU'³iØÉ¨oËÙiØV(ÑÑo{³Ñ(ÑÑoÉ¨oËÈV
°³¨{Ñ=Ó{ÈVå³¨ÉÑØ(ÑÑÐ{TÑÜÌÈÜØV'³{ÐËU
ÑËÜiØ(É³É{Ò¨iØV.ÈÐÑ¨ÑooÌØwÓ³¨(Ñ¨Ñ³Ñ³{~0ÉT0$.(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø~ÒÚÉÛÉÈ³Ó¨ÑV
.ÒKKÑ³~Ñ{È¨{Ñ~ÊÐÓT¨{ÛÉÈ³Ó¨ÑV¸$~³K¨ËÈ
(ÑÜ{Ì:ÈÙÒÙ{~VÉÉÚÜËÈ{³ÓÜÜÑ´mVÉÐÉÌØ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«Μακρόνησος» από το Θέατρο ΑντίΛογος
Το Θέατρο å³ËoØÑËoÉ{ÑÈÜÑËÑ

³iÓÑÚÉÑ³¨{~ÊÉÇÌÐÉ³Ó¨o³È
Ö¨{ÈÈoo¨Ñ×ÓÑ{TÒÜi(ÑÑÙÌÈÜÈtÑ~¨ÌiØuV³i¨³i
³ÈÈÉ¨oÑËÑÐÉ³å³ËoVÉ
~iÚÉËÑåÜÉÂËÑØ(ÑÑÜÑÇÒ¨È 
tÑ~¨ÌiØuÉËÑ{ÓÑÓ¨oÈÉ¨{o¨Ò×É{³ÑÚ¨{ÌVÓÑÓ¨oKÑÚ{ÒÑÚ¨{VÐÉi¨ËÙÉØÑÜÓØ
oÈÑË~ÉØÈË³ÉÑ³ÙË~Ñ{VÉ
ÓÑ~ÑÜÖ³É¨~ÌÐ~Ñ{È~ÑÜÓ³i~ÑÑÑ³{ÐÉ³ËÈ³i~Üi¨Ì³i³Ñ
ÉÌØÑÒÚ¨ÈÈ³ÊÐÑ³Ø(¨³ÑoË³¨{ÉØÉË~iÊØtiÑÜÉ³ËiV
iÑ¨ËÑVi.ÐÑ¨Vi ÜÓiuV~Ò{ÉØV
ÑÌ³{ØT{Ü{ÒÙÉØtÒo³ÉØu¨³ÑoË³¨{ÉØ³ÑoÑ³tTÑÐÓu
³iØÉËiÐiØ³¨ËÑØ{Ñ³iÑ~¨ÌiÓTÈo¨Ñ×³ÉË~Ñ{Ñ~È³ÉËÜÜÒÈ¨ËØo{Ñ³ÈØÒ³¨ÉØVÜË³ÉØÊ

³¨Ñ³{³ÉØËo{ÌÐØ×ÑËÉ³Ñ{o¨ËÇÈØ³~ÜÑ³Ê¨{ÑÈ³ÌÒ³iÑ
³ÌÙ{³ÈØ~Ñ{ÉÂÌ¨{³ÉØoÈÑË~ÉØ
ÈÐÉoÉÑ{Ì³i³ÑÈTÊØVKËÑÐ{Ñ
ÑÌ³{Ø{~³É{ÓØ³{oÐÓØ³iØÉÌ³É¨iØÉÜÜi{~ÊØ{³¨ËÑØ(ÑËÇÈ{
{ÒÑÉÈ~Ò³iVÑ¨oÑ¨Ë³Ñ=ÑTÑ¨ËÈV
¨{³ËÑ¨{³Ì×{Ñ~Ñ{ Ü{ÒÑÒ~~È¨ÑÈ{~ÊU{¨oØÒ¨KÉÜÜØ
_>/v_>²¦_w{Òi¨ÐËÑ¸VÑÍÐÑ~ÜËVÉÈ~ËÑ(¨ÉÐ{Ó¨Ñ.ÒKKÑ³
$~³K¨ËÈ¨ÑdU´ÆÐÐ0Ñ~³{~ÓØ
Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø~ÒÚÉ.ÒKKÑ³³{ØdU´Æ
~Ñ{È¨{Ñ~ÓØ³{Ø¬UÆÆÐÐ {ÜÓ
Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU0¨Ë³i¸¸~Ñ{0É³Ò¨³i¸´
$~³K¨ËÈ³{ØdU´ÆÐÐÉÐÉÌØU0ÉTT¨Ø 1åV0É³Ò¨³i®$~³K¨ËÈ
~Ñ{(Ñ¨Ñ~ÉÈÊd$~³K¨ËÈ³{ØdU´Æ
ÐÐΓια πληροφορίες και κρατήσεις

Βραδιά λογοτεχνίας
Ο Όμιλος o³ÉTËÑØ~Ñ{¨{³{~ÊØ~Ñ{

%Ð{ÜØ'ËÜÛiÐ³{~ÊØ{KÜ{ÚÊ~iØ
.³¨KÌÜÈÙ{¨oÑÈ³iÉ~ÙÊÜi
t¨ÑÙ{ÒÜo³ÉTËÑØ~Ñ{~¨{³{~ÊØu.³
¨Ìo¨ÑÐÐÑÉ¨{ÜÑÐKÒ³Ñ{Üo³ÉT{~ÓØÑÑoÉ{ØÑÌ³{Ø Ü{ÒÙÑåÙÒÐÈV
Ò³{ÑåÑÂÑoÌ¨ÈV0Òå¨{³³ÓÜÈØV
.ÒKKÑÑ¨ÑKËÙiVåÙ¨ÓÑÉ¨oÑÜÜËÙiV°³iÑÒ~iVåÙ¨ÓÑÑÑÙ¨ÓÈV
'Ó{Ñ{{~ÜÊV{TÒÜi³Ë³iV.³Ó×Ñ
³Ñ³{ËÙiVåÙ¨ÓÑ$È×¨ËÈVåÙ¨ÓÑ(ÒÐÈ~~ÑVå³i({ÜÜÒVåÙ¨ÓÑ
0Ë×ÑV{¨oÑ¨{³ËÙiVåÙ¨ÓÑÑ³ÇiÚÐÒ.ÈÐÐÉ³ÓTÉ{~Ñ{iÚ{ÌØÛiÐÊ³¨iØå³ËÈÐÉÑÑoÉ{Ø~É{ÐÓ
.³ÙÉÖ³É¨ÐÓ¨ØÚÑoËÈ~¨{³{~ÓØ
¨ÉooËÉ{ØÑÌ³ÈØ³ÑÑ{ÜÉËÈV
È¨{Ò~ÈÒÈV,ÊÑÑ³ÉÜÜÊV ÜÉÑÑ³ÒooÈVÑ¨ËÑ{TÑiÜËÙÈV³Ñ {~ÜÑÎÙi1ÑÑ~ÜÈÚÊÉ{ÈÇÊ³ii0É³Ò¨³iV®$~³K¨ËÈV¨Ñ¬UÆÆÐÐ

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου,
λεωφόρος Αρχ. Κυπριανού 34.

99251331.

ΧΟΡΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ

«Ζωγραφίζοντας Πέρα από την Εικόνα»
«Ζωγραφίζοντας Πέρα ÑÌ³i {~ÌÑuÉËÑ{i¨³iÑ³Ð{~ÊÓ~ÚÉi³È(ÑÑo{³iÛÈ~ÑÒ¨i ÈÉ¨oÑËÑÐÉ³ÑÂÖ³È~ÑÜÜ{³ÓTi~Ñ{³iØÝ¦²-__ÂÉ~{ÒÐÉ³iÈÐÐÉ³TÊ³È~ÑÜÜ{³ÓTi³iÐÑÙ{~ÊÓ~ÚÉit=o¨Ñ×{~ÓØ.iÐÉ{É{ØuÒ{Ø¸Æd ÑT¨Ì~Ñ{~Ò³{
Ñ¨oÌ³É¨ÑViÑ¨ÖÑÓ~ÚÉiÑ¨È{ÒÇÉ{
Ð{ÑÉ{¨ÒÑÌ~Ñ{Ö¨{ÑÓ¨oÑ³È~ÑÜÜ{³ÓTiVÌÜÑÙiÐ{È¨oÊÐÑ³Ñ~Ñ{Ñ³ÓÜÉÐÑ³iØ
¨Ì~ÜiiØ¯ÑÒÚÉiØ³iØÉ{ÐÉÜÊ³¨{ÑØ~Ñ{
{Ù¨Ö³¨{ÑØ³iØÝ¦²-__VÑ¨ËÑØ.³ÒÚi Ó~ÚÉit=o¨Ñ×ËÇ³ÑØ(Ó¨ÑÑÌ³i {~ÌÑu
TÜ{ÒÇÉ{VÙ{É¨ÉÈÒ~Ñ{Ù{ÉÈ¨ÖÉ{³ÑÌ¨{Ñ
³iØÇo¨Ñ×{~ÊØ³ÓTiØÌØ³iÑ³{ÜÑÐKÑÌÐÑ³ÉÊÐÉ¨Ñ {ÐÓÜÉ{ÑÓ~ÚÉiØUÑ¨ËÑ
.³ÒÚiÛ{Ò¨~É{ÑUd$~³K¨ËÈg¸¸ ÉÐK¨ËÈ¸Æ o~ÑË{Ñ³i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊV
d$~³K¨ËÈV¨Ñ¬UÆÆÐÐÝ¦²-__VÜÉ×å¨T{É{~ÌÈÑ~Ñ¨ËÈ®®V
ÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο 22006624, info@art-seen.org

Sketching a Dance-Ο κόσμος της Κύπρου με Γυναίκες
Το Echo Ý¦²©¯å¨{ÑÑ${~ÌÐÈ

ÑÑ~{É{³iÓÑ³ÈÙiÐ{È¨oËÑU
t-}_²Rvxn>>R_¯$~ÌÐØ³iØÖ¨ÈÐÉÈÑË~ÉØu0Ó¨oÉËÑ{Ð{ÑÈÉ¨oÑËÑ³iØ RvÝ¦²©¯å¨{ÒÑØ${~ÌÐÈÐÉ³iT¨ÙËÑÝ>n>>²xB
¦x_X©³iØÑ{Ü{~ÊØåÑ³ÑËÈ~Ñ{³
ÈÚÓ³iå³¨ÓÑ(ÑÑÓ³¨È(¨Ì~É{³Ñ{
o{ÑÐËÑT¨o¨Ñ×{~ÊÓ¨ÉÈÑÐÉÑ×¨ÐÊ³¨TÓÙ{t$ÌÐØ³iØÖ¨È
ÉÈÑË~ÉØu³ÈåÙÑÐÒ³{ÈÛ{ÑÐÑ³Ê
ÆÆwm0¨TÓÙ{Ñ³ÉÜÉËÓÙÑ×Ø{É¨oÜÈ×{~ÊØgÈÐKÜ{~ÊØwo¨Ñ×ÊØÐiÐ{~ÖÂÉÈÜÉ{³È¨oÖØÉ¨ÉÚËÐÑ³Ño{Ñ³iÙiÐ{È¨oËÑ
~ËiiØÐÓÑÑÌÙÐÓØÈÉ{TÉ{¨Ö
ÑÉ¨ÉÈÊÈ³ÑK{ÐÑ³Ñ³ÈÑ{~

³{ØTÓÉ{ØÐÉ³ÑÂÖ³U.ÐÑwÊÐiV
.ÐÑwiV0ÌØw¨ÌØ.³Óoi¨Ö
ÉÈ~ËÑØV(Ñ¨ÚÉØ¸lV°o{ØåÙ¨ÓÑØVÉÈ~ËÑ0¨Ë³ilV(ÓÐ³i¬
~Ñ{(Ñ¨Ñ~ÉÈÊd$~³K¨ËÈV¨ÑdU´Æ
ÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο 22780 960,

97772264, www.echoarts.info

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Εγώ εν τζιαι

Π

έρασε μια ÕÒÄÑÒÎØÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÍËÍÕÔÄÚÇÚØÇÍËÒÇÌÏÑ¦ÑÇÏÙßÔ¦ÓÇÚØÇÍÏÑ¦ÓËÖØÕÚ¦ÙËÏÝÔÄÓÕßÖÕßÓÄÔÕ
ÛßÓÎÊÃÇÖØÕÑÇÒÕÆÔÓËÑ¦ÖÕÏËÝÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÍÔÜÙÚÁÝÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝÒ¦ÛÕßÝÒÄÍÕßÝÓËÖØÕÁÊØÕßÝÇÛÒÎÚÏÑ×ÔÙÜÓÇÚËÃÜÔÔÇÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕßÔÄÚÏÁÖËÙÇÔÙÚÇÞÁØÏÇ
ÚÕÑÕÍÒÆÌÜÔÓËÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßÇÑßØ×ÔÕÔÚÇÏÍÏÇÚÃÑÇÚÇÍÍÁÒÛÎÑËÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎ
ËÔÄÝÇÒÄÍÕßÇØÑ¦ØÕßÓËÄÖÕßÛÁÒÕßÓË
ÈØÃàÕßÓËÄÖÕÏÕÔÖËØÔ¦ËÏÇÖÄÊÃÖÒÇÓÇÝ
ÖÁÌÚÜÞ¦ÓÜÑÇÏÒÇÙÖ×ÔÕÓÇÏÑÇÏÍËÒ¦ËÏ
ÓÇàÃÓÕßÄÒÎÎÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÇÏÓÁÙÇÙËÄÒÇÇßÚ¦Î¬ÕßØÑÃÇÍÏÇÚÃÇÖÒ×ÝÓÖÕØËÃÕÔÕÓ¦àËÏÓÏÇËÖÏÞËÃØÎÙÎ
¡ÂÔßÓÇÏØÂÔÎÝÑÇÏËÏÙÈ¦ÒÒËÏÙËÓÏÇ¦ÒÒÎ
Þ×ØÇÙÚÎßØÃÇÖÕßÇÖÁÞËÏÇÖÄËÓ¦ÝÓËØÏÑÁÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏÄÓËÚØÇÑÇÏÙÑÕÚ×ÔËÏ
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ÁÔÇÔÙÚØÄÈÏÒÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓ×ÔÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝËÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚÂÙË
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÖÕÚßÍÞ¦ÔËÏÑÇÏÐÇÔÇÙÎÑ×ÔËÚÇÏÐÇÔÇÊÕÑÏÓ¦àËÏ¬Õß¦ÒÒÕßÎÑÄÒÇÙÎ
ÊËÔÁÞËÏÊÏÁÐÕÊÕ©ÑÄÙÓÕÝÍÆØÜÚÕßÊËÔ
ÇÔÚÁÞËÚÇÏÃÔÇÏÇÑÇÚÇÔÄÎÚÇÈÃÇÏÕÝÙÕÑÇØÏÙÚÏÑÄÝÇÔËØÓ¦ÚÏÙÚÕÝ ÇÏÇßÚÄÊËÔ
ÕÌËÃÒËÚÇÏÓÄÔÕÙÚÎÌÚ×ÞËÏÇÂÙÚÎÔÇÔËØÍÃÇ©Ëß¦ÒÜÚÕÝ¡ÖÇØÔÁØÚÖÒÇÏÙÏ×ÔËÚÇÏ
ÇÖÄÌÃÒÕßÝÊÇÙÑ¦ÒÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕß
ÚÕÔÙÚÎØÃàÕßÔ©ÓÕÔÇÞÏÑÄÝÑÇÏËß¦ÒÜÚÕÝ
¢ÒËÑàËÏÚÎÔËØÂÓÜÙÎËÔÄÝÑÄÙÓÕßÞÜØÃÝ
ÑÇÒÕÙÆÔÎÂÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÚÕßÕÖÕÃÕßÕÏ
ÓËÚÇÒÒ¦ÐËÏÝÁÞÕßÔÍÃÔËÏÇÔËÐÁÒËÍÑÚËÝ
ÊÏÑÂÚÕßÖÇØ¦ÔÕÏÇÙßÔÇÔÚ¦ÑÇÏËÔÏÙÞÆËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖÇØ¦ÔÕÏÇÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÇÞØÕÔÏÑÂ®ÇÒÒ¦ÚÄÙÕÕÏÑËÃÇÙËËÓ¦Ý
ËÖÕÞÂÚÕßÊËÔÁÞËÏÇÔÇÞ×ÓÇÚÇÌØÃÑÎÚÎÝÊÏÇØÑ×ÝËÐÇÖÒÕÆÓËÔÎÝÈÃÇÝÑ¦ÔËÏÚÕßÝÇÊÆÔÇÓÕßÝÇÄØÇÚÕßÝ¬ÕËÍ×®
ÖÕßÊËÔÈØÃÙÑËÏÊÏÁÐÕÊÕÙÂÖËÚÇÏ×Ý
ÛÇàÕÆÙËÕ¡ÖÇØÔÁØÚÙÚÎÔÑÄÛÇÓÃÚÏ
ÑÇÏÖ×ÝÛÇËÐËÒÏÙÙÄÚÇÔ"ÕÏÇÛÇÂÚÇÔÎ
ÖÕØËÃÇÚÕß¢ÒËÑÙÚÎÔÖØÕÖÕÒËÓÏÑÂÑÇÏ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂËØÓÇÔÃÇ"
¬ÇÄØÏÇÚÜÔËÖÕÞ×ÔËÃÔÇÏÑÇÏÚÇÄØÏÇ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ"
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Οι καλλιτέχνες κουβαλάμε
τεράστια κοινωνική
και καλλιτεχνική ευθύνη
Η Κύπρια Alexandra Waierstall χορογραφεί την παράσταση «VENUS un/seen»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

H Κύπρια ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ(SL_HUKYH
>HPLYZ[HSSÞÕØÕÍØÇÌËÃÚÎÔ ÇØÕÒÃÔÇ:a`T\YHÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
=,5<:\UZLLU®ÙÚÎÚÁÍÎ²ÕØÕÆ
ËßÑÜÙÃÇÝ(SL_HUKYHÓÕÆËÐÎÍËÃÚÏÛÇÊÕÆÓËÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÂ
ÚÎÝÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕ=,5<:
\UZLLUËÃÔÇÏÁÔÇÙÄÒÕÍÏÇÚÎÔ ÇØÕÒÃÔÇ:a`T\YHÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃ
ÙÇÔÁÔÇËÃÊÕÝÞÕØËßÚÏÑÕÆÖÕØÚØÁÚÕßÚÎÝÞÕØËÆÚØÏÇÝÖÃÙÎÝÕÚÃÚÒÕÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÑÇÏÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ÌØÕÊÃÚÎÍÔÜÙÚÄÑÇÜÝÇÊËÒÌÂ
ÚÎÝÎÝÜÝÖØÕÝÚÎÔÕÓÕÏÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÙÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÓËÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ÓÇÝÑÇÏÚÕÔÃàËÏ!ÍÏÇËÓÁÔÇÎ ÇØÕÒÃÔÇËÃÔÇÏÇßÚÄÝÕÐÁÔÕÝÖÒÇÔÂÚÎÝÄÖÕßÛÇÚÕÔÖØÕÙËÍÍÃÙÜ
ÑÇÏÛÇÚÕÔÇÔÇÑÇÒÆÉÜÙÏÍ¦ÙÏÍ¦®
ª×ÚÎÙÇÚÎÔ(SL_HUKYHÇÔÎ
ÚÁÞÔÎÚÕß=LU\ZPU9HNZÎHY[L
WV]LYHËÖÎØÁÇÙËÚÎÞÕØÕÍØÇÌÃÇÚÎÝÑÇÏÓÕßÇÖ¦ÔÚÎÙËÄÚÏÖÎÍÂÁÓÖÔËßÙÂÝÚÎÝËÃÔÇÏÚÕ=LU\Z
PU9HNZÚÕßÚÇÒÕÆàÜÍØ¦ÌÕß
ÖØÜÚÕÖÄØÕß ÚÎÝ (Y[L 7V]LYH
4PJOLSHUNLSV7PZ[VSL[[V!ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÁØÍÕÖÕßÙßÔÊß¦àËÏ
ÚÕÑÒÇÙÏÑ¦ËÓÖÔËßÙÓÁÔÕ¦ÍÇÒÓÇ
ÓËÑÕÓÓ¦ÚÏÇÇÖÄØÕÆÞÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝÓÏÇÙËÏØ¦ÇÔÚÏÛÁÙËÜÔ!
ÙÑÒÎØÄÓÇÒÇÑÄÓÕÔÄÞØÜÓÕÁÍÞØÜÓÕÙÚÇÛËØÄÑÏÔÎÚÄÏÙÚÕØÏ-

Η βαθιά ÑÒo~iÐÈÑ~¨Ñ³ÊÉÉ¨oÊ³iTÓiÐÈÐÉ³iÖ¨VÐÉ
ÚiÉÑÑÑÜÒKÉo³ÑÓÂÙÑÑÈ³ÊØ³iØÙiÐ{È¨o{~ÊØÉ¨{ÌÙÈ~Ñ{Ñ
Ñ¨È{Ò³Ó¨oÐÈÉÉÂÓÜ{Âi³iÌÜiÐÈV³iÉÈ~ËÑ
ÑÄÙÆÍÞØÕÔÕÓÕÔÇÊÏÑÄÑÇÛÎÓËØÏÔÄ®ÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝÓÕÆÒÁËÏÄÚÏ
ÙÚÇÁØÍÇÚÎÝßÖ¦ØÞÕßÔÉÂÍÓÇÚÇ
ÇÖÄÚÎÔHY[LWV]LYH!ËÃÓÇÏÚÎÝ
¦ÖÕÉÎÝÄÚÏËÓËÃÝÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÑÕßÈÇÒ¦ÓËÚËØ¦ÙÚÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂËßÛÆÔÎÜÝÖØÕÝ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÇÝÑÇÏÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
¬ÕÔÇÖÇÒËÆÕßÓËÍÏÇÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÓÇÝÇÑËØÇÏÄÚÎÚÇÔÇÇÔÇÛËÜØÕÆÓËÚÏÝÑÇÛÏËØÜÓÁÔËÝÇÐÃËÝ
ÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÑÇÏÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÛËÙÓ×ÔËÃÔÇÏÑÇÛÂÑÕÔÓÇÝ
ßÚÄÂÚÇÔÑÇÏÚÕÖÔËÆÓÇÚÎÝHY[L
WV]LYH®(SL_HUKYHÒÁËÏÄÚÏÚÕ
ÁØÍÕÚÎÝÇßÚÄÚÕ=,5<:\UZLLU

«Με εμπνέει να
δημιουργώ ένα σύμπαν
και να σμιλεύω το
σύνολο του χώρου,
του χρόνου και των
περιεχομένων τους».
ÇÖÕØØÃÌÛÎÑËÇÖÄÚÎÌËÚÏÔÂÒÇÚÌÄØÓÇ²ÕØÕÍØÇÌÃÇÝ ÆÖØÕßÖÕß
ÕØÍÇÔ×ÔËÏÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆ ÆÖØÕßÑÇÏÛË×ØÎÙËÄÚÏÂÚÇÔ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÚÎÝßÖÕÞØÁÜÙÎÇÒÒ¦
ÑÇÏÈÇÛÏ¦ÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÔÇÑØÇÚÂÙËÏ

ËÔËØÍÂÚÎÙÞÁÙÎÚÎÝÓËÚÎÔ ÆÖØÕÇßÚÄÓË×ÛÎÙËÔÇÇÔÇÒ¦ÈÜ
ËÍ×ÚÇÁÐÕÊÇÇßÚÂÝÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÑÇÏÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÜ
ÚÕÁØÍÕÓÕßÙËËÐÁÒÏÐÎÙÚÎÔÖÄÒÎ
ÓÕßÚÎËßÑÜÙÃÇ¬ÕÁØÍÕÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙÚÎÔÖÏÕÓÏÔÏÓÇÒÏÙÚÏÑÂ
ÚÕßËÑÊÕÞÂÑÇÏÛÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÚÎ
ÊÏÑÂÚÕßÛÁÙÎÙÚÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦
ÊØ×ÓËÔÇÚÎÝ ÆÖØÕß®
ÔÇØÜÚÂÛÎÑÇÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÚÕ
ÊËÒÚÃÕ¬ÆÖÕßÄÚÏÎÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝ
ÊÏËØËßÔ¦ÁÔÇÙßÓÈÏÜÚÏÑÄÚØÄÖÕ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÞÕØËÆÚØÏÇÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÑÇÏØÜÚ×ÔÚÇÝ
ÚÎÝÇÔËÃÔÇÏÙÜÙÚÂÎÇÃÙÛÎÙÂÓÕß
ÄÚÏÕÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÛÕÊÎÍËÃÚÕÔ

ÞÕØËßÚÂÑÇÏËÃÔÇÏÂÊÎÍÔÜÙÚÄÝÕ
ÚØÄÖÕÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÎ(SL_HUKYHÓÕÆÇÖ¦ÔÚÎÙËÄÚÏÚÃÖÕÚËÊËÔËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÕ
ÙÚÕÔÚØÄÖÕÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÇÐÆÙßÔÚËÒËÙÚ×Ô
ÃÔÇÏÁÔÇÑÕßÈ¦ØÏÍÔ×ÙËÜÔÑÇÏ
ËÓÖËÏØÏ×ÔÖÕßÐËÚßÒÃÍËÚÇÏÙÏÍ¦
ÙÏÍ¦ÇÖÄÙÚÏÍÓÂÙËÙÚÏÍÓÂÑÇÏ
ÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÖÕß
ÛÇÑÚÏÙÚËÃÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ¡ËÚÇ
ÞØÄÔÏÇËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÞÕØÕÍØÇÌÏÑÁÝÚËÞÔÏÑÁÝÑÇÏÓÁÛÕÊÕÏÇÒÒ¦
ÑÇÏÇßÚÁÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖ¦ÔÚÇÙË
ÙßÔËÞÂËÐÁÒÏÐÎÜØÃÓÇÔÙÎÑÇÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ®¿ÙÕÍÏÇÚÕÚÏËÃÔÇÏ

ÇßÚÄÖÕßÚÎÔËÓÖÔÁËÏÓÕÆËÃÖË!
¡ËËÓÖÔÁËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍ×ÁÔÇ
ÙÆÓÖÇÔÑÇÏÔÇÙÓÏÒËÆÜÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÞ×ØÕßÚÕßÞØÄÔÕßÑÇÏÚÜÔ
ÖËØÏËÞÕÓÁÔÜÔÚÕßÝ®¥ÝÛËÇÚÂÝ
¦ØÇÍËÚÏÛÇÓËÑ¦ÔËÏÔÇÐËÑÒËÏÊ×ÙÜÚÎÞÕØÕÍØÇÌÏÑÂÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÂÚÎÝÇÖÒÂ
ÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÂ!
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ®ÔÇÓÁÔÜÒÕÏÖÄÔÓË
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇßÚÂÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ

Πληροφορίες: VENUS un/
©__VÈ¨{Ñ~ÊV¸Æ$~³K¨ËÈ
BÛÉÈ³Ó¨ÑV¸$~³K¨ËÈV¨Ñ¬U´Æ
ÐÐV.³Óoi¨ÖÉÈ~ËÑØ
ËÙØ ÜÉÖÚÉ¨i
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Εργο ³ÓTiØV³ÉÂ×ÈÜÜ³ÈÒÜÐÈÐÓTÉ{ÐÉËÉ{~ÜÑ{~Ì0ÐÈ³i¨{Ñ~Ì¨ËÐÑÑ¨ÑÓÐÉ{³{ØÈ¨ÑÐËÙÉØ³iØå{oÖ³ÈVÉ{T¨ÐÑ³{³ÓØÑÌ³iÙ{ÒÚÜÑio¨ÑÐÐÓØ³É×ÈÜÜÑÉ{~ËÇÈ³ÈØT³ÖÈØ³iØ~Ñ¨Ù{ÒØ

Pink Floyd, «The Dark Side Of The Moon»
Με το άλμπουμ-ορόσημο της διεθνούς δισκογραφίας το βρετανικό συγκρότημα επηρέασε καθοριστικά την πορεία της ροκ
Του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΡΑΡΑΚΟΥ*

Στα μάτια ËÔÄÝËÌÂÈÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕß»ÚÕ;OL+HYR:PKL
6M;OL4VVU®ÁÓÕÏÇàËÓËÖÁØÇÙÓÇÙËÁÔÇÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÓÇÍÏÑÄ
ÑÄÙÓÕÕÔËÃØÜÔÌÇÔÚÇÙÃÇÝÑÇÏ
ÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÇÔÔÇÂØÛËÔÇÑ¦ÔËÏÖÏÕÇÒÎÛÏÔÁÝÚÏÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝ
ÚÕß:[HY;YLR®ÑÇÏÚÕß(
:WHJL6K`ZZL`®ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÓÕßÙÏÑ¦ÚÕÛÇÆÓÇÚÕßÖØ×ÚÕßÈÂÓÇÚÕÝÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÙÚÎ

ËÒÂÔÎ©ÓÜÝÚÕ;OL+HYR:PKL
6M;OL4VVU®ÙÂÓÇÏÔËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍÏÇÚÎàÜÂËÊ×ÙÚÎÍÎÑÇÏ
ÈÁÈÇÏÇÍÏÇÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÚÕß
ÑÇÏÍÏÇÚÕÃÊÏÕÚÕØÕÑ
©Ï7PUR-SV`KÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÇÔÚÕ
¦ÒÓÖÕßÓÑÇÚ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÇÖÄ
ÚÕÔÕÆÔÏÕ»ÁÜÝÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
»ÙÚÇÖËØÃÌÎÓÇ(IIL`9VHK
:[\KPVZ¡ÎÞÇÔÏÑÄÝÂÞÕßÂÚÇÔÕ
(SHU7HYZVUZÖÕßÇØÍÄÚËØÇÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÎÊÏÑÂÚÕßËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎ
ÑÇØÏÁØÇÑÇÏÜÝÓÕßÙÏÑÄÝ¥ÙÚÄÙÕ

ÕÏÖØ×ÚËÝÒÂÉËÏÝÁÍÏÔÇÔÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ»ÙÚÇZ[\KPVÚÎÝ+LJJH
ÑÇÏÕ9VNLY>H[LYZÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏ
ÕÙÚÏÞÕßØÍÄÝÚÕßÁØÍÕßËÖËÐËØÍÇàÄÚÇÔÚÎÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÕßÇÑÄÓÎ
ÖÏÕÖØÏÔ¬Õ;OL+HYR:PKL6M
;OL4VVU®ÖÇØ¦ÚÎÔÖØÜÚÄÍÔÜØÎÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂÎÞÎÚÏÑÂÚÕßÊÏ¦ÙÚÇÙÎÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÛÁÓÇÚÇàÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ
ÚÕßÕÆÕßÇÏ×ÔÇ¬Õ¦ÍÞÕÝ
ÚÕßÞØÄÔÕßÚÎÔÖÃÙÚÎÑÇÏÚÎÛØÎÙÑËÃÇÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÕßÞØÂÓÇÚÕÝ

ÚÕÔÇØÞÁÍÕÔÕÌÄÈÕÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß
ÚÕÑÇÒÄÑÇÏÚÕÑÇÑÄÚÎÙßÓÈÃÜÙÎ
ÑÇÏÚÕÔÁØÜÚÇ
¬ÕHSI\TÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙË
ÚÎÔÎ¡ÇØÚÃÕß ÁÓËÒÒËÔÇ
Ñ¦ÔËÏÚÕßÝ7PUR-SV`KÚÕÛØßÒÏÑÄ
ÙßÍÑØÄÚÎÓÇÖÕßÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÓËÙÂÓËØÇÜÝÚÄÚËÕÏÖÜÒÂÙËÏÝ
ÚÕßÝÊËÔÐËÖËØÔÕÆÙÇÔÚÏÝ
ÇÔÚÃÚßÖÇÔÚÕÆÚÕÏÝÕÏÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÊËÔÐËÑÃÔÎÙÇÔÈ¦ÙËÏËÔÄÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÙÞËÊÃÕßËÑÚÄÝÚÕß
ÄÚÏÕ9VNLY>H[LYZÂÛËÒËÕÏÙÚÃÞÕÏ

ÔÇÁÞÕßÔÑ¦ÚÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÔÇÖÕßÔ
ÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÄÚÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÓÕßÙÏÑ¦ÓÁØÎÖØÕâÖÂØÞÇÔÄÖÜÝ
ÎÓËÒÜÊÃÇÚÕß<ZHUK;OLT®ÖÕß
ÍØ¦ÌÚÎÑËÍÏÇÚÕZV\UK[YHJRÚÕß
AHIYPZRP7VPU[®ÇÒÒ¦Õ¡ÏÑËÒ¦ÔÚàËÒÕÔÚÕÔÏÄÔÏÚÎÔÇÖÁØØÏÉË
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔËÖÚ¦ÓÎÔ×Ô
ÓÄÔÕÎÓÁØËÝÇÐÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
ÙÚÕZ[\KPV¬ÕÙßÍÑØÄÚÎÓÇËÃÞË
ÁÔÇÍËÓ¦ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÓËËÓÌÇÔÃÙËÏÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÙÚÎÄØËÏÇÓËØÏÑÂÐÇÏØËÚÏÑ¦ÞØÕÔÕÈÄ-

ØÇÂÚÇÔÑÇÏÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔ
ªÕÒ¦ÔËÚÃÚÕÔÊÏ¦ÙÎÓÕ¦ÒÒÕ
ÞÕØÕÍØ¦ÌÕÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÞËÏÓ×ÔÇ»»©Ï7PUR-SV`KÁÖÇÏÐÇÔÑÒÇÙÏÑ¦ÚÕßÝÙÂÓËØÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÙßÔÕÊËÆÕÔÚÇÝàÜÔÚÇÔ¦ÚÕßÝ
ÞÕØËßÚÁÝÙËÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÖØ×ÚÇÙÚÎ¡ÇÙÙÇÒÃÇÑÇÏÓËÚ¦ÙÚÕ
ÇØÃÙÏÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÖÜÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÚÄÙËÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÕÔÁÕÚÕßÝÁØÍÕ
ËÃÞËÚËÒÏÑ¦ÇßÚÂÔÚÎÔÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎËÏÑÄÔÇ

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS

Ο Nick Mason Ñ¨{³É¨ÒV>¿xXxº¦³ÐÓ~Ñ{+n_¦8>²_¦©ÙÉÂ{ÒÉ×³o¨Ñ×{ÉØ³È¸Æ¬ÐÑÇËÐÉ³+xRv>¦X8¦xnv²~Ñ{É¨³i×Òi³-ÃX>¦¦_²²Ñ³ÓÜÉÑ³ÈØ&x}ÃX
ÚÜÔÚØÇÍÕßÊÏÙÚ×ÔÑÇÏÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÙÚÃÞÕßÝÖÕßÛÃÍÕßÔÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ

¬ÕËÐ×ÌßÒÒÕÚÕß¦ÒÓÖÕßÓËÃÞË
ÇÖÂÞÎÙÎÇÔ¦ÒÕÍÎÚÜÔÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÖ¦ÔÏÇßÖÂØÐËÚÁÚÕÏÇÚÇÆÚÏÙÎÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÓËÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂ

ÐËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔÚÕÙÞÁÊÏÕÚÕß.LVYNL
/HYKPLÑÇÏÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÚÕÑÒÇÙÏÑÄÖØÃÙÓÇÖÕßÑÕÙÓËÃÚÕ;OL
+HYR:PKL6M;OL4VVU®¡ßÙÚÎØÏÇÑÄÑÇÏÊßÔÇÚÄÄÖÜÝÑÇÏÕÏÖßØÇÓÃÊËÝÚÎÝÏÍÆÖÚÕßÙÚÏÝÕÖÕÃËÝ
¦ÓËÙÇÖÇØÇÖÁÓÖËÏ©ÏÊßÕÚÕßÝ
¦ÒÒÜÙÚËÚÇÐÃÊËÉÇÔÙÚÕ ¦ÏØÕÔÇ
ÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÙÕßÔÑÇÏÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÄÒÕÚÕHY[^VYRÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇÓÔÎÓËÃÇÙËÖÄÙÚËØÑÇÏ

Ο μπασίστας και
τραγουδιστής Roger
Waters και ο κιθαρίστας
και τραγουδιστής
David Gilmour είχαν
την κύρια ευθύνη
για το αποτέλεσμα.

Σπάνια στη δισκογραφία υπήρξε τέτοια
ταύτιση περιεχομένου
με την εξωτερική εμφάνιση του άλμπουμ
όσο στο «The Dark Side
Of The Moon».

ËÓÌ¦ÔÏÙÎÙÚÎÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÃÔÇÏ
ÁÔÇËÐ×ÌßÒÒÕÖÕßÑÕÏÚ¦àÕÔÚ¦Ý
ÚÕÔÕÓÃàËÏÝÄÚÏÖÇÃàËÏÚÎÓÕßÙÏÑÂ
ÇÖÄÓÄÔÕÚÕß¢ßÙÏÑ¦ÁÞËÏÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÓÕÔÇÊÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÖËØÃÌÎÓÎ
ËÚÇÏØËÃÇ/PWNUVZPZÖÕßËÃÞËÔÚÆÙËÏ®ÑÇÏÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇ¦ÒÓÖÕßÓ
ÚÕßÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÕÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÚÕß9PJOHYK>YPNO[
ÔÇËÙÚÏ¦ÙËÏÙËÁÔÇÇÖÒÄÑÇÏÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÕÛÁÓÇÚÙÏÕÏÖËØÃÌÎÓÕÏ
ÍØÇÌÃÙÚËÝÑÇÏÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÏ:[VYT
;OVNLYZVUÑÇÏ(\KYL`7V^LSSËÖË-

ÇßÚÕÑÄÒÒÎÚÇÖÕßßÖÂØÞÇÔÙÚÎÔ
ÚÄÚËÙßÙÑËßÇÙÃÇ©ÚÇÔÇÔÕÃÍËÏ
ÚÕÊÏÖÒÄËÐ×ÌßÒÒÕÖÇØÇÚÎØÕÆÓËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙËÊÃÙÑÕÚÜÔ
7PUR-SV`KÚßÖÜÓÁÔÕßÝÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÑÇÏÇÑÄÓÎÚÏÝÞØÜÓÇÚÏÙÚÁÝ
ÍØÇÓÓÁÝÚÕßÖØÃÙÓÇÚÕÝÔÇÙßÔËÞÃàÕßÔÜÝÑÇØÊÏÕÍØ¦ÌÎÓÇÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÝÙßÓÈÕÒÏÑ¦ÚÕßÝÖÇÒÓÕÆÝ
ÖÕßÇÑÕÆÓËÙÚÎÔÁÔÇØÐÎÑÇÏÙÚÕ
ÑÒËÃÙÏÓÕÚÕß¦ÒÓÖÕßÓ

Ιστορικό εξώφυλλο

ASSOCIATED PRESS

Στο «The Dark Side Of The Moon»Õ
ÓÖÇÙÃÙÚÇÝÑÇÏÚØÇÍÕßÊÏÙÚÂÝ9VNLY
>H[LYZVÑÏÛÇØÃÙÚÇÝÑÇÏÚØÇÍÕßÊÏÙÚÂÝ+H]PK.PSTV\YVÑÏÓÖÕØÔÚÃÙÚÇÝ9PJOHYK>YPNO[ÑÇÏVÔÚØ¦ÓËØ
5PJR4HZVUËÃÞÇÔÇÖÕÞÇÏØËÚÃÙËÏ
ÚÇÖØ×ÚÇÉßÞËÊËÒÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÓË
ÚÕÔ:`K)HYL[[ÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÄÓÜÝ
ÇßÚÄÚÕÇÙßÔÂÛÏÙÚÕÑÇÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÎÞÎÚÏÑÄÚÕÖÃÕÄÖÜÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÇ¦ÒÓÖÕßÓ([VT/LHY[
4V[OLY®ÑÇÏ4LKKSL®ÖÕßÖØÕÎÍÂÛÎÑÇÔ©ÏÖØÄÈËÝÑÇÏÕÏ×ØËÝÙÚÕ
ÙÚÕÆÔÚÏÕßÖÂØÐÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝ¬ÕÑ¦ÛËÑÕÓÓ¦ÚÏÁÖÇÏØÔË
ÙÞÂÓÇÐËÞÜØÏÙÚ¦ÑÇÏÄÒÇÓÇàÃÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÙßÓÖÒÂØÜÙÇÔÚÕÖÇàÒÓËÚÎÔ
ËÖÏÓÁÒËÏÇÑßØÃÜÝÚÕß9VNLY>H[LYZ
ÑÇÏÚÕß+H]PK.PSTV\Y©ÏÊÆÕÓÕßÙÏÑÕÃÊÏÂÔßÇÔÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÌ¦ÙÎ
ÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝ
©ÙÖÕßÊÇÃÕÝÑÏÛÇØÃÙÚÇÝÚÕß
ÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÕÝÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÖÕÒÒÁÝ×ØËÝÔÇÉ¦ÐËÏÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÕßÝÂÞÕßÝÖÕßËÖÏÊÃÜÑË
ÇÒÒ¦ÂÚÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÇÚÕÝ
ÙÚÏÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝÏÑÂÚÕßÏÊÁÇ
ÂÚÇÔÑÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇÚÕß+PJR7HYY`
ÍÏÇÚÇÙÄÒÕÚÕßÙÇÐVÌ×ÔÕßÙÚÇ
4VUL`®ÑÇÏ<ZHUK;OLT®ËÔ×
Õ(SHU7HYZVUZÙÆÙÚÎÙËÚÎÔ*SHYL
;VYY`ÍÏÇÚÇÌÜÔÎÚÏÑ¦ÙÚÕ;OL
.YLH[.PN0U;OL:R`®ÐÃàËÏÔÇ
ÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇËÔÜÛÕÆÔÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝÕ9VNLY>H[LYZËÃÞËÚÎÔÏÊÁÇ
ÔÇÈ¦ÒËÏÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÑÇÏÙÞÄÒÏÇÇÖÄÚÕßÝÚËÞÔÏÑÕÆÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝ
ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÇ(IIL`9VHK
:[\KPVZ¡ËÚÇÐÆÚÕßÝÂÚÇÔÑÇÏÕ
ÕÒ¡ÇÑ ¦ØÚÔËáÖÕßËÑËÃÔÎÚÎÔ
ËÖÕÞÂÎÞÕÍØÇÌÕÆÙËÚÕ9LKYVZL
:WLLK^H`®ÖËÏÊÂÄÓÜÝÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÂÚÇÔÇÔ¦ÒÇÌØÎÑÇÏËÑÚÄÝ
ÑÒÃÓÇÚÕÝÊËÔÙßÓÖËØÏËÒÂÌÛÎ
ÕÒÒÕÃÇÔÇØÜÚÂÛÎÑÇÔÓÁÙÇÙÚÇ
ÞØÄÔÏÇÖÕÆÕÌËÃÒËÚÇÏÎÚËØ¦ÙÚÏÇ
ËÖÏÚßÞÃÇÚÕß;OL+HYR:PKL6M;OL
4VVU®ÂÓËØÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÑÚÏÓÂÙÕßÓËÓËÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝÇÖÄÙÚÇÙÎÝÄÚÏÚÕ¦ÒÓÖÕßÓÇßÚÄËÃÞË
ÕØÏÙÓÁÔÇÖØÜÚÕÌÇÔÂÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÔÇÒÒÕÃÜÚÇ
ÓÁÙÇÙÚÇÞØÄÔÏÇÓÖÔËßÙÓÁÔËÝ
ÇÖÒÁÝÙÚÎÈ¦ÙÎÚÕßÝÙßÔÛÁÙËÏÝ
ÖÕßÚÏÝÇÖÕÍËÃÜÙËÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÑÇÏÎÞØÂÙÎËÔÚßÖÜÙÏÇÑ×ÔËÌÁ
¬ÃÖÕÚÇÁÜÝÚÄÚËÊËÔËÃÞËÇßÚÂÚÎ
ÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÇÃÙÛÎÙÎÑÄÓÎËÐÇÏØËÚÏÑÁÝËØÓÎÔËÃËÝÚÜÔÓÕßÙÏÑ×Ô

ASSOCIATED PRESS

Απλές συνθέσεις με διαστημική αίσθηση και εντυπωσιακά εφέ

3 Μαρτίου 1967.${+n_¦8>²_¦©VxR}>©V-ÃX>¦¦_²²~Ñ{+xRv>¦X
8¦xnv²×³o¨Ñ×ËÇ³Ñ{¨{ÑÌÐ{ÑÉÐ×Ò{Ê³ÈØ³ÙË0¨³
³ÈØÒÜÐÈÐ~È~Ü×Ì¨iÉ³iËÙ{ÑT¨{Ò

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

937 εβδομάδες
στην πρώτη θέση
Οι Pink FloydÓËÚÕ;OL+HYR:PKL
6M;OL4VVU®ÖÁÚßÞÇÔÓËØÏÑ¦ÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÇØËÑÄØÚÎÔÖÇÚØÃÊÇ
ÚÕßÝÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÇÔÑÇÏ
ÊËÔÁÌÚÇÙËÙÚÕ§ÕÁÓËÏÔËÙÚÕÔ
ÑÇÚ¦ÒÕÍÕËÖÏÚßÞÏ×ÔËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÚÏÝÇÔÁÈÎÑÇÔÙÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÑÇÏÖÇØÁÓËÏÔÇÔÙÚÕ;VWÍÏÇ
ÙßÔËÞÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÏ 
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÁÞÕßÔÖÜÒÎÛËÃÁÜÝÙÂÓËØÇËÑÇÚÇÔÚÃÚßÖÇ
ËÔ×ËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÇ¦ÒÓÖÕßÓÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ ÇÏÙÃÍÕßØÇÁÔÇÇÖÄÚÇÑÇÒÆÚËØÇÑÇÏËÖÏÊØÇÙÚÏÑÄÚËØÇÄÒÜÔÚÜÔËÖÕÞ×Ô
ÑÕÚËÏÔÂÒËßØ¦¬Õß¢ËÍÍÇØÏÕÆ®
ËÃÔÇÏÚËÒÏÑ¦ËÑËÃÔËÝÕÏÊÆÙÑÕÒËÝÌ¦ÙËÏÝÙÚÏÝàÜÁÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ¬Ç
ÇÊÏÁÐÕÊÇÕÏÇÖÕÍÕÎÚËÆÙËÏÝÚÇÒ¦ÛÎÎÇÖÕÓÄÔÜÙÎÇÑÄÓÎÑÇÏÎÚØÁÒÇÔÇÝÑÕÏÔÄÝÚÄÖÕÝÖÕßÄÒÕÏÓÇÝ
ÒÃÍÕ×ÝÖÕÒÆÚÕÔÊÏÇÈÇÃÔÕßÓËÑÇÏ
ÙßÞÔ¦ÙßÔÇÔÚÏÄÓÇÙÚË¬ØÇÍÕÆÊÏÇ
ÍÏÇÄÒÇÄÙÇÇÍÍÃàÕßÓËÈÒÁÖÕßÓË
ÍËßÄÓÇÙÚËÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚËÇÍÇÖ¦ÓËÂÓÏÙÕÆÓËÖÕßÙ×àÕßÓËÂÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÓË¯®ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔ
ÕÏÙÚÃÞÕÏÙÚÕ,JSPWZL®ÖÕßÑÒËÃÔËÏ
ÚÕ¦ÒÓÖÕßÓ

* Ο κ. Ξενοφών Ραράκος είναι μουσικός
παραγωγός.
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Μάθαμε πως τα οράματα δεν είναι χάρτινα
Η θεατρική Ομάδα Αντι-δρώντες, όπως λέει η ψυχή της, Βασίλης Χατζηστυλλής, είναι ευκαιρία για συνάντηση
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Νιώθω διπλά ÚßÞËØÄÝÄÚÇÔÓÁÙÜÚÎÝ
ÊÕßÒËÏ¦ÝÓÕßÍÔÜØÃàÜÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÓËÄØÇÓÇÑÇÏÚÇÍÓÁÔÕßÝÔÇßÖÎØËÚÂÙÕßÔÚÕÔÙÑÕÖÄÚÕßÝÓËÞÇÓÄÍËÒÕ
ÑÇÏÖËÃÙÓÇÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÓÏàÁØÏÇÑÇÏ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÕÆÝËÑÈÏÇÙÓÕÆÝ ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏÕÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÓËÚÎÛËÇÚØÏÑÂ
ÕÓ¦ÊÇÔÚÏØ×ÔÚËÝÑÇÏÚÎÔÉßÞÂÚÎÝÚÕÔÇÙÃÒÎ²ÇÚàÎÙÚßÒÒÂÕ
ÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÇÞÛËÃÙÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎÛÁÇÚØÕÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆËÔ
ÍÁÔËÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÒÇÏÙÏÜÓÁÔÕÝ
ÇÖÄÓÏÇÕÓ¦ÊÇËØÇÙÏÚËÞÔ×ÔÎÛÕÖÕÏ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÔÏ×ÛÕßÔËßÒÕÍÎÓÁÔÕÏ
ÍÏÇÄÚÏÑ¦ÔÕßÔÕÇÙÃÒÎÝÇÖÄÚÕ
ÊÃÔËÏÚÕÖÇØ×ÔÚÕßÙÚÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÚ¦ÚÎÊÆÔÇÓÂ
ÚÕßÑÇÏÌÁÚÕÝÍÏÇÔÇÍÏÕØÚ¦ÙÕßÔÚÇ
ÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÔÚÏØ×ÔÚËÝÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÔÁÔÇÖÒÕÆÙÏÕÊËÑÇÂÓËØÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔÊØ¦ÙËÜÔÑÇÏÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÇßÚÂÓÃÒÎÙÇÓËÚÕÔÇÙÃÒÎ
ÍÏÇÚÕßÝÔÚÏØ×ÔÚËÝÑÇÏÍÏÇÚÕÔ
ØÄÒÕÚÕßÝÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
–Βασίλη, πώς δημιουργήθηκαν οι
Αντιδρώντες;
¶©ÏÔÚÏØ×ÔÚËÝÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÚÕÙËÁÔÇÓÏÑØÄÑÇÓÇØ¦ÑÏ
Ñ¦ÖÕßÙÚÎÔ´ÍÑÜÓÎÓËÑÃÔÎÚØÕ
ÚÎÔÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÎÔÚÁÞÔÎÑÇÏÚÕÙÓÃÐÏÓÕÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÃÊØßÙÂÚÕßÝ
ÇÖÕÚÁÒËÙËÓÏÇÇÔÚÃÊØÇÙÎÙËÄÚÏ
ÂÛËÒËÔÇÇÖÕÍßÓÔ×ÙËÏÚÎÔÚÁÞÔÎ
ÇÖÄÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÚÎÝÇÐÃÇÑÇÏ
ÚÕÔÑÇÚÇÒßÚÏÑÄÚÎÝØÄÒÕÙÚÎÔËÐßÍÃÇÔÙÎ®Ñ¦ÛËÓÏÑØÂÝÂÓËÍ¦ÒÎÝÖÇÛÕÍÁÔËÏÇÝÇÔÔÇÓÇÝÇÌÕØÕÆÙÇÔ
ÚÄÚËÑÇÏÙÂÓËØÇÇÑÄÓÇÖÏÕÖÕÒÆÕÏ
ÃÊÏÕÏÙÚÃÞÕÏÚÕßÒÆÚÎ! ¦ÖÕßÙË
Ñ¦ÖÕÏÕÑÇÓÇØ¦ÑÏÑ¦ÖÕÏÕÏÖËÏÙÓÇÚ¦ØÎÊËÝÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÔÇËÐÕßÊËÚËØ×ÙÕßÔÚÎÔÌÛÕØ¦®

Το ζήτημα της ουσιαστικής συμπόρευσης των
ανθρώπων τίθεται πάντοτε στο προσκήνιο. Ως
εκ τούτου, θα είναι εσαεί χρήσιμη στην κοινωνία κάθε προσπάθεια η
οποία στοχεύει στη σύνδεση των ανθρώπων.
–Στόχος μας είναι η αυθεντική
ανθρώπινη επαφή, μού είχες πει
σε συνέντευξή μας το 2016, τον
έχετε πετύχει;
¶ËÜØ×ÖÜÝÕÙÚÄÞÕÝÓÇÝÁÞËÏ
ËÖÏÚËßÞÛËÃÙËÁÔÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ¡ÁÙÇÙÚÕÔÕØßÓÇÍÊÄÚÜÔÑÕÔÙËØÈÕÖÕÏÎÓÁÔÜÔÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔ®
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝÎÇßÛËÔÚÏÑÂÇÔÛØ×ÖÏÔÎËÖÇÌÂÇÖÕÚËÒËÃÌÜÚËÏÔÄÄØÇÓÇËÜØ×ÖÜÝËÑËÃÔÕÖÕß
Ñ¦ÔËÏÚÕßÝÔÚÏØ×ÔÚËÝÔÇÐËÞÜØÃàÕßÔÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÎ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂËÖÁÔÊßÙÎÙÚÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙÞÁÙËÏÝ²ÜØÃÝÖØÄÛËÙÎÔÇ
ËÐÜØÇãÙÜÚÎÔËßÍËÔÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÚÜÔÔÚÏØ×ÔÚÜÔÖØÁÖËÏÔÇÖÜ
ÄÚÏËÃÔÇÏÇÒÎÛÏÔÂËßÒÕÍÃÇÔÇÈÒÁÖËÏÑÇÔËÃÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÓËÓÏÇÇÚÄÌÏÇËßÚßÞÃÇÙËÄÒËÝ
ÚÏÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓÇÝ¶ÛÇ»ÒËÍÇÓË
ÚÎÔÑÇÛÇØÄÚÎÚÇËÔÄÝÓÏÑØÕÆÖÇÏÊÏÕÆÖÕßÖÏ¦ÔËÏÚÎàÜÂÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÇÌÂÔÕßÔÙÚÎÔ
¦ÑØÎÚÎÔËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÑÇÏÚÕÍ×®
ÚÕßÝÑÇÏÁØÞÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙÕßÔ
ÓËÚÄÒÓÎÙÚÕÓËÃÝ®ËÔßÖÕÔÕ×
ÖÜÝÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÑØÃÙËÏÝ¶¦ÒÒÜÙÚËÚÕÓËÃÝ®ÊËÔËÃÔÇÏÍÏÇÑÇÒÂ
ÓÇÝÚÆÞÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÕÊÎÍÃÇÇÒÒ¦
ÖØÜÚÃÙÚÜÝÆÉÏÙÚÕÈÃÜÓÇÖÕßÖØÕâ-

«Δεν ÉÂioÉË³Ñ{ÑÜÜ{ØV~Ò{ÐÑo{~ÌTÓ¨{ÐÑØÓÐ{ÂÉÐÉ³ÈØÈÉ¨oÒ³ÉØ~Ñ{ÈÙ{Ì¨ÈØÐÈVÓ³{ÈÒ³Ñ~Ñ³Ñ×Ó¨ÈÐÉÑÈÉ¨KÑËÈÐÉ³ÑÉÐÌÙ{ÑuVÜÓÉ{ÑËÜiØÑ³Çi³ÈÜÜÊØVÙiÐ{È¨oÌØ³iØÚÉÑ³¨{~ÊØÐÒÙÑØå³{wÛ¨³ÉØ
ÖÕÛÁÚËÏÚÎÔÇßÚÇÖ¦ØÔÎÙÎÑÄÓÇ
ÒÕÏÖÄÔÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂ
ÊÏËØÍÇÙÃÇÕÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÃÓ¦Ý
ÑØÇÚ¦ÔËÙËËÍØÂÍÕØÙÎÑÇÏÑßØÃÜÝ
ËÔàÜÂ±ÖÄÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇÔÇÏ
ÁÞÕßÓËÖËÚÆÞËÏ
–Δημιουργηθήκατε το 2014, λίγο
μετά την κρίση του ’13, σήμερα
οι Αντι-Δρώντες είναι το ίδιο χρήσιμοι στην κοινωνία;
¶¬ÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÝ
ÙßÓÖÄØËßÙÎÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÃÛËÚÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕ¥Ý
ËÑÚÕÆÚÕßÛÇËÃÔÇÏËÙÇËÃÞØÂÙÏÓÎ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÑ¦ÛËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÎ
ÕÖÕÃÇÙÚÕÞËÆËÏÙÚÎÙÆÔÊËÙÎÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔ¶ÄÞÏÍÏÇÔÇßÖÕÊßÛÕÆÔ
Ñ¦ÖÕÏÕßÝ¦ÒÒÕßÝÄÞÏÍÏÇÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙÕßÔÚÕÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇ¶ÓÇÖ¦ÔÜÇÖÄÄÒÇÍÏÇÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÇ
ßÒÏÑ¦ÚÕßÙßÔÇÖÇÔÚÂÓÇÚÄÝÚÕßÝ
ËÑÚÄÝÙÑÎÔÂÝËÑÚÄÝÖÒÇÚËÃÇÝËÑÚÄÝ
ÚÕßÌÜÚÄÝËÔÚÄÝÚÕß¢ÜÚÄÝßÚÂ
ËÃÔÇÏËßÚßÞ×ÝÎÖËÓÖÚÕßÙÃÇÚÎÝ
ÛËÇÚØÏÑÂÝÖØ¦ÐÎÝ ÇÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÕßÚÕÖÃÇ¯
–Πιστεύεις ότι οι Αντι-Δρώντες

έχουν αντιδράσει αυτά τα πέντε
χρόνια, απέναντι στη φθορά και
στη μιζέρια της εποχής μας;
¶¡ÏÇÓÄÔÕÙÚÏÍÓÂÙËÑ¦ÖÕÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÚÜÔÔÚÏ
Ø×ÔÚÜÔÖØÄÈÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎËØÍÇÙÚÂØÏËÑÊØÕÓÂÂÁÐÕÊÕÛÇÖËÃÙËÏ
ÑÇÏÚÕÔÖÏÕÊÏÙÚÇÑÚÏÑÄÖÜÝÚÇÕØ¦ÓÇÚÇÊËÔËÃÔÇÏÞ¦ØÚÏÔÇÇÒÒ¦ËÃÔÇÏ
ÌÚÏÇÍÓÁÔÇËÐÕØÏÙÓÕÆÍÏÇÔÇÚÇÓÕÏØ¦àËÚÇÏÑÇÔËÃÝÊÁÔÕÔÚÇÝÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕßÓËÚÕßÝ³ÒÒÕßÝÑÇÏËÐÕßÊËÚËØ×ÔÕÔÚÇÝ¶ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÙÕÓÖÕØËÃ®¶ÄÖÜÝÛÇÁÒËÍËÕ ÇÈ¦ÌÎÝ¶ÚÕ
ÉßÞÕÌÛÄØÕÍ×®ÚÕß´ÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÚÏÝËÖÕÞÁÝÖØÁÖËÏÓËÃÝÔÇÚÏÝ
ÌÚÏ¦ÞÔÕßÓË ßØÃÜÝÍÏÇÔÇÙßÔÇÔÚÏÄÓÇÙÚË®
–Ποιες ήταν οι δυσκολίες και ποιες
οι προκλήσεις που κλήθηκες να
αντιμετωπίσεις;
¶©ÏÊßÙÑÕÒÃËÝ¶ÑßØÃÜÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ¶Ì¦ÔÚÇàÇÔÇÔßÖÁØÈÒÎÚËÝ ¦ÖÕÏËÝÙÚÏÍÓÁÝÔÏ×ÙÇÓËÇÑÄÓÇÑÇÏÚÏÝ
ÖÁÚØËÝ®ÚÎÝÑÇÑËÔÚØÁÞËÏÇÝÖ¦ÔÜ
ÙÚÇÑËÌ¦ÒÏÇÓÇÝ¬ÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÌÕØÁÝÖÃÙÜÇÖÄÑ¦ÛËÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ

ÑØßÈÄÚÇÔÍÏÇÚÕßÝÔÚÏØ×ÔÚËÝÓÏÇ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÚØÇÍÜÊÃÇ®¶ÑßØÃÜÝÙË
ËÖÃÖËÊÕËÖÏÈÃÜÙÎÝÖØÄÑÒÎÙÎÈÇØÏ¦ÑÏÇÙÂÑÜÚÎ!ÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÓË
ÖÕÏÕÚÏÑ¦ÖØÕÙÎÒÜÓÁÔÕÏÙÚÇÕØ¦ÓÇÚ¦ÓÇÝÇÉÎÌ×ÔÚÇÝÊßÔÇÓÏÑ¦ÚÕßÝ
ÑÇÔÄÔËÝÚÎÝÒÕÍÏÑÂÝËÔËÐÎÍËÃÚÇÏÇÒÒÏ×ÝÑ¦ÖÕÏÕÓÇÍÏÑÄÞÁØÏÓÇÝ
ÁÙÓÏÐËÓËÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÑÇÏÙßÔÕÊÕÏÖÄØÕßÝÓÕßÁÚÙÏÖÕßÖ¦ÔÚÇ
ÑÇÚÇÌÁØÔÕßÓËÔÇßÖËØÈÇÃÔÕßÓË
ÚÇËÓÖÄÊÏÇÑ¦ÔÕÔÚÇÝÖØ¦ÐÎÚÕßÝ
ÙÚÃÞÕßÝÖÕßÓÇÝÞ¦ØÏÙÇÔÑ¦ÖÕÚË
ÚÕØ×ÚÕØÇÈËÃÕÇÖÄÚÕÔ© !
³ÑÕßÙË³ÔÛØÜÖËÓÏÑØÁÍÏÇÔÇ»ÙÇÏ
ÑÇÛÜÙÖØÁÖËÏÈ¦ÒËÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÑÏÄÞÏÖÇØ¦ÙÚÎÔÚÙÁÖÎ¯®
–Η Πολιτεία και οι σχετικοί φορείς στέκονται αρωγοί σε τέτοιες
προσπάθειες, όπως αυτή των ΑντιΔρώντων;
¶ÝÓÕßËÖÏÚØÇÖËÃÔÇÇÖÇÔÚÂÙÜ
Ñ¦ÖÜÝÇÒÒÎÍÕØÏÑ¦©ÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÕÆÚËËÖÇÃÚËÝÕÆÚËÑÇÏËÑÚËÒÕÆÔÑ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝÌÏÒÇÔÛØÜÖÃÇ
¶ÑÇÏÇÒÃÓÕÔÕ¶ÕÆÚËÑÇÔÚÎÔÖØÕÙÊÕÑÕÆÔ©Ï¶ÉßÞÂÚËÑÇÏÙ×ÓÇÚÏ¶ÚÇÍ-

ÓÁÔÕÏËØÍ¦ÚËÝÑÇÏßÖÎØÁÚËÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÇÉÎÌ×ÔÚÇÝÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÎÝ
ÒÕÍÏÑÂÝÑ¦ÔÕßÔÇÖÁÒÖÏÊËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÔÇÍÔÜØÃÙÕßÔÙÚÕÔ³ÔÛØÜÖÕ
Ö×ÝÔÇÇÍÇÖÂÙËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕß¯
–Πες μας τι περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις, που προγραμματίζετε;
¶ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÖÒÕÆÙÏÕÊËÑÇÂÓËØÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔÊØ¦ÙËÜÔ
ÍËÓ¦ÚÕÛÁÇÚØÕÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÌßÙÏÑ¦
ËÖÏÓÄØÌÜÙÎËÑÏÔ¦ÓËÓËÚÎÔÐËÞÜØÏÙÚÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎØÄÈÇÇÖÄÚÎÔ
ØÞÂ®ÇÑÕÒÕßÛËÃÓÕßÙÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÁÔÚËÞÔÕÑÇÏ
ÒÇáÑÄÚØÇÍÕÆÊÏÊÏÂÓËØÕÙËÓÏÔ¦ØÏÕ
ÓËÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎ¦ØÏØÜÚÕÑØÃÚÕßÔÕÏÑÚÄØÍÇÙÚÂØÏÍÏÇÌÃÒÕßÝ
ÇÖÄØÇÙÏÚËÞÔÏÑÁÝ©Ó¦ÊËÝÓËÚÎÔ
ÎÛÕÖÕÏÄ§¦ÍÏÇÔÇÙÚÇÙÏ¦ÊÕßÑÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ÎÛËÇÚØÏÑÂÓÇÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ©¢ÇÔÚÇÙÓÁÔÕÝ®ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÕßÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒØÇÙÏÚËÞÔÏÑÕÆ
Ë¦ÚØÕßÚÕß© 
–Τι σημαίνει για εσένα πολιτισμός
και θέατρο ειδικότερα;
¶ÐÇÔÛØÜÖÏÙÓÄÝ¯ÇÔÔÇÐÇÔÇÖÏ¦ÔËÏÑÇÔËÃÝÚÎàÜÂÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Toυ ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΞΥΔΗ

Τα πειράματα του CERN

Σ

τα τέλη ÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÓÂÔÇ
 ËÖÚËÓÈØÃÕßÙßÓÖÒÎØ×ÛÎÑÇÔÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÄÚËÖÕß
ÚÇÊ×ÊËÑÇÏÊØßÚÏÑ¦ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇ
ßÖÁÍØÇÉÇÔÚÎÔÚËÒÏÑÂÙÆÓÈÇÙÎ
ÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝßØÎÔÏÑ×ÔØËßÔ×Ô*VUZLPS,\YVWLtULWV\YSH
9LJOLYJOL5\JStHPYL*,95ÂÓËØÇÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎËÔËØÍ¦ÑÇÏ
ßÖÕÉÂÌÏÇÁÞÕßÔÌÚ¦ÙËÏÚÇ
ÇÒÒ¦ÕÏÇØÞÏÑÕÃÙÚÄÞÕÏÚÕß*,95
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÕÏÃÊÏÕÏÑÇÏÇÌÕØÕÆÔ
ÚÎÊÏËØËÆÔÎÙÎÚÜÔÈÇÙÏÑ×ÔËØÜÚÂÙËÜÔÖÕßÁÞÕßÓËÍÏÇÚÕÙÆÓÖÇÔ
ÇÌÕÆÎÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÎ
ÛËÜØÎÚÏÑÂÁØËßÔÇÖÕßÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏ
ËÑËÃÓÇÝÊËÃÞÔËÏÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÖÕßÛÇÖ¦ØËÏÎÁØËßÔÇÙÚÎÌßÙÏÑÂÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ËÈ¦ÛÕÝÖËØÃÖÕßÓÁÚØÜÔ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕßËÊ¦ÌÕßÝÑÇÏÙÚÏÝÊÏ¦ÌÕØËÝÖËÏØÇÓÇÚÏÑÁÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÚÕßÓËÍ¦ÒÕßËÖÏÚÇÞßÔÚÂÇÊØÕÔÃÜÔ3/*ÚÕß*,95
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÊÕÆÓËÚÕÙÆÓÖÇÔÔÇ
ÐÇÔÇÍËÔÔÏÁÚÇÏÄÞÏÓÃÇÇÒÒ¦ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÌÕØÁÝÑ¦ÛËÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÑÇÏËÖÃÞØÄÔÏÇ©ÚËØ¦ÙÚÏÕÝÑßÑÒÏÑÄÝËÖÏÚÇÞßÔÚÂÝ3/*ÓËÓÂÑÕÝ
ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÞÏÒÏÄÓËÚØÇÑÇÒÜÊÏ×ÙËÜÔÞÏÒÏ¦ÊËÝÎÒËÑÚØÕÓÇÍÔÂÚËÝÑÇÏ
ËØËßÔÎÚÏÑÁÝÙßÙÑËßÁÝÓËÊËÑ¦ÊËÝ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚØÇÔàÃÙÚÕØÖÃ
ÖÒÁÕÔÚÄÔÕÏßÍØÕÆÎÒÃÕßÑØÇÚÕÆÔÚÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÚÜÔßÖËØÇÍ×ÍÏÓÜÔÓÇÍÔÎÚ×ÔÙÚÕÔÈÇÛÓÄÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÇÖÄÒßÚÕÓÎÊÁÔ
ÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÊÎÒÇÊÂÈÇÛÓ×Ô
ËÒÙÃÕßÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÓÎÊÁÔÚÕÔ
3/*ÕÏØÕÁÝÚÜÔÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔËÖÏÚÇÞÆÔÕÔÚÇÏÙÞËÊÄÔÙÚÎÔÚÇÞÆÚÎÚÇ
ÚÕßÌÜÚÄÝËÑÚËÒÕÆÔÊÎÒÇÊÂÖËØÃÖÕßÈÄÒÚËÝÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ
ÑßÑÒÏÑÄËÖÏÚÇÞßÔÚÂÑ¦ÛËÊËßÚËØÄÒËÖÚÕËÔ×ÎÖÃËÙÎÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃ
ËÃÔÇÏÌÕØÁÝÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄÚÎÔ
ÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÂÖÃËÙÎÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃ
ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ©Ï
ÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÚÜÔÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔÖÇØ¦ÍÕßÔÙÚÏÍÓÏÇÃÇÚËØ¦ÙÚÏÇÖÕÙ¦
ËÔÁØÍËÏÇÝÖÕßÌÚ¦ÔÕßÔÓÁÞØÏÑÇÏ
ÚÇÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÎÒËÑÚØÕÔÏÕÈÄÒÚ;L=ÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÊÎÒÇÊÂÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÙÚÏÍÓÏÇÃÇ
ÌÚ¦ÔËÏÚÇÖËØÃÖÕßÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÈÇÛÓÕÆÝ ËÒÙÃÕß
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÌÕØÁÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÇÖ»ÇßÚÂÔÖÕß
ËÖÏÑØÇÚËÃÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕßÒÏÕß
ËÇßÚÁÝÚÏÝÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝÌÚ¦ÔÕßÓËÙÚÏÝËÔÁØÍËÏËÝÖÕßËÖÏÑØÇ-

Η Χαριτίνη Ξύδη γεννήθηκε στον
Βόλο και κατοικεί στην Αθήνα.
Εχει σπουδάσει Ιστορία και Αρχαιολογία. Εμφανίστηκε στη λογοτεχνία το 2005 με το μυθιστόρημα
«C-Minor» (Ιωλκός), το οποίο ακολούθησαν επτά ποιητικές συλλογές, ένα διήγημα και μία συλλογή
μικρών κειμένων. Το τελευταίο της
βιβλίο, «Λαϊκά & Μπλουζ», κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2018, από
τις εκδόσεις Μετρονόμος.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

$Ü³~Ñ{¨ÌÓT³ÈØ)ÑÜÐÖØ
³ÈÛÑÈÎÙ É{ÙÊ¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ
Ñ~¨Ñ{×ÊËiiÈoÑÜiÉÖÉ{
³iÈTÊÐÈ
Ποιος ήρωας/ηρωίδα θα θέλατε να
είστε και γιατί;

Ο τεράστιος~È~Ü{~ÌØÉ{³ÑTÈ³ÊØVÐÉÐÊ~Ø¸¬T{Ü{ÐÓ³¨VÑ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌT{Ü{ÒÙÉØT{Ü{ÌÐÉ³¨Ñ~ÑÜÙ{ÉV
T{Ü{ÒÙÉØiÜÉ~³¨ÐÑoÊ³ÉØ~Ñ{É¨ÉÈi³{~ÓØÈ~ÉÈÓØÐÉÙÉ~ÒÙÉØÙ{É~Ñ³ÐÐÖ¨{Ñ³¨ÑÇË³¨

Υπάρχουν ερωτήματα
που παραμένουν αναπάντητα: από τι αποτελούνται η «σκοτεινή
ύλη» και η «σκοτεινή
ενέργεια» που συνιστούν
το 95% των συστατικών
του σύμπαντος;
ÚÕÆÙÇÔÚÏÝÖØ×ÚËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝ
ÍÁÔÔÎÙÎÝÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÑÇÏÙÚÇ
ÊÏ¦ÌÕØÇÌÇÏÔÄÓËÔÇÖÕßËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÔÚÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎ¡ÁØÕÝ
ÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÇßÚÂÝÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÆÒÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎËÐÃÙÜÙÎÚÕßáÔÙÚ¦ÏÔ
,$TJh¡ËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÙÜÓÇÚÃÊÏÇÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÙÚÏÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÚÕß3/*ÊËÔËÖÏàÕÆÔ®
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÁÔÇÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÙÚÄÚÕßÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÙÚÕÆÚÕßÊËßÚËØÕÒÁÖÚÕßÍÏÇÚÃ
ÙËÁÔÇÇÖËÏØÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÑÒ¦ÙÓÇ
ÚÕßÊËßÚËØÕÒÁÖÚÕßÊÏÇÙÖ×ÔÚÇÏ
ÙËËÒÇÌØÄÚËØÇÙÜÓÇÚÃÊÏÇÑÇÏÕØÏÙÓÁÔÇËÐÇßÚ×ÔÊÏÇÙÖ×ÔÚÇÏÇÑÄÓÎÖÏÕÖÕÒÆ©ÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÇßÚÁÝ
ÚÜÔÊÏÇÙÖ¦ÙËÜÔÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÁÝßÖÕÍØÇÌÁÝ®ÖÕß
ÓÇÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÚÇËÃÊÎÚÜÔ
ÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔÚÇÕÖÕÃÇËÓÌÇÔÃàÕ-

ÔÚÇÏ©ÏÇÔÏÞÔËßÚÁÝÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ËÔÚÕÖÃÙÕßÔÚÇËÃÊÎÚÜÔÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÑÇÚ¦
ÚÎÙÆÍÑØÕßÙÎÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚ¦ÝÚÇ
ÙÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÖÄ
ÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÇßÚ×ÔÕÏËÏÊÏÑÕÃËØËßÔÎÚÁÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÈÍ¦ÒÕßÔÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇ
ÍÏÇÚÎÊÕÓÂÚÎÝÆÒÎÝ ÇÏÇÔÄÒÇ
Ö¦ÔËÄÖÜÝÁÞÕßÔÙÞËÊÏÇÙÚËÃÚÄÚËÛÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÇÖÕÚßÖ×ÙÕßÓËÙÚÏÝËÏÊÏÑÁÝÙßÙÑËßÁÝÚÇ
ÞÔ¦ØÏÇÚÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÙÇÔÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÇÖËÏØÕËÒ¦ÞÏÙÚËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÍÁÔÔÎÙÎÝ
ÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÖØÏÔÇÖÄÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇ
ÂÓËØÇÚÕÛËÜØÎÚÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕ
ÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝßØÎÔÏÑÂÝ¢ßÙÏÑÂÝÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ ÇÛÏËØÜÓÁÔÕ
ØÄÚßÖÕ®ÓÖÕØËÃÔÇËÐÎÍÂÙËÏÑÇÏ
ÔÇÖØÕÈÒÁÉËÏÇÔÇØÃÛÓÎÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇÖÕßÖÇØÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÙÚÕÔÓÏÑØÄÑÕÙÓÕËÔ×ÓËÚÇÐÆÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
ÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇÚÕß*,95ÛËÜØËÃÚÇÏÑÇÏÎÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÚÕßÓÖÕàÕÔÃÕß²ÏÍÑÝÚÕ±Ö¦ØÞÕßÔÄÓÜÝ
ÑÇÏËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÇÇÑÄÓÎ!ÇÖÄÚÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÏÎÙÑÕÚËÏÔÂÆÒÎ®ÑÇÏ
ÎÙÑÕÚËÏÔÂËÔÁØÍËÏÇ®ÖÕßÙßÔÏÙÚÕÆÔÚÕ  ÚÜÔÙßÙÚÇÚÏÑ×ÔÚÕß
ÙÆÓÖÇÔÚÕÝ"ÏÇÚÃßÖ¦ØÞÕßÔÓÄÔÕ
ÚØËÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔ"¦Ô
ÎÆÒÎÑÇÏÎÇÔÚÏÆÒÎÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÖ¦ÔÚÇÙËÃÙËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝÖÕÆ

ÖÂÍËÎÇÔÚÏÆÒÎÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎ
¡ËÍ¦ÒÎ,ÑØÎÐÎ"©ÏÛËÜØÎÚÏÑÁÝ
ÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÚÁÚÕÏÜÔËØÜÚÎÓ¦ÚÜÔÁÞÕßÔÂÊÎ
ÇØÞÃÙËÏÑÇÏÎÙßÓÈÕÒÂÚÕß3/*
ÙÚÎÔÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂËÖÇÒÂÛËßÙÎÚÜÔ
ÖØÕÙËÍÍÃÙËÜÔÇßÚ×ÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÓËÏÊÏÇÃÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏ
ÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÏÚÇÖËÏØ¦ÓÇÚÇÚÕß
*,95ÙßÔËÞÃàÕßÔÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÏÊË×Ô®ÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÓËÚÇÖËÏØ¦ÓÇÚÇÖÕßÁÑÇÔË
ÕØÔËÙÚª¦ÊËØÌÕØÔÚÖØÏÔÇÖÄ
ÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇ¬ÇÖËÏØ¦ÓÇÚÇÇßÚ¦ÓÇÝÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÄÚÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÕÙÄÚÎÚÇÚÎÝÓ¦àÇÝËÔÄÝÇÚÄÓÕßËÃÔÇÏ
ÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÎÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕß
ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÓÇÝÁÞËÏÇÔÇÍÑ¦ÙËÏÔÇ
ÕÊÎÍÎÛÕÆÓËÙÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝßÖÕÛÁÙËÏÝÓÏÇÝÔÁÇÝÌßÙÏÑÂÝ®ÄÖÕß
ÄÒÇÚÇÛËÓËÒÏ×ÊÎÙÜÓÇÚÃÊÏÇÃÙÜÝ
ÔÇËÃÔÇÏÇÖÒÁÝÞÕØÊÁÝËÔÁØÍËÏÇÝ
ÇÏÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÃÃÙÜÝÚÕÙÆÓÖÇÔ
ÔÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÄÇßÚÁÝÖÕßÍÔÜØÃàÕßÓËËÔ×ÃÙÜÝÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏ
¦ÒÒÜÔËÏÊ×ÔÙÜÓÇÚÃÊÏÇÖÕßÊËÔ
ÁÞÕßÓËÓÁÞØÏÚ×ØÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏ
ÖËØÏÖÁÚËÏÇÙßÔËÞÃàËÚÇÏ

* Ο κ. Διονύσης Π. Σιμόπουλος είναι
επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου
Πλανηταρίου.
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ια πόλη ÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÒÜÙÂÚÎÝ
ØËÃÖÏÇÙßÔÚØÃÓÓÏÇÇÖÕÑÇãÊÏÇÙÑÏÁÝÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÞÇÒ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇ
ÖØÜÚÕËÓÌÇÔÏàÄÓËÔÎ¡ËÒÇÔÃÇ
ÇÓÏÇÔÕÆÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÁÔÇßÖËØÞØÕÔÏÑÄËÜÙÌÕØÏÑÄÚÕÖÃÕÁÔÇÇÖÁØÇÔÚÕÖËÊÃÕ
Ó¦ÞÎÝÇÖÕÑÆÎÓÇËÔÄÝÇÁÔÇÕßÖÕÒÁÓÕßËØÏÌËØÄÓËÔÎÙÚÎÔÖÄÒÎ
ÖÕßÌÒÁÍËÚÇÏÙËÑ¦ÖÕÏÇÍÜÔÏ¦ÚÕß
ÑÄÙÓÕßÎÏÇÓÇÔÕÆÖËØÏÙßÒÒÁÍËÏ
ÙÖÇØÇÑÚÏÑ¦ÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÇÙÚÏÍÓÁÝ
ÁÙÞÇÚÎÝÇÖÄÍÔÜÙÎÝÇÔÛØ×ÖÜÔ
ØÎÓÇÍÓÁÔÜÔÇÖÄÚÎÔÇÑÇÚÕÔÄÓÇÙÚÎÛÎØÏÜÊÃÇËÔÓÇÛÇÃÔÕßÓËÖÕÚÁÚÇÇÃÚÏÇÚÎÝÙÌÇÍÂÝÕÆÚËÍÔÜØÃàÕßÓËÕÚÏÊÂÖÕÚËÍÏÇÚÕßÝËÞÛØÕÆÝ
ÖÕßÚÎÊÏÁÖØÇÐÇÔÇÌÂÍÎÙÎ
ÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔÎÙÚÏÝËÐÏÙÚÕØÂÙËÏÝ
ÖÕÒÏÕØÑÎÓÁÔÜÔÑÇÏÖÕÒÏÕØÑÎÚ×Ô
ËÙÚÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÌØÃÑÎÚÕß¦ÒÕÍÕß
ÑÇÑÕÆÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÕÖÕÃÕÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÆÖÇØÐÎÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏ
Ö¦ÔÚÕÚËËßÖÄØÛÎÚÎ
©ÑÇÛÁÔÇÝßÖÕÓÁÔËÏÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÑÇÚÇÊÃÑÎÑÇÚÇÊßÄÓËÔÕÝÙË
ËÔÊÄÓßÞÇÈ¦ØÇÛØÇÖÕØËßÄÓËÔÕÝ
ÕÒÕÓÄÔÇÞÕÝÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÇÌ×ÚÏÙÚÕÑÏÇÔËÐÏÞÔÃÇÙÚÕ®ÔÇÝÒÏÖÕÚ¦ÑÚÎÝÖÕßËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÚÇÄÖÒÇ

Μ

ÚÕßÌÇÔÚ¦àËÚÇÏÖÜÝÑØÇÚ¦ÁÔÇ
ÐÃÌÕÝÇÖÄÖ¦ÍÕÑÇÏÑÇÛ×ÝÇßÚÄ
ÒÏ×ÔËÏÙÚÕÞÁØÏÚÕßÛßÓ¦ÚÇÏÖÜÝ
ËÃÔÇÏ¦ÕÖÒÕÝËØÏÖÒÇÔÏÁÚÇÏÙÚÇ
ËØËÃÖÏÇÑÕßÈÇÒ×ÔÚÇÝÁÔÇÙÇÑÕÆÒÏ
ÄÖÕßÇÖÕÛÎÙÇßØÃàËÏÒËÃÉÇÔÇÚÎÝ
ÞÇÓÁÔÎÝàÜÂÝÍÏÇÔÇÓÎÔÐËÞ¦ÙËÏ
ÚÏÝÄÉËÏÝÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ¡ÏÇÇÔÇÍÔ×ÙÚØÏÇÑØßÓÓÁÔÎÇÖÄÚÕÔÄÒËÛØÕ
ÙËÓÏÇÑÇÚËØËÏÖÜÓÁÔÎÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎ
ÖÕÒÏÕØÑÎÓÁÔÎÇÖÄ
ÚÏÝÙÚ¦ÞÚËÝÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÖÇÙÞÃàËÏÔÇ
ÊÏÇÙ×ÙËÏÚÎÓÔÂÓÎÚÕßËÒ¦ÞÏÙÚÕß
¦ÔÜÙÚÎÙÑÄÔÎ
ÚÎÝ ÖÄÒÎÝ ÍØ¦ÌËÏÛØßÓÓÇÚÏÙÓÁÔËÝÌØ¦ÙËÏÝÖÕß
ÙÑÕØÖÃàÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÌÆÙÎÓÇÚÕßÇÔÁÓÕß©ÏÒÁÐËÏÝÚÎÝ
ÏÙÞÔÄ ÑËØ¦ÑÏ®
ÖÕßÌ×ÚÏàËÓÏÇÑÇÚÇÖÕÔÚÏÙÓÁÔÎ
ÑÏÈÜÚÄ®¡ÏÇ¦ÒÒÎÍßÔÇÃÑÇÚØÏÍßØÔ¦ËÏÙÚÇÞÇÒ¦ÙÓÇÚÇÚØÇÍÕßÊ×ÔÚÇÝÇÔÚÏÖÇÒËÆÕÔÚÇÝÓËÚÕ
ÛÒÏÓÓÁÔÕÚØÇÍÕÆÊÏÚÎÝÚÎÔËÑØÏÑÂÙÏÍÂÔÇÝ¦ÔÚØÇÝÐßÖÔ¦ÇÖÄ
ÚÎÓËÒÜÊÃÇÚÎÝÍßÔÇÏÑËÃÇÝÌÜÔÂÝ
ÑÇÏØÃÞÔËÚÇÏÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÇÖÕàÎÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÖÇØÇÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ©ÏÊÆÕ

ÌÜÔÁÝÈÕßÒÏÇÍÓÁÔËÝÙÚÎÔÆÞÚÇ
ÇÔÚÎÞÕÆÔÎÓÃÇÓÁÙÇÙÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÔÎÞ×ÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆÕ¦ÔÚØÇÝÈÎÓ¦ÚÏàËÓËÝ
ÙÚÎÔËØÎÓÏ¦ÖÕßÚÕÔÙÑÁÖÇàËÓË
ÚÕÔËÑØÏÑÄÚÎÝÙËÔÚÄÔÏ®Ö¦ÒËßÇ
ÔÇÙÑÃÙÜÚÕÙ¦ÈÇÔÕÓÇËÃÞÇÂÊÎ
ÙÚÕÙÚÄÓÇÚÎÍËÆÙÎÚÕßÞ×ÓÇÚÕÝ®
ÔÇÝ ÑÇÒÄÍËØÕÝÇÔÚÏÊÏÑËÃÓË
ÚÕÔËÄÖÕßÇÖÁÙßØËÚÕÁÒËÄÝÚÕß
ËÔÄÝÖÒÁÕÔÇÖÄ
ÖÃÙÚÎ ÇÖËßÛÆÔËÚÇÏ ÙÚÕÔ ËÄ
ÚÎÝ ßÙÚßÞÃÇÝ
ÚÕßÁÔÛÕßÝÚÎÝ
©ÊÆÔÎÝÚÎÝÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÎÝÚÕß¢ÄÈÕßÑÇÏÚÕßÇÔ¦ÚÕßÑÇÏÒÃÍÕÖØÏÔ
ÍÑØËÓÏÙÚËÃÇÖÄÚÇ
ÚËÃÞÎÇÍÇÒÒÏ¦ÖÕß
ÛÇÇÖÇÒÒÇÍËÃÇÖÄ
ÚÎÌØÏÞÚÂÇÏÞÓÇÒÜÙÃÇ®¬ÕÙÂÓÇÔÚØÕÚÕßÓÕÔÇÙÚÎØÏÕÆ¦ÖÒÜÔËÚÕÔÓËÚÇÒÒÏÑÄÚÕß
ÂÞÕÙËÓÏÇÛÇÔÇÚËØÂÚËÌØÂËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÑßØÏÇØÞÎÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔ
ÖÏÕÙÑÒÎØÂÑÇÏ¦ÛØÇßÙÚÎÙÏÜÖÂ®
ÇÓÏÇÔÕÆÇÔÇÙÆØËÏÇÖÄÚÇ
ËØËÃÖÏÇËÏÑÄÔËÝÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÁÝ
ÙßÓÖßÑÔÜÓÁÔÕßàÄÌÕß©ÒÄÑÒÎØÎ
ÎÖÄÒÎËÃÔÇÏÁÔÇÝÐËÞËØÙÜÓÁÔÕÝ
Ú¦ÌÕÝ®ËÑ¦ÛËÒÇÙÖÜÓÁÔÎÚÎÝ

ÑÄÍÞÎÖÒÇÔÚ¦àÕßÔÇÖÄÖÄÔÕÑÇÏ
ÖÇØ¦ÖÕÔÕÕÏËÖÏà×ÔÚËÝÇÓÓÁÔÕÝ
ÙËÁÔÇÒÇÍÕÆÓÏÁÔÇÝ¦ÔÚØÇÝÉ¦ÞÔËÏÑ¦ÖÕÏÇØÜÍÓÂÂØ¦ÍÏÙÓÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÖÁÚØËÝÑÇÏÚÇÞ×ÓÇÚÇ
ÖÄÑ¦ÖÕßÓÇÑØÏ¦ÊÏÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏ
ÁÔÇÒËÖÚÄÙÞËÊÄÔÇÔËÖÇÃÙÛÎÚÕÔÂÓÇÇÁØÇ®ÑÇÏÄÚÇÔÎÇÔ¦ÙÇ
ÚÕßÒßÚØÜÓÁÔÎÇÖÄÚÎÒ¦ÙÖÎ
ÖÒÎÓÓßØÃàËÏÇÖÄÇßÚÂÚÎÔÖÔÕÂ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÖÜÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
Ö¦ËÏÖÕßÛËÔ¦ÇÒÒÕÆÖÇØ¦ÖÃÙÜ
ÈÇÛÏ¦ÓÁÙÇÙÚÕÞ×ÓÇ
Ô¦ÓËÙÇÙÚÏÝÓÇØÚßØÃËÝÛßÚ×Ô
ÑÇÏÛßÓ¦ÚÜÔÖÇØËÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÕÒÏÍÄÙÚÏÞËÝÖÇØ¦ÍØÇÌÕÏÖÕÏÎÚÏÑÁÝ
ÓÏÔÏÇÚÕÆØËÝÄÖÕßÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÓÕÏ¦àËÏÔÇÇÖÕÙÚ¦àËÏÚÎÔÕÊÆÔÎ
ÊÏÎÛ×ÔÚÇÝÚÎÔÓÁÙÇÇÖÄÒÄÍÏÇÙÏÈßÒÒÏÑ¦ÖÕßËÑÊÏÖÒ×ÔÕÔÚÇÏÙÇÔ
ËÌÏÇÒÚÏÑÁÝÖØÕÌÎÚËÃËÝ©ËØËÈ×ÊÎÝÈÃÇÏÕÝÒßØÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÚÕÊËÙÖÄàÕÔÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÍØÇÌÂÝ¡ÕÒÕÔÄÚÏÙÚÏÝÙßÓÈÕÒÏÑÁÝÔÆÐËÏÝÚÕß
ÒßØÏÙÓÕÆËÍÑÏÈÜÚÃàÕÔÚÇÏÇÒÒÎÍÕØÃËÝÎÍÒ×ÙÙÇÖÇØÇÓÁÔËÏÑØßÖÚÏÑÂ©ÏÊËÐÏÕÚËÞÔÏÑÁÝÇÖÕÑØÆÉËÏÝ
ÚÎÝÌËÏÊÜÒÂÝÍØÇÌÂÝÌÒÕÍÃàÕßÔ
ÚÎÔÁÔÚÇÙÎÚÎÝËÏÑÕÔÕÖÕÏÃÇÝ²ÜØÃÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÇÓÏÇÔÕÆÐËÞÜØÃàËÏÕÒÄÍÕÝÖÕß
ÙÖÇØ¦àËÏÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕß
ÔÇÊÏÇÌßÒ¦ÐËÏÚÕÃÞÔÕÝÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÔÇÚÕÊÏÇØÖ¦ÐËÏÇÖÄÚÕ
ÇÊÏÇÖÁØÇÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÚÎÝÒÂÛÎÝ

ÜÉËiÖÑ¨ÂÊ³ÈV~Ñ{³¨Ê³Ñ~ÑÜÌÈÜVo{ÑÌÜÑÑÈ³ÒÈÊ³Ñ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα, χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

ÒÚÉT¨Ì³iK¨É{ÑÑ³Ü{~Ê
ÙËÑV³iÉ¨{TÊ>²xn>VÐÉ³ÑÂÖ
.É³ÉÐK¨ËÈ~Ñ{$~³K¨ËÈV~ÑÚiÐÉ¨{ÒÑÌ³{Ø¬³ÑÌoÉÈÐÑÐÓT¨{
³{ØÆ³K¨ÒÙÈVÜÜÒÉËÙiÑÙiÐi³{~ÈÜ{ÑÈ³~³Ö
ÐÑÇ{~ÒÓ×³³ÑØÐÉ³ÑTÖ³i³ÑÉ
ÙÓ³¨Ñ~Ñ{~³Ë¨{Ñ0Ù{ÒKÑÑ³
K{KÜËtåÑo¨ÉÈÐÓÉØÉ¨{TÓØuV
³È{¨oÈ.³ÑÈ¨{ÑÖ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

t0¨³¨Ó³³È ³Ì¨{Ñ~¨Ó{uV
³È$~Ñ¨$ÈÒ{Ü³

${ÑÙÊ³Éi¨ËÙÑ³ÈÛÑÖ
~iÚÓ³iÑ¨Ü ³¨ÒoÉ¨Vo{Ñ³Ë
ÉËÑ{ÑoË³¨{ÉØVÑÚ{ÑÐÓÉØV
Ñ×Ñ{ÐÓÉØV~Ñ{ÈÐÖ³ioÈÑ{~ÉËÑÉÂÓoÉ¨iÑÒ³ÈØÑ{ÉØ
Û{ÑÚÓ³ÈÈT{~Ê~Ñ{ÉÈÐÑ³{~Ê
ÙÖÑÐiVÈÐÑ¨ÑÜÜÊÜØÐÉ³iÐÉoÑÜÉ{ÙiÑoÌ³i³Ñ³ÈÈÑ{ÚiÐÑ³{ÐÖ³ÈØ

Και το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις
περισσότερες φορές;

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές και συγγραφείς καλείτε,
ζώντες και τεθνεώτες;

Τι ενώνει τα λαϊκά με τα μπλουζ;
Και τι τα χωρίζει;

0i ³{¨ÒØVo{Ñ³ËÉËÐÑ{ÑÙÊ¨{³Ñ³{¨Ñ{ÑÊ©xRV³Ó~É³Vo{Ñ³ËÙÉ
ÚÑÉËÑ{×ÜÖÑ¨ØV³iåo~ÑÚÑ¨Ë³{V
o{Ñ³i{Úi¨KÜËÑ³iØV³{¨o
ÒÈVo{Ñ³iÉÈÑ{ÚiËÑ~Ñ{³i
ÑÓ¨Ñ³iÈo~ËiiÈÐÈ¨~Ñ-

{³¨Ó×ÈTÒÉ¨{ÐÓÈØ
t³ÌÈØu³iØtÊÙÉ{ÑØu³È È¨{ËÙiVÉÑ¨{³È¨oiÐÑ³{~ÊÐÉ³Ò×¨Ñi³È{¨oÈÉ{ÐÒåØÖÐÉ
ØÓTÐ{Ñ{Ù{ÑË³Ñ³iÑÙÈÑÐËÑ³
T¨{~ÌV³ËÐ{ÜÒÉ{o{Ñ³ÐÓoÑ
~Ñ~Ì³ÈÓ¨³Ñ

å~Ö~Ñ{³ÑÙÖÉËÙiÑ¨ÉÈTÓØV~Ò³{ÜÖ~Ñ³ÑÈ~³{~Ì{¨ÑËÑVÜ{ÌVÑÈ³ÌÈ³ÑÉÉ{
ÉËÑ{ØÑ~È¨È~ÒÚÉÖÐKÑiV~Ñ³Ñ¨oÖ³ÑÑÚiÐÓÑVÉËÑ{
~Ñ³Ñ³ÑÜÑoÐÓÑVÙÉÑÐ×{³ÑÜÑ³ÉÖ³Ñ{ ËÑ{ÑÚÑVÑoÒVÈoT¨ÌØÉ¨{ÜÒii~Ñ{³Ë³{
È.³iÙ{~ÊÐÈÐÈ{~ÊÈÉËÙiiVÙÉ³ÑT¨ËÇÉ{ÑÜÖ³Ø³Ë³ÉVo{Ñ³ËÐ{ÜÒÉo{ÑÉ~ÉËÈØÈV
ÉiÇÊ³ÖØKÖÚ{É³ÑÙÉ{Ò
~Ñ{³{ØÈÐ×¨ÓØVtÓ³ÈÑ³i
ÈTÊ³ÈØ~Ñ{KoÊ~ÑÑÌ³ÈØÌ¨ÈØ³iØu³ÑÜÑÍ~Ò~Ñ{³ÑÐÜÈÇ
Να περιμένουμε καινούργιο βιβλίο;
Σε τι πελάγη θα πλέει;

TÊÙiÑ¨ÑÙÉ{³ÐÑ³È
~Ñ{Ö¨o{ÈK{KÜËÈ³É~ÙÌ³i
ÐÈV1ÑÒi.ÈÜ{KÌÉ~ÙÉ³¨ÌÐØV~Ñ{iÓ~ÙiÑÑÐÓÉ³Ñ{Ö³ÐÑ(¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ³
¸ÐÓ¨Ø³iØt³¨{ÜoËÑØu³
tÑÍ~BÜÈÇuV~Ñ{³{³Ü×¨ÉË³Ñ{t{³ÜÌ{u
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ΔΟΥΒΛΙΝΟ

ΜΑΔΡΙΤΗ

Τζέσικα Λανγκ, η φωτογράφος
Φωτογραφημένη ÙÚÇÍØÇÌËÃÇÚÕß
5L[MSP_ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÎ¬àÁÙÏÑÇÇÔÍÑÈØÁÛÎÑËÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕ
ÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÙÚÎÙËÏØ¦;OL7VSP[PJPHU®ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇ
ÚÕÔÁÕÚÎÝÈÏÈÒÃÕ/PNO^H`®
ÃÔÇÏÁÔÇÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÞØÕÔÏÑÄ
ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÄÒÇÄÙÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÕÔÇßÚÕÑÏÔÎÚÄÊØÕÓÕ
ÖÕßÇØÞÃàËÏÙÚÇÑÇÔÇÊÏÑ¦ÙÆÔÕØÇ
ÑÇÏÌÛ¦ÔËÏÁÜÝÚÎ§ÁÇ©ØÒË¦ÔÎ
ÄÖÕßÎ¬àÁÙÏÑÇÇÔÍÑËÃÞËÊÏÑÄ
ÚÎÝÙÖÃÚÏ¬ÕÖ¦ÛÕÝÚÎÝËÃÔÇÏÎ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ

Νέα πνοή στο Πράδο
Ο ιστορικός ÖßØÂÔÇÝÚÕß¡ÕßÙËÃÕß
Ø¦ÊÕÚÕ:HSVUKL9LPUVZÇÖÕÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÑÇÏËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔ
ÇØÞÏÑÂÓÕØÌÂÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÕÔËÓÖÒÕßÚÏÙÓÄ
ÚÕßÓËÔÁÇÙÚÕÏÞËÃÇ¬ÕÁØÍÕÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝßÖÕÍØ¦ÌÕßÔÕÏÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝ§ÄØÓÇÔ¢ÄÙÚËØÑÇÏ ¦ØÒÕÝ
ªÕÆÓÖÏÕÖÕßÑÁØÊÏÙÇÔÚÕÖØ×ÚÕ
ÈØÇÈËÃÕÙËÊÏËÛÔÂÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄ
ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÓËÒÁÚÎ
ÛÇÓËÍÇÒ×ÙËÏÎËÃÙÕÊÕÝÑÇÏÛÇËÖËÑÚÇÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÕÊÏÇÛÁÙÏÓÕÝÞ×ØÕÝÍÏÇÚÎÔÁÑÛËÙÎÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝ

Τα σχέδια του Τζον Σίνγκερ Σάρτζεντ
ΓνωστόςÜÝ ÕßÖÁØÚÇÚÇÑÕÓÉÄÝ
ÞØÕÔÏÑÕÍØ¦ÌÕÝÚÎÝÇÙÚÏÑÂÝÓÖËÒ
ËÖÄÑÕ¬àÕÔÃÔÍÑËØ¦ØÚàËÔÚ
 ÁÞËÏÇÌÂÙËÏÑÇÏÓËÍ¦ÒÎÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎÇÖÄÙÞÁÊÏÇÓË
Ñ¦ØÈÕßÔÕÚÕÙÞÁÊÏÕËÖÏÊÄÛÎÑË
ÑßØÃÜÝÓËÚ¦ÚÕ ÄÚÇÔÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÔÇàÜÍØÇÌÃàËÏÚÇ
ÓËÍ¦ÒÇÖÕØÚØÁÚÇÙËÒ¦ÊÏÃÔÇÏÓÏÇ
ÙÚØÕÌÂÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÙÜÚËØÏÑÂÑÇÏÓÆÞÏÇ¡ËÍ¦ÒÕ
ÓÁØÕÝÚÜÔÙÞËÊÃÜÔÇßÚ×ÔÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÚ×ØÇÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÙÚÎ
ÏÈÒÏÕÛÂÑÎ¡ÄØÍÑÇÔ

Βραβείο για τους Grafton
Το χρυσό ÈØÇÈËÃÕÚÕß90)(ÇÙÏÒÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕØËÚÇÔ×ÔØÞÏÚËÑÚÄÔÜÔÍÏÇÚÕÁÒÇÈËÚÕ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÍØÇÌËÃÕ.YHM[VU
(YJOP[LJ[ZÓËÁÊØÇÚÕÕßÈÒÃÔÕ
©Ï.YHM[VUÁÞÕßÔÙÞËÊÏ¦ÙËÏÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑ×ÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ×ÔÑÚÏØÃÜÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ
ÕÖÕÃÇÎÇÚØÏÑÂÞÕÒÂÚÕßÃÓËØÏÑ
ÈØÇÈËßÓÁÔÕÁØÍÕÎÞÕÒÂ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÏÙÚÎÓ×ÔÚÎÝ¬ÕßÒÕÆàÎÝ
ÙÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÑ¦ÓÖÕßÝÙÚÎÃÓÇÚÕßËØÕÆ
Ñ¦¬ÕÍØÇÌËÃÕÏÊØÆÛÎÑËÚÕ 

Η δύναμη του φωτορεπορτάζ
Η Ισπανίδα ÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝ ÇÚÇÒÃÔÇ
¡ÇØÚÃÔ¬ÙÃÑÕÐËÔÇÍËÃÚÕÑÕÏÔÄÙÚÏÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÎÝÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÓÁØÕÝÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÜÔ
ßÖÕÉÎÌÃÜÔÍÏÇÚÕÊÏËÛÔÁÝÈØÇÈËÃÕ
¢ÜÚÕØËÖÕØÚ¦àÁÑÛËÙÎÌÏÒÕÐËÔËÃÚÇÏÙÚÕÑÚÃØÏÕÚÎÝÔÜÙÎÝØÞÏÚËÑÚÄÔÜÔÙÚÎ¡ÇÊØÃÚÎÑÇÏÛÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÔÕÏÑÚÂÁÜÝÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕß©ÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÁÞÕßÔÚÃÚÒÕ
 ÕÒÕÓÈÃÇÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎ®ÑÇÏÙßÔÛÁÚÕßÔÚÎÓËÍ¦ÒÎÚÕÏÞÕÍØÇÌÃÇÚÕß
ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÆÞ¦ØÚÎÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÓÇÝ

EPA / GIUSEPPE LAMI

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÉÒ¨³V,Ñ×ÑÊÜ~Ñ{ÛÒ³iØ
ΡΩΜΗ
Το τρίπτυχο ÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÓËÍÇÒÕÌßãÇÝ¶ÜÝÚÃÚÒÕÝ¶ÇÑÕÆÍËÚÇÏÖÕÓÖ×ÊËÝÑÇÏÇßÚ¦ØËÙÑÕÜÙÚÄÙÕ
ÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÓËÍÁÛÎÖÕßÇÑÕÆÔ
ÙÚÕÄÔÕÓÇËÕÔ¦ØÔÚÕÔÚÇÃÔÚÙÏ
ªÇÌÇÂÒÑÇÏ¦ÔÚÎÝÏÙÚÕØÏÑÂ
ÛÔÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇÚÜÔßÍÑÁÜÔ
ÑÇÔÚÁÓÏÇ§ÇÚÙÏÕÔ¦ÒËÔÚÁÏÏÔÚÙÁÏÙÚÎª×ÓÎËÍÑÇÏÔÃÇÙËÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÁÑÛËÙÎÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕÔ
ËÕÔ¦ØÔÚÕÔÚÇÃÔÚÙÏÇØÞÃàÕÔÚÇÝ
ÁÚÙÏÚÕÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÏÝÚØËÏÝÓËÍ¦ÒËÝÓÕØÌÁÝÚÎÝÚÇÒÃÇÝÁÔÇÇÌÏÁØÜÓÇÍÏÇÑ¦ÛËÞØÄÔÕÁÑÛËÙÎ©

ËÕÔ¦ØÔÚÕÙÚÎª×ÓÎ®ËÙÚÏ¦àËÏÙË
ÁÔÇÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÎÝàÜÂÝÚÕßÇÔÑÇÏ
ËÃÞËÊØ¦ÙËÏÑßØÃÜÝÙÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕ
ÙÚÎËÔËÚÃÇÑÇÏÙÚÎ¢ÒÜØËÔÚÃÇ
ÃÔÇÏÄÓÜÝÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÚÎÝ
ÚØÏÒÕÍÃÇÝ¬ÕÚØÃÖÚßÞÕÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÓËÍÇÒÕÌßãÇÝ®ÂÊÏ¦ÔÕÏÇÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËÏÑÇÔËÃÝÖÕßÛÇ
ÙßÔËÞÏÙÚËÃÓËÚÕÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÕÔ
ªÇÌÇÂÒÚÕÑÇÏÙÚÕÔ¦ÔÚÎ
ÚÕÑÇÊÎÓÃÇÚÜÔßÍÑÁÜÔÖÂØËÚÕÄÔÕÓ¦ÚÎÝÇÖÄÚÕÔÒÆÍÑÇÚÕÇÏÒÕßØÕËÏÊÁÝÖÕßÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÍÏÇÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂÄØÇÙÎ
ÚÎÔÚÇÞÆÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔËÚÕÏÓÄÚÎÚ¦

ÚÕßÃÔÇÏÚÕÁÓÈÒÎÓ¦ÚÎÝÑÇÛ×Ý
ÜÝÇÑÇÊÎÓÃÇÚÜÔËÖÏÙÚÎÓ×ÔÚÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇßÚÕÆÚÕßÇÏÒÕßØÕËÏÊÕÆÝÚÇÏØÏ¦àÕßÔÓËÚÕßÝÏÊØßÚÏÑÕÆÝÙÑÕÖÕÆÝÚÎÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÏÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÚÕßÖØ×ÏÓÕßÕß
ÇÏ×ÔÇÇÑÇÊÎÓÃÇÏÊØÆÛÎÑËÚÕ
ÑÇÏÕÇÒÏÒÇÃÕÝÇÒÏÒÁÏÈØÁÛÎÑËÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÜÔËØËßÔ×Ô
ÚÎÝÚÇÔÁÔÇÝÊßÔÇÓÏÑÄÝÇÒÒ¦ÙÆÔÚÕÓÕÝÖØ×ÚÕÝÑÆÑÒÕÝàÜÂÝÖÕß
ÇÚÄÔÎÙËÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÏÊØßÚÂÚÎÝ¢ØÇÔÚÙÁÙÑÕ¬ÙÁàÏÚÕ
¬ÕÎÑÇÊÎÓÃÇÚÜÔßÍÑÁÜÔ
ÂÚÇÔÖÇØËÒÛÄÔÒÒ¦ÎÇÔÇÍÁÔÔÎ-

ÙÂÚÎÝÂØÛËÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇ
ÇØÍÄÚËØÇÄÚÇÔÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÇÔÇÙßÙÚ¦ÛÎÑËÑÇÏÇÖÄÚÕÙßÔÊÁÛÎÑËÓËÚÕÖÇÖÏÑÄÑÇÛËÙÚ×Ý
ÚÎÝª×ÓÎÝÇØÞÏÑÂÏÊÁÇÚÎÝÇÑÇÊÎÓÃÇÝÂÚÇÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÏÇ
ÁÔÜÙÎÚÎÝÔÁÇÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÍÆØÜ
ÙÚÕÓËÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃËÝÖÕßÁÌËØÔÇÔÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂ
ÖÇØÇÚÂØÎÙÎÚÇÖËÏØ¦ÓÇÚÇÑÇÏÕÏ
ÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝÚÇÔÓÏÇÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ÓËÑÇÔÄÔËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÕÔÄÓÏÇÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÑÕÏÚ×ÔËÝÑÇÏÈÕÚÇÔÏÑÄ
ÑÂÖÕÇÑÇÊÎÓÃÇÚÆÖÜÙËÖØ×ÚÎ
ÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕßÇÒÏÒÇÃÕßÑÇÏÚÕÔ

ßÖÕÙÚÂØÏÐËÙËÑ¦ÛËÇÔÚÏÓÇÞÃÇÚÕß
¬ÇÓÁÒÎÚÎÝÇÑÇÊÎÓÃÇÝËÃÞÇÔÓËÍ¦ÒÎÖÇØÇÍÜÍÂÙËÓÏÑØÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏ
ÙÞÁÊÏÇÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÚÄÚËËÌËÆØËÙÎÚÕßÓÏÑØÕÙÑÕÖÃÕßÔÁÇÖËØÃÕÊÕÝÇÖÄÚÇÓÁÙÇ
ÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÁÞËÏÊÏËßØßÓÁÔÕ
ÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÇÍÑÇÒÏ¦àËÏÑÇÏ
ÚÏÝÚÁÞÔËÝÑÇÏÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏ
ÊØÇÜÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÝÛËÙÓÄÝÙÚÎÔ
ÏÚÇÒÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÚËÍ¦àËÚÇÏ
ÙÚÕËÖÏÈÒÎÚÏÑÄÇÒ¦ÚÙÕ ÕØÙÃÔÏ
ÙÚÎÃÇÔÚÁÒÇÕßÔÍÑ¦ØÇ²ÚÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ ÕØÙÃÔÏÚÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÚÕß

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Το πρόβλημα με τη ζωή είναι ότι υπάρχουν οι άνδρες και οι γυναίκες
Τροφή ÍÏÇ ÙÑÁÉÎ ¦ÖÜÝÁÚÙÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏÚÇÈÏÈÒÃÇ
ÚÕß§ÚÁÏÈÏÔÚÏÒÔÚÝÍËÔÔÚÕ 
ßÚÄÝÕÇÔÂÙßÞÕÝÓËØÏÑÇÔÄÝÖÕß
ÁÞËÏÍØ¦ÉËÏÞÏÕßÓÕØÏÙÚÏÑ¦ÊÎÑÚÏÑ¦
ÙÚÕÞÇÙÚÏÑ¦¶ÇÒÒ¦ÑÇÏÑ¦ÖÜÝÇÌÕØÏÙÚÏÑ¦ÈÒÁÖË!ËÖÏÌÇÔËÏÇÑ¦¶ÍÏÇÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝÎÌÛVØ¦ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÓËÚÎàÜÂËÃÔÇÏÄÚÏÓÏÇÓÁØÇÛÇÖËÛ¦ÔËÏÝ®¶ÇÓËÚ¦ÌØÇÙÚÕÇÑÄÓÎÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÂÍÏÇÚÎÍØÇÌÂÖËÏÔÇÙÓÁÔÕÝÍÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ®ËÖÃÙÎÝ
ÇÓËÚ¦ÌØÇÙÚÕÁÞËÏÚØÇÈÂÐËÏËÊ×
ÑÇÏÞØÄÔÏÇÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÕßÑßØÃÕßÑØÏÞÜØÃÝÇßÚÄÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ËÃÔÇÏÑÇÏÇÍÇÖÎÓÁÔÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÚÕßÈÏÈÒÃÕ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÑÁÉËÏÝÖ¦ÔÜÙÚÕÙËÐÚÕÔÁØÜÚÇÚÕÔÍ¦ÓÕ
ÚÕÖÕØÔÄÑÇÏÚÎÔËÐÕßÙÃÇ®ÇÓËÚ¦ÌØÇÙÚÕËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄ!ÛØÇÆÙÓÇÚÇÙÑÁÉËÜÔÑÇÏÈÏÈÒÃÜÔÖÕß
ÁÞËÏÊÏÇÈ¦ÙËÏÁÔÇËßÌßÁÝÑÕÒ¦àÖÕß
ÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÓÏÇÞÇÒÇØÂÊÕÓÂ¬Õ

Αρχίζει με αυτούς
να σε μισούν και τελειώνει με σένα να μισείς εσένα (Τζέιμς Μπόλντγουιν).
ÑËÃÓËÔÕÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÙÇÔÙÖËÃØÇÑÇÏÏÙÕØØÕÖËÃÑ¦ÖÕßÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÎÔËÐÕÓÕÒÄÍÎÙÎÑÇÏÚÎÔËÖÏÔÄÎÙÎ¡¦ÒÒÕÔ!ÊËÔÇÖÇÙÞÕÒËÃÊÏÄÒÕß
ÚÕÔÏÒÔÚÝÚÏËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑÇÏ
ÚÏËÖÏÔÕÎÓÁÔÕ¶ÇØÑËÃÔÇËÃÔÇÏÊØÇÙÚÏÑÄÝÒÄÍÕÝÍØÇÌÂÑÇÏÙÆÔÛËÙÎ
ÖÕßÔÇÙËÊÏÇÖËØÔ¦ÓËÚÕÔÚØÄÖÕ
ÖÕßÓÄÔÕÔÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÚÕÖËÚÆÞËÏ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÊ×ËÃÔÇÏ¦ÔÏÙÕËÃÔÇÏÄÓÜÝÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÄ
¬ÕÈÏÈÒÏÇØ¦ÑÏÇßÚÄËÑÚÄÝÇÖÄ
ÇØÇÏÄËÃÔÇÏÑÇÏÙÆÔÚÕÓÕ!ÓÄÒÏÝ
ÙËÒÃÊËÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÑÇÏËØÜÚÏÑÂËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÖØÕÝÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕß ß-

«Εραστές που κολυμπούν», ³ÐÊÐÑÉ¨oÈÈåÐÉ¨{~ÑÌØÇo¨Ò×Ø
¨{~'{³Ü×{Ü³ÓTiÉ³dm
ØÃÜÝÄÓÜÝËÃÔÇÏÙÖÇÙÓÜÊÏÑÄÝ
ÙÚÕÞÇÙÓÄÝÙÖÇÙÓÄÝ!ÄÖÜÝÑÒÕÔÏÙÓÄÝÓÇÑÇÏÄÖÜÝÕØÍÇÙÓÄÝ
Ö¦ÔÜÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÑÇÏÙÚÇÌÆÒÇ
ÙÚÕÔËÏÑÕÙÚÄÖØ×ÚÕÇÏ×ÔÇÂ-

ÚÎÙÇÒÕÏÖÄÔÇÖÄÚÕÔÑÆØÏÕÑØÏ
ÇÔÚÃ¦ÒÒÎÝÌÒßÇØÃÇÝÔÇÐËÞÜØÃÙËÏ
ÓËØÏÑ¦ÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇ!
|ÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÎÏÙÄÚÎÚÇÖÕßÑÇÚÇÙÚØÁÌËÏÚÎÒÃÓÖÏÔÚÄÓÇÝÎÏÙÄÚÎÚÇ

ËÃÔÇÏÖÕßÑ¦ÔËÏÚÄÙÕÚÕßÝ¦ÔÊØËÝ
ÄÙÕÑÇÏÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÔÇÖÒÂÚÚÕßÔ
 ØÏÙÚÃÔÇ§ÁØÏÔÍÑ
|ÏÄÚÏË¦ÔÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛÕÆÓËÓËÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÚØÄÖÕ
ÛÇËÃÞÇÓËÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛËÃËÊ×ÑÇÏÖÕÒÆÑÇÏØÄËÔÁÑÇÝ
|©ÒÕÏÓÇÝËÃÓÇÙÚËÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔÕÏÑÇÏÚÇÈÇÛÆÚËØÇÚØÇÆÓÇÚÇÖ¦ÔÚÕÚËÇÔÇÊÆÕÔÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕÙËÐ
¬ÃÙÔÚËáÒ
|ÃÔÇÏÙßÓÌÁØÕÔÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÄÚÏÚÕÚØÇÆÓÇÊËÔ
ÛÇÑÒËÃÙËÏÖÕÚÁ©ÊÇÃÓÕÔÇÝÖÕß
ÖÇØ¦ÍËÏÖÇØÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÚÏÓÕÝªÃÚÙÇØÔÚÚËØÔ
|  ÛÎÒßÑÂ ÇÊÏÇÌÕØÃÇ Ö¦ÔÚÕÚËÂÚÇÔÍÏÇÓÁÔÇÑ¦ÚÏÇÖÃÙÚËßÚÇ
ËØÜÚÏÑÄ
| ÇÔÁÔÇÝÖÕÚÁÊËÔÛËØÇÖËÆËÚÇÏ
ÇÖÄÚÃÖÕÚÇÇßÚÄÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÃÔÇÏÌÇÔËØÄ
|ÏÇÚÃÓÕßÖÇÃØÔËÏÝÚÕÔÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÓÕßÖßØËÚÄÔÇÊËÏÝÖÄÙÕ

ÁÞÜÓÕÔ¦ÞÇÄÚÇÔÂÊÎÍÔÜØÃàËÏÝ
ÄÚÏÈØÃÙÑÕÓÇÏÙËËÒËÆÛËØÎÖÚ×ÙÎ"
|¬ÕÊØ¦ÓÇÚÎÝÎÊÕÔÂÝÓÏÇÝÍßÔÇÃÑÇÝÊËÔËÃÔÇÏÍØÇÓÓÁÔÕÙÚÇÍËÔÔÎÚÏÑ¦ÚÎÝÄØÍÇÔÇÇÒÒ¦ÙÚÕÖØÄÙÜÖÄ
ÚÎÝÃàÇ ¦ÚàÓÇÔ
|ËÔÓ»ËÔÊÏÇÌÁØËÏÚÄÙÕÖ×ÝËÖÏÈÏ×ÔÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÄÙÕÚÕÖ×Ý
ÇÖÕÌËÆÍÕßÔÚÎÔÚÇÖËÃÔÜÙÎ§ÕÓÃàÜÄÚÏÎÇÖÕÌßÍÂÚÎÝÚÇÖËÃÔÜÙÎÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝÚØÇÍÜÊÃÇÝÑÇÏÚÎÝÑÜÓÜÊÃÇÝÑÇÏÖÏÛÇÔ×Ý
ÚÎÝàÜÂÝÓÇÝÄÒÎÝ¬àÕÔÑÕß¦Ø
|ØÞÃàËÏÓËÇßÚÕÆÝÔÇÙËÓÏÙÕÆÔ
ÑÇÏÚËÒËÏ×ÔËÏÓËÙÁÔÇÔÇÓÏÙËÃÝËÙÁÔÇ¬àÁÏÓÝ¡ÖÄÒÔÚÍÕßÏÔ
|ÞÕßÔÄÒËÝÕÏÚÇÏÔÃËÝÁÔÇÑÕÏÔÄÛÁÓÇ"
¬ÕÓÕÔÇÊÏÑÄÛÁÓÇÖÕßÓÖÕØ×ÔÇ
ÙÑËÌÚ×ËÃÔÇÏÙÚ»ÇÒÂÛËÏÇÓÏÇËØ×ÚÎÙÎ!ÏÇÚÃÊËÔÓÖÕØÕÆÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÔÇËÃÔÇÏËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÏÓÇàÃ"ÑÃØÇ ÕßØÕÙ¦ÈÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÓËÚÕÔ
§ÚÄÔÇÒÔÚªÃÚÙÏ
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ΠΡΟΣ ΩΠO

«Αφηνα τους χαρακτήρες να με οδηγούν»
Η Ελληνοαμερικανίδα ενδυματολόγος Ανθια Σίλμπερτ (Γιαννακούρου), δύο φορές υποψήφια για Οσκαρ, μιλάει στην «Κ»
ËÔÊßÓÇÚÕÒÕÍÃÇÑÇÏÙßÔÁÞÏÙËÚÎÔ
ÑÇØÏÁØÇÚÎÝÜÝZ[\KPVL_LJ\[P]L
ÖÇØÇÍÜÍÄÝÑÇÏÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝ
¬ÕÁÒÇÈËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÈØÇÈËÃÕÍÏÇÚÎÙßÔÕÒÏÑÂÖØÕÙÌÕØ¦
ÚÎÝ*VZ[\TL+LZPNULYZ.\PSK»Z
3PML[PTL(JOPL]LTLU[(^HYKÇÒÒ¦ÂÊÎËÃÞËÑ¦ÔËÏ¦ÒÒÎÓÏÇÙÚØÕÌÂ
ÙÚÎàÜÂÚÎÝ
Ê×ÑÇÏÖËØÃÖÕßÓÃÇËÏÑÕÙÇËÚÃÇ
àËÏÓËÚÕÔÙÆàßÍÄÚÎÝÙÚÎÑÏ¦ÛÕÞËÏËÖÏÓËÒÎÛËÃÑÇÏËÏÑÕÔÕÍØÇÌÂÙËÏÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß(J[000®!
ÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÔÚØÃÚÎÖØ¦ÐÎ®ÙÚÎ
àÜÂËÔÄÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆàËßÍÇØÏÕÆ
ÖÕßÖÕßÒ¦ËÏÄÒÇÚÕßÚÇßÖ¦ØÞÕÔÚÇÙÚÎÔÓËØÏÑÂÑÇÏÓËÚÇÑÕÓÃàËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÔÇàÂÙËÏÚÎÔ
ÜØÏÓÄÚÎÚ¦ÚÕß

Συνέντευξη στη ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Η επιθυμία τηςÂÚÇÔÔÇÑ¦ÔÕßÓËÚÎ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎÍØÇÖÚ×ÝÚÙÏÑÏÁÍÏÔË
ÒÇÈËÚÏÝËØÜÚÂÙËÏÝÓËTHPSÑÇÏ
ÚÏÝÇÖ¦ÔÚÎÙËÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝ×ØËÝ
ÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÑÇÏÙÇÌÂÝÁÚÙÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÂÚÇÔÇÔÁÑÇÛËÔÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÚÎÝÒÃÍËÝÍØÇÓÓÁÝÓÄÔÕÔ
ÇÌÕØÕÆÔÚÎàÜÂÚÎÝÑÇÏÇÝËÃÔÇÏ
ÖÒÕÆÙÏÇÙËÍËÍÕÔÄÚÇ¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕßÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÌÏÒÓÕÍØÇÌÃÇÚÎÝÔÛÏÇÃÒÓÖËØÚËÃÔÇÏÓÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÖÕß
ÄÓÜÝÊËÔÖËØÏÇßÚÕÒÕÍËÃØÕÚÏÓ¦
ÔÇÓÏÒÕÆÔÚÇÁØÍÇÚÎÝÍÏÇËÑËÃÔÎ
ËÔÔÂÛÎÑËÙÚÕ¡ÖØÕÆÑÒÏÔÚÕ
 ÚÕÖÇÚØÏÑÄÚÎÝÄÔÕÓÇËÃÔÇÏÔÛÏÇÏÇÔÔÇÑÕÆØÕß(U[OLH
.PHUUHRV\YVZ¡ËÍ¦ÒÜÙËÙËÓÏÇ
ÚßÖÏÑÂÖÕÒÆÊËÓÁÔÎËÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÁÔÇÖÇÏÊÃÖÕß

Το ξεκίνημα

Η Ανθια Σίλμπερτ ³Ë³{³iØ³i.~{ÒÚVÌÈÇÉ{³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑÉ¨ËÈ¸ÆT¨Ì{ÑV~¨Ñ³³ÑØ³K¨ÑKÉËo{Ñ³ÖÜ³iØ¨×¨ÒØ³iØ

ÚÕß¦ØËÙËÔÇÙÞËÊÏ¦àËÏÑÇÏÔÇàÜÍØÇÌÃàËÏÓÇÛËÔÇØ¦ÈËÏÇÖÄÚÎ
ÍÏÇÍÏ¦ÚÎÝ
©ÖÇÚÁØÇÝÚÎÝÂÒÖÏàËÄÚÏÛÇÍÏÔÄÚÇÔÊÏÑÎÍÄØÕÝÂÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝ
ÇÒÒ¦ËÑËÃÔÎÙÖÕÆÊÇÙËÙÚÕØÃÇ¬ÁÞÔÎÝËÑÃÔÎÙËÔÇËØÍ¦àËÚÇÏÙÚÕÔ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÜÝËÔÊßÓÇÚÕÒÄÍÕÝ
ÚÕ ÑÇÏÙßÔÁÞÏÙËËÖÃÖËØÃÖÕß
ÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖÕßÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑË5L^/VSS`^ÕVK®ÄÚÇÔ
ÎÖÚ×ÙÎÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÙÚÕÆÔÚÏÕ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÁÊÜÙËËßÑÇÏØÃËÝÙË

ÔÁÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÚÇÔÓÁÒÕÝ
ÓÏÇÝÖÇØÁÇÝÊÏÇÔÕÕßÓÁÔÜÔÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÕÏÕÖÕÃÕÏÙßÔÁÊËÙÇÔÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÝÓËÚÎÔËÖÕÞÂ!
ÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÙÇÔÚÕÔ¡¦ÏÑ§ÃÑÕÒÝ
ÑÇÏÚÕÔªÄÓÇÔÕÒ¦ÔÙÑÏÎÛÕÖÕÏÕÆÝÙÇÔÚÕÔ©ßÄØËÔ¡ÖÃÚÏÑÇÏÚÕÔ
¬àÇÑ§ÃÑÕÒÙÕÔÄÒÕÏÚÕßÝV\[ZPKLYZ
ÚÜÔ»Z
ÑËÃÔÇ ÚÇ ÞØÄÔÏÇ ÙÞËÊÃÇÙË
ÑÕÙÚÕÆÓÏÇÍÏÇËÃÑÕÙÏÓÃÇÚÇÏÔÃËÝÓËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÚÕ¡ÜØÄÚÎÝ
ªÄàÓÇØÏ®ÑÇÏÚÕ*OPUH[V^U®ÚÕ

SAKIS LALAS

Ηταν μέλος μιας παρέας
διανοουμένων
του κινηματογράφου,
οι οποίοι συνέδεσαν
το όνομά τους
με την εποχή: Μάικ
Νίκολς, Ρόμαν Πολάνσκι,
Ουόρεν Μπίτι,
Τζακ Νίκολσον.

:OHTWVV®ÑÇÏÚÕ1\SPH®±ÖÂØÐË
ÊÆÕÌÕØÁÝßÖÕÉÂÌÏÇÍÏÇ©ÙÑÇØ
ÞÇÏØËÓËÍ¦ÒÎÝËÑÚÃÓÎÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÁÝ
ÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÎÝÂÚÇÔÔÇÙÞËÊÏ¦àËÏÑÕÙÚÕÆÓÏÇÖÕßÊËÔÇßÚÕÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÔÇÒÒ¦ËÐßÖÎØËÚÕÆÙÇÔ
ÚÕÙËÔ¦ØÏÕÑÇÏÚÕßÝØÄÒÕßÝÁÔË
ÄÚÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÁÍÏÔËÎËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÊÏÇÓËÙÕÒÇÈÂÚØÏÇÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÙÑÎÔÕÛËÚ×ÔÑÇÏÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
©ÚÇÔ ÚÇ ÖØ¦ÍÓÇÚÇ ¦ÒÒÇÐÇÔ
ÙÚÕ²ÄÒÏÍÕßÔÚËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÚÎÔ

×ÝÇÖÕÌÇÙÃÙÇÚËÔÇÍÃÔËÚË
ËÔÊßÓÇÚÕÒÄÍÕÝ"®ÇØÞÃàÕßÓËÚÎ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎÃÞÇÓÄÒÏÝÇÖÕÌÕÏÚÂÙËÏÇÖÄÚÕ ÕÒÁÍÏÕ¡Ö¦ØÔÇØÔÚ
ÑÇÏËÚÕÏÓÇàÄÓÕßÔÔÇÙßÔËÞÃÙÜÙÚÕ
ÕÒÕÆÓÖÏÇ®ÇÖÇÔÚ¦ÑËÃÔÕÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÁÔÇÝÙÞËÊÏÇÙÚÂÝÚÕß
¡ÖØÄÔÚÍÕßËáÓËÖØÕÙÁÒÇÈËÔÇÑ¦ÔÜÁØËßÔÇÍÏÇÁÔÇÁØÍÕ©ÚÇÔÚËÒËÃÜÙÇÑÇÏÚÕßÖÇØÁÊÜÙÇÚÇÙÞÁÊÏÇÓËØ×ÚÎÙËÇÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÇ
ÖÇØÇÓËÃÔÜÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÑÇÏ
ÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÜÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÎÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÜÔÑÕÙÚÕßÓÏ×Ô
ÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÍÃÔÕßÔÙÜÙÚ¦ÕÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
®¡ÏÇÓÁØÇÖÕßÑÇÛÄÓÕßÔÑÇÏ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÚÎÊÕßÒËÏ¦ÙÑÁÌÚÎÑÇ!¸(ßÚÄËÃÔÇÏÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖÄÚÇÞËÏØÄÍØÇÌÇÚÕßÕß
ÇÏ×ÔÇ¹¬ÎÒËÌ×ÔÎÙÇÒÕÏÖÄÔÙÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÓÕßÑÇÏÚÕßËÃÖÇÄÚÏÊËÔÛÇ
ÙßÔËÞÃÙÜÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÓÕßÙÚÎÔ
ÙÚÕØÃÇ¬ÁÞÔÎÝÇÒÒ¦ÄÚÏÃÙÜÝÓÖÕØÕÆÙËÇÑÄÓÎÔÇÖ¦ØËÏÖÃÙÜÚÇÞØÂÓÇÚÇÖÕßÁÊÜÙËÙÚÕ ÕÒÕÆÓÖÏÇ
ÃÞÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÍÃÔÜÙÞËÊÏ¦ÙÚØÏÇÑÕÙÚÕßÓÏ×ÔÒÒÜÙÚËÇÖÄ
ÖÇÏÊÃÄÖÕÚËÓÕßÞ¦ØÏàÇÔÓÏÇÑÕÆÑÒÇÚÎÝÁÌÚÏÇÞÔÇÐÇÔ¦ÚÇÓÇÒÒÏ¦
ÑÇÏÚÇØÕÆÞÇ®

Στιγμιότυπο ÑÌ³i³Ñ{ËÑtvx>²ÀuÑ¨{³É¨Ò0¨³Ì³ÈTÓÙ{ÑÌ~³ÖÐ{o{Ñ³i¨³ÑoË³¨{Ñ³t¨Ì³iØ,ÌÇÐÑ¨{u³~Ó³¨.³{oÐ{Ì³ÈÑÌ³t¨Ì³iØ,ÌÇÐÑ¨{uÙÉÂ{Ò

«Η συνεργασία με τον Ρόμαν ήταν ανέκαθεν πρόκληση για έμπνευση»
Η ταινία ¬ÕÓÜØÄÚÎÝªÄàÓÇØÏ®
9VZLTHY`»ZHI` ÂÚÇÔÎ
ÊËÆÚËØÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇËØÍ¦ÙÚÎÑËÑÇÏ
ÇÖÕÍËÃÜÙËÚÎÔÑÇØÏÁØÇÚÎÝ©ÕÒ¦ÔÙÑÏÂÛËÒËÎÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏ¦
ÚÕßÔÇÌÕØ¦ÑÕØÏÚÙÃÙÚÏÑÇÌÕØÁÓÇÚÇÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÙÑÕÚËÏÔÂ
ÖÒÕÑÂÑÇÏÚÎÔÁÔÚÇÙÎÖÕßÑÕØßÌ×ÔËÚÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÃÒÓÖËØÚÙÞËÊÃÇÙËÖÕÒÒ¦
ÌÒÕØ¦ÒÈÇÓÈÇÑËØ¦ÓÖÁÏÓÖÏÔÚÕÒ
ÙËÖÇÙÚÁÒÇÖÕÞØ×ÙËÏÝÚÇÔÎ
ËÖÕÞÂÖÕßÚÕÓÃÔÏÓËÙÕßØÇÔÕÆÙËÕÏÌÕÆÙÚËÝÓÁØÇÓËÚÎÓÁØÇ
ÑÄÔÚÇÏÔÇÔßÚÄÙßÔÁÈÎËÖÃÙÎÝ
ÙÚÇÌÕØÁÓÇÚÇÚÎÝ¡ÃÇ¢¦ØÕÕß
ªÄàÓÇØÏ!ÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÁÌÚÇÔÇÔÒÃÍÕÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÍÄÔÇÚÕ
ÑÇÏÙÚÎÔÖÕØËÃÇÇÔÁÈÇÏÔÇÔ®Ñ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÔËÇØÂÁÍÑßÕÔÇÊËÃÞÔËÏ
ÄÒÕÑÇÏÖÏÕËß¦ÒÜÚÎ
ÃÍÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑËÖ¦ÒÏÓËÚÕÔÕÒ¦ÔÙÑÏ
ÙÚÕÑÒÇÙÏÑÄ*OPUH[V^U® 
ÁÔÇÔËÕÔÕß¦ØÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ
ÚÕßÝ¬àÇÑ§ÃÑÕÒÙÕÔÑÇÏ¢ÁÏ§ÚÇ-

ÔÇÍÕßÁÏÏÊÁÇÍÏÇÚÇÑÕÙÚÕÆÓÏÇ
ÂÚÇÔÔÇÇÔÇÚØÁÐËÏÙËËÌÎÓËØÃÊËÝ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÇÔÚÃÔÇÙßÓÈÕßÒËßÛËÃ
ÖËØÏÕÊÏÑ¦ÓÄÊÇÝÚÇÏÔÃÇÑÁØÊÏÙËßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚËÝÍÏÇ©ÙÑÇØ
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÂÚÇÔÍÏÇÚÎÔ
ÔÛÏÇÃÒÓÖËØÚ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔªÄÓÇÔ
ÂÚÇÔ ÇÔÁÑÇÛËÔ ÖØÄÑÒÎÙÎ ÍÏÇ
ÁÓÖÔËßÙÎÑÇÏÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎ®ÒÁËÏ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊÏÇÌÜÔÂÙÇÓËÓÃÇÓÄÔÕÔÌÕØ¦!ÂÚÇÔÍÏÇÚÕ
ÑÄÑÑÏÔÕÈËØÔÃÑÏÔßÞÏ×ÔÚÎÝÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÝÊÏÑÂÓÕßÁØËßÔÇ
ÁÊËÏÐËÄÚÏÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÖÕß
ÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÎÚÇÏÔÃÇÕÏÍßÔÇÃÑËÝÚÎÝÇÔ×ÚËØÎÝÚ¦ÐÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÇÔÂÑËÕÞÇØÇÑÚÂØÇÝÖÕßßÖÕÊÆËÚÇÏÎ¢ÁÏ§ÚÇÔÇÍÕßÁÏÊËÔÁÈÇÌÇÔ
ÑÄÑÑÏÔÇÚÇÔÆÞÏÇÚÕßÝÑËÃÔÕÝÓÕß
ËÐÂÍÎÙËÄÚÏÕÏÛËÇÚÁÝÊËÔÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔÇÔÚÕÔÇÔÇÞØÕÔÏÙÓÄËÖËÏÊÂ
Î¦ÖÕÉÂÚÕßÝÍÏÇÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ËÖÕÞÂÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÓÁÙÜÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÄÒËÝÕÏÎÛÕÖÕÏ-

Ñ¦ÓÄÊÇÝÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝ"ÖËÏÊÂÖÕÚÁÊËÔÍÔ×ØÏÙÇÑÇÔÁÔÇÔÖÕß
ÓÕÏ¦àËÏÙÇÔÔÇÈÍÂÑËÇÖÄÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÎÝ=VN\LÏÇÔÇÔÚÆÙÜÁÔÇ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÇÔÇàÎÚÕÆÙÇÑ¦ÖÕÏÕ
ßÖÇØÑÚÄÖØÄÙÜÖÕÖÕßÚÕßÁÓÕÏÇàËÑÏÇßÚÄÓËÑÇÛÕÊÎÍÕÆÙËÙÚÕÔ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÕßËÔÊßÓÇÚÕÒÄÍÕß
ÙËÓÏÇÚÇÏÔÃÇËÃÔÇÏÔÇÇÌÂÙËÏÚÕÔ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÔÇÚÕÔÑÇÛÕÊÎÍÂÙËÏÄÞÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÄÚÏËÖÏÛßÓËÃÕÃÊÏÕÝÍÏÇÔÇ
Ö¦ØËÏÚÕÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇ®

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε

Πρωτότυπα TÓÙ{Ño{Ñ³Ñ~³ÖÐ{ÑÙÖÑ~ÌÐi³Ñ{{VÐÉÈi×{Ì³i³Ñ
o{Ñ$~Ñ¨Uå¨{³É¨ÒVÐÑ~Ó³ÑÑÌ³tvx>²ÀuVÙÉÂ{ÒÑÌ³tºx>u
ÕÃÁÈÇÌÇÔÑÄÑÑÏÔÇÚÇÔÆÞÏÇÚÕßÝ
¬ÎÙÚÏÍÓÂÖÕß¦ØÞÏÙÇÔÇÇÖÇÔÚ×
ÓËØ×ÚÎÙËË¦ÔËÃÞÇÇØÞÃÙËÏÔÇÍÃÔÕÓÇÏÑÏËÍ×ÞÇàÂÙÇÔÄÒÕßÝÚÕßÝ

¦ÒÒÕßÝØÍÄÚËØÇÓÕßÊÂÒÜÙËÄÚÏ
ÓËÛËÜØÕÆÙËÚÎÔËÐßÖÔÄÚËØÎÍßÔÇÃÑÇÖÕßÍÔ×ØÏÙË®
ÇÏÍÏÇÚÃÇÖÁÌËßÍËÚÇÖËØÏÕÊÏ-

ÔÚÁÒËÏÕÓÄÔÕÝÖÕßÑÇÚ¦ÌËØË
ÔÇÚÎÔËÑÔËßØÃÙËÏÂÚÇÔÕÏÒÈÁÙÚËØÚÇÒÄÔËÃÞÇÙÞËÊÏ¦ÙËÏÚÇ
ÑÕÙÚÕÆÓÏÇÍÏÇÚÕ¸-0:;¹¸ßÍÓÂ¹
 ÑÇÏÖËØÏÓÁÔÇÓËÔÇÍßØÏÙÚËÃÎ
ÖØ×ÚÎÓËÍ¦ÒÎÙÑÎÔÂÚÎÝÇÖËØÍÃÇÝ
ÚÜÔËØÍÇÚ×ÔÃÊÇÚÕÔÏÒÈÁÙÚËØ
ÚÇÒÄÔËÔÇÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÖÒÇÚÄÓË
ÚÕÙÇÑ¦ÑÏØÏÍÓÁÔÕÙÚÕßÝ×ÓÕßÝ
ÚÕßËØÃÓËÔÇÔÇÚÕÌÕØÁÙËÏ ÇÏ
ÖËØÃÓËÔÇÑÇÏÖËØÃÓËÔÇÔÚÁÒËÏ

ÖÂÍÇÙÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙÙ§ÄØÓÇÔ¬àÕÆÏÙÕÔÑÇÏÚÕßàÂÚÎÙÇÔÇ
ÖËÏÙÚÕÔÏÒÈÁÙÚËØÔÇÌÕØÁÙËÏÚÕ
ÙÇÑ¦ÑÏËÔËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÑ¦ÔËÏÓÏÇ
ÈÄÒÚÇÙÚÎ)ÃÇÁÔËÚÕ¦ÒÒÜÙÚË©
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÓÕßËÃÖËÔÇÓÎÔÖÇØËÓÈÇÃÔÜÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÓËÚÕßÝ
ÎÛÕÖÕÏÕÆÝ¬ÕßÇÖ¦ÔÚÎÙÇÄÚÏÂÛËÒÇÁÔÇËÏÙÏÚÂØÏÕÍÏÇÔÇÌÆÍÜÑÇÏ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÇ²ÚÆÖÎÙËÚÎÔÖÄØÚÇ
ÓÕßÙÚÎÓÁÙÎÚÎÝÔÆÞÚÇÝÑÇÏÓÕß
àÂÚÎÙËÙßÍÍÔ×ÓÎÔÚÁÒËÏÁÓËÏÔÇ
×ÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ©ÓÜÝÇßÚÂ
ÎËÓÖËÏØÃÇÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂ
ÓÕßÔÇÇÒÒ¦ÐÜÑÇØÏÁØÇ©ÚÇÔÓÕß
ÁÍÏÔËÎÖØÄÚÇÙÎÇÖÄÚÎÔ>HYULY
)YV[OLYZÊÁÞÛÎÑÇ ÇÏÖÕÚÁÊËÔ
ÑÕÃÚÇÐÇÖÃÙÜ®
•Η Ανθια Σίλμπερ βρέθηκε στη
Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες για μια τιμητική εκδήλωση που
συνδιοργάνωσαν το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η εταιρεία παραγωγής
Dark Candy.
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Παρουσιάζω μια γενιά εν απογνώσει
Ο Πάρις Ερωτοκρίτου λαμβάνει μέρος στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους με το 15λεπτο «Scratch»
Συνέντευξη στον

Στο πλαίσιο ÚÕß ÕßÏËÛÔÕÆÝ¢ËÙÚÏÈ¦Ò¬ÇÏÔÏ×Ô¡ÏÑØÕÆ¡ÂÑÕßÝ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÕÁÇÚØÕªÏ¦ÒÚÕÙÚÎËÓËÙÄÁÜÝÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÙÚÕÛÔÏÑÄÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÍØÇÓÓÇÇßÚÄÓÇÚÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÙÚÕÊÏËÛÔÁÝ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÑÇÏÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ¦ØÏÝØÜÚÕÑØÃÚÕßÓËÚÎÔ
ÚÇÏÔÃÇÚÕß:JYH[JO®ÖØÕÈÕÒÂÁÓÖÚÎ¬ÕÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÄÖÜÝÓÕßÒÁËÏÕ¦ØÏÝÂÚÇÔÓÏÇËÔÙÚÏÑÚ×ÊÎÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÙÚÇÄÙÇÛÒÏÈËØ¦ÁÈÒËÖËÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàÕÔÚÇÏ
ÍÆØÜÚÕßÄÚÇÔàÕÆÙËÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÕÖÕßÒÃÍÕÇØÍÄÚËØÇÛÇÁÌÚÇÔÇÔÑÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕ¯

–Ποια η αφορμή για αυτή το
«Scratch»;
¶´ÍØÇÉÇÇßÚÄÚÕÙËÔ¦ØÏÕÍÆØÜ
ÙÚÕÄÚÇÔÇÑÄÓÇàÕÆÙÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÎÕÖÕÃÇÚÄÚËÈÃÜÔËÁÔÚÕÔÇÚÇÇØÞÏÑ¦ÙÚ¦ÊÏÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏÊßÙÚßÞ×Ý
ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ¬ÕÙËÔ¦ØÏÕÂÚÇÔÓÏÇ
ËÔÙÚÏÑÚ×ÊÎÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÙÚÇÄÙÇ
ÛÒÏÈËØ¦ÁÈÒËÖÇÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÍÆØÜÓÕß¶ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÊÏÑÂ
ÓÕßàÜÂ¶ÙÚÕÔÚÄÖÕÖÕßàÕÆÙÇÚÄÚË¡ËÚ¦ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÕßÙËÔÇØÃÕßËÖÂÒÛËÑÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ØØËßÙÎÓËÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÚÕß´ÔÏÜÙÇÄÚÏÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÊÏÇÌßÍÂÊËÔßÖ¦ØÞËÏÚÕ
ËÊ×ËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÇ®ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÄÙÕÇÌÕØ¦ÙÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄ§ÄÚÕ
ÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÄÚÏ`V\JHUY\UI\[
`V\JHU»[OPKL®¿ÚÏÁÈÒËÖÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÔ
ÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÓÕßÚÕÑÇÏÕÏÈÃ-

Πίστευα ότι μέχρι να γυριστεί η ταινία το θέμα
της θα ήταν παρωχημένο, ότι θα αντιπαρερχόμασταν αυτή την κρίση,
όχι τόσο σε οικονομικό
αλλά κυρίως σε πνευματικό/συλλογικό επίπεδο.
ÇÏËÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßËÖÁÌËØËÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ¦ØÞÏàÇÔÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÇÏÙÛÎÚÁÝÑÇÏÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ
ÃÙÚËßÇÄÚÏÓÁÞØÏÔÇÍßØÏÙÚËÃÎÚÇÏÔÃÇÚÕÛÁÓÇÚÎÝÛÇÂÚÇÔÖÇØÜÞÎÓÁÔÕÄÚÏÛÇÇÔÚÏÖÇØËØÞÄÓÇÙÚÇÔÇßÚÂ
ÚÎÔÑØÃÙÎÄÞÏÚÄÙÕÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÙËÖÔËßÓÇÚÏÑÄÙßÒÒÕÍÏÑÄËÖÃÖËÊÕßÙÚßÞ×ÝÄÞÏÓÄÔÕ
ÊËÔÁÍÏÔËÇßÚÄÇÒÒ¦ÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÓÕßÎÑØÃÙÎÙßÔÚÎØËÃÚÇÏÍÏÍÇÔÚ×ÔËÚÇÏÑÇÏÓËÚÇÒÒ¦ÙÙËÚÇÏÓËÚÎ
ÌÚÜÞÕÖÕÃÎÙÎÓËÍ¦ÒÕßÓÁØÕßÝÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÙßÙÙ×ØËßÙÎÖÒÕÆÚÕßÑÇÏËÐÕßÙÃÇÝÇÖÄÓÏÇ
ÖÕÒÆÓÏÑØÂÕÓ¦ÊÇÇÔÛØ×ÖÜÔËÏÝ
È¦ØÕÝÚÕßÙßÔÄÒÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕß
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÞÜØÃÝÕßÙÏÇÙÚÏÑÂ
ÇÔÚÃÙÚÇÙÎËÔÒÄÍÜÚÇÏÔÃÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÓÄÔÕÓÏÇÇÚ¦ÑÇÖÕÚËÒËÃ
ÓÏÇÙÆÔÛËÙÎËÏÑÄÔÜÔÓËÓÏÇÞÇÒÇØÂ
ÍØÇÓÓÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎË×ØÎÙÇÄÚÏ
ÓÏÇÚÄÙÕÙÆÔÚÕÓÎÇÒÒ¦ÕßÙÏ×ÊÎÝ
¶ÑÇÚ»ËÓÁ¶ÑÇÏÁÔÚÕÔÇÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ËÏÑÕÔÕÑÒÇÙÚÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎÛÇÇÖÕÊÏÊÄÚÇÔÑÇÒÆÚËØÇÙËÌÏÒÓÖÇØ¦ÙË
ÛËÇÚØÏÑÂÙÑÎÔÂËËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄ
ËÖÃÖËÊÕÎÚÇÏÔÃÇÇßÚÂßÖÂØÐËÁÔÇ
ßÖÁØÕÞÕÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÊÏ¦ÒËÏÓÓÇ
ÇÖÄÚÎÔÑÆØÏÇËØÍÇÙÃÇÓÕßÜÝÛËÇÚØÏÑÕÆÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

H ταινία ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ³Ñ{³³{TÉË³iØ³ÖTiØÊ~ÑÜÖ³É¨Ñ³iÉÑÌÚÉi
³iØ³ÉÜÉÈ³ÑËÑØÉÜËÙÑØÉÌØÑÉoÐÓÈÓÈ(¨~ÌiØåoÑÚ~ÜÓÈØ
³i³ÖTiV³iÐ¨×Ê³ÂÈ³ÜÑTÉË
–Γιατί Scratch;
¶/ÚÇÏÔÃÇÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÚÆÞÎÝÂÑÇÒÆÚËØÇÚÎÔËÔÇÖÄÛËÙÎÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝËÒÖÃÊÇÝËÔÄÝ
ÇÖËÍÔÜÙÓÁÔÕßÔÁÕßØÕÑÄÖÎÝ
ÍÇÛÕÑÒÁÕßÝÙÚÎÔÚÆÞÎÙÚÎÓÕØÌÂÚÜÔÐßÙÚ×ÔÒÇÞËÃÜÔÁØÇÔÚÎÝ
¦ÓËÙÎÝÙÞÁÙÎÝÚÕßÚÃÚÒÕßÓËÇßÚÄ
ÚÕËÃÊÕÝÚÜÔÒÇÞËÃÜÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÏ
ÓÏÇ¦ÒÒÎÖØÕÁÑÚÇÙÎÚÕßÚÃÚÒÕßÖÕÒÆ
ÖÏÕÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÔÓÖËÏÝÙÚÕÔÑÄÖÕÔÇÐÆÙËÏÝÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÂÑÇÏÓËÚÇÌÕØÏÑ¦ÛÇÙÕß
ÇÖÕÑÇÒßÌÛËÃÚÕÞ¦ÕÝÖÕßËÔÚÁÒËÏ
ÙËÖËØÏÈ¦ÒÒËÏ ÏÄÓÜÝÄÖÜÝÑÇÏ
ÍÏÇÚÕÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÃÙÜÝÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÇØÍ¦ ÏÇÝÔÄ-

ÓÏàËÝÄÚÏÛÇÈÍËÏÝÇÒ×ÈÎÚÕÝÞÜØÃÝ
ÕÆÚËÓÏÇÍØÇÚàÕßÔÏ¦ÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÖÕßÑßÑÒ×ÔËÏÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
ÒËÃÔÕÔÚÇÝÇÝÓÕßËÖÏÚØÇÖËÃÁÔÇÝ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÕÝÚÃÚÒÕÝÕÕÖÕÃÕÝÙßÔÕÉÃàËÏÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ
ÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇÖÇØÇÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÕßÝ
ÙÚÃÞÕßÝËÔÄÝÍÔÜÙÚÕÆÐÁÔÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆÚÎÝ;PUH¬\YULY!>OH[»Z
S\JRÇÔÚÃSV]LNV[[VKV^P[OP[PM
`V\SP]LOLYL
–Διαβάζοντας την περίληψη της
ταινίας, νιώθω ότι παρουσιάζεις
μία Κύπρο εν απογνώσει, ισχύει;
¶ÇØÕßÙÏ¦àÜÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕ
ÓÏÇÍËÔÏ¦ËÔÇÖÕÍÔ×ÙËÏÑÇÏÊßÙÚß-

Þ×ÝÇßÚÂÎÍËÔÏ¦ÎÇÑÄÓÇÑÇÏÍËÔÏÁÝÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÓÄÔÕÙÚÎÔ ÆÖØÕ¡ÏÇÍËÔÏ¦ÖÕßÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏ
ÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÔÇ
ÙßÙÖËÏØÜÛËÃÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÔÇÇØÛØ×ÙËÏÖÕÒÏÚÏÑÄÒÄÍÕÑÇÏÔÇßÉ×ÙËÏÇÔ¦ÙÚÎÓÇßÚÂ
ÎÍËÔÏ¦ÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÓÕßÁÞËÏ
ÖØÕÖÕÒÒÕÆÖËØ¦ÙËÏÚÕÙÚ¦ÊÏÕÚÎÝ
ÇÖÄÍÔÜÙÎÝÖÏÕÖÕÒÆÙÚÕÙÆÔÊØÕÓÕÚÎÝÖÇØÇÃÚÎÙÎÝÚÎÈØÃÙÑÜÚÕß
ËÇßÚÕÆÓÕßÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕß
¿ÙÕÇÌÕØ¦ÙÚÎÔ ÆÖØÕÎÊÏÑÂÓÕß
ÍËÔÏ¦ÈÃÜÙËÓÏÇÈÃÇÏÎÑÇÏÇÖÄÚÕÓÎ
ÇÖÕÓßÛÕÖÕÃÎÙÎ!ÚÕÇÌÂÍÎÓÇÚÕß
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÛÇÆÓÇÚÕÝÚÎÝËßÎÓËØÃÇÝÚÎÝÙÑÒÎØÂÝÊÕßÒËÏ¦Ý®ÑÇÚÁØØËßÙËËÔÓÏÇÔßÑÚÃ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÑÇÚÁØØËßÙÇÔÂÑÇÚÇØØÁÕßÔÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÑÏ¦ÒÒÇÇÌÎÍÂÓÇÚÇÑÇÏÑÕØ×ÔËÝÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÓËÍÇÒ×ÙÇÓËÑÏ
ÁÞÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÓËÚÕ ßÖØÏÇÑÄ
ËÔ×ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÑÇÚÇÙÚØÁÌËÚÇÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙÚÕÕÖÕÃÕàÕÆÓË
ÙÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ®ÕÆÓËÙ»ÁÔÇÑØ¦ÚÕÝÓÏÇÝ
ÑÇÚ»ËÖÃÌÇÙÎÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝÄÖÕß
ÊËÙÖÄàËÏÕÇÚÕÓÏÑÏÙÓÄÝÜÝÙÚ¦ÙÎ
àÜÂÝÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÙßÓÌÁØÕÔÖÁØÇÔÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÙßÒÒÕÍÏÑÄÑÇÒÄ¿ÒÕÏÍÔÜØÃàÕßÓËÃÙÜÝÑÇÏÔÇ
ËÑÙÚÕÓÃÙÇÓËÚÎÍÔÜÙÚÂÌØ¦ÙÎÚÎÝ
ÑßÖØÏÇÑÂÝÊÏÇÒÁÑÚÕßÚÕÊÎÓÕÌÏÒÁÝ
ÑØÆÉËÔÇÖËØ¦ÙÕßÓË® ØßÈÄÓÇÙÚËÚÄÙÕÑÇÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÄÙÕÑÇÏØÄ
ÖÕßÑÏÔÊßÔËÆÕßÓËÔÇÞÇÛÕÆÓËÐËÞÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÖÕÏÕÔÂÖÕÏÕßÝÑØßÈÄÓÇÙÚËÑÏËÔÚÁÒËÏÕÆÚËÖËØÔÕÆÓË®
ÇÒÒ¦ÚÕÑßØÏÄÚËØÕÕÆÚËàÕÆÓËÍ×
ËÖÏÛßÓ×ÔÇàÜÑÏÄÞÏÔÇËÖÏÈÏ×ÔÜ
§ÇÊÎÓÏÕßØÍ×ÑÏÄÞÏÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÌÜÔÇÓÕÏØ¦àÕÓÇÏÑÏÄÞÏÔÇÙßÙÙÜØËÆÜ ÏÄÓÜÝÚÕÖÇØ¦ÊÕÐÕÄÙÕ
ÇÌÕØ¦ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÙÚÕËÔÒÄÍÜ

ÁØÍÕËÃÔÇÏÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÊËÃÐËÏÝ
ÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÄÖÜÝËÍ×ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÎÔÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏ!ËÒÒËÃÉËÏÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÓÃÓÎÙÎÝÍÃÔËÚÇÏ
ËÖÏÚÇÑÚÏÑÂÎÇÔ¦ÍÑÎÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝÓÏÇÝÌØÏÑÚÂÝÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÍÏÇÚÇÄÙÇÓÇÝÖËØÏÓÁÔÕßÔ
–Ολόκληρη η κοινωνία δεν έχει
ευθύνη για την –ας την πούμε–
αδηφαγία της άρχουσας τάξης;
¶ËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÇÖÒÄÚÕÛÁÓÇÖÕß
ÔÇÐËÍØ¦ÌËÚÇÏÓËÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎÓËØÏÊÃÜÔÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÝËßÛÆÔÎÝÓËÚÇÐÆ
ÊßÔ¦ÙÚÎÑÇÏÑÇÚÇÊßÔÇÙÚËßÄÓËÔÕß
ÇØ¦ÚÇÆÚÇÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÇÔËÞÄÓÇÙÚËÓÏÇÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÇÊÏÑÃÇÓÏÑØÂ
ÂÓËÍ¦ÒÎÖÕßÙÏÜÖÕÆÓËÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÎÊÏÇÌÛÕØ¦ÑÇÏÙÚÕÉÁÓÇÖÕß
ËÑÙÚÕÓÃàÕßÓËÂÖÒÎÑÚØÕÒÕÍÕÆÓË
ÓËÍ¦ÒÇÒÄÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÊËÔÓËÚÕßÙÏ×ÔÕÔÚÇÏÙËÊØ¦ÙÎËÔÊßÔÇÓ×ÔÕßÓËÚÕßÝÊßÔ¦ÙÚËÝÓÇÝÑÇÏÎÙÏÜÖÂ
ÓÇÝËÑÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÜÝÇÖÕÊÕÞÂÚÜÔ
ÄÙÜÔÇÖÇØ¦ÊËÑÚÜÔÚËÑÚÇÃÔÕÔÚÇÏ
ÍÆØÜÓÇÝ¶ÞÜØÃÝÔÇÚÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÓËÍÏÔÄÓÇÙÚËÁÔÇÓËÚÕÚÁØÇÝ
–Δεν εξοργιζόμαστε όσο πρέπει
ως κοινωνία;
¶ÔÚÏÛÁÚÜÝÏÙÚËÆÜÄÚÏËÃÓÇÙÚË
ÍËÓ¦ÚÕÏÕØÍÂÄÚÏàÕÆÓËÚÏÝÊÏÑÁÝÓÇÝ
+PLZPYHLÚÏÝÊÏÑÁÝÓÇÝÓÁØËÝÕØÍÂÝ
¿ÓÜÝÇßÚÂÎÕØÍÂÊËÔÈØÃÙÑËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÊÏÁÐÕÊÕÊËÔ
ÓËÚÕßÙÏ×ÔËÚÇÏÙËÑ¦ÚÏÛËÚÏÑÄÊËÔ
ÍÃÔËÚÇÏÚÕÑÇÆÙÏÓÕÍÏÇÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏÓÏÑØÁÝÑÇÏÓËÍ¦ÒËÝÇÒÒÇÍÁÝÑÏÜÝ
ËÑÚÕÆÚÕßÙÚØÁÌËÚÇÏÖØÕÝÚÇÓÁÙÇ
ËÙÜÚËØÏÑÕÖÕÏËÃÚÇÏÑÇÏËÖÜ¦àËÚÇÏ
ÇÏËÔÚÁÒËÏËÑÑÕÒ¦ÖÚËÚÇÏÙÚÇÍÂÖËÊÇÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÙÚÇÙÞÕÒËÃÇÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓÇÝ
ÙÚÕÔÊØÄÓÕËÔÃÕÚËÑÇÏÙËÖ¦ØÑÏÔÍÑ
ÄÖÜÝËÃÊÇÓËÖØÕÙÌ¦ÚÜÝ

Supported by Fire & Rescue Service
of British Forces Cyprus

TO FIGHT
Fight for Autism
@ Happy Valley Episkopi

19/10/2019
RUNTOFIGHT
CYPRUS 2019

Supporting:

Gold Sponsor:

Sponsors and Supporters:

Graphic & Digital Designer
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Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Σαρώνοντας
τον «καμβά»
της Ιστορίας
Η ζωή του εμβληματικού Γερμανού
ζωγράφου Γκέρχαρντ Ρίχτερ
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

«Αν μου πρότεινεÑÇÔËÃÝÔÇÖËØ¦ÙÜËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓÇàÃÓËÚÕÔ¡ÏÞÇÂÒ
ÍÍËÒÕÛÇÁÒËÍÇ¸ËßÞÇØÏÙÚ×ÖÕÒÆÇÒÒ¦ÖØÕÚÏÓ×ÚÕÔÑÁØÞÇØÔÚ
ªÃÞÚËØ¹®ÙÞÁÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔ
ÞØÕÔÕËØÓÇÔÄÙÑÎÔÕÛÁÚÎ¢ÒÄØÏÇÔ²ÁÔÑËÒÌÕÔ§ÚÄÔËØÙÓÇØÑ
ÈØÇÈËßÓÁÔÕÓË©ÙÑÇØÚÕ
ÍÏÇÚÕÇÒÎÙÓÄÔÎÚÕ©ÏàÜÁÝÚÜÔ
¦ÒÒÜÔ®ÑÇÏÚÕÔÞØÕÔÕàÜÍØ¦ÌÕ
ÑÁØÞÇØÔÚªÃÞÚËØÊËÔËÐËÒÃÞÛÎÑËÁÚÙÏÄÖÜÝÕÖØ×ÚÕÝÛÇÂÛËÒË
ÂÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÙÞÄÒÏÄ
ÚÕßÁØÇÙËÖØ¦ÍÓÇÚÏÖÕÒÒÁÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÚÇÐÃÊËÉËÓÇàÃÚÕßÙÚÎØÁÙÊÎÕªÃÞÚËØ
ÚÕßËÖÁÚØËÉËÔÇÓÇÍÔÎÚÕÌÜÔÂÙËÏ
ÙßÔÕÓÏÒÃËÝÚÕßÝÇÒÒ¦ÄÚÇÔËÃÊË
ÚÕ¡ÎÞÇÓÎÒ×ÔËÏÝÚÕÈÒÁÓÓÇ®
5L]LYSVVRH^H`®ËÔÕÞÒÂÛÎÑË
ÇØÄÚÏÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕß
ÊËÔÇÔÇÌÁØËÚÇÏÖÕßÛËÔ¦ÑÇÏÕÑËÔÚØÏÑÄÝÂØÜ¦ÝÚÕßÒÁÍËÚÇÏ2ÕßØÚ
¡ÖÇØÔÁØÚÚÕÔËØÓÎÔËÆËÏÕ¬ÕÓ
ÃÒÏÔÍÑÎÏÙÚÕØÃÇÖÕßÇÌÎÍËÃÚÇÏ
Õ¢ÕÔ§ÚÄÔËØÙÓÇØÑÙÚÇÒËÖÚ¦ËÃÔÇÏÎàÜÂÚÕßàÜÍØ¦ÌÕß
¢ÚÜÞÂÁÑÌØÇÙÎÄÓÜÝÎàÜÂ®
ÍÏÇÓÏÇÖÕØËÃÇÙÚÕÔÞØÄÔÕÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÕÙÓÕáÙÚÕØÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝ
ÖÕßÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÔÚÕÔÄÇÏ×ÔÇ!
¦ÔÕÊÕÝÚÕßÔÇàÏÙÓÕÆÕqÇÍÑÄÙÓÏÕÝÄÒËÓÕÝÚÕÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÎÇÔÁÍËØÙÎÚÕß
¬ËÃÞÕßÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßËÔÔÂÛÎÑËÙÚÎØÁÙÊÎÎÕÖÕÃÇÓËÚ¦ÚÕÔ
ÖÄÒËÓÕÈØÁÛÎÑËÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
ËØÓÇÔÃÇ¡ÇÛÎÚÂÝÚÕßÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆØËÇÒÏÙÓÕÆÂØÛËÙËËÖÇÌÂÚÕ
  ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
+VJ\TLU[HÙÚÕ ¦ÙËÒÓËÚÕÁØÍÕ
ÚÕß¬à¦ÑÙÕÔÄÒÕÑÑÇÏÚÕßÕÆÚÙÏÕ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

Η ταραχώδης και
την ίδια στιγμή συναρπαστική, στις εποχές
που διέσχισε, ζωή
του Ρίχτερ αποτυπώνεται, κατά κάποιον
τρόπο, και στο έργο του.
¢ÕÔÚ¦ÔÇ¬Õ ÒÃÍÕÖØÏÔÞÚÏÙÚËÃ
ÚÕ¬ËÃÞÕÝÊÏÁÌßÍËÇÖÄÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÑÇÏËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑË
ÙÚÕ§ÚÃÙËÒÔÚÕØÌÄÖÕßÙÖÕÆÊÇÙË
ÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÊÃÊÇÐËÇÖÄÚÕ 
ÁÜÝÚÕ ÙÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎÑÇÊÎÓÃÇ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÂÓËØÇàËÏÙÚÎÔ ÕÒÜÔÃÇ
¬ÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÓÏÇÊÏÇÊÕÞÂ
ÇÖÄÚØÇÍÜÊÃËÝÕÖÇÚÁØÇÝÚÕßËÃÞËÇßÚÕÑÚÕÔÂÙËÏÎÓÎÚÁØÇÚÕß
ËÃÞËÈÏÇÙÚËÃÇÖÄª×ÙÕßÝÊÆÕÛËÃÕÏÚÕßËÃÞÇÔÙÑÕÚÜÛËÃÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄ¡ÁÚÜÖÕÕÏÙßÓÓÇÛÎÚÁÝÚÕß
ËÃÞÇÔÈØËÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÙÚÕßÝÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÕÆÝÚÎÝØÁÙÊÎÝÇÖÄÚÕßÝ
ßÓÓ¦ÞÕßÝÑÇÏÎÛËÃÇÚÕß¡ÇØÏ¦Ô
ÕÔÌÁÒÔÚËØÓÏÑØÄÚËØÎÇÊËÒÌÂ
ÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÚÕßÓËÊÏÇÍÔÜÙÓÁÔÎ
ÙÞÏàÕÌØÁÔËÏÇËÃÞËÓËÚÇÌËØÛËÃÇÖÄ
ÚÕßÝÔÇàÃÙËÉßÞÏÇÚØËÃÕËÃÞËÙÚËÏØÜÛËÃÖÇØ¦ÚÎÛÁÒÎÙÂÚÎÝËÃÞË
ÇÌËÛËÃÔÇÖËÛ¦ÔËÏÇÖÄÖËÃÔÇÑÇÏ
ØÏÞÚËÃÚÕ ÙËÕÓÇÊÏÑÄÚ¦ÌÕ
©ÖÇÚÁØÇÝÚÎÝÌÕÏÚÂÚØÏÇÝÖÕß
ËØÜÚËÆÚÎÑËÑÇÏÖÇÔÚØËÆÚÎÑËÙÚÎ
ØÁÙÊÎÊÏÇÖØËÖÂÝÍßÔÇÏÑÕÒÄÍÕÝ
ÓËÓËÍ¦ÒÎÑÇØÏÁØÇÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
ËØÓÇÔÃÇÄÞÏÓÄÔÕÔËÃÞËßÖÎØËÚÂÙËÏÙÚÇ::ÙËÓËÍ¦ÒËÝÛÁÙËÏÝÇÒÒ¦
ÂÚÇÔÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑ¦ßÖËÆÛßÔÕÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÙÚËÃØÜÙÎÞÏÒÏ¦-

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

21.15

Bridge of spies

19.00 åoÑØÖ¨Øw,ËÑ

07.30
10.00

11.00

11.30

12.00
13.30

14.00
14.15

15.15

16.15

17.30

18.00
18.20



18.50
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©ÑÁØÞÇØÔÚªÃÞÚËØØÜÚÂÛÎÑË
ÍÏÇÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÚÁÞÔÎÝ®Ö¦ÔÚÎÙËÙÚÎÔÕßÙÃÇÄÚÏÖÏÙÚËÆËÏ
ÖÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÒ¦ÛÕÝÒÁÐÎ®
ÏÇËÑËÃÔÕÔÎÚÁÞÔÎÊËÔÁÞËÏÑÇÓÃÇ
ÊÆÔÇÓÎ±Ö¦ØÞËÏÍÏÇÔÇÊÃÔËÏÖÇØÎÍÕØÏ¦¡ËÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÖÕÒÆÚÕ
ÔÄÎÓÇÚÜÔÒÄÍÜÔÚÕß®ÙÞÕÒÏ¦àËÏ
ÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ ÇÏÓËÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇÌÇÔ×ÊØÇÓÇÚÏÑÄÝÖÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏËÔÔÕÕÆÙËÖÜÝÑ¦ÛËÙÖÕßÊÇÃÕ
ÁØÍÕÚÁÞÔÎÝËÃÔÇÏÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÇÖÄÊËÏÐÎÄÚÏÚÕÚØÇÆÓÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃÙËÑ¦ÚÏÛËÚÏÑÄ®

0U¸l¬l¸®

!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
Ýn_©¦x_X©
xx_©
²Ã
Maya The Bee
Heidi
¦©_>X
+>HHxX©V
&ºÃÃ&R}_²
!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
/v_!À
&_©
x²²_¦¦R_
xnxº©x
&>R>
Super Mario
Á²¦__x

MOVIES BEST

21.00 xÅÅx_
08.00 / v_v__¦_>X_¦
Murders
09.30 -xXxn¦©
11.30 >¿_©²
13.15 Ý_¦xR>8¦_©²_¦U
The Wizard
15.20 Ý>xÃ>
17.30 Ã¤©>_
20.00 >kx>!Ãx©

-º_¦V
21.00 xÅÅx_
23.00 >¦¦ÃB_nv>U

_Rxn+Ã>
00.45 12 Feet Deep
02.15 Ã_À_©²¦x_X

GREEK CINEMA

22.00 $ÂÈÌÜÈ³Ø¨Ëo~{
05.30 1
 ÈÈU'ÑÜÑ~¨ÌØ¨Ò~³¨VÉ{TÉË¨i{ØoiØ
ÐÑÙ{ÒÐ
07.10 $È¨Ñ~Ñ³ÓKÑ³Ø
08.50 ÑÑ³ÉË~¨Ë³{
10.35 Ë³ØVÐË{~Ñ{ÈKÜÒ~{Ñ
12.10 (ÑËÂÉVÐÈÇÖ~{ÐÈ

oÜÈ~Ì
13.40 ³ÖTiÐÈ³¨ÉÜÒÚi~É
15.10 ÛÓ~ÑÐÓ¨ÉØ³(Ñ¨Ë{
16.50 Ñ×³{³{~ÌØ
18.20 .È{~ËÑ³ÌÉ{¨
20.05 É³ÌKÉ~Ñ{ÐÈÇÖ~{
22.00 $ÂÈÌÜÈ³Ø¨Ëo~{
23.45 $Ñ¨ÚÓØ
01.05 0{
02.40 0ÑÉ{ÌØ~Ñ{

~Ñ³Ñ×¨ÉÐÓØ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O
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ΙΔΕΕΣ

Πορνογραφία, ένας «αόρατος δικτάτωρ»
Οι κίνδυνοι από την οικουμενική κυριαρχία της την εποχή του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
ÒÏÑÂÑÇÑÕÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÖÇÏÊÏ×ÔËÔ×
ÚÕ ËÃÞÇÔÑÇÚÇÍÍËÒÛËÃÓÄÔÕÔ®
©ÒÄÑÒÎØËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÊÏÇÊÃÊÕßÔÇØØÜÙÚÎÓÁÔÎ
ÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÚÕßÑÕÏÔÕÆËÍÑÒÂÓÇÚÕÝ
ÒÒ¦ÑÇÏÎÇÖÕÊËÑÚÂÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎ
ÉßÞÕÒÕÍÏÑ×ÔÊÏÇÚÇØÇÞ×Ô©¦ÓÏÕßËÒÁØÏËÖÃÑÕßØÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÃÇÝÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÎÝ©ÑÒÇÞÄÓÇÓËÒËÚ¦ÙÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕßÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÜÔÙßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÖØÕÚËÙÚÇÔÚ×ÔÙÚÏÝÖÕß
ÓÁÞØÏÖØÏÔÇÖÄÒÃÍÇÞØÄÔÏÇËÃÞÇÔ
ÇßÚÕÖØÕÙÚÇÚËßÛËÃÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÖÕØÔÕÍØÇÌÏÑÕÆßÒÏÑÕÆ
©ÚÇÔÄÓÜÝÕÖËÏØÇÙÓÄÝÚØßÖ×ÔËÏ
ÙÚÏÝÌÕØÎÚÁÝÙßÙÑËßÁÝÑÇÏÖØÕÑÇÒËÃÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕÔÖÏÕËßÙËÈÂ
ÚÄÚËÇÑÄÓÇÑÇÏÕÏÖÏÕËÍÑØÇÚËÃÝ
ßÖÕÑÆÖÚÕßÔÑÇÏËÛÃàÕÔÚÇÏÙËÊØ×ÓËÔÇÖÕßÖÕÚÁÊËÔÖÃÙÚËßÇÔÄÚÏÛÇ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔËÓÖËÏØÃÇÇßÚÂÊËÔÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÓÏÇÙßÔÛÂÑÎ
ËÑÚÄÔÜÙÎÝÑÇÏÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÝ
ÇÒÒ¦ÓËÚÕÔËÍÑÒÜÈÏÙÓÄÚÜÔËÔÒÄÍÜÖÏÙÚ×ÔÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÙËÁÔÇÑÒËÏÙÚÕÌÕÈÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÝÔÚØÕÖÂÝÑÇÏ
ÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÝÇÖÄÚÕÊÄÍÓÇÒÄÍÜ
ÚÜÔËÔÕÞ×ÔÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏ

Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Αμερικανοί προτεστάντες

SHUTTERSTOCK

Μέχρι ÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇËÏÑÇÙÃËÝ
ÑÇÏÌÂÓËÝÙßÔÂÛÜÝËÐÜÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝÍÏÇÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂàÜÂÚÜÔ
ÊÏ¦ÙÎÓÜÔÑßØÏÇØÞÕÆÙÇÔÙÚÏÝÖÇØÁËÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÔ
ßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕ ÇÒÆÖÚÇÓËÚÕÁÒÒËÏÓÓÇËÏÑÄÔÜÔÓÏÒ×ÔÚÇÝÙßÔËÞ×Ý
ÍÏÇÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÚÜÔËÖÜÔÆÓÜÔ®ÑÇÏËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÇÖÃÛÇÔËÝßÖÕÛÁÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÓËÇÑÕÆÙËÏ®ÖÄÚÄÚËÖÕßÇÔÇÑÇÒÆÌÛÎÑË
ÚÕPWOVULÑÇÏÊÏÇÊÄÛÎÑÇÔÚÇÑ¦ÛË
ÒÕÍÂÝZTHY[WOVULZÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝßÖÕÞ×ØÎÙË
ÇÏÙÛÎÚ¦©ÒÄÍÕÝÄÖÜÝÙßÔ¦ÍËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÓËÒËÚ×ÔÍÏÇÚÎ
ÓÇàÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ËÃÔÇÏÎÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÎÝÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÝ
ÕÚÁ¦ÒÒÕÚËÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÊËÔßÖÂØÞËÚÄÙÕ
¦ÓËÙÎÑÇÏÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÖØÄÙÈÇÙÎÄÒÜÔÙËÓÏÇÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚÎÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÝÄÙÕßÖ¦ØÞËÏÙÂÓËØÇÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÁÑØÎÐÎ
ÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÖØÄÙÈÇÙÎÝÙÚÕ
ÔÚËØÔËÚ©ÖÕØÔÕÍØÇÌÏÑÄÝÑÕØËÙÓÄÝÇÔÇÃØËÙËÚÏÝÇÏÚÃËÝÖÕßÙßÔÚÎØÕÆÙÇÔÚÎàÜÎØÂÌÇÔÚÇÙÃÇÍÏÇÚÇ
ÖØÄÚßÖÇ®ÚÎÝÓÇàÏÑÂÝÑÕßÒÚÕÆØÇÝ
©ÚÇÔÕÏÖÕÒÃÚËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÁÞÕßÔ
ÊÜØË¦ÔÖØÄÙÈÇÙÎÙËÊØ×ÓËÔÇÖÕß
ßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÕßÝÊËÔ
ÁÞÕßÔÏÊÏÇÃÚËØÎÊÏ¦ÛËÙÎÔÇÈ¦ÒÕßÔ
ÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÕßÝÔÇÊÕßÒÁÉËÏÓË
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ®ÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝàÜÂÝÑÇÚÇÌßÍÂ
ÙÚÕÔÑÇÔÏÈÇÒÏÙÓÄÚÜÔÖØÕÚÆÖÜÔ
ÚÎÝÓÇàÏÑÂÝÑÕßÒÚÕÆØÇÝÍÏÇÚÕÔ
ÑÕØËÙÓÄÚÎÝÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÖËÃÔÇÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÖÏÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÎ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎ
ÕÊÎÍÕÆÙËÙÚÎÔÚØÕÌÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝ
ËØÜÚÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÓËÏÙÚÕØÃËÝ
ÑÇÏÇÌÎÍÂÙËÏÝÚÎÝÖÇØÁÇÝ®ÖÕß
ÍÃÔÕÔÚÇÔÌÂÓËÝÊÏÇÊÃÊÕÔÚÇÔÑÇÏ
ÙßÍÑØÕÚÕÆÙÇÔÁÔÇËÃÊÕÝÖØ×ÏÓÎÝ
ËÖÇßÐÎÓÁÔÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ®
ÒÁÕÔÎËØÜÚÏÑÂÌÇÔÚÇÙÃÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÓÕÔÇÞÏÑ¦Þ¦ØÎÙÚÕ
ZTHY[WOVULÖÕÒßÙßÙÑËßÂÍÃÔËÚÇÏÕÛÄÔÎÕØÍÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏËÏÑÕÔÏÑÄÑØËÈ¦ÚÏÇÌÕÆËÖÏÚØÁÖËÏÚÕ
J`ILYZL_ÊÎÒÇÊÂÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂ
ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÎÈÏÔÚËÕËÖÇÌÂ
ÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÑÇÏÕÏÌÏÒÃËÝÚÎØÃàÕÔÚÇÔÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÇÒÒ¦Ú×ØÇÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏËÏÑÕÔÏÑ¦ÙÚÕ-HJLIVVRÙÚÕ
UZ[HNYHTÑÇÏÙÚÕ>OH[ZWWÞÜØÃÝÚÎÔÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÚÜÔÌÃÒÜÔ
ÙÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÖÒÁÕÔÙßÔÇÔÚ×ÔÚÇÏÑßØÃÜÝÓÁÙÇÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÝßÔÇÔÚ×ÔÚÇÏ
ÓÁÙÜËÌÇØÓÕÍ×ÔÓËËÏÑÕÔÏÑÁÝÊÏÇÙßÔÊÁÙËÏÝÑÇÏÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÏÝ
ÑÇÏÄÞÏÓÁÙÇÇÖÄÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝËÔ×ÙËÏÝÑÇÏËÖÇÌÁÝ
Ë ÒÃÍÇ ÞØÄÔÏÇ ÄÚÇÔ ÚÕ
ZTHY[WOVULÛÇÍÃÔËÏÁÔÇÚÙÏÖ¦ÑÏ

Ολόκληρες É¨{TÓØ³ÈÛ{ÑÙ{~³ÖÈÙ{ÑÙËÙÈÑ¨¨³iÐÓi¨o¨Ñ×ËÑVÈK¨Ë~É³Ñ{³iÉ¨{TÊ³È~{ÖÉo~ÜÊÐÑ³Ø

Είναι εντυπωσιακό,
όπως υπογραμμίζει
ο Εντουαρντ Σνόουντεν,
ότι σε μια εποχή
διαιρέσεων και μίσους
η πορνογραφία είναι
εκείνο που «ενώνει»
την ανθρωπότητα.
ÖÕßÛÇËÓÌßÚËÆËÚÇÏÙÚÕÔËÍÑÁÌÇÒÕÛÇËÔÕÖÕÏÎÛËÃÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÑÇÏ
ÎËÏÑÕÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÛÇ
àÕÆÓËÄÒÕÏÙËÓÏÇÖØÕÙÇßÐÎÓÁÔÎ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎÕÖÕÃÇÇÙÌÇÒ×ÝÛÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÏÑÇÏÛÇ
ÙÑÎÔÕÛËÚËÃÚÇÏÇÖÄÚÇßÖÕßØÍËÃÇ
ÇÒÂÛËÏÇÝ®ÖÕßÑØÆÈÕÔÚÇÏÖÃÙÜÑÇÏ
ÇÖÄÚÇÙÎÓËØÏÔ¦ZVJPHSTLKPHÑÇÏ
ÚÏÝÓÎÞÇÔÁÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÄÖÜÝÑÇÚ»
ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÁÞËÏËÐÎÍÎÛËÃ
©ÒÇÇßÚ¦ÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÕÓßÇÒÄ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚØÏ×ÔÈÏÈÒÃÜÔ¬ÕßÔÚÕßÇØÔÚÔÄÕßÔÚËÔÓËÚÃÚÒÕ¬ÕÓËÍ¦ÒÕ
ÌÇÑÁÒÜÓÇ®¤ßÞÕÍÏÄÝÚÎÝÑÇÛÎÍÂ-

ÚØÏÇÝÚÕß/HY]HYK:OVZOHUHA\IVM
ÕÙ¦ÔÇÕßÓÖÄÌ:\Y]LPSSHUJL
*HWP[HSPZT®ËÑÊ7YVMPSLÑÇÏÚÕÔ
§ÕÁÓÈØÏÕÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÓËÚÃÚÒÕ
ËÖÕÞÂÚÕß ÇÚÇÙÑÕÖËßÚÏÑÕÆ
ÇÖÏÚÇÒÏÙÓÕÆ®ÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ ÇÙÚÇÔÏ×ÚÎÑÇÏÚÕß:HT\LS37LYY`
¦ÓÏÕßËÒÁØÏ(KKPJ[LK[V
3\Z[!7VYUVNYHWO`PU[OL3P]LZVM
*VUZLY]H[P]L7YV[LZ[HU[Z®6_MVYK
<UP]LYZP[`7YLZZ
ÕßÓÖÄÌÙßÔÁÔÚËßÐÎÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇ
ÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ ®ÚÎÝ ÇÛÎÓËØÏÔÂÝ®ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÄÚÏÚÕ-HJLIVVR
ÑÇÏÚÕ.VVNSLËÃÔÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÕÏÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÇÔ¦ÒßÙÎÝÑÇÏÇÔÇÊÄÓÎÙÎÝÚÎÝÇÚÕÓÏÑÂÝ
ÑÇÏÙßÒÒÕÍÏÑÂÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦Ý

Το «Μεγάλο φακέλωμα»
¬ÇËßØÂÓÇÚ¦ÚÎÝËÃÔÇÏÙßÓÈÇÚ¦
ÓËÚÏÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÚÕßÔÄÕßÔÚËÔ
ÖÕßÁÑÇÔËÚÕÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
ËÌÎÓËØÃÊÇ.\HYKPHUÖÄÚÎ¡ÄÙÞÇÄÖÕßàËÏÙÂÓËØÇÍÏÇÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÙÆÒÒÎÉÎÇÖÄÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÚÜÔÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕ¡ËÍ¦-

ÒÕÌÇÑÁÒÜÓÇ®ÁÔÇÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄ
ÈÏÈÒÃÕÙÚÕÕÖÕÃÕÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÏÝ
ËÑÚËÚÇÓÁÔËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÒÇÈËÓÁØÕÝ
ÜÝÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝ5:(ÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄ
ÒÕÏÖÄÔÄÖÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÄÚÏÙË
ÓÏÇËÖÕÞÂÊÏÇÏØÁÙËÜÔÑÇÏÓÃÙÕßÝ
ËÑËÃÔÕÖÕßËÔ×ÔËÏÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÎÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇ©ÔÄÕßÔÚËÔÇÔÇÌÁØËÏÙÚÕ¡ËÍ¦ÒÕÌÇÑÁÒÜÓÇ®ÁÔÇËÆÍÒÜÚÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÄÚÏÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÖØ¦ÍÓÇÖÕßËÔ×ÔËÏ
ÁÔÇÔÙÑÒÎØÄ ÞØÕÔÕÚØÕÓÕÑØ¦ÚÎ
ÓËÚÕÔ¦ØÎËßßÖÄÒÎÖÚÕÛËÃÕÚÕß
ËÃÔÇÏÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÙßÓÖÁØÇÙÓÇÖÕß
ÖØÕÁÑßÉËÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎÁÖËÏÚÇÇÖÄÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎ
ÕÒÄÑÒÎØÎÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÚÕßÔËÇØÕÆÚØÕÓÕÑØ¦ÚÎ©ÒÕÏËØÃàÕßÔÍÏÇ
ÄÒÇÄÒÕÏÙßÍÑØÕÆÕÔÚÇÏÓËÄÒÕßÝ
ÇÒÒ¦ËÑËÃÔÕÙÚÕÕÖÕÃÕÙßÓÌÜÔÕÆÔ
ËÃÔÇÏÎÑÇÚÇÌßÍÂÙÚÎÔÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÍÃÔËÚÇÏÎÔÁÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕÔÁÕÕÏÑÕßÓËÔÏÑÄÊÄÍÓÇÚÕÓÄÔÕÙÚÕÕÖÕÃÕÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÓËÄÒÕÏ

Πολλοί ειδικοί
στον αγγλοσαξονικό
κόσμο πιστεύουν πως
πρέπει να ξεκινήσουν
εκστρατείες ενημέρωσης
των νέων ότι το σεξ δεν
είναι βία και δεν πρέπει
να συνδέεται με τη βία.
ËÔÓÏÒ¦ÓËÄÓÜÝÖÒÁÕÔÍÏÇÓÏÇ
ØÕÓÇÔÚÏÑÂÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÙÑÕÚ¦ÊÏÑÇÏÓÇÍËÃÇÙßÔÜÓÕÙÃÇÙÚÕÌÜÝÚÜÔÇÙÚËØÏ×Ô®ÍÏÇÔÇÛßÓÎÛÕÆÓËÚÕÔÙÚÃÞÕ
ÚÕßØÎÇÈÇØ¦ÑÎÇÖÄÚÎÔÕØÔÕÍØÇÌÃÇ®ÚÕß¡¦ÔÕß²ÇÚàÏÊ¦ÑÏ
ÇÒÒ¦ÍÏÇÓÏÇÙÑÒÎØÂÑÇÏÇÖ¦ÔÛØÜÖÎÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÇÔÙÑËÌÚÕÆÓËÓ¦ÒÏÙÚÇÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝ
ÚÜÔ5L^@VYR;PTLZÄÚÏÚÕ0U[LYUL[
ÁÞËÏÖÒÎÓÓßØÃÙËÏÇÖÄËÏÑÄÔËÝÖÇÏÊÏÑÂÝÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÝ¡ÇÛÇÃÔÕßÓË
ÄÚÏÓÁÙÇÙÚÕÇÖÕÓÕÔ×ÛÎÑÇÔ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÏÑÄÔËÝÓËÙËÐÕßÇ-

ÇÛ×ÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÈÏÈÇÙÚËÃÎÖÃÙÚÎÓËÚÕÔÖËÏØÇÙÓÄÕÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÖØÕÚËÙÚ¦ÔÚËÝÍÃÔÕÔÚÇÏ
ËÔÕÞÏÑÕÃÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ®ÚÎÝÇÓÇØÚÃÇÝØÞÃàÕßÔÔÇÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏ
ÊËÔÇÐÃàÕßÔÔÇËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÃ
ÞØÏÙÚÏÇÔÕÃ®ÑÇÏÇÖÕÓÇÑØÆÔÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÏÝËÔÕØÃËÝ©ÏÏËØËÃÝßÖËÆÛßÔÕÏÚÜÔËÔÕØÏ×ÔÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÙÕÈÇØ¦ÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÇÔÄØÛÜÙÎÝÚÕßÎÛÏÑÕÆÑÇÏÇÖËÐ¦ØÚÎÙÎÝÇÖÄÚÎÔÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇ
ÚÏÝÔËÄÚËØËÝÎÒÏÑÃËÝÚÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÕÙËÐÕßÇÒÏÑÄÝÇÔÇÒÌÇÈÎÚÏÙÓÄÝÊÎÒÇÊÂÎÇÔÚÃÒÎÉÎ
ÖÕßÙÞÎÓÇÚÃàÕßÔÇØÑËÚÕÃÔÁÕÏÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÓÇÛÇÃÔÕßÔÚÕÙËÐÇÖÄÚÕ
ÔÚËØÔËÚÄÚÏÙËÐÕßÇÒÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ËÃÔÇÏÇßÚÁÝÖÕßÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÎÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÏÇ
ÔÁÇËÛÔÕÍØÇÌÃÇÚÕßÙËÐÄÖÕßÏÊÃÜÝÚÕTPSSLUUPHSZL_®ÊÎÒÇÊÂÚÕ
ÙËÐÚÜÔÚÏÔÁÏÚàËØ®ÄÙÜÔÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦ËÃÔÇÏÓÏÇ¦ÞÇØÎÓÃÓÎÙÎÚÎÝÖÕØÔÕÍØÇÌÏÑÂÝÈÏÇÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÇÌËÏÊ×Ý
ÑÇÚÇÔÇÒ×ÔËÚÇÏ¬ÇÖÕØÔÕÍØÇÌÏÑ¦
ÙËÔ¦ØÏÇËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÏÙÚÕØÃËÝÈÃÇÝÑÇÏÄÙÕÏÓÇÛÇÃÔÕßÔÚÕÙËÐÇÖÄ
ÇßÚ¦ÙÞÎÓÇÚÃàÕßÔÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎ
ÄÚÏÚÕÙËÐÊÏÇÌÁØËÏËÒ¦ÞÏÙÚÇÇÖÄ
ÚÕÔÈÏÇÙÓÄÑØÏÈ×ÝÍÏ»ÇßÚÄÚÕÔ
ÒÄÍÕÖÕÒÒÕÃËÏÊÏÑÕÃÙÚÕÔÇÍÍÒÕÙÇÐÕÔÏÑÄÑÄÙÓÕÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔËÑÙÚØÇÚËÃËÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝÚÜÔÔÁÜÔÄÚÏÚÕÙËÐÊËÔ
ËÃÔÇÏÈÃÇÑÇÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÎÈÃÇ

Προειδοποίηση για μια δυστοπία επιστροφής στον πρωτογονισμό
Οι ασυμβίβαστες ÌËÓÏÔÃÙÚØÏËÝÚÕß
ÖÇÒÏÕÆÑÇÏØÕÆÄÖÜÝÎ ¦ÛØÏÔ¡ÇÑ
ÃÔÕÔÑÇÏÎÔÚØÁÇ§ÚÕßÄØÑÏÔÖÕß
ßÖÕÙÚÂØÏàÇÔÄÚÏÎÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇ
ÕÊÎÍËÃÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÕß
ÈÏÇÙÓÕÆÂÄÚÏÚÕÃÊÏÕÚÕÙËÐËÃÔÇÏ
ÓÏÇÖØ¦ÐÎÈÃÇÝËÖÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÇÌÕÆÚÇÒÄÍÏÇÚÕßÝ
ÖÕßÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇÛËÜØÂÛÎÑÇÔßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏ
ÙÂÓËØÇÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÇÑÇÏÖØÕÌÎÚÏÑ¦©ÏÓËÚØÏÕÖÇÛËÃÝÌËÓÏÔÃÙÚØÏËÝÑØÇÚÕÆÙÇÔÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÏÝ
ÇÑØÇÃËÝ±ÖÕÙÚÂØÏàÇÔÄÚÏÎÊÇÏÓÕÔÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÙËÐËÃÔÇÏÇÔÚÏÌËÓÏÔÏÙÚÏÑÂÑÇÏßÖÕÚÏÓ¦ÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝ
ÇÌÕÆÚÏÝÑÇÛÏÙÚ¦ËÑÖØÕÕÏÓÃÕßÇÔÃÑÇÔËÝÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝÑÇÏÔÇÛÁÙÕßÔËÑËÃÔËÝÚÇ
ÄØÏÇÑÇÏÚÇÖØÄÚßÖÇÚÎÝßÍÏÕÆÝÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦Ý©ÓÜÝÚÕ
ÖÕÏÕÝÛÁÚËÏÚÇÄØÏÇÄÖÜÝÑÇÏÄÒÇ
ÙÚÕÙËÐËÃÔÇÏÁÔÇàÂÚÎÓÇÏÙÞÆÕÝ
ÏÙÞÆÝËÃÔÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÛËÙÓÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÖØËÖËÔÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃÚÕ
ÑÃÔÎÓÇ TL[VVÍÏÇÔÇÏÙÞßØÏÙÚËÃ
ÑÇÔËÃÝÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÁÌÚÇÙËÇßÚÂ
ÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏÍßÔÇÃÑËÝÖØ¦ÍÓÇÚÏ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÛÁÚÕßÔÄØÏÇÈÏÇÏÄ-

Η Γκουίνεθ Πάλτροου~Ñ{Ñ¨~,Ò×ÑÜÉÐ{Ñ~iÊ³iØ³Ñ{ËÑØt/v>}©k¦-v>¦xnuÛÉÂ{ÒVÒ{~Ü'ÑÐÓ³É¨É~iÊ³iØ³Ñ{ËÑØ
t-v>_uÑ{{ÙÖÓTÈÚÓÐÑ³ÉÚ{ÐÌ³i¨o¨Ñ×ËÑ~Ñ{³ÉÂ

Στην Ελλάδα το #metoo
απλώς δεν υπάρχει.
Στη χώρα μας
η κατάχρηση εξουσίας
(και φυσικά όχι μόνο
στο σεξ...) ανήκει στο
πεδίο του φυσιολογικού.

ÚÎÚÇÙÚÏÝËØÜÚÏÑÁÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝ
ÁÖÇÉËÔÇÛËÜØËÃÚÇÏÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÂ®
ÓÄÒÏÝÚÕÓËÚÎÞÏÕÔÕÙÚÏÈ¦ÊÇ
ÚÜÔÇÖÕÑÇÒÆÉËÜÔÍÏÇÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÕÆÖÇØÇÍÜÍÕÆ²¦ØÈËá©ß¦ÏÔÙÚÇáÔÑÇÏ¦ÒÒÜÔÒÕßÒÕßÊÏ×Ô®ÚÕßÛË¦ÓÇÚÕÝ
¥ÙÚÄÙÕÎÖØÄÕÊÕÝ®ÊËÔÇÌÕØ¦
ÄÒËÝÚÏÝÞ×ØËÝ¬Õ TL[VVÈØÂÑË
ÇÖÂÞÎÙÎÓÄÔÕÙÚÕÔÇÍÍÒÕÙÇÐÕÔÏÑÄÑÄÙÓÕÃÙÜÝÍÏÇÚÃÎÜØÃÓÇÔÙÎ

ÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÙÚÕÔ
ÇÍÍÒÄÌÜÔÕÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÄÔÇÁÞËÏ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÓÏÇÈÇÛÆÚËØÎÑÇÏÖÏÕ
ÙÚÁØËÎÏÙÄÚÎÚÇÏÙÞÆÕÝÇÔÊØ×ÔÍßÔÇÏÑ×ÔÑ¦ÚÏÖÕßËÃÔÇÏÇÑÄÓÇàÎÚÕÆÓËÔÕÄÞÏÓÄÔÕÔÙÚÏÝÇÙÏÇÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÙÚÏÝÇØÇÈÏÑÁÝÞ×ØËÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÚÎÇÒÒÃÇËÖÏÑØÇÚËÃÇÑÄÓÇ
ÎØÕÓÇÔÚÏÑÂÑÇØÏÑÇÚÕÆØÇÚÎÝÇÒÒÃÊÇÝMLTTLMH[HSLÖÕßÇÖÕÒÇÓÈ¦-

ÔËÏÑÇÏËÔÛÇØØÆÔËÏÚÇÖÇÏÞÔÃÊÏÇ®
ÇÒÒ¦ÊÆÙÖÏÙÚÕÏÛÇÁÒËÍÇÔÄÚÏÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÖÇØ¦ÍÏÇÓÏÇËÙÜÚËØÃÑËßÙÎÑÇÏÓËÚÇÓÌÃËÙÎÚÎÝÇÊßÔÇÓÃÇÝ
ÙËßÖÕÒÇÔÛ¦ÔÕßÙÇßÖËØÎÌ¦ÔËÏÇ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕ TL[VVÇÖÒ×Ý
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÚÎÞ×ØÇÓÇÝÎÑÇÚ¦ÞØÎÙÎËÐÕßÙÃÇÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÄÞÏ
ÓÄÔÕÙÚÕÙËÐÇÔÂÑËÏÙÚÕÖËÊÃÕ
ÚÕßÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÕÆ
©ÓÜÝÚÕÛÁÓÇÊËÔËÃÔÇÏÎÖÕØÔÕ-

ÍØÇÌÃÇÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÇÒÒ¦ÎËÐÕßÙÃÇÚÎÝÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÝ ¦ÖÕÚËÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÂÚÇÔÚÇÁØÍÇÚÕß§Ú²
ÄØËÔÝÑÇÏÚÕß¬àÄÏÝÚÕß¡ÖÇÚ¦ÏÍ
ÑÇÏÚÕß¡ÇØÑÂÙÏÕß§ÚËÇÔÚÚÇ
ÕÖÕÃÇÙÂÓËØÇÓÕÏ¦àÕßÔÓËÍÒÇÌßØ¦
ÖÇØÇÓÆÛÏÇÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÑÇÚ¦
ÚÕÔÔÄÕßÔÚËÔËÃÔÇÏÃÙÜÝÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÖØ¦ÍÓÇÖÕßËÔ×ÔËÏÙÂÓËØÇ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÓÏÇËÖÕÞÂÖÕß
ÕÏÇÒÂÛËÏËÝÊÏÇÙÖ×ÔÚÇÏÙË¦ÖËÏØÇ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÖÕßÕÑÇÛÁÔÇÝÈØÃÙÑËÏ
ËÆÑÕÒÇÙÚÕU[LYUL[ÚÇßÒÏÑ¦ÍÏÇÔÇ
ÞÚÃàËÏÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÇÒÂÛËÏËÝÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÊÏÑÂÚÕßÛØÎÙÑËÃÇ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÚÎÊÏÑÂÚÕßËÖÏÙÚÂÓÎÎ
ÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÃÙÜÝ
ÜÝÎÚËÒËßÚÇÃÇËÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÇØÞÂ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÖÇØÇÚÂØÎÙÎÖÕß
ÃÙÜÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÍÏÇÚÎÊßÙÚÕÖÃÇ
ÓÏÇÝËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÕÔÖØÜÚÕÍÕÔÏÙÓÄÍÏÇÓÏÇÔÁÇÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔËÔÙÚÃÑÚÜÔÖÁØÇÇÖÄÚÎÒÕÍÏÑÂÑÇÏ
ÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇ©ÒÄÑÒÎØÕÝ
ÕÑÄÙÓÕÝËÐÕßÛËÔÜÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÚÇÖÃËÙÎÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÊÕÓ×Ô
ÚÎÝÎÓÁØÇÝÙßÔÇÔÚ¦ÚÕßÝÊÇÃÓÕÔÁÝ
ÚÕßÚÎÔÆÞÚÇÈØ¦àÕÔÚÇÝÓÁÙÇÙÚÇ
ÑÇà¦ÔÏÇÚÎÝÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÝ
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