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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ

Hρθε η ώρα
για το ταγκό
της λύσης
« Όταν χορεύεις ταγκό, θέλεις δύο. Όταν
σταματάς το ταγκό και
ξεκινά η κάθε πλευρά
να χορεύει το δικό της
τσιφτετέλι μπορείς να κάνεις όσες
φιγούρες θέλεις. Αλλά φτάνει πλέον
η ώρα να χορέψεις ταγκό», λέει σε
συνέντευξή του στην «Κ» ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Ο ίδιος αποδέχεται ότι
υπήρξε περίοδος τακτικισμού όλο
αυτό το διάστημα και σημειώνοντας
πως υπήρχε κενό λόγω της τουρκικής πλευράς και αφέθησαν διάφορες σκέψεις, αλλά ο Πρόεδρος δεν
μίλησε ποτέ επίσημα για άλλες μορφές λύσης πλην της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Σελ. 16

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Σύγκρουση 2 κόσμων
στις «προεδρικές»
Η νέα αντιπαράθεση του Ακιντζί με
Άγκυρα-τ/κ Δεξιά εντάσσεται στην
αρχική φάση της «προεκλογικής»
περιόδου. Έμπειροι Τ/κ αναλυτές τονίζουν ότι οι αντιμαχόμενες παρατάξεις του ΚΕΕ και τα υπόλοιπα κόμματα της τ/κ Δεξιάς επιχειρούν να επωφεληθούν από την αντιπαράθεση
του κ. Ακιντζί με την Άγκυρα και το
κύμα εθνικισμού που μεγεθύνεται
σε Τουρκία και Κατεχόμενα. Σελ. 8

ΑΜΥΝΑ

Από τη «Νικηφόρο»
στο «Ατσάλινο Βέλος»
Η παρουσία τριών ελληνικών μαχητικών F16 σε άσκηση της ΕΦ 19 χρόνια
μετά, ουσιαστικά έρχεται να συμπληρώσει το «Νέο Δόγμα» στο κομμάτι
των αμυντικών συνεργασιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και με άλλες
χώρες. Φιλοσοφία η οποία επικεντρώνεται στην ουσία και όχι στον εντυπωσιασμό όπως τονίζει Αθήνα και
Λευκωσία. Σε καμία περίπτωση όμως
δεν συνιστά επιστροφή στο Δόγμα
του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου. Σελ.8

ΔΗΚΟ

Εσωστρέφεια με
νέους πρωταγωνιστές
Οι καταγγελίες του Αλέκου Τρυφωνίδη για πραξικόπημα της ηγεσίας
αποτέλεσε για πολλούς ένα ντεζαβού των όσων διαμείβονταν στο ΔΗΚΟ την εποχή πριν από τις μαζικές
και μεγάλες διαγραφές του 2018. Κινήσεις που καταδεικνύουν πως η
εσωστρέφεια και οι αντιπαλότητες
όχι μόνο παραμένουν εντός ΔΗΚΟ,
αλλά είναι και στο DNA του κόμματος, αλλάζοντας ωστόσο κατά καιρούς πρωταγωνιστές. Σελ. 10

Πιέσεις για χαλαρώσεις
στα «χρυσά διαβατήρια»
Έντονο παρασκήνιο για μείωση των ασφαλιστικών δικλίδων στο Πρόγραμμα

Παρεμβάσεις και παρασκήνιο στο Επενδυτικό Πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων
αφήνει πίσω η δημοσιοποίηση παραχώρησης κυπριακών διαβατηρίων σε μέλη του
καθεστώτος της Καμπότζης. Η ενίσχυση
του ελεγκτικού πλαισίου τον Φεβρουάριο
βρίσκει έντονες αντιδράσεις από πρόσωπα
και επαγγελματικές ομάδες που κινούνται

στα πέριξ του προγράμματος. Σύμφωνα με
τις πληροφορίες που υπάρχουν, οι παρασκηνιακές προσπάθειες που καταβάλλονται
φαίνεται να στοχεύουν στη χαλάρωση των
κριτηρίων που έχουν τεθεί για τα Πολιτικά
Εκτεθειμένα Πρόσωπα – επενδυτές, κριτήρια
με τα οποία διαφωνούν οι επιχειρηματίες
ανάπτυξης γης. Επίσης, από πλευράς CIPA,γί-

νεται προσπάθεια να ενισχυθεί ο ρόλος και
η παρουσία του στο κομμάτι έγκρισης των
επενδυτών. Το δημοσίευμα του πρακτορείου
Reuters αναδεικνύει και το κατά πόσο οικονομική πόροι του Σχεδίου κατέληξαν
στην πραγματική οικονομία ή εξανεμίστηκαν σε επενδύσεις εταιρειών με την αγορά
μετοχών. Οικονομική, σελ. 4

Ο τραγέλαφος μιας υπό κατάρρευση εκεχειρίας
Η συμφωνία Πενς - Ερν-

τογάν ήταν αποκορύφωμα τραγέλαφου, καθώς
μέρος της ήταν οι ΗΠΑ,
που δεν πολεμούν και όχι
οι Κούρδοι που πολεμούν, γεγονός που την
καθιστά αναξιόπιστη.
Από τις δηλώσεις Πενς
προκύπτει ότι η «ασφαλής ζώνη» των 485 χλμ.
που ήθελε ο Ερντογάν
περιορίζεται σε μήκος
125 χλμ., από το Ρας αλ
Αϊν μέχρι το Ταλ Αμπιάντ
(όπου στη φωτογραφία
φαίνονται να επιχειρούν
μετά την εκεχειρία Τούρκοι στρατιώτες). Συνεπώς, οι μεγάλες κουρδικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κομπάνι,
παραμένουν υπό κουρδικό-συριακό έλεγχο.
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Προς πενταμερή
με ενισχυμένη
συναντίληψη
Υποβάθμιση της τριμερούς
Τέλη του Νοέμβρη πραγματοποιείται η τριμερής διάσκεψη μεταξύ των δύο ηγετών
και του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών, ενώ τον Δεκέμβριο αναμένεται να
πραγματοποιηθεί η πενταμερής διάσκεψη
για την οποία γίνονται ήδη βολιδοσκοπήσεις.
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα καταδεικνύουν
πως στην τριμερή θα υπάρξει μία «ενισχυμένη» συναντίληψη, με το σενάριο της συνομολόγησης όρων αναφοράς να απομακρύνεται. Σελ. 10

ΣΥΡΙΑ

Διακρίνεται πλέον
μια Pax Russica
Το περίγραμμα μιας Pax Russica στη Συρία,
το οποίο θα συζητηθεί στην κρίσιμη συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν, την ερχόμενη Τρίτη,
στο Σότσι, αρχίζει να διακρίνεται. Ενδεχομένως δε να μην είναι ασύμβατο με τη θολή,
ακόμη, συμφωνία Πενς - Ερντογάν. Σελ. 18

Η Τουρκία βρίσκεται πολύ
κοντά στον διαμελισμό του Ροζάβα.
Πύρρειος νίκη οι επιτυχίες της Άγκυρας
στη βόρεια Συρία. Σελ. 6

Πολιτική κρίση στις ΗΠΑ λόγω
«ξεπουλήματος» των Κούρδων
Τι αποκάλυψαν για τον πρόεδρο Τραμπ οι
χειρισμοί της κατάστασης. Σελ. 4

Ρωσία, ΗΠΑ και Τουρκία
αναζητούν συμβιβασμό στην κρίση
Τίθενται νέες ισορροπίες και διαμορφώνονται ζώνες επιρροής. Σελ. 6

Το νομοσχέδιο που
αλλάζει τα δεδομένα
Μετέωρες οι σχολικές εφορείες
Τη στιγμή που το νομοσχέδιο για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία, ένα άλλο
«ξεχασμένο» νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας
που προνοεί τον εκσυγχρονισμό των σχολικών εφορειών ενδέχεται να επηρεάσει
την κατάργησή τους. Ρυθμιστής των εξελίξεων ο Κώστας Χαμπιαούρης. Σελ.17

Μειώνει καταστήματα η Τρ. Κύπρου
Φεύγουν και 400 υπάλληλοι με σχέδιο εθελούσιας εξόδου
Υλοποιώντας το πλάνο για αναδιάρθρωση
και ψηφιακή μεταμόρφωση η Τράπεζα
Κύπρου προχωρεί σε μείωση καταστημάτων και προσωπικού. Με το σχέδιο
της εθελούσιας εξόδου περισσότεροι από
400 υπάλληλοι θα αποχωρήσουν λαμβάνοντας και τη σχετική αποζημίωση. Ταυτόχρονα, στόχος της Τράπεζας είναι όπως

έως το τέλος του χρόνου μειωθούν κατά
13 τα καταστήματά της που λειτουργούν
στο νησί. Το πλάνο της τράπεζας επικεντρώνεται σε τρεις άξονες. Από τις αρχές
του 2013 έως και το 2018 το προσωπικό
των τραπεζών μειώθηκε κατά 3.540. Από
αύριο ο αριθμός αυτός θα πρέπει να υπολογίζεται στις 4.000. Οικονομική, σελ. 3

Πώς άλλαξε γνώμη ο Μπ. Τζόνσον

Οι Eλληνες
του Facebook
Το αρχηγείο του στο Μοσχάτο
Στην Ελλάδα βρίσκεται το τμήμα Business
Integrity του Facebook και αποστολή
του είναι η διαγραφή ακατάλληλων διαφημίσεων. «Επισημαίναμε και έργα τέχνης, εάν σε αυτά εικονιζόταν γυναικεία
θηλή», λέει στην «Κ» πρώην διαχειριστής
περιεχομένου. Σελ. 20

Αγώνας δρόμου του Βρετανού πρωθυπουργού για το Βrexit
Από μία κλωστή κρεμόταν μέχρι χθες η
συμφωνία Ε.Ε. - Λονδίνου για το Brexit,
καθώς η τύχη της, αλλά και αυτή της
ίδιας της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον, ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το πράσινο φως της Βουλής των Κοινοτήτων.
Αγώνα δρόμου και προσθαφαιρέσεων
έδωσε από την Πέμπτη ο Τζόνσον, ο οποί-

ος επιδόθηκε σε εκστρατεία γοητείας για
να πείσει τις δεξαμενές βουλευτών - επίδοξων υποστηρικτών του ότι πρέπει να
του δώσουν την ψήφο τους. Η Αγκελα
Μέρκελ δήλωσε πως σε περίπτωση που
δεν υπερψηφιστεί η συμφωνία, θα δοθεί
νέα παράταση στο Λονδίνο προκειμένου
να αποφευχθεί άτακτο Brexit. Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΕΚΘΕΣΗ

«Η ώρα της Ελλάδος» από τις ΗΠΑ
Μια πρωτότυπη θεματική έκθεση (The Hour of Greece) εγκαινιάζεται στις
αίθουσες της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης στην Αθήνα. Πρόκειται για την
πλούσια συλλογή του Γκρέγκορι Πάππας και παρουσιάζεται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα. Ζωή, σελ. 1

ΒΙΒΛΙΟ

Τσαρλ Μάνσον: Η ενσάρκωση του κακού
Ο συγγραφέας του βιβλίου, «Chaos, Charles Manson, the CIA and the Secret History of the Sixties» Tom O’ Neil, Ζωή, ξεθάβει το απόρρητο πρόγραμμα ελέγχου του μυαλού με το οποίο η CIA πειραματιζόταν επί μία
20ετία στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου. Ζωή, σελ. 3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΘΟΚ στην «Κ»
Ο Σάββας Κυριακίδης, καλλιτεχνικός διευθυντής του ΘΟΚ, μιλάει εφ’ όλης
της ύλης για τις θεατρικές επιλογές του, τις μετακλήσεις Ελλαδιτών ηθοποιών, καθώς και για την εξωστρέφεια που πρέπει να έχει ο Οργανισμός.
Εξηγεί, επίσης, και την παρουσία του ΘΟΚ στην Επίδαυρο. Ζωή, σελ. 4

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το Σότσι
Η κατάσταση στη Συρία φαίνεται να
βαίνει προς ρύθμιση, με το επόμενο
σημαντικό βήμα να πραγματοποιείται
την Τρίτη στο Σότσι, όπου ο πρόεδρος
της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, θα δεχτεί
τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. Με τις ΗΠΑ να μοιάζουν τοπίο
σε πολιτική ομίχλη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν
είναι σαφώς ο μεγάλος κερδισμένος
στην περιοχή μας από την πολύχρονη
σύρραξη στη γειτονική Συρία αλλά και
ο μόνος αξιόπιστος συνομιλητής με Ισραήλ, Παλαιστίνη, Τουρκία, Σαουδική
Αραβία και φυσικά το Ιράν. Το γεγονός
ότι ήδη οι πολιτικοί αναλυτές ανά την
υφήλιο κάνουν λόγο για μια Pax Russica
στη Συρία, είναι από μόνο του ενδεικτικό της ρωσικής επιρροής στη Μέση
Ανατολή. Το ενδεχόμενο δε συνομολόγησης μιας μόνιμης ειρήνης στη Συρία, θα λειτουργήσει ευεργετικά για
ολόκληρη την περιοχή, της Κύπρου μη
εξαιρουμένης.
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Δεν υπάρχει πάτος

Ο ανασχηματισμός, το νέο θρίλερ
για την 56η έδρα και η θέση του Νιαζί

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

πότζης «Κύπριοι», δέχθηκαν να προβούν
σε σχολιασμό. Οι πληροφορίες των Reuters, σύμφωνα με δικές μας πηγές,
ελέγχονται ως ορθές και μάλιστα δεν
είναι οι μόνες περιπτώσεις αυτές των
συγγενών του δικτάτορα της Καμπότζης.
Υπάρχουν άλλες δέκα τουλάχιστον εξίσου κραυγαλέες. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη, διά της οποίας γίνεται κατανοητό
ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προστεθεί στο Σχέδιο αρκετές ασφαλιστικές
δικλείδες έτσι ώστε να σταματήσει η
Κύπρος να είναι εμπάτε σκύλοι αλέστε,
ενώ γίνεται αντιληπτό ότι ο σημερινός
υπουργός ήταν αυτός που άρχισε να
κλείνει πόρτες. Μόνο που στην κατάληξη της ανακοίνωσης του Υπουργείου
Εσωτερικών σημειώνεται ότι πολιτική
της κυβέρνησης είναι να μη σχολιάζει
δημοσίως μεμονωμένες περιπτώσεις.
Αυτό είναι από κουτοπόνηρο έως και
γελοίο για την περίπτωση με τα «χρυσά
διαβατήρια» των εκ Καμπότζης «Κυπρίων», αφού σύμφωνα με τους Reuters,
οι διαδικασίες έγιναν μέσω συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου που κατονομάζεται, όπως κατονομάζεται και
μεγάλος Ελεγκτικός Οίκος καθώς και
εταιρεία ανάπτυξης γης στην οποία
επένδυσαν οι Καμποτιανοί. Τώρα όμως,
που μας έβαλαν χέρι Ευρωπαίοι και
Αμερικάνοι, η κυβέρνηση έσπευσε να
προσθέσει ασφαλιστικές δικλείδες στο
Πρόγραμμα Επενδύσεων. Αυτό εξόργισε
μερικούς των εμπλεκομένων κυρίως
ντιβέλοπερς με γερές πλάτες, οι οποίοι
επινόησαν ένα δούρειο ίππο «προώθησης ξένων επενδύσεων» και πιέζουν
και παρεμβαίνουν για να ξεδοντιάσουν
το σχετικό νομοσχέδιο! Όπως, όμως,
και αν έχουν τα πράγματα, αφού άνευ
αιδούς στην Κύπρο δεχόμαστε να επενδύονται τόσο ματωμένα όσο και μαύρα
λεφτά και αφού η κυβέρνηση δεν σχολιάζει μεμονωμένες περιπτώσεις, ας
σχολιάσει όλες μαζί τις άλλες δέκα-δώδεκα. Ως επίσης το νομοσχέδιο που
προωθείται στη Βουλή να μην αφεθεί
να περάσει τις πύλες της Νομοθετικής
Εξουσίας χωρίς να περιβάλλεται από
δεσμεύσεις διαφάνειας. Ανοίξτε επιτέλους τα παραθύρια να μπει οξυγόνο.
Αυτός ο τόπος και ειδικά η Πολιτείας
το έχει απόλυτη ανάγκη. Η Βουλή τι
λέει; Ανέχεται την μπόχα;

paraschosa@kathimerini.com.cy

Αυξάνονται και πληθύνονται τα σενάρια για

να έβαλε τα μεγάλα μέσα και να επιμένει για
παραμονή του Χαμπιαούρη, ωστόσο η τελική
απόφαση ανήκει στον Νίκαρο, ο οποίος επιφυλάσσεται...
«Δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πο-

Το όνομα του Νίκου Τορναρίτη παίζει και μάλι-

λιτισμού: ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός»

στα πολύ, κυρίως για το Υπουργείο Παιδείας.
Ο ίδιος, όπως ακούω από πηγή μου στον ΔΗΣΥ
θεωρεί ότι εάν κληθεί μπορεί να προσφέρει
πολλά από το πόστο του υπουργού Παιδείας
και λόγω της ενεργού συμμετοχής του σε θέματα παιδείας και λόγω της αποδοχής της
οποίας τυγχάνει από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Επιπλέον έχει και
το Οκ του Φούλη και μεγάλης ομάδας συναγερμικών που έχουν μεταφέρει τις απόψεις
τους στον Νίκαρο. Το άλλο όνομα που εξακολουθεί να «παίζει» πολύ για υπουργοποίηση
είναι αυτό του Νίκου Νουρή, ενώ δεν αποκλείεται στην ονοματολογία να ενταχθεί και ένα
γυναικείο όνομα. Οι τρεις που αναμένεται να
εξέλθουν από το τωρινό κυβερνητικό σχήμα,
εκτός από τον Χάρη, είναι οι Κώστας Χαμπιαούρης, Βασιλική Αναστασιάδου και Γιώργος
Λακκοτρύπης.
Ο Χάρης που δήλωσε ότι μπορεί να φύγει και

πιο νωρίς από το Υπ. Οικονομικών και πως
εκείνο που αναμένει είναι το νεύμα του Νίκαρου, φέρεται να μετακομίζει οριστικά στην
Πινδάρου. Η μάνταμ του Φούλη μου έλεγε
πρόσφατα ότι «θα υπάρξουν σημαντικές θέσεις για να καταλάβει στο κόμμα μετά την επιστροφή του και να συνεχίσει την προσφορά
του προς αυτό, αν και μία είναι ξεκάθαρο πως
προορίζεται γι’ αυτόν».

Μάνος Χατζιδάκις

Πάντως, η απόφαση του Νίκαρου, ενώ επρό-

κειτο να ανακοινωθεί σύντομα μάλλον λαμβάνει μικρή μετάθεση, λόγω των διεργασιών στο
Κυπριακό και τις εξελίξεις με την τουρκική εισβολή στην ΑΟΖ και στη Συρία. Μια αποκάλυψη έκανε ο Δημήτρης Συλλούρης για το, χαμένο πια, όνειρό του να ανεγερθεί επί δικής του
προεδρίας το νέο κτήριο της Βουλής. Όπως
ανέφερε ο Κινέζος υφυπουργός της Κίνας,
ενώ βρισκόταν στο αίθριο της Βουλής υπό
βροχή (και ξέρετε τι γίνεται εκεί όταν αρχίσουν οι βροχές...) προσφέρθηκε να ανεγείρει
μέσα σε έξι μήνες το πολυκαιρισμένο και σε
άπιαστο όνειρο του κτηρίου της Βουλής. Όπως
σχολίασε συνάδελφος που άκουσε την αναφορά: «Στην Κίνα αυτά προχωράνε γρήγορα
γιατί στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί το έργο, όχι να αρχίσει
και να διαιωνιστεί.» Και διερωτήθηκε: «Φανταστείτε τι θα έλεγε ο άνθρωπος αν τον πηγαίναμε στην πλατεία Ελευθερίας!»
Για τρίτη φορά αναμένεται να ορκιστεί βου-

λευτής ο Γιώργος Παπαδόπουλος σε μια μόλις
θητεία της παρούσας Βουλής. Ωστόσο ο άνθρωπος που έζησε στο πετσί του τη μαύρη κωμωδία της υπόθεσης «56ης έδρας» ενδέχεται
να μην ησυχάσει. Μπορεί να υπάρξει και συνέ-

Πανεπιστήμιο ο Νιαζί; Ως γνωστόν ο γενικός
εισαγγελέας γνωμάτευσε ότι υπάρχει ασυμβίβαστο στο να διατηρεί ο ευρωβουλευτής και
τη θέση του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το
οποίο του χορήγησε άδεια άνευ απολαβών για
πέντε χρόνια. Το θέμα παραπέμφθηκε στο
Υπουργείο Εσωτερικών όπου ο προϊστάμενος
της Υπηρεσίας Εκλογών Δημήτρης Δημητρίου
εντόπισε πρόνοια στη νομοθεσία που δίνει λύση στο θέμα και αυτή η λύση είναι η άμεση
αφυπηρέτηση του Νιαζί από το Πανεπιστήμιο.
Στον νόμο, μάλιστα, αναφέρεται ξεκάθαρα με
τη λέξη «αυτοδικαίως». «Σε περίπτωση επιτυχίας του υπαλλήλου (στις εκλογές) αυτός αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει,
οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Συντάξεων Νόμου που αφορούν τα ωφελήματα αφυπηρέτησης για τερματισμό υπηρεσίας προς το δημόσιο συμφέρον...».
Η νέα εξέλιξη οδήγησε ξανά την υπόθεση

στον γενικό εισαγγελέα. Ο Κωστάκης καλείται
τώρα να αποφασίσει: Εάν όντως υπάρχει
ασυμβίβαστο, όπως αρχικά είχε γνωματεύσει
ή κατά πόσον υπάρχει νομοθεσία που επιλύει
το πρόβλημα και προνοεί ότι αυτοδικαίως ο ευρωβουλευτής έχει χάσει τη θέση του στο Πανεπιστήμιο, επιλέγοντας τη θέση του στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ο ίδιος ο Νιαζί ανακοίνωσε ότι με λύπη του

ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ τα περί ασυμβίβαστου και χαρακτήρισε ατυχές το γεγονός ότι
δεν ενημερώθηκε προσωπικά ούτε από τον
γενικό ελεγκτή που άνοιξε το θέμα, ούτε από
τον γενικό εισαγγελέα που έκανε τη γνωμάτευση. «Θα περιμένω επίσημη ενημέρωση και
επιφυλάσσομαι για τα περαιτέρω βήματα από
μέρους μου» συμπλήρωσε ο ευρωβουλευτής,
ο οποίος ενδέχεται ήδη να έχει χάσει τη θέση
του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και να μην το
γνωρίζει.
ΚΟΥΙΖ: Ποιος κομματικό στέλεχος, ενός από τα

τρία μεγάλα κόμματα, ετοιμάζει τα λάβαρα για
τη δική του επανάσταση;

Σ ΤΑΘ Ε ΡΑ Β Η Μ ΑΤΑ Μ Π Ρ ΟΣ ΤΑ / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ
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ΑΠΕΙΛΗ: Παρίσιοι.- Το πρακτορείον Χαβάς μεταδίδει
τα εξής επί της στρατιωτικής καταστάσεως: «Η απότομος
και ορμητική ανύψωσις της στάθμης των υδάτων του
Ρήνου εδημιούργησεν μίαν όλως ιδιαιτέραν κατάστασιν
από στρατιωτικής απόψεως εις την Αλσατίαν. Το ρεύμα
του ποταμού κατερχόμενον μεθ’ ορμής συμπαρασύρει
παχύ στρώμα ιλύος, ως εκ τούτου δε, απειλούνται τα
επί των οχθών του οχυρωματικά έργα, αλλά η απειλή
είναι πολύ περισσότερο κρίσιμος διά τα γερμανικά οχυρωματικά έργα παρά διά τα γαλλικά».

Τελικά επέλεξε το Ευρωκοινοβούλιο από το

Όπως μου λέχθηκε μπορεί ο αρχιεπίσκοπος

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ: Διά διατάγματος του
Φύρερ άπαντα τα γερμανικά εδάφη τα παραχωρηθέντα
εις την Πολωνίαν διά της συνθήκης των Βερσαλλιών
[φωτ.], καθώς και τα προσκείμενα εις αυτά τμήματα, ενσωματούνται εις το Ράιχ. Ιδρύονται δύο Ραϊχσγκάουε
(περιφέριαι του Ράιχ), η του Πόζεν και η της Δυτικής
Πρωσσίας. [...] Των δύο νέων τούτων περιφερειών θα
προΐστανται διοικηταί, εκ των οποίων ο μεν εις θα εδρεύη
εις Ντάντσιγκ, ο δε έτερος εις Πόζεν, κατά το καθιερωθέν
σύστημα αφ’ ότου επανήλθον εις το Ράιχ η πρώην Αυστρία
και αι σουδητικαί περιοχαί.

χεια αφού ο Ανδρέας Μιχαηλίδης φέρεται πανέτοιμος να προσφύγει εκ νέου στη δικαιοσύνη για τη διευθέτηση που έκανε η Βουλή και
την οποία θεωρεί αντισυνταγματική. Όπως
ακούω στην προσπάθειά του αυτή έχει και τη
στήριξη της Πινδάρου.

τον ανασχηματισμό του Νίκαρου, ο οποίος
πλησιάζει οσονούπω. Πληροφορίες μου από
πηγή που ανεβοκατεβαίνει στον Λόφο και
γνωρίζει πολλά, μου λένε πως για τη θέση του
Χάρη έχει κλειδώσει από καιρό άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης του Νίκαρου. Πρόκειται
για στενό του συνεργάτη που αναβαθμίστηκε
πρόσφατα και θα λάβει νέα αναβάθμιση, αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Οικονομικών.
Ωστόσο, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα άλλα
άτομα που θα βγουν και θα... μπουν στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με την πηγή μου μεγάλη
παρασκηνιακή μάχη διεξάγεται για τη θέση
του υπουργού Παιδείας. Και μάλιστα σε τρία
επίπεδα: Από το Προεδρικό, τον αρχιεπίσκοπο
και τον ΔΗΣΥ.

Στην Ένωση. Ως γνωστόν ο νυν δή-

μαρχος Λευκωσίας δεν θα επαναδιεκδικήσει την επανεκλογή του. Έτσι,
ήδη ξέρουμε ποιος θα είναι ο πρώτος
δήμαρχος του μητροπολιτικού Δήμου
Λευκωσίας. Μα ο γαλαντόμος κ. Παπαχαραλάμπους.

του. Αυτή τη φορά βράβευσε τον ντιβέλοπερ Ζαβό, ναι αυτόν που είχε δεκάδες NPLs. Βέβαια απ’ ό,τι θυμάμαι είχε
μόλις πριν από την πτώχευσή του βραβεύσει και τον Ορφανίδη, θυμάστε αυτό
το όνομα; Ναι, τον ιδιοκτήτη των σούπερ μάρκετ.
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Στην ηγεσία. Μιας και ο Νίκαρος με

τον Σκληρό του Μαϊάμι - Πετρίδη παίζουν μονόπολη, δεν ενώνουν τον Δήμο
Πάφου με την Πόλη Χρυσοχούς; Τα οφέλη θα είναι πολλά: Ουσιαστικά ο Φαίδωνας θα είναι διοικητής Πάφου με την
αποικιοκρατική έννοια του όρου, άρα η
επαρχία αποκτά την αυτονομία της ως
αρχαίο βασίλειο που πάντα ζητούσε. Σε
δύο χρόνια θα της «αλλάξει» κυριολεκτικά τα «φώτα» της, και τελευταίο- και,
ίσως πιο σημαντικό-θα σταματήσει ο Σάκης τον πόλεμο για να μη γίνει ο δρόμος
Πάφου - Πόλης. Τι δηλαδή, οι καλαμαράδες που έχουν τα Κύθηρα στην περιφέρεια Αττικής, καλύτεροι είναι;
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Στην ιδέα. Βέβαια θα μπορούσε ο

Δήμος Λευκωσίας να ενωθεί με τη
Λακατάμεια και να δημιουργηθεί το βασίλειο της Στράκκας κατά τα το ιταλικό
πρότυπο της Φλωρεντίας. Καλύτεροι

EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL

Όσοι γνωρίζουν λίγο
από σύγχρονη ιστορία,
αντιλαμβάνονται γιατί
είναι ανατριχιαστικό το
γεγονός ότι η μικρή Κύπρος έδωσε «χρυσά διαβατήρια» σε μέλη της οικογένειας του
δικτάτορα της Καμπότζης Hun Sen.
Φανερώνει ότι το Σχέδιο της κυβέρνησης ήταν πολύ πιο σκοτεινό από ό,τι
άφηνε να διαφανεί το «καλλιτεχνικό»
όνομα που του δόθηκε το 2013, όταν
ουσιαστικά άρχισε να «τρέχει», ως «πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών». Κι αυτό γιατί όπως φάνηκε τελικά δεν ενοχλούσε τους αυτουργούς
αν τα λεφτά που λαμβάναμε ήταν ματωμένα δολάρια ή μαύρα. Ήταν κόλπο
γκρόσο χωρίς αναστολές. Η Κυπριακή
Δημοκρατία όμως που πουλούσε στην
ουσία τα ευρωπαϊκά της διαβατήρια
όφειλε να γνωρίζει αν τα δολάρια ήταν
μαύρα ή ματωμένα και κυρίως όφειλε
να γνωρίζει ποιος ήταν ο Hun Sen. Πρόκειται για τον δικτάτορα της Καμπότζης
σήμερα, που το 1978 είχε προσχωρήσει
στους Ερυθρούς Χμερ του σφαγέα Πολ
Ποτ, οι οποίοι κατά τη διακυβέρνησή
τους (75-79), εκτέλεσαν και έθαψαν σε
ομαδικούς τάφους τουλάχιστον
1.400.000 ανθρώπους, ενώ τα θύματα
του λιμού και των λοιμών έφτασαν τα
2,5 εκατομμύρια σε σύνολο πληθυσμού
8 εκατομμυρίων. Ο Hun Sen, που βρέθηκε στα πράγματα το 1985, και αφού
τον Πολ Ποτ ανέτρεψαν, το 1979, τα
στρατεύματα του Βιετνάμ, δήλωσε
εσχάτως ότι θα παραιτηθεί το 2022!
Καθώς όμως φαίνεται ότι η εξουσία του
κλυδωνίζεται, ο περίγυρός του άρχισε
να εγκαταλείπει τη χώρα αδειάζοντας
τα ταμεία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των
Reuters, την Τετάρτη, μέρος του κύκλου
του δικτάτορα Hun Sen, πρόσωπα στα
οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος στις
ΗΠΑ, έχουν γίνει «Κύπριοι», αφού έχουν
επενδύσει εδώ και τους δόθηκε το κυπριακό διαβατήριο. Ο λόγος για την
ανιψιά του πρωθυπουργού, Hun Kimleng, τον σύζυγό της και αρχηγό αστυνομίας Neth Savoeun και τον υπουργό
Οικονομικών, Aun Pornmoniroth. Όλοι
συν γυναιξί και τέκνοις, πήραν διαβατήρια και περιοδεύουν σε θέρετρα της
Ευρώπης. Για όλα τα παραπάνω, οι Reuters αναφέρουν πως έχουν στοιχεία,
προσθέτοντας ωστόσο ότι ούτε η κυβέρνηση της Κύπρου ούτε οι εκ Καμ-

Ντραμπ: Ντόναλντ Ντακ.

από εμάς οι Μέδικοι;
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Στο χύμα. Τελικά ο Ντόναλντ, όχι ο

Ντακ αλλά ο Τραμπ, όπως μιλά έτσι
και γράφει. «Μην είσαι τρελός Ταγίπ, θα
σε καταστρέψω. Ξέρεις πως θα το κάνω». Είπε ο τρελός στον σχιζοφρενή. Κάτι σαν την σχέση Αδόλφου με Μπενίτο.

5

Στον αποχαιρετισμό. Μα μουστα-

φούιν μου πεθύμησες τη Λεμεσό
σου; Το σουβλάκι και το ουζάκι στη
ελεύθερη Κύπρο; Μόνον έτσι μπορώ να
εξηγήσω τις δηλώσεις σου για την κρίση

στη Συρία. Σύνταξη στη Λεμεσό και τάβλι με τον Νίκαρο στον μόλο. Και οι Ρωσιδούλες να περπατούν να σας κλείνουν
το μάτι.

6

Στην ιδέα. Συμφωνώ για ακόμη μια

φορά με τον συναγωνιστή Γιώργο
του Παμπόρη. Χρειαζόμαστε Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Φαντάζομαι, Γιώργο, βρήκαμε και αυτή τη φορά
τον κουμπάρο που θα προτείνουμε.

7

Στις αξίες. Πάντως διαχρονικά το ΚΕ-

ΒΕ πετυχαίνει διάνα στις βραβεύσεις

Στο παρατηρητήριο. Η στήλη απο-

φάσισε πως πλέον θα έχει σε μια
σταθερή θέση στην καρδιά της τις βραβεύσεις που γίνονται κάθε βδομάδα.
Από το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, τον CIPA, τα φόρα, τα μώρα και λοιπά ψώνια της χορηγικής ανακύκλωσης.

9

Στο ύφος. Πάντως, το όνομα Πανίκ-

κος θα μας κατατρέχει για πολύ καιρό στην οικονομία. Είχαμε τον κυρ καθηγητή που τον χρυσοπληρώσαμε να φύγει, τώρα έχουμε τον άλλο της Τράπεζας
Κύπρου. Ευτυχώς αυτόν τον πληρώνουν
άλλοι. Thank God.

10

Στο σικ. Δεν ξέρω πώς τα πάει ο

νέος διοικητής της Τράπεζας στη
Φρανκφούρτη, ένα όμως είναι το σίγουρο πως δεν ντρεπόμαστε να τον στέλνουμε στα ξένα να μας αντιπροσωπεύει.
Τόλμη και γοητεία.
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Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

Πολιτική κρίση στις ΗΠΑ λόγω
«ξεπουλήματος» των Κούρδων
Τι αποκάλυψαν για τον πρόεδρο Τραμπ οι χειρισμοί της κατάστασης στη βορειοανατολική Συρία
ΟΥAΣΙΓΚΤΟΝ - Ανάλυση του
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Όσο κι αν η συμφωνία στην οποία
κατέληξαν Πενς και Ερντογάν δημιουργεί ελπίδες ότι θα αποφευχθεί
μεγαλύτερη αιματοχυσία στη βορειοανατολική Συρία, το κείμενό
της δέχθηκε πολλές επιθέσεις από
την ηγεσία των δημοκρατικών στο
Κογκρέσο, κριτική από πολλούς
ρεπουμπλικάνους ηγέτες του Κογκρέσου και απαξίωση από επιφανείς
αναλυτές. Η πρόεδρος της Βουλής
Νάνσι Πελόσι κι ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσαρλς
Σούμερ, μίλησαν για «κωλοτούμπα»
του Τραμπ.
“Ο πρόεδρος Τραμπ παλινδρομεί. Η απόφαση του Προέδρου να
ακυρώσει τις κυρώσεις εναντίον
της Τουρκίας για τη βίαιη επίθεση
στους Κούρδους εταίρους μας, σε
αντάλλαγμα για μια πλαστή εκεχειρία, υπονομεύει σοβαρά την
αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής
της Αμερικής και στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα στους συμμάχους
μας και στους αντιπάλους μας ότι
δεν μπορούν να εμπιστεύονται τον
λόγο μας. Ο πρόεδρος Ερντογάν
δεν έκανε καμία παραχώρηση, ενώ
ο πρόεδρος Τραμπ του τα έδωσε
όλα». Αμέσως μετά την ανακοίνωση
της συμφωνίας, ο αναλυτής και
συγγραφέας Στίβεν Κουκ, είπε πως
«εάν τα περιγράμματα της συμφωνίας είναι αληθινά, φαίνεται σαφώς
ότι ο πρόεδρος Ερντογάν και η
Τουρκία έχουν σκοράρει ορισμένα
σημαντικά επιτεύγματα: η Ροζάβα
(το Ανεξάρτητο Κουρδικό Κράτος
ΒΑ Συρίας) είναι νεκρή, δεν υπάρχουν κυρώσεις από τις ΗΠΑ και ο
τούρκος Πρόεδρος έχει βελτιώσει
την πολιτική του εικόνα».
Ο μέχρι τον περασμένο Δεκέμβρη υπεύθυνος από μέρους των
ΗΠΑ για τον συντονισμό της διεθνούς συμμαχίας εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, Μπρετ Μακγκούργκ, είπε πως «οι ΗΠΑ μόλις
επικύρωσαν το σχέδιο της Τουρκίας
να επεκτείνει αποτελεσματικά τα
σύνορά της 30 χιλιόμετρα στη Συρία

στον πόλεμο εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή. Μάλιστα, οι στενότεροι πολιτικοί σύμμαχοι του Τραμπ – οι Ευαγγελιστές
– του επιτέθηκαν έντονα για την
εγκατάλειψή τους, γιατί οι Κούρδοι
ήταν αυτοί που διέσωσαν τους Χριστιανούς της περιοχής, από το μαχαίρι των φανατικών Ισλαμιστών.
Για τους Κούρδους της Συρίας,
ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε
τα εξής: «Οι Κούρδοι δεν είναι άγγελοι … το PKK, το οποίο είναι
κομμάτι των Κούρδων, είναι πιθανότατα χειρότερο σε όρους τρομοκρατίας και μια μεγαλύτερη τρομοκρατική απειλή κατά πολλούς
τρόπους από το Ισλαμικό Κράτος».

Εάν τα περιγράμματα της συμφωνίας είναι αληθινά, φαίνεται σαφώς ότι ο πρόεδρος Ερντογάν και η Τουρκία

έχουν σκοράρει ορισμένα σημαντικά επιτεύγματα: η Ροζάβα (το Ανεξάρτητο Κουρδικό Κράτος ΒΑ Συρίας) είναι νεκρή, δεν υπάρχουν κυρώσεις από τις ΗΠΑ και ο τούρκος Πρόεδρος έχει βελτιώσει την πολιτική του εικόνα, δήλωσε
μετά τη συνάντηση Πενς-Ερντογάν ο αναλυτής και συγγραφέας Στίβεν Κουκ.
χωρίς καμία δυνατότητα να επηρεάσουν ουσιαστικά τα γεγονότα
στο έδαφος. Η Τουρκία λέει ότι το
σύνολο των συνόρων από τον Ευφράτη μέχρι στο Ιράκ (450X30 χιλιόμετρα) θα ελέγχεται από τις
στρατιωτικές της δυνάμεις. Μη
εφαρμόσιμο»

Το δεκαήμερο Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τραμπ θα μπορούσε αναμφισβήτητα να ανακηρυχθεί «πρόσωπο
της εβδομάδας» παγκοσμίως, για
τα όσα τραγελαφικά έκανε, αν και
είναι ο ισχυρότερος άνδρας του
πλανήτη. Οι ενέργειές του από τις
6 Οκτωβρίου - τη συνομιλία του με
τον τούρκο πρόεδρο Ερντογάν
όπου με την απόσυρση των Αμερικανών στρατιωτών του έδωσε
το πράσινο φως να εισβάλει – μέχρι
την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου που
Πενς και Ερντογάν ανακοίνωσαν
τη συμφωνία για την κατάπαυση
του «πυρός», αν αποτυπωθούν στο
χαρτί, σίγουρα δημιουργούν ένα
δεκαήμερο πολύ πιο ενδιαφέρον
από αυτό του Βοκάκιου. Ο ίδιος
χαρακτήρισε «μεγαλοφυή» την πολιτική του, κάποια στιγμή στο μέσο
της κρίσης, όταν ξεκίνησε η τουρ-








«Κωλοτούμπα του
Τραμπ» χαρακτήρισαν
τη συμφωνία με τον
Ερντογάν η πρόεδρος
της Βουλής Νάνσι Πελόσι και ο ηγέτης των
Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσαρλς Σούμερ.
κική εισβολή. Περίπου με τον ίδιο
τρόπο περιέγραψε το «επίτευγμά»
του, μετά την υπογραφή της συμφωνίας: «Μερικές φορές – είπε για
τους αντιμαχόμενους Κούρδους
και Τούρκους - πρέπει να τους
αφήσετε να παλέψουν, όπως δύο
παιδιά στην αλάνα. Πρέπει να τους
αφήσετε να πολεμήσουν και στη
συνέχεια να τους απομακρύνετε».
Κι αφού σημείωσε ότι άφησε τις
δύο πλευρές να πολεμήσουν για
λίγες μέρες, μετά «πήγαμε εκεί και
τους είπαμε: «Θέλουμε μια παύση».
Ο Μπρετ Μακγκούργκ σχολίασε
με σκληρό τρόπο τη δήλωση: «Είναι
μια άσεμνη και ανόητη δήλωση.
Διακόσιες χιλιάδες αθώοι άνθρωποι

εκτοπισμένοι. Εκατοντάδες νεκροί.
Αξιόπιστες αναφορές για εγκλήματα
πολέμου. Οι κρατούμενοι του ISIS
διαφεύγουν. Οι ΗΠΑ εκκενώνουν
και βομβαρδίζοντας τις ίδιες τις
θέσεις τους ή τις παραδίδουν στη
Ρωσία. Δύο παιδιά στην αλάνα;»
Ωστόσο, μία μέρα νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωνε ενώπιον του
Ιταλού προέδρου Ματαρέλα (που
τον αποκάλεσε μοτσαρέλα!):«Αφού
είπε η Συρία δεν είναι σύμμαχος
των ΗΠΑ, ας βρούνε μια λύση. Δεν
θα εμπλακώ σε έναν πόλεμο μεταξύ
Τουρκίας και Συρίας». Το ένα «μικρό» παιδί είναι η Τουρκία, σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, με την
οποία –και τον ημιδικτάτορα ηγέτη
της Ερντογάν– ο Τραμπ φαίνεται
ότι διατηρεί «ειδική σχέση», καθώς
αρκετές φορές αιφνιδίασε τους
πλέον στενούς του συνεργάτες με
ενέργειες που κάνει χωρίς να τους
συμβουλευθεί. Όπως για παράδειγμα όταν έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, γιατί η Τουρκία αγόρασε πυραύλους S-400 από τη Ρωσία, προκαλώντας τις κυρώσεις
του Κογκρέσου. Το άλλο «μικρό
παιδί» είναι οι Κούρδοι της Συρίας,
οι πιστότεροι σύμμαχοι των ΗΠΑ

Η επιστολή στον Ερντογάν
Το πρωί της Τετάρτης 16 Οκτωβρίου, σε μία προσπάθεια να πείσει
ότι ο πρόεδρος δεν έδωσε πράσινο
φως στον Ερντογάν και τήρησε
σκληρή στάση, ο Λευκός Οίκος
διέρρευσε το κείμενο επιστολής
Τραμπ προς τον Τούρκο πρόεδρο.
Το μόνο μέσο που την έδωσε στη
δημοσιότητα ήταν το φιλικό στον
Τραμπ δίκτυο FOX. Τα υπόλοιπα
τη θεώρησαν fake news κατασκευασμένη από κάποιον φαρσέρ, που
συγκόλλησε τουίτ του Αμερικανού
προέδρου.
Μόνο όταν μετά από ώρες επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος την αυθεντικότητά της και ο Τραμπ τη
μοίρασε στην ηγεσία του Κογκρέσου, τα αμερικανικά ΜΜΕ ασχολήθηκαν μαζί της. «Ας δουλέψουμε
για μια καλή συμφωνία. Δεν θέλεις
να ευθύνεσαι για τη σφαγή χιλιάδων ανθρώπων, και δεν θέλω να
ευθύνομαι για την καταστροφή
της τουρκικής οικονομίας και θα
το κάνω. Ήδη σου έδωσα ένα μικρό
δείγμα με τον Πάστορα Μπράνσον… «Η ιστορία θα σε κρίνει ευνοϊκά εάν το λύσεις το θέμα με τρόπο δίκαιο και ανθρώπινο. Θα σε
αντιμετωπίζει για πάντα σαν τον
διάβολο αν τα πράγματα πάνε άσχημα.» Μην παριστάνεις τον σκληρό!
Μη γίνεσαι ανόητος! Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα.»

Oταν ο Μάικ
Μπλούμπεργκ
προειδοποιούσε
Το σύνολο σχεδόν των επικεφα-

λής των μεγαλύτερων δεξαμενών
σκέψης των ΗΠΑ, πρώην διπλωματών, ακόμη και στενών συμμάχων του στο Κογκρέσο, επέκριναν
την εγκατάλειψη των Κούρδων
συμμάχων, τονίζοντας ότι ουδείς
πλέον θα έχει εμπιστοσύνη στις
ΗΠΑ. Ο γνωστός μας μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στην Ε.Ε.,
Τζιζόφ, «τρολάρισε» την Ελλάδα,
λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να εμπιστεύεται τις ΗΠΑ, γιατί θα την
εγκαταλείψουν. Ωστόσο, αν σε
κάτι ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να
θεωρείται αξιόπιστος, είναι η διά
βίου αναξιοπιστία του. Ο δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπλούμπεργκ, του ομώνυμου δικτύου,
που εξελέγη δύο φορές δήμαρχος Νέας Υόρκης με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και μετά έγινε
ανεξάρτητος, είχε το θάρρος να
μιλήσει στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Αύγουστο του 2016 και να υποστηρίξει
την Χίλαρι Κλίντον. Το σημαντικότερο όμως ήταν όσα ευθαρσώς
είπε για τον επιχειρηματία Ντόναλντ Τραμπ και τον χαρακτήρα
του: «Οι περισσότεροι από εμάς
που δημιουργήσαμε μια επιχείρηση, γνωρίζουμε ότι είμαστε μόνο τόσο καλοί, όσο ο τρόπος με
τον οποίο μας βλέπουν οι εργάτες, οι πελάτες και οι συνεργάτες
μας. Οι περισσότεροι από εμάς
δεν προσποιούμαστε ότι είμαστε
αρκετά έξυπνοι για να πάρουμε
την κάθε μεγάλη απόφαση μόνοι
μας. Και οι περισσότεροι από
εμάς που έχουν τα ονόματά μας
σε ταμπέλα στην πόρτα του γραφείου μας, γνωρίζουμε ότι είμαστε τόσο καλοί, όσο είναι ο λόγος
μας. Αλλά όχι ο Ντόναλντ Τραμπ.»
Καθ ‘όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τραμπ έχει αφήσει πίσω του ένα καλά τεκμηριωμένο
ρεκόρ πτώχευσης, χιλιάδες αγωγές, θυμωμένους μετόχους και
εργολάβους που αισθάνονται
εξαπατημένοι και απογοητευμένους πελάτες που αισθάνονται ότι
έχουν εξαπατηθεί. Ο Τραμπ λέει
ότι θέλει να διοικήσει τη χώρα
όπως την επιχείρησή του. Ο Θεός
να μας βοηθήσει.» Εν κατακλείδι:
O Τραμπ είναι μια επικίνδυνη,
απερίσκεπτη και ριζοσπαστική
επιλογή. Και δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε αυτή την
επιλογή».

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Μ

ετά το πράσινο φως που άναψε ο Τραμπ στη Τουρκία
για την επιχείρηση στη βόρεια-ανατολική Συρία ο αμερικανός
πρόεδρος επανήλθε με μία συμφωνία με την οποία ικανοποιούνται
πλήρως οι τουρκικοί όροι. Η από
13 σημεία συμφωνία προνοεί την
δημιουργία μίας ζώνης ασφάλειας
βάθους 32 χιλιομέτρων σε όλο το
μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων από τον Ευφράτη μέχρι τα σύνορα με το Ιράκ (440 χιλιόμετρα)
κάτω από τον έλεγχο της Τουρκίας.
Έτσι μετά την αιματηρή κατάληψη του ενός τετάρτου της περιοχής αυτής η Τουρκία παίρνει
και την υπόλοιπη χωρίς μάχη. Οι
δυνάμεις του κουρδικού YPG δεν
θα αποχωρήσουν απλά. Υποχρεώνονται να παραδώσουν (σε ποιους
άραγε;) το βαρύ οπλισμό τους και

Ο Τραμπ τα έδωσε όλα στην Τουρκία
να καταστρέψουν τα όποια οχυρωματικά τους έργα. Η κίνηση αυτή
του προέδρου Τραμπ είναι φυσική
και λογική προέκταση της στρατηγικού επιπέδου απόφασής του
για εγκατάλειψη της Συρίας και
απεμπλοκή των ΗΠΑ από τη Μέση
Ανατολή. Υπηρετεί ακόμα την προσπάθειά του να κρατήσει την Τουρκία ικανοποιημένη ώστε να απομακρυνθεί από τη ρωσική επιρροή.
Επιπρόσθετα με αυτή ο Τραμπ επιχειρεί να κερδίσει πόντους στο
εσωτερικό μέτωπο έναντι των Δημοκρατικών ενόψει της διαδικασίας
αποπομπής του και των προεδρικών
εκλογών. Πάντως, το Κογκρέσο θα
επιχειρήσει να ανατρέψει τη συμφωνία επιβάλλοντας νέες και πιο
αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία.
Από την πλευρά της Τουρκίας έχουμε μία σαφή νίκη αφού η ύψιστη








Από την πλευρά της
Τουρκίας έχουμε μία
σαφή νίκη αφού η ύψιστη στρατηγική είναι
να πετυχαίνεις τους
στόχους σου χωρίς
χρήση πολεμικών μέσων.
στρατηγική είναι να πετυχαίνεις
τους στόχους σου χωρίς χρήση πολεμικών μέσων. Η νίκη όμως αυτή
για να ολοκληρωθεί χρειάζεται να
γίνει μία ανάλογη συμφωνία με την
Μόσχα και τη Δαμασκό. Οι δυνάμεις
της τελευταίας με τη συνδρομή των
Ρώσων έχουν προωθηθεί τόσο στο
Μάμπιτς όσο και στο Κομπάνι και
το Καμισλί με τουρκική ανοχή. Άρα

ελέγχουν σημαντικό τμήμα της ζώνης που επιθυμεί να δημιουργήσει
η Τουρκία και για την οποία πήρε
τη συναίνεση των ΗΠΑ και των
Κούρδων. Δεν είναι τυχαίο που η
προσωρινή κατάπαυση του πυρός
λήγει τη μέρα που θα συναντηθούν
ο Πούτιν και ο Ερντογάν στο Σότσι.
Η Μόσχα επιμένει από την πλευρά
της πως προέχει η ακεραιότητα και
η ενότητα της Συρίας. Είναι ταυτόχρονα έτοιμη να συζητήσει τις
ανησυχίες ασφάλειας της Τουρκίας
τις οποίες κατανοεί. Η απάντηση
σε αυτό το θέμα για τη Μόσχα περιλαμβάνει την επαναφορά της
συμφωνίας των Αδάνων του 1998,
την ανάληψη της ευθύνης των τουρκοσυριακών συνόρων από το συριακό στρατό και την απομάκρυνση
των κουρδικών δυνάμεων από αυτά.
Αν οι ΗΠΑ είχαν το χαρτί των κυ-

ρώσεων στο χέρι τους η Ρωσία διαθέτει τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Συρίας καθώς και τις χερσαίες δυνάμεις του συριακού στρατού. Βέβαια όπως και οι ΗΠΑ ούτε
και η Ρωσία θα επιλέξει να αποξενωθεί από την Τουρκία. Αυτό θα
την ωθήσει σε ένα συμβιβασμό. Ο
πρόεδρος Ερντογάν έδειξε ήδη διάθεση να αποδεχθεί υπό όρους την
παρουσία των συριακών στρατευμάτων και των Ρώσων παρατηρητών στο Μάμπιτς. Αυτό νοουμένου
ότι διασφαλιστεί η αποχώρηση των
δυνάμεων του κουρδικού YPG. Η
συμφωνία Πενς –Ερντογάν διευκολύνει τα πράγματα. Εκείνο που
θα φανεί στις 22/10 στο Σότσι είναι
αν ανάλογες διευθετήσεις θα ισχύσουν για το Κομπάνι και το Καμισλί.
Σε κάθε περίπτωση μετά τις εξελίξεις
αυτές ο ρόλος της Τουρκίας στη

Συρία γίνεται εξαιρετικά σημαντικός. Αυτό αναγνώρισε και η γερμανίδα καγκελάριος κα Μέρκελ. Η
Τουρκία έχει σήμερα λόγο και ρόλο
για την επόμενη μέρα στη Συρία.
Η όποια πολιτική διευθέτηση θα
πρέπει να καλύπτει και τα δικά της
συμφέροντα και ανάγκες ασφάλειας.
Τελειώνω με τη γενικότερη επισήμανση πως η απόσυρση των ΗΠΑ
από τη Μέση Ανατολή μας εισάγει
σε μία νέα εποχή. Σε αυτή οι περιφερειακές δυνάμεις όπως η Ρωσία,
η Τουρκία και το Ιράν θα έχουν αυξημένο ρόλο και θα ανταγωνίζονται
για να καλύψουν το αμερικανικό
κενό.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.
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Ρωσία-ΗΠΑ και Τουρκία
αναζητούν συμβιβασμό
για την κρίση στη Συρία
Τίθενται νέες ισορροπίες και διαμορφώνονται ζώνες επιρροής
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Πιέζοντας την Άγκυρα και δίνοντας
οι ΗΠΑ τη συγκατάθεσή τους, με
βάση τη νέα αμερικανοτουρκική
συμφωνία, που ανακοινώθηκε την
προηγούμενη Πέμπτη, για μια νέα
τουρκική ζώνη ασφαλείας, η οποία
δεν απέχει πολύ από τα αρχικά σχέδια της τουρκικής κυβέρνησης, η
Ουάσιγκτον πλέον στρέφει την προσοχή της σε δύο στόχους: Στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους
και του ιρανικού παράγοντα στα
συριακά εδάφη. Γι’ αυτόν άλλωστε
τον λόγο, εξαιτίας της «ιρανικής
απειλής», στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, η αμερικανική αντιπροσωπεία, αμέσως μετά την Άγκυρα, έσπευσε στο Ισραήλ για να
θέσει επί τάπητος με την υπηρεσιακή
ισραηλινή κυβέρνηση τις νέες ισορροπίες και αναδυόμενες ζώνες επιρροής στη Συρία.
Στη Ρωσία, αναμένοντας τον
Τούρκο πρόεδρο, το Κρεμλίνο οραματίζεται τον διάλογο και ακόμη
την τελική συνεννόηση της Τουρκίας
με τη Δαμασκό, υποστηρίζοντας τις
συριακές δυνάμεις στην προσπάθειά
τους να ελέγξουν όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη επικράτεια και ζώνη
επιρροής, σε μια περίοδο που ξεκινά
το δύσκολο έργο της δημιουργίας
του νέου πολιτεύματος της χώρας.
Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν
βάλει σε δύσκολη θέση τον Ντόναλντ








Η Δαμασκός μπορεί
απροσδόκητα να λάβει
ένα «βασιλικό δώρο», την
αποκατάσταση του ελέγχου στις κουρδικές περιοχές και την απροσδόκητη συμφιλίωση με
ΗΠΑ και συμμάχους.
Τραμπ, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει
τον κίνδυνο της απομάκρυνσης από
την εξουσία εξαιτίας του σκανδάλου
της Ουκρανίας. Το Κογκρέσο και η
Βουλή των Αντιπροσώπων πιέζουν
τον Λευκό Οίκο για επιβολή αυστηρών κυρώσεων στην Άγκυρα. Τη
στιγμή, μάλιστα, που η πρόεδρος
της Βουλής των Αντιπροσώπων ανταλλάσσει σκληρά λόγια με τον πρόεδρο Τραμπ, Αμερικανοί βουλευτές
και δικαστές αναλαμβάνουν νέες
πρωτοβουλίες και παίρνουν αποφάσεις που έρχονται να πλήξουν τα
τουρκικά συμφέροντα σε διάφορα
μέτωπα. Ο κ. Τραμπ, αντιμέτωπος
με ασφυκτικές πιέσεις, υποχρεώνεται
να προχωρήσει σε περιορισμένης
εμβέλειας κυρώσεις και να στείλει
τους πιο στενούς συνεργάτες του
στην Τουρκία.
Σε ανάλυση του φιλοκυβερνητικού, συντηρητικού αμερικανικού

κέντρου μελετών «Heritage» αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ πρέπει, πρώτα
απ’ όλα, να υπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι ΗΠΑ έχουν περιορισμένα συμφέροντα, ικανότητες
και επιρροή στη συριακή σύρραξη.
Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε (τους
περιορισμένους πόρους) με σοφό
τρόπο». Στη συνέχεια, στην ανάλυσή
του το αμερικανικό κέντρο προσθέτει
τα εξής: «Καθώς ο συριακός εμφύλιος
πόλεμος ξεφεύγει από τον έλεγχο,
η τουρκική κυβέρνηση έχει κάποιες
δικαιολογημένες ανησυχίες για τα
ολοένα και πιο απροστάτευτα και
ανεξέλεγκτα σύνορά της με τη Συρία.
Η Τουρκία εισέρχεται σε εδάφη που
δεν ελέγχονται από το καθεστώς
Άσαντ ή τον ISIS. Αυτή η περιφέρεια
ελέγχεται από μια κουρδική ομάδα».
Στη συνέχεια το «Heritage» τονίζει:
«Εάν η Τουρκία κρατήσει το όριο
των 30 χιλιομέτρων που έθεσε για
την εισβολή, το κουρδικό κίνημα
θα εξακολουθήσει να ελέγχει σημαντικά εδάφη, τα οποία περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις όπου κρατείται το μεγαλύτερο μέρος των μαχητών του ISIS». Σύμφωνα, λοιπόν,
με την παραπάνω ανάλυση σε περίπτωση που η αμερικανική αντιπροσωπεία καταφέρει να ελέγξει
την τουρκική επιθετικότητα, οι ΗΠΑ
θα είναι σε θέση από τη μία να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με
τους Κούρδους και από την άλλη να

Με τη σχεδιαζόμενη νέα τουρκική ζώνη ασφαλείας στη Συρία, την αμερικανοτουρκική συμφωνία και την προσέγγιση
Κούρδων-Δαμασκού αλλάζουν οι ισορροπίες και ζώνες επιρροές στην Συρία. Η Ρωσία ξεχωρίζει ως πρωταγωνιστική
δύναμη της συριακής κρίσης.
εστιάσουν στον απώτερο στόχο τους
στη Συρία, την καταπολέμηση του
Ισλαμικού Κράτους και του Ιράν. Ας
σημειωθεί ότι σε προηγούμενη ανάλυση του, το «Heritage» είχε αφήσει
να εννοηθεί ότι σε περίπτωση που
η τουρκική πλευρά αθετήσει τις
υποσχέσεις της, η Ουάσιγκτον δεν
θα έχει άλλη επιλογή παρά να πλήξει
τα ζωτικά τουρκικά συμφέροντα.
Πρόκειται για μια απειλή που επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες
ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νέα εξίσωση
Για τον Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν,
η νέα «εξίσωση» στη Συρία έχει ξεκαθαρίσει προ πολλού: Η Τουρκία
αποκτά τη δική της ζώνη κατοχής,
η οποία θα αποτελέσει στο μέλλον
ασπίδα προστασίας για την ίδια. Οι
Κούρδοι παραμένουν στο προσκήνιο
των εξελίξεων με τη δική τους ξεχωριστή, συρρικνωμένη περιοχή
και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να καταπολεμούν το Ισλαμικό Κράτος και το
Ιράν. Το παραπάνω αμερικανικό
σχέδιο δρομολογείται τη στιγμή που
το Κρεμλίνο εστιάζει στα δικά του

σχέδια στη Συρία, στην ανάλυση
και κατανόηση των οποίων συμβάλλουν νέα δημοσιεύματα της ρωσικής εφημερίδας «Κόμερσαντ», με
πληροφορίες από τους κύκλους της
ρωσικής πολιτικής ηγεσίας. «Ο αυξανόμενος κίνδυνος για μια άμεση
στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα
στην Τουρκία και τη Συρία έχει αιφνιδιάσει την ηγεσία του ΝΑΤΟ, καθώς
η Τουρκία είναι μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, και το άρθρο
5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ προβλέπει
την παροχή βοήθειας στον σύμμαχο,
ο οποίος δέχεται επίθεση. «Φανταστείτε τι θα συμβεί αν η Συρία ή οι
σύμμαχοί της αντιδράσουν και επιτεθούν στην Τουρκία. Αυτό αποτελεί
απειλή για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ»,
δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου Ζαν
Ασσέλμπορν», επισημαίνει το ρωσικό
μέσο. Στη συνέχεια, η ρωσική εφημερίδα τονίζει: «Παραδόξως επεμβαίνουμε για να γλυτώσουμε το ΝΑΤΟ από ένα υποθετικό σενάριοεφιάλτη. Η Μόσχα επιχειρεί να διαμεσολαβήσει μεταξύ των συγκρουόμενων πλευρών. Πλέον, ο μόνος εγ-

γυητής της μελλοντικής συμφωνίας,
δεδομένης της πραγματικής κατάστασης επί τόπου, δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ο ρωσικός στρατός.
Με τη διαμεσολάβηση της Ρωσίας,
τα εμπλεκόμενα μέρη θα προτιμήσουν να συμφωνήσουν για τη διαίρεση των ζωνών ελέγχου στη βόρεια
Συρία».
Η «Κόμερσαντ» προϊδεάζει για
το τελικό σχέδιο του Κρεμλίνου λέγοντας πως η Άγκυρα και η Δαμασκός μπορούν τελικά να συμφωνήσουν σε μια συμφωνία που θα επιτρέψει στην Άγκυρα να εφαρμόσει
σε ποικίλους βαθμούς το σχέδιό της
για δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης
στα σύνορα με τη Συρία, διαμελίζοντας σε δύο τμήματα το Κουρδιστάν της Συρίας –σε ένα τουρκικό
και σε ένα συριακό. Τονίζει δε ότι
η Δαμασκός μπορεί απροσδόκητα
να λάβει ένα «βασιλικό δώρο» που
οι συριακές αρχές δεν θα μπορούσαν
να έχουν ονειρευτεί μέχρι πρόσφατα:
την αποκατάσταση του ελέγχου στις
κουρδικές περιοχές και την απροσδόκητη συμφιλίωση με τις ΗΠΑ και
τους συμμάχους της.

Η Άγκυρα βρίσκεται κοντά στον διαμελισμό του Ροζάβα
Πύρρειος νίκη οι επιτυχίες της Τουρκίας στη βορειανατολική Συρία, με τον Ταγίπ Ερντογάν να αντιμετωπίζει προκλήσεις
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η νέα αμερικανοτουρκική συμφωνία,
η οποία ανακοινώθηκε το βράδυ
της Πέμπτης και προβλέπει τη διακοπή της τουρκικής εισβολής στη
βορειοανατολική Συρία για 120 ώρες,
έτσι ώστε οι Κούρδοι μαχητές να
αποσυρθούν από μια ζώνη ασφαλείας με βάθος περίπου 30 χιλιομέτρων, ικανοποιεί μερικώς τις εμπλεκόμενες πλευρές, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» από την τουρκική
πρωτεύουσα. Η αμερικανική ηγεσία,
η οποία δέχεται μετωπική επίθεση
στην Ουάσιγκτον τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από το ίδιο το
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με τη νέα
συμφωνία είναι σε θέση να προβάλει
κάποια επιχειρήματα για τις τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
Η Τουρκία εξασφαλίζει μια ζώνη
ασφαλείας, η οποία ανταποκρίνεται
μερικώς στα αρχικά σχέδια που δημιούργησε το επιτελείο του τουρκικού στρατού. Και οι Κούρδοι εξασφαλίζουν περιθώρια «ανάσας» και
στρέφουν τα βλέμματα τους στις
νέες κινήσεις της Μόσχας και της
Δαμασκού.
Λίγο μετά τη νέα συμφωνία, σε
μια στιγμή που ο πρόεδρος της Τουρκίας ετοιμάζεται για το ταξίδι του
στη Ρωσία, όπου θα διαπραγματευτεί
με τον ρωσικό παράγοντα την ακτίνα
της νέας τουρκικής ζώνης ασφαλείας
και την είσοδο των συριακών δυ-








Οι Κούρδοι ετοιμάζονται
να «επιστρέψουν» στη
Δαμασκό, με τη Μόσχα
να εγγυάται την κατοχύρωση των συνταγματικών δικαιωμάτων και
ελευθεριών των Κούρδων
στο άμεσο μέλλον.
νάμεων σε σημεία που συμπεριλαμβανόντουσαν στο αρχικό σχέδιο
της Τουρκίας, έμπειροι αναλυτές
προειδοποιούν η νέα πρόοδος της
Τουρκίας στη συριακή κρίση δεν
είναι τίποτα άλλο παρά μια «πύρρεια
νίκη». Η Τουρκία κατορθώνει να
διαμελίσει την ντε φάκτο επικράτεια
των Κούρδων στη Συρία, το Ροζάβα,
παρέχοντας ουσιαστικά σημαντικά
ανταλλάγματα στους «συνομιλητές»
της στην κρίση της Συρίας.

Ο στόχος του Ερντογάν
Στο πλευρό της κυβέρνησης Ερντογάν βρίσκονται κεμαλιστικοί και
εθνικιστικοί κύκλοι που έχουν επιστρέψει σε σημεία-κλειδιά του τουρκικού πολιτικού και στρατιωτικού
μηχανισμού μετά το αποτυχημένο
πραξικόπημα του 2016. Μαζί με τη
συντηρητική και εθνικιστική βάση
της κυβέρνησης, οι συγκεκριμένοι

Στόχος της Άγκυρας είναι το τέλος της κουρδικής αυτονομίας στη Συρία, προτού το όραμα της αυτονόμησης εμφανιστεί στα εδάφη των γειτονικών χωρών.
κύκλοι προσεγγίζουν το κουρδικό
ζήτημα και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μέσα από την οπτική
γωνία του τουρκικού εθνικισμού.
Επιμένοντας στη σημασία της διατήρησης του ενιαίου χαρακτήρα
του τουρκικού κράτους, αυτοί οι κύκλοι προσεγγίζουν με εχθρικές διαθέσεις κάθε είδους διεκδίκηση και
αγώνα εθνικών και θρησκευτικών
ομάδων της περιοχής, τις οποίες ανταγωνίζεται το τουρκικό κράτος.
Λίγο πριν από τη νέα τουρκική εισβολή, άρθρο του τουρκικού κέντρου
ερευνών «Ankasam» σημείωνε: «Τα
έθνη κράτη που δημιουργήθηκαν

το 1916 βιώνουν μια μεγάλη κρίση.
Η μεγαλύτερη μειονότητα της Μέσης
Ανατολής, οι Κούρδοι ξεκίνησαν
την αναζήτησή τους για πολιτική
(συνταγματική) σκέπη. Οι ηγεμονικές
δυνάμεις που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις ενεργειακές πηγές της περιοχής, χρησιμοποιούν τους Κούρδους». Η τουρκική
ανάγνωση επικεντρώνεται στην
ανάδυση του κουρδικού κράτους
στα συριακά εδάφη ως ένας παράγοντας-δημιουργός μιας εναλλακτικής δομής, μετά το ξέσπασμα του
εμφυλίου το 2011.
Στο επίκεντρο της προαναφερό-

μενης προσπάθειας βρίσκεται το
όραμα του φυλακισμένου ηγέτη του
κουρδικού κινήματος, Αμπντουλάχ
Οτζαλάν, το σχέδιο της δημοκρατικής ομοσπονδίας. Σύμφωνα με αυτό
το σχέδιο, οι Κούρδοι θα αποκτήσουν
αυτόνομο καθεστώς σε Ιράν, Ιράκ,
Συρία και Τουρκία και στη συνέχεια
θα προχωρήσουν σε ένα είδος κουρδικής συνομοσπονδίας. Για την Τουρκία αυτό το σχέδιο είναι επικίνδυνο
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να γίνει αποδεκτό. Γι’ αυτόν τον
λόγο, η Τουρκία εισέβαλε στο Αλ
Μπαμπ και στο Αφρίν. Και λίγο μετά
από τη δημοσίευση της ανάλυσης
του «Ankasam», η Τουρκία προχωρά
σε τρίτη εισβολή στη Συρία, στο βορειοανατολικό κομμάτι της χώρας,
η οποία για οκτώ συνεχόμενα χρόνια
βιώνει τον εφιάλτη μιας εμφύλιας
σύρραξης. Όπως επισημαίνει και ο
ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο
στόχος της Άγκυρας είναι ένας και
μοναδικός: Το τέλος της κουρδικής
αυτονομίας στη Συρία, προτού το
όραμα της αυτονόμησης εμφανιστεί
στα εδάφη των γειτονικών χωρών.

Το βαρύ αντίτιμο
«Η Τουρκία κατάφερε να πλήξει
το πολιτικό όραμα των Κούρδων και
να τερματίσει τη συνεργασία τους
με τις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτικό, διπλωματικό και
στρατιωτικό κέρδος». Αυτό επισημαίνει ο αναλυτής Aaron Stein, ο

οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις
στη Συρία για λογαριασμό κορυφαίων δυτικών κέντρων μελετών. Ο έμπειρος αναλυτής επιμένει ότι το βασικό κέρδος της Άγκυρας στη νέα
φάση του πολέμου στη Συρία αποτελεί μονάχα τη μία όψη του νομίσματος. Στην άλλη όψη ξεχωρίζουν
τα ισχυρά πλήγματα που δέχεται η
Άγκυρα σε πολλά επίπεδα.
Ακριβώς την ίδια άποψη προβάλλει και ο Κερίμ Χας, ένας από τους
λιγοστούς Τούρκους αναλυτές που
παρακολουθούν πολυδιάστατα τη
σύγχρονη ρωσική πραγματικότητα
και τις κινήσεις της Μόσχας στην
ευρύτερη περιοχή. «Η Άγκυρα υποχρεώνεται να αποδεχθεί την υλοποίηση των προνοιών της Συνθήκης
των Αδάνων, να συμβάλει στην ενίσχυση του καθεστώτος της Συρίας,
την αναγνώριση του Άσαντ και να
συμφιλιωθεί με την ιδέα της διαιώνισης της παρουσίας της Ρωσίας
στα νότια σύνορά της». Άλλοι αναλυτές τονίζουν ότι από την προηγούμενη Κυριακή, δηλαδή τη στιγμή που ο ρωσικός παράγοντας κατάφερε να «κλειδώσει» τη νέα συμφωνία της Δαμασκού με τους Κούρδους, με βάση την οποία οι συριακές
δυνάμεις ξεκίνησαν να αναπτύσσονται σε περιοχές από τις οποίες
απείχαν τα τελευταία έξι χρόνια, η
Τουρκία του κ. Ερντογάν ξεκίνησαν
να μετρά απώλειες και «ζημιές» σε
πολλά μέτωπα.
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Από τον Ενιαίο Αμυντικό Χώρο στο νέο Δόγμα
Το «Ατσάλινο Βέλος» της Ε.Φ. επανέφερε την αμυντική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας σε συνθήκες «Νικηφόρου-Τοξότης»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η παρουσία τριών μαχητικών F-16
της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, σε άσκηση της Εθνικής Φρουράς από τη μια τόνωσε το αίσθημα
ασφάλειας και από την άλλη έστειλε
το μήνυμα πως η παραπαίουσα, τα
τελευταία χρόνια, στρατιωτική συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας μπορεί
να αποκτήσει προοπτικές. Η επιστροφή της συνεργασίας των δυο
χωρών, σε συνθήκες «ΝικηφόρουΤοξότης», ουσιαστικά αποκαλύπτει
το νέο πλαίσιο που έχουν επεξεργαστεί τα επιτελεία σε Αθήνα και
Λευκωσία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο
όπου το κλίμα έντασης, στην περιοχή κτυπά κόκκινο με ευθύνη
της Τουρκίας.
Το νέο «Δόγμα», όπως λέγεται
σε στρατιωτικούς κύκλους, απέχει
του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου (ΔΕΑΧ) και σε καμία
περίπτωση η παρουσία ελληνικών
πολεμικών αεροσκαφών, επί κυπριακού εδάφους για σκοπούς
ασκήσεων, μπορεί να παραλληλιστεί με τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς των επιτελείων, πριν από
19 χρόνια. Όπως ενδεικτικά τονίζεται, το δόγμα που εξήγγειλαν οι
Κληρίδης και Παπανδρέου, στα μέσα της δεκαετία του ’90, έκλεισε
τον κύκλο του και ότι αυτό εξυπηρετούσε, τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, με την ακύρωση έλευσης
των S-300 και τη μετέπειτα φθίνουσα πορεία του. Έκτοτε η συ-








ουσιαστικά ήταν η διάδοχος κατάσταση του ΔΕΑΧ.

εξοικείωνε τα πληρώματα των αεροσκαφών με το επιχειρησιακό περιβάλλον. Η «Νικηφόρος» του 2000
ήταν και η τελευταία που έκαναν
την εμφάνισή τους πολεμικά αεροσκάφη από την Ελλάδα στο πεδίο
βολής του Καλού Χωριού, χώρου
διεξαγωγής της τελικής φάσης της
«Νικηφόρου». Η πρώτη επανεμφάνιση πολεμικών αεροπορικών μέσων
της Ελλάδας, πάνω από την Κύπρο
για σκοπούς ασκήσεων δεν ήταν τα
τρία F-16 αλλά τέσσερα επιθετικά
ελικόπτερα Apache και δύο μεταφορικά Chinook του 4ου Τάγματος
Ελικοπτέρων του Στρατού Ξηράς,
που πήραν μέρος σε άσκηση στο
Καλό Χωριό τον Οκτώβριο του 2018.
Από επιχειρησιακής απόψεως, στην
παρουσία των 6 ελληνικών ελικοπτέρων επιδίδεται ιδιαίτερη προσοχή, απ’ ό,τι στην παρουσία των
ελληνικών μαχητικών, την περασμένη Πέμπτη ένεκα του μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας, κατά τους
στρατιωτικούς αναλυτές, στο κομμάτι εκτέλεσης της αποστολής.

Το «Ατσάλινο Βέλος»

Στην ουσία

Από τα ουσιαστικά κομμάτια της
συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας, σε
συνθήκες ΔΕΑΧ, ήταν η ετήσια συνεργασία εναέριων μέσων με επίγεια
τμήματα, στο πλαίσιο της άσκησης
«Νικηφόρος» της Ε.Φ. και «Τοξότης»
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Παρουσία που αφενός κατέρριπτε
τον μύθο της χιλιομετρικής απόστασης των δύο χωρών και αφετέρου

Τη βασική φιλοσοφία των σχέσεων των δύο χωρών, στο σημερινό
περιβάλλον της ανατολικής Μεσογείου, περιέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νικόλας
Παναγιωτόπουλος, μετά την επιχείρηση καθόδου των τριών F-16 στην
Κύπρο, την περασμένη Πέμπτη. Μέσω tweeter ο ΥΠΕΘΑ τόνισε: «Όπως
είχα πει, τα ελληνικά μαχητικά αε-

Τόσο στην Αθήνα όσο
και στη Λευκωσία
η παρουσία των τριών
ελληνικών F-16, αποδίδεται σε λόγους ουσίας
και όχι εντυπωσιασμού.
νεργασία των δύο χωρών περιορίσθηκε σε επιτελικό επίπεδο και
στην απουσία του πρακτικού κομματιού, με κοινές συνέργειες μέσων
και ανθρώπινου δυναμικού, των
ελληνικών και κυπριακών στρατιωτικών δυνάμεων. Μια πρακτική
που φαίνεται να διαφοροποιείται,
εν μέρει, το τελευταίο διάστημα
και όπως λέγεται από στρατιωτικούς
αναλυτές, δεν είναι άσχετη με την
έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας στα ενεργειακά.

Ο άξονας συνεργασίας
Η αδυναμία της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντιταχθεί στις τουρκικές επιβουλές, στο κεφαλαιώδες
ζήτημα αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων, εμφανίζεται
ως ο βασικός λόγος ανάγκης που
οδήγησε στη σύναψη συμμαχιών,
πέραν των παραδοσιακών με την
Ελλάδα. Οι αντικειμενικές δυσκολίες
που αντιμετώπιζε η Ελλάδα και στο
στρατιωτικό τομέα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οδήγησαν σε
εμπλουτισμό των τοπικών συμμα-

Εν μέσω έντονων προκλήσεων, στην περιοχή, η συνεργασία της Κύπρου με

την Ελλάδα αλλά και με τρίτες χώρες, στον αμυντικό τομέα θα ενταθούν. Ειδικά
για τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις η συμμετοχή τους, σε δραστηριότητες
της Ε.Φ. θα συνεχισθούν, επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές στη Λευκωσία.
χιών με προέκταση και στον στρατιωτικό τομέα. Με εξαίρεση την
περίπτωση της Ελλάδας, όπου το
υπόβαθρο ήταν διαφορετικό η Λευκωσία, κυρίως τα τελευταία έξι χρόνια, προχώρησε στη σύσφιξη των
στρατιωτικών της σχέσεων με Ισραήλ, Αίγυπτο αλλά και Γαλλία.
Στην περίπτωση της Ελλάδας από
την πρώτη θητεία της κυβέρνησης
Αναστασιάδη, η δημόσια σύσφιξη
του άξονα Αθηνών-Λευκωσίας εκφράσθηκε και μέσω του Διακυβερνητικού Συμβουλίου Άμυνας που

ροσκάφη τα θέλουμε στις ασκήσεις
και όχι στις παρελάσεις». Αναφορά
που αποτελούσε απάντηση στις
όποιες επικρίσεις ακολούθησαν της
μη καθόδου, F-16 στην Κύπρο για
την Ημέρα της Ανεξαρτησίας. Οι
απόψεις του ΥΠΕΘΑ κινούνται στην
ίδια κατεύθυνση, με το Υπουργείο
Άμυνας στη Λευκωσία. Ο Σάββας
Αγγελίδης ανέδειξε τα επιχειρησιακά
οφέλη από την κοινή δραστηριότητα
ελληνικών και κυπριακών στρατιωτικών μέσων, απορρίπτοντας τη λογική του εντυπωσιασμού ή αντίδρασης στις τουρκικές προκλήσεις προκειμένου να εκτονωθεί η όποια προσπάθεια στρατικοποίησης των ενεργειακών στην ΑΟΖ. «Διατηρούμε τέτοια στρατιωτική συνεργασία με
πολλές χώρες και κατά καιρούς βλέπουμε κοινές ασκήσεις, πόσο μάλλον
με την Ελλάδα». Κάτι που αποδεικνύεται και από τις συνθήκες καθόδου των ελληνικών μαχητικών
στην Κύπρο. Τα F-16 όπως έγινε
γνωστό μετά την επιστροφή στη
βάση τους, δεν αντιμετώπισαν κανένα εμπόδιο από πλευράς Τουρκίας,
όπως είχε συμβεί και με την κάθοδο
των έξι ελληνικών ελικοπτέρων πριν
από έναν χρόνο. Τα πολεμικά μέσα
της Ελλάδας έφθασαν στην Κύπρο
χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τουρκικά ραντάρ, όπως λένε στρατιωτικές
πηγές στην Ελλάδα. Μια εξέλιξη που
ίσως έχει τη μεγαλύτερη επιχειρησιακή αξία στις κοινές στρατιωτικές
δραστηριότητες Κύπρου – Ελλάδας,
επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων στις «προεδρικές»
Η νέα αντιπαράθεση του Μουσταφά Ακιντζί με Άγκυρα - τ/κ Δεξιά εντάσσεται στην αρχική φάση της «προεκλογικής» περιόδου
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ
Σε συνθήκες πολιτικού αναβρασμού
και πόλωσης ξεκινά η «προεκλογική»
περίοδος στα Κατεχόμενα για τις
«προεδρικές» του 2020. Οι δηλώσεις
του Μουσταφά Ακιντζί σχετικά με
την τρίτη εισβολή της Τουρκίας στη
Σύρια έχουν προκαλέσει μεγάλη
αναστάτωση τόσο στο εσωτερικό
της τουρκοκυπριακής κοινότητας
όσο και στις σχέσεις Άγκυρας-Κατεχομένων. Η νέα στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας έχει μετατραπεί σε ένα είδους «πολιτικό εργαλείο»,
το οποίο χρησιμοποιούν οι αντίπαλες
τ/κ πολιτικές παρατάξεις για να εξασφαλίσουν συσπείρωση στην «εκλογική» βάση τους, τη στιγμή που ξεκινά η «προεκλογική» περίοδος. Η
παράταξη της λύσης και της επανένωσης αναμετριέται με τους υποστηρικτές της Άγκυρας και των περίφημων εναλλακτικών λύσεων στο
Κυπριακό (οι υποστηρικτές αυτών
των προτάσεων παρέχουν κάλυψη
στον μιλιταρισμό και εθνικισμό της
Άγκυρας σε διάφορα μέτωπα).

Η Δεξιά ψάχνει υποψήφιο
Παρά την υποστήριξη της Άγκυρας και την ανάδειξη του μεγαλύτερου κόμματος της τ/κ Δεξιάς στην
εξουσία, τα κόμματα της εθνικιστικής
παράταξης αντιμετωπίζουν σοβαρές
προκλήσεις. Στο Κόμμα Εθνικής
Ενότητας (ΚΕΕ) διάφορες ομάδες
διαγκωνίζονται για τον έλεγχο της
παράταξης και την προβολή των δι-

κών τους υποψηφίων στις «προεδρικές». Το μικρότερο κόμμα της «κυβέρνησης» συμμαχίας, το Κόμμα
του Λαού (ΚΛ), το οποίο το τελευταίο
διάστημα εκπέμπει σημάδια διάλυσης, αναμένει την τελική απόφαση
του ΚΕΕ για τις «προεδρικές». Ο ηγέτης του, Κουντρέτ Όζερσαϊ, προειδοποιεί ότι από την τελική απόφαση
του ΚΕΕ θα εξαρτηθεί το μέλλον της
«κυβέρνησης». Επίσης, ο ίδιος πλέον
ξεκινά δημόσια διαβούλευση για τη
μετάβαση της «ΤΔΒΚ» σε προεδρικό
σύστημα. Στο Δημοκρατικό Κόμμα
(ΔΚ) οι λεπτές ισορροπίες και οι εξελίξεις της επόμενης περιόδου εξαρτώνται από την τελική απόφαση
του τέως ηγέτη, Σερντάρ Ντενκτάς
για τις «προεδρικές» και τη διαδικασία της ανάδειξης του νέου προέδρου του κόμματος. Ο κ. Ντενκτάς
επιδιώκει την υποψηφιότητά του
στις «προεδρικές». Ωστόσο, αυτό
το εγχείρημα σκοντάφτει πάνω σε
σημαντικά εμπόδια, όπως λ.χ. το
«βέτο» της Άγκυρας.
Η ηγεσία του Κόμματος Αναγέννησης (ΚΑ) για τις «προεδρικές»
εστιάζει σε δύο σενάρια για τις «προεδρικές»: Υποψηφιότητα του ηγέτη
του κόμματος, Ερχάν Αρίκλι ή υποστήριξη της υποψηφιότητας του κ.
Ντενκτάς. Όλες αυτές οι εξελίξεις
συμβαίνουν σε μια στιγμή που από
τους κόλπους του ΚΕΕ διαρρέουν
πληροφορίες και σφυγμομετρήσεις
που θέλουν το μεγαλύτερο κόμμα
της τ/κ Δεξιάς να εξετάζει το ενδεχόμενο της υποψηφιότητας στις

Έμπειροι Τ/κ αναλυτές τονίζουν ότι οι αντιμαχόμενες παρατάξεις του ΚΕΕ και
τα υπόλοιπα κόμματα της τ/κ Δεξιάς επιχειρούν να επωφεληθούν από την αντιπαράθεση του κ. Ακιντζί με την Άγκυρα και το κύμα εθνικισμού που μεγεθύνεται σε Τουρκία και Κατεχόμενα.
«προεδρικές» τεσσάρων υψηλόβαθμων στελεχών: Ο «πρωθυπουργός»,
Ερσίν Τατάρ, ο αντιπρόεδρος της
«Βουλής», Ζορλού Τορέ, ο οποίος
ξεχωρίζει με το υπερεθνικιστικό
προφίλ του, ο Ογουζχάν Χασίπογλου,
ο οποίος έχει εμπειρία στο Κυπριακό
και στις διαπραγματεύσεις και ο
πρώην «υπουργός Εξωτερικών»,
Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.
Έμπειροι Τ/κ αναλυτές τονίζουν
ότι οι αντιμαχόμενες παρατάξεις
του ΚΕΕ και τα υπόλοιπα κόμματα
της τ/κ Δεξιάς επιχειρούν να επωφεληθούν από την αντιπαράθεση
του κ. Ακιντζί με την Άγκυρα και το
κύμα εθνικισμού που μεγεθύνεται

σε Τουρκία και Κατεχόμενα, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της υποστήριξης της τουρκικής πλευράς
στις επικείμενες «προεδρικές». Με
βάση αυτήν την υποστήριξη, στην
τριμερή και πενταμερή διάσκεψη
και στην επόμενη περίοδο του Κυπριακού, η τ/κ Δεξιά εμφανίζεται
πρόθυμη για να υποστηρίξει τις
εναλλακτικές φόρμουλες στο Κυπριακό, στο πλευρό της Άγκυρας.

Ακιντζί Vs Έρχιουρμαν
Οι Τ/κ αναλυτές, που παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στο
τ/κ πολιτικό σκηνικό και στον άξονα
Άγκυρας-τ/κ κοινότητας, εστιάζουν

και σε ένα άλλο σημαντικό σημείο.
Τονίζουν ότι η νέα αντιπαράθεση
του κ. Ακιντζί με το κοινό μέτωπο
Άγκυρας-τ/κ Δεξιάς εντάσσεται στο
πλαίσιο της αρχικής φάσης της «προεκλογικής» περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, κατά την έναρξης της «προεκλογικής» περιόδου και λίγο πριν
από τις πιθανές διασκέψεις στο Κυπριακό, Άγκυρα και τ/κ Δεξιά ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει οπισθοχώρηση της τουρκικής
πλευράς από τις γνωστές θέσεις, οι
οποίες έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια της ε/κ κοινότητας. Παράλληλα, Άγκυρα και τ/κ Δεξιά εστιάζουν
σε μια «ισχυρή υποψηφιότητα» στις
«προεδρικές», η οποία στη νέα περίοδο, σε μια στιγμή που θα ξεκινήσει
έντονη διπλωματική δραστηριότητα
στο Κυπριακό για την επίλυση του
προβλήματος στη βάση των εναλλακτικών σεναρίων, θα μπορεί να
συνεργαστεί με την τουρκική διπλωματία, δίχως σοβαρά προβλήματα και επιπλοκές.
Σύμφωνα με Τ/κ αναλυτές αυτήν
τη στιγμή, ο κ. Ακιντζί θεωρεί ότι η
πιθανή υποψηφιότητα του ηγέτη
της τ/κ κεντροαριστεράς, Τουφάν
Έρχιουρμαν, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον ίδιο. Σε περίπτωση που η τ/κ Δεξιά καταφέρει
να ξεπεράσει τα προβλήματά της
και να καταλήξει σε μια ισχυρή υποψηφιότητα, ο κ. Έρχιουρμαν θα
μπορούσε να αποκλείσει τον κ. Ακιντζί στον πρώτο γύρο των «προεδρικών». Για να προλάβει μια τέτοιου

είδους εξέλιξη, ο κ. Ακιντζί πλέον
«επιστρέφει στις ρίζες του», και στέλνει ηχηρά μηνύματα, στηριζόμενος
στη σοσιαλδημοκρατική κοσμοθεωρία και πολιτική γραμμή του. Την
προηγούμενη εβδομάδα, οι επιθέσεις
της Άγκυρας στο πρόσωπο του κ.
Ακιντζί λειτούργησαν ενισχυτικά
για τον Τ/κ ηγέτη. Τη στιγμή που η
τ/κ Κεντροαριστερά επέλεξε τη σιωπή, μεγάλες μερίδες της τ/κ Αριστεράς στάθηκαν στο πλευρό του Μ.
Ακιντζί με το σκεπτικό ότι «η Άγκυρα
δεν ανέχεται καμία αυτόνομη κίνηση
της τ/κ πλευράς».
Χαρακτηριστική υπήρξε η τοποθέτηση της κεντρώας «Κίμπρις», ο
διευθυντής της οποίας, μέσω άρθρου
γνώμης εξέφρασε την αντίθεσή του
με τις επιθέσεις κατά του κ. Ακιντζί.
«Πόσες φορές θα μας υπενθυμίσουν
το άτομο που βρίσκεται στην κορυφή
της πολιτικής εξουσίας και τα νεογνά
της Τουρκίας ότι ‘‘μας έχουν γλυτώσει’’ και ότι ‘‘μας θρέφουν’’», αναρωτιέται ο Αλί Μπατουράι, ο οποίος
προσθέτει τα εξής: «Τι αναμένεται;
Να σας πούμε, καλύτερα να μη μας
απελευθερώνατε και να μη βλέπαμε
αυτές τις ημέρες; Τι είδους φιλία,
συγγένεια και αδελφοσύνη είναι αυτή; Κάποιος βρίζει το άτομο που
αγαπά όποτε το επιθυμεί; Του υπενθυμίζει για εκατομμύρια φορές την
καλοσύνη που του έκανε; Έχουν
φτάσει στο σημείο να ισχυρίζονται
ότι το οξυγόνο που αναπνέουμε το
οφείλουμε στους ίδιους. Ως εδώ και
μη παρέκει!».
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Πενταμερή
με ενισχυμένη
συναντίληψη
ο νέος στόχος

Η ερμηνεία
της πολιτικής
ισότητας
Σε αυτό το πλαίσιο τίθενται ερω-

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τέλη Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τριμερής διάσκεψη μεταξύ
των δύο ηγετών και του γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών, ενώ τον Δεκέμβριο αναμένεται να συγκληθεί η
πενταμερής διάσκεψη για την οποία
γίνονται ήδη βολιδοσκοπήσεις
προς τα εμπλεκόμενα μέρη για την
ακριβή ημερομηνία και τον τόπο.
Το κύριο ερώτημα είναι κατά πόσο
η πενταμερής θα πραγματοποιηθεί
με ανοικτή ατζέντα, όπως άλλωστε
θέλει η Τουρκία, ή αν θα συνομολογηθούν, όπως ήταν η αρχική
σκέψη, οι όροι αναφοράς κατά την
τριμερή διάσκεψη. Τα μέχρι στιγμής
δεδομένα δείχνουν πως στην τριμερή θα υπάρξει μία «ενισχυμένη»
συναντίληψη, με το σενάριο της
συνομολόγησης όρων αναφοράς
να απομακρύνεται.

Οι ισχυρισμοί Τουρκίας
Όπως έχει αναφέρει και στο παρελθόν η «Κ» η Τουρκία δεν ευνοεί
τη συνομολόγηση των όρων αναφοράς από την τριμερή διάσκεψη
και επιδιώκει πενταμερή διάσκεψη
με ανοικτή ατζέντα, ούτως ώστε
να θέσει εκεί και άλλες μορφές λύσης. Η Τουρκία, πάντως, επικαλείται
το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και συγκεκριμένα το σημείο
που αναφέρεται πως οι όροι αναφοράς θα συμφωνηθούν μετά από

διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη. Υπάρχει, βεβαίως, και ένα
άλλο ζήτημα καθαρά πρακτικό και
αφορά το γεγονός ότι εντός των
τριών αξόνων που έχουν συμφωνήσει οι δύο ηγέτες μπαίνει και το
Πλαίσιο Γκουτιέρες, το οποίο κάνει
αναφορά στις εγγυήσεις. Η Άγκυρα
ισχυρίζεται προς τα Ηνωμένα Έθνη
πως για ένα ζήτημα όπως είναι οι
εγγυήσεις την οποία αφορούν, δεν
γίνεται να αποφασίσουν εκ των
προτέρων οι δύο ηγέτες στη θέση
της. Θέση που θεωρείται από τη
δική μας πλευρά ως πρόσχημα ούτως ώστε να μπουν κι άλλες μορφές
λύσης στο τραπέζι. Αυτό το ζήτημα
βεβαίως φαίνεται να προβληματίζει
πλέον τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς ο
γ.γ. Αντόνιο Γκουτιέρες δεν είναι
διατεθειμένος να κάνει «μία τρύπα
στο νερό», συμφωνώντας μεν με
τους δύο ηγέτες στην τριμερή και
καταλήγοντας τελικώς σε προδιαγεγραμμένο ναυάγιο σε μία πενταμερή διάσκεψη.

Οι όροι και η Αθήνα
Το ερώτημα είναι κατά πόσο
χωρίς διασφαλισμένους τους όρους
αναφοράς από την τριμερή, μπορεί
να αποφευχθεί το ισχυρό ενδεχόμενο να οδηγηθούν τα εμπλεκόμενα μέρη σε μία πενταμερή, όπου
η Τουρκία θα θέσει στο τραπέζι
και άλλα μοντέλα λύσης, όπως η
λύση δύο κρατών και η συνομο-

ΚΥΠΕ

Αντί των όρων αναφοράς μιας τριμερούς,
μια άτυπη διάσκεψη τον Δεκέμβριο

Η ε/κ πλευρά δεν θα βάλει ως προϋπόθεση για την πενταμερή τη συνομολόγηση των όρων αναφοράς στην τρι-

τήματα για το πού θα κινείται το
ζήτημα της συναντίληψης και
πώς θα συνομολογηθούν οι όροι
αναφοράς. Υπενθυμίζεται πως
διπλωματικοί κύκλοι εξηγούσαν
πως ένας από τους λόγους της
αδυναμίας συνομολόγησης όρων
αναφοράς κατά την επίσκεψη
Λουτ ήταν το σύνδρομο του χριστουγεννιάτικου δέντρου που
κυρίευσε τις πλευρές φορτώνοντας το δέντρο με πολλά στολίδια.
Αυτό βεβαίως που προβληματίζει
ιδιαίτερα τη Λευκωσία είναι η ερμηνεία που δίνει η τ/κ πλευρά
στην πολιτική ισότητα. Η ανησυχία που εκφράζουν διπλωματικές
πηγές είναι ο κίνδυνος η δική μας
πλευρά να μην έχει τίποτα να δώσει την ώρα της διαπραγμάτευσης, όταν θα συζητείται δηλαδή,
η ασφάλεια, το εδαφικό και το
περιουσιακό, καθώς θα έχουν
δοθεί όσα ζητάει η τ/κ πλευρά
για την πολιτική ισότητα στους
όρους αναφοράς.

μερή, αλλά θα επιδιωχθεί τουλάχιστον μία «ενισχυμένη» συναντίληψη.
σπονδία. Ένα τέτοιο σενάριο άλλωστε είναι κάτι που προβληματίζει
ιδιαιτέρως και την Ελλάδα εκτός
από την Κύπρο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε
από το καλοκαίρι φρένο στις όποιες
βλέψεις για πενταμερή συνάντηση,
ενώ στην τελευταία συνάντηση
που είχε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη στην Αθήνα ξεδίπλωσε και
τις ανησυχίες του αλλά και την
απορία του για το κατά πόσο χρειάζεται να γίνει τώρα μία πενταμερής συνάντηση. Στη Λευκωσία
πάντως ξεκαθαρίζουν πως η Αθήνα
θα στηρίξει την όποια απόφαση
λάβει η κυβέρνηση Αναστασιάδη,
δείχνοντας παράλληλα κατανόηση
στους προβληματισμούς του Μαξίμου. Ανώτατες διπλωματικές πηγές άλλωστε επιβεβαιώνουν ότι
προτεραιότητα της Αθήνας αυτή
τη στιγμή είναι το μεταναστευτικό.
Σημειώνουν πως τις ανησυχίες της
εξέφρασε η κυβέρνηση Μητσοτάκη
σε πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα, όπου ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε








στευτικό, αλλά και οι δηλώσεις
Δένδια που υποβάθμιζαν τις τουρκικές προκλήσεις στο οικόπεδο 7.
Είναι γι’ αυτό που στην Αθήνα επιδιώκουν να αποφύγουν και τις εντάσεις με την Τουρκία, αλλά και
το ενδεχόμενο να «συρθούν» σε
μία πενταμερή διάσκεψη με το ρίσκο συζήτησης άλλων μορφών λύσης.
Από πλευράς της Λευκωσίας,
πάντως, ανώτατες διπλωματικές
πηγές εξηγούν ότι η ε/κ πλευρά
δεν θα βάλει ως προϋπόθεση συνομολόγηση των όρων αναφοράς,
αλλά θα επιδιωχθεί μία «ενισχυμένη» συναντίληψη τουλάχιστον.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές,
είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή
η συναντίληψη ούτως ώστε να πετύχει και η πενταμερής διάσκεψη.
«Αν πάμε με ανοικτά όλα στην πενταμερή ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε αδιέξοδο» σημειώνουν,
ξεκαθαρίζοντας πως την ίδια προσέγγιση έχει και ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

Η Τουρκία επικαλείται
το ψήφισμα του Σ.Α. και
συγκεκριμένα το σημείο
που αναφέρεται πως οι
όροι αναφοράς θα συμφωνηθούν μετά από διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ούτως
ώστε να αποφευχθεί
η συνομολόγηση
όρων αναφοράς κατά
την τριμερή διάσκεψη.
ανησυχίες πως ένα άτακτο μεταναστευτικό κύμα, ενδεχομένως να
διαλύσει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα. Εξ ου και οι προειδοποιήσεις
προς τη Λευκωσία να μη διανοηθεί
να σκεφτεί να θέσει θέμα μπλοκαρίσματος των κονδυλίων της Ε.Ε.
προς την Τουρκία για το μετανα-

Όπως αναφέρουν πολιτικοί κύκλοι αναμένεται ένα κοινό ανακοινωθέν μετά την τριμερή συνάντηση
για τις προθέσεις των δύο ηγετών.
Διπλωματικές πηγές σημειώνουν
πως το πιο πιθανό είναι όπως στην
τριμερή διάσκεψη επανασυμφωνηθούν όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ
των δύο ηγετών κατά τη συνάντησή τους στις 9 Αυγούστου. Κάτι
τέτοιο θεωρείται πως θα κλείσει
και τις όποιες ενδεχόμενες συζητήσεις για άλλες μορφές λύσης.
Υπάρχει βεβαίως και το σενάριο
μιας κοινής δήλωσης εκ μέρους
των ηγετών από τον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών για το τι συμφωνήθηκε, θέτοντας τις γενικές γραμμές
στις οποίες θα κινηθεί η συζήτηση
στην πενταμερή. Ανώτατες διπλωματικές πηγές εκτιμούν πως η όποια
δημόσια δήλωση (την οποία θα
συμφωνήσουν και οι τρεις) θα γίνει
στην πενταμερή ούτως ώστε να
μη νιώσει, όπως λέει η δική μας
πλευρά, αποκλεισμένη από την
όλη διαδικασία η Τουρκία.

Παραμένει η εσωστρέφεια, αλλάζουν οι πρωταγωνιστές
Στο ΔΗΚΟ δημιουργούνται νέες κόντρες και ομαδοποιήσεις στελεχών με αφορμή τις υποψηφιότητες για τις βουλευτικές του 2021







Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σφήνα ο Χρύσης
Εδώ και καιρό ο Αλέκος Τρυφωνίδης έχει εκφράσει παράπονα και
στα συλλογικά όργανα, αλλά και
στον ίδιο τον Νικόλα Παπαδόπουλο
κατ’ ιδίαν, ότι υπάρχει παραγκωνισμός του ιδίου και άλλων στελεχών την ίδια ώρα που άλλοι υπερπροβάλλονται στα ΜΜΕ. Οι αιχμές
αυτές έχουν διεύθυνση βεβαίως
και δεν αφορούν τόσο τον πέμπτο

Στην κοινοβουλευτική
ομάδα υπήρξε έντονη
αντιπαράθεση μεταξύ Ν.
Παπαδόπουλου με Μαρίνο Μουσιούττα και Ζαχαρία Κουλία, όταν ο
πρώτος έθεσε θέμα υποχρεωτικής συνεισφοράς
στο κόμμα €100 μηνιαίως για κάθε βουλευτή.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

«Δεν ξέρω αν ο Αλέκος Τρυφωνίδης
είναι η συκιά ή η τριανταφυλλιά
του ΔΗΚΟ, αλλά σίγουρα όλο αυτό
δεν είναι πολιτική», έλεγε στο ΣΙΓΜΑ ο εκπρόσωπος Tύπου του ΔΗΚΟ
Παύλος Μυλωνάς για τον αντιπρόεδρο του κόμματός του Αλέκο Τρυφωνίδη. Είχαν μόλις προηγηθεί τα
παράπονα του κ. Τρυφωνίδη ότι
αποτελεί τη «συτζιά του μαύρου»,
όταν κλήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα της «Κ» την περασμένη
εβδομάδα. Ρεπορτάζ που δημοσιοποιούσε ηλεκτρονικό μήνυμα του
αντιπροέδρου του ΔΗΚΟ προς όλα
τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής,
στο οποίο έκανε λόγο για πραξικόπημα και άφηνε αιχμές για παραγκωνισμό. Το κατά πόσο, όπως
λέει ο Παύλος Μυλωνάς, όλο αυτό
εντός ΔΗΚΟ είναι πολιτική, είναι
ένα θέμα που επιδέχεται πολλών
ερμηνειών και συζητήσεων. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι αποτελεί
ένα ντεζαβού όσων διαμείβονταν
στο κόμμα του Κέντρου την εποχή
πριν από τις μαζικές και μεγάλες
διαγραφές του 2018. Κινήσεις που
δείχνουν πως η εσωστρέφεια και
οι αντιπαλότητες όχι μόνο παραμένουν εντός ΔΗΚΟ, αλλά είναι
και στο DNA του κόμματος, αλλάζοντας κατά καιρούς πρωταγωνιστές.

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης καταγγέλλει πραξικόπημα και παραγκωνισμό στελεχών, καταδεικνύοντας πως η εσωστρέφεια

δεν εγκατέλειψε το ΔΗΚΟ μετά και τις μεγάλες διαγραφές του ’18.
όροφο του ΔΗΚΟ, αλλά μάλλον το
κτήριο Σιαντεκλέρ, όπου στεγάζεται
το Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος και κατ’ επέκταση ο
διευθυντής του και μέλος της γραμματείας Χρύσης Παντελίδης. Ο κ.
Παντελίδης είναι ο μόνος προς το
παρόν που μιλάει ανοικτά για το
ενδιαφέρον του να διεκδικήσει
εκλογή στην επαρχία Λευκωσίας
το 2021. Το είχε αποκαλύψει η «Κ»
το περασμένο καλοκαίρι, καθώς
το είχε συζητήσει τότε ανοικτά και
με τον Μαρίνο Μουσιούττα προτού
ο τελευταίος δεχτεί να διεκδικήσει
εκλογή στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Μαζί με τον κ. Μουσιούττα
το είχε συζητήσει και ο Νικόλας
Παπαδόπουλος για να του δείξει
πως ο κομματικός μηχανισμός θα

τον στηρίξει, ούτως ώστε, μεταξύ
άλλων, να ανοίξει ο δρόμος της
Βουλής και για τον στενό του συνεργάτη.
Υπενθυμίζεται πως ο κ. Παντελίδης προέρχεται από την επαρχία
Αμμοχώστου και η κίνηση να διεκδικήσει στη Λευκωσία έπιασε πολλούς εξαπίνης. Ιδιαίτερα ορισμένα
πρόσωπα, που διεκδικούν στην
ίδια επαρχία, όπως οι Μαρίνος Μουσιούττας, Αλέκος Τρυφωνίδης, Φύτος Κωνσταντίνου και Χρίστος
Τσίγκης. Αυτό ήταν αρκετό για
ενεργοποιήσει τις αντιδράσεις κάποιων εξ αυτών, εκφράζοντας παράπονα υπερπροβολής του και σημειώνοντας πως σε κανένα άλλο
κόμμα, ο στενός συνεργάτης ενός
πολιτικού αρχηγού δεν διεκδικεί

όσο και οι ίδιοι θεωρούν πως η παρουσία τους στο ΔΗΚΟ και κατ’
επέκταση στο ψηφοδέλτιο διατηρεί
στο κόμμα ψηφοφόρους, που ενδεχομένως να ψήφιζαν τη Δημοκρατική Παράταξη. Αισθάνονται
πως παραμένοντας στο ΔΗΚΟ συγκρατούν μεν τα ποσοστά του κόμματος, αλλά αναλαμβάνουν τελικώς
άλλοι τα πόστα και την προβολή.

Μουσιούττας εν υαλοπωλείω
αξιώματα και θέσεις. Ο κ. Παντελίδης είχε διεκδικήσει πρώτη φορά
κομματικό αξίωμα το καλοκαίρι
του 2018, διεκδικώντας εκλογή στο
εκτελεστικό γραφείο, και ήρθε δεύτερος σε σταυρούς προτίμησης.
Καθόλου τυχαίο ότι ο κ. Τσίγκης
σχολίαζε κάτω από βίντεο παρουσίας του Χρύση Παντελίδη σε τηλεοπτικό πάνελ, πώς και γιατί δεν
βγαίνουν μπροστά στελέχη της
ηγεσίας, με τον Αλέκο Τρυφωνίδη
να σιγοντάρει.
Τα ονόματα των πλείστων στελεχών είχαν συζητηθεί στο παρελθόν για το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν και να προσχωρήσουν στη
Δημοκρατική Παράταξη, καθώς το
ακροατήριό τους προέρχεται από
την εν λόγω τάση. Τόσο η ηγεσία

Από το στενό περιβάλλον του
Μαρίνου Μουσιούττα λέγεται πως
ο κομματικός μηχανισμός, παρά
τις διαβεβαιώσεις, δεν τον βοήθησε,
αλλά μάλλον εκμεταλλεύτηκε το
έρεισμα που έχει σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, για να μη μετακινηθούν ψήφοι στη ΔΗΠΑ του
Μάριου Καρογιάν. Είναι, όπως λέγεται το γυαλί που έχει ραγίσει στις
σχέσεις του με την ηγεσία. Καθόλου
τυχαίες άλλωστε και οι τελευταίες
παρεμβάσεις, όπως η έντονη διαφωνία του με την πρόταση νόμου
που ήθελε το κόμμα να διατηρεί
την έδρα, όταν ο βουλευτής ανεξαρτητοποιείται ή η επιστολή που
απέστειλε στο ΡΙΚ για να ρωτήσει
με ποιο τρόπο επιλέγονται τα στελέχη που συμμετέχουν στα τηλε-

οπτικά πάνελ. Καθόλου τυχαία βεβαίως και η έντονη διαμάχη του
με τον Νικόλα Παπαδόπουλο στην
κοινοβουλευτική ομάδα για το θέμα
των μηνιαίων εισφορών των βουλευτών στο κόμμα. Ο κ. Παπαδόπουλος εισηγήθηκε να αποκόπτονται μηνιαίως 100 ευρώ από τους
βουλευτές σε μία προσπάθεια ενίσχυσης του κόμματος, με τον Μαρίνο Μουσιούττα να αντιδρά εντόνως και να υποστηρίζει πως αν
ο ίδιος θέλει να συνεισφέρει στο
κόμμα θα το κάνει αυτοβούλως και
όχι διά της επιβολής. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Ζαχαρίας Κουλίας, ο οποίος από τις ευρωεκλογές
και εντεύθεν εκφράζει παράπονα
πως δεν βοηθήθηκε από το κόμμα.

Φόρμουλα αποσυμπίεσης
Στο στενό περιβάλλον του Νικόλα Παπαδόπουλου, πάντως,
απορρίπτουν τα περί προώθησης
συγκεκριμένων στελεχών και παραγκωνισμού άλλων, σημειώνοντας
πως δεν έρχεται εντολή από το
κόμμα για το ποιοι θα συμμετέχουν
στα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
των ΜΜΕ να επιλέξουν. Σε αυτό
το πλαίσιο, για να αποσυμπιεστεί
η κρίση και εν πολλοίς να «αγοράσουν τον μπελά», η Γραμματεία
του κόμματος πήρε την απόφαση
οι κομματικές δηλώσεις να γίνονται
με σειρά. Καθόλου τυχαία, λοιπόν,
και η παρουσία τις τελευταίες μέρες
στελεχών όπως ο Αλέκος Τρυφωνίδης, ο Χρίστος Σενέκης στα τηλεοπτικά πάνελ, αλλά και της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, η οποία τηρεί
–για πολλούς περιέργως– σιγή ιχθύος επί του παρόντος για τα όσα
διαμείβονται για τη διαμόρφωση
του ψηφοδελτίου και το ποιοι θα
συμμετάσχουν στην επαρχία που
διεκδικεί.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Με δόγματα αρώματα και γαλλικές φρεγάτες
Η φρεγάτα και ο ΥΠΕΘΑ

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Λαλίστατος φαίνεται να είναι ο νέος
υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νικόλας Παναγιωτόπουλος σε σημείο που να
δημιουργεί μουρμουρητά, σε πρώτη φάση.
Η αναφορά του για γαλλική παρουσία εντός
του τεμαχίου 7, όπως πληροφορούμαστε,
δεν άρεσε και τόσο στη Λευκωσία. Το συμπέρασμα που εξάγεται από συζητήσεις που
ακολούθησαν των «αποκαλύψεων» ΥΠΕΘΑ,
είναι πως η Λευκωσία κρατούσε ως επτασφράγιστο μυστικό τα όσα φαίνεται να συμφωνήθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία,
Αναστασιάδη-Μακρόν προφανώς για να μην
υπάρξουν παρενέργειες. Πηγή στη Λευκωσία σχολίασε με κομψό τρόπο τη φούρια
Παναγιωτόπουλου, λέγοντας ότι οι αναφορές του «δεν ακούστηκαν ωραία. Θα μπορούσαμε και εμείς να τα πούμε», και ο νοών
νοείτω.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ

Τραμπ αναμφισβήτητα είναι το
«πρόσωπο της εβδομάδας» παγκοσμίως, για τα όσα τραγελαφικά έκανε και είπε.

••••
Η ιστορία με τις δηλώσεις του CEO της ΕΝΙ
μπορεί να ξεφούσκωσε όμως δεν θεωρείται
λήξασα. Επίσημα, ο υπουργός Ενέργειας
Γιώργος Λακκοτρύπης μπορεί να σήμανε λήξη συναγερμού μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους της ΕΝΙ, όπως πίσω από τις
κλειστές πόρτες φαίνεται να τα άκουσαν.
Και δεν είναι μόνο στο Υπουργείο Ενέργειας. Στο Προεδρικό ακόμα προσπαθούν να
καταλάβουν τι ήθελε να πει ο Ντεσκάλτσι.
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο CEO
της ΕΝΙ απασχολεί σε πολιτικό επίπεδο. Και
παλαιότερα, όπως πληροφορούμαστε, μετά
τα γεγονότα στο 3, ο Νίκος Αναστασιάδης
φέρεται να είχε κατσαδιάσει τον Ιταλό. Άλλα
συμφωνούσαν μεταξύ τους, για τις δημόσιες εμφανίσεις και άλλα έκανε όταν κατέβαινε τα σκαλιά του Προεδρικού. Την πιο εύστοχη παρατήρηση την είχε κάνει διπλωμάτης, στην τετραμερή της Λευκωσίας σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας μόλις τον πληροφόρησαν ότι δεν θα έλθει ο Ιταλός υπουργός Ενέργειας, με πρόφαση βλάβη του αεροσκάφους. «Πάλι αυτοί οι Ιταλοί».

••••
Μαντάμ «cow-vizi»

Είχα σταθμεύσει σε ενδεδειγμένο χώρο
στάθμευσης σε δρόμο στο κέντρο της Λευκωσίας με παρκόμετρα δίπλα. Πλήρωσα και
περίμενα εντός του οχήματος συνάδελφο
για να πάμε σε επαγγελματικό ραντεβού.
Μετά από μερικά λεπτά, μια ώριμη κυρία
στάθμευσε στο μπροστινό πάρκινγκ που είχε ένδειξη για αναπηρικά οχήματα, χωρίς να
δικαιούται. Κατέβηκε κλείδωσε το αυτοκίνη-

ΓΤΠ

Αχ, αυτοί οι Ιταλοί

«Κάμε μια ττόκκα για να μη σου στείλω στον «Πορθητή» μια φρεγάτα του Εμμανουέλ Μακρόν και στο «Γιαβούζ» δύο F-16

του Κούλη-Μητσοτάκη».

τό της, κοίταξε πονηρά δεξιά και αριστερά
και κίνησε να φύγει. Κόρναρα, με είδε κι
εγώ της έδειξα την ταμπέλα με τη σχετική
ένδειξη για ΑΜεΑ που ήταν ακριβώς πάνω
από το κεφάλι της. Έκανε μια γκριμάτσα του
τύπου «κι εσένα τι σε νοιάζει:» κι έφυγε.
Πριν περάσουν 3-4 λεπτά σταμάτησε μπροστά στο όχημα της μαντάμ «cow-vizi», μια
συμπαθέστατη τροχονόμος του Δήμου Λευκωσίας και της άφησε στο τζάμι ένα μπιλιετάκι με το πρόστιμο των 80 ευρώ.

πριακής Δημοκρατίας σε εργαλείο πλουτισμού, ακουμπώντας σε ώμους ισχυρών πολιτικών προσώπων και εκμεταλλευόμενοι
την ανυπαρξία νομοθεσίας που να μπορεί
να ελέγχει αν τα χρήματα που επενδύονται
στη χώρα είναι μαύρα, γκρίζα ή ματωμένα.
Ο δικτάτορας της Καμπότζης έστειλε δικούς
του κι έφεραν κάποια εκατομμύρια, αγόρασαν μετοχές εταιριών ανάπτυξης γης, πήραν
τα ευρωπαϊκά μας διαβατήρια κι έφυγαν για
άλλες πολιτείες, ευρωπαϊκές.

βαινε κάτι τέτοιο με το δικτάτορα της Καμπότζης, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω θήτευσε
στους Ερυθρούς Χμερ, οι σημερινοί κυβερνώντες και η μισή Κύπρος θα ζητούσαν την
κεφαλή του μακαρίτη επί πίνακι… Τώρα δεν
πειράζει; Δεν είναι ματωμένα τα δολάρια
που πήραμε για να δώσουμε χρυσά διαβατήρια; Τα ερωτήματα υποβάλαμε σε ντιβέλοπερ φίλο της στήλης και η απάντηση του ήταν
μια παροιμία: «Για πράττε, για μετάπραττε,
για ’που την Κύπρο φεύκε»…

••••

••••

••••

Της Καμπότζης

Της Καμπότζης ΙΙ

Όνειρα θερινής νυχτός

Μας έβαλαν χέρι οι Reuters με το ρεπορτάζ
για τα «χρυσά διαβατήρια» που έδωσε η
Λευκωσία σε μέλη της οικογένειας του δικτάτορα της Καμπότζης Hun Sen. Σε ένα
εκτενέστατο κείμενο αφήνει να φαίνεται
πως ευυπόληπτοι ελεγκτικοί οίκοι, μεγάλα
δικηγορικά γραφεία και εταιρείες ανάπτυξης γης, μετέτρεψαν τα διαβατήρια της Κυ-

Αν δεν ήταν οι Reuters να σηκώσουν το καπάκι του βόθρου, λόγω της αδιαφάνειας που
υπάρχει, για την οποία ευθύνονται πρώτα η
κυβέρνηση, μετά η βουλή και τα κόμματα και
μετά εμείς τα ΜΜΕ, που συχνά αδυνατούμε
και αραιά κοιτάμε αλλού, δεν θα μαθαίναμε
τα καθέκαστα. Ακόμα αν ήμασταν στην εποχή της διακυβέρνησης Χριστόφια και συνέ-

Η παρουσία των τριών F-16 στο Καλό Χωριό
φούντωσε τις ελπίδες κάποιων στην Κύπρο
που παραμένουν φανατικοί υποστηριχτές
του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου. Εν μέρει η Αθήνα θα τους αποζημιώνει
με τη σποραδική παρουσία ελληνικών μαχητικών πάνω από την Κύπρο. Όμως σε καμία
περίπτωση δεν θα πρόκειται για επιστροφή

στο Δόγμα των Κληρίδη-Παπανδρέου. Όπως
μου έλεγε με νόημα στρατιωτική πηγή, αν
το Δόγμα ήταν στο ΟΝ η τουρκική παρουσία
εντός της κυπριακής ΑΟΖ θα συνιστούσε
απειλή και για την Ελλάδα με ό,τι αυτό συνεπαγόταν από τον κοινό αμυντικό σχεδιασμό.
Εξάλλου και στη Λευκωσία, όχι κάποιοι ΑΚΕΛικοί, ακούνε Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού Χώρου και βγάζουν σπυράκια. Παρεμπιπτόντως για το ΑΚΕΛ, τα F-16 του Καμμένου και
της πρώτης φοράς αριστερά είναι περισσότερα φιλικά από τα F-16 του δεξιού Παναγιωτόπουλου;

••••
Ο κατοχικός Ακιντζί

Κάποιοι συνάδελφοι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια στιγμή στο μυαλό τους αν ο
Μουσταφά Ακιντζί, ηγέτης της τ/κ κοινότητας, είναι κατοχικός ηγέτης ή όχι. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και τα δύο. Όπως
δεν μπορείς να επαινείς τη στάση που τήρησε απέναντι στη δύναμη η οποία του δίνει
τον τίτλο του κατοχικού ηγέτη. Διότι ένας κατοχικός ηγέτης ποτέ δεν δαγκώνει το χέρι
που τον ταΐζει. Κάτι που έκαναν ο Ντενκτάς
και ο Έρογλου. Ο Ακιντζί είναι Τούρκος, εκπροσωπεί τα συμφέροντα της κοινότητάς
του αλλά είχε και το σθένος να τα πει στα
ίσια στο σουλτάνο για την εισβολή στη Συρία. Κατάλαβες;
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο Φύρερ στις Πυραμίδες
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Συνέβη στις αρχές Οκτωβρίου και

στώτος, που υφίσταται εδώ και
τριάντα χρόνια στην Καμπότζη,
έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκό διαβατήριο, αγοράζοντας την κυπριακή
υπηκοότητα, στην τιμή των 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων το κεφάλι.
Πρόκειται για την ανιψιά του επί
τριακονταετία πρωθυπουργού, τον
σύζυγό της (που είναι και ο αρχηγός
της περιβόητης αστυνομίας της χώρας), τον υπουργό Οικονομικών, καθώς και το ζεύγος των ισχυρότερων
επιχειρηματιών της χώρας. (Δεν διευκρινίζεται αν είναι άνδρας και γυναίκα ή ομόφυλο ζεύγος· δεδομένου όμως ότι μιλούμε για την Καμπότζη, ας μην είμαι σχολαστικός...)
Το Reuters επικαλείται επίσημα έγγραφα της κυπριακής κυβέρνησης,
που βρίσκονται στην κατοχή του.
Προσωπικώς, είμαι βέβαιος ότι
πρόκειται για παρεξήγηση! Ο Νίκος
θα τα εξηγήσει όλα…

αμέσως μεταδόθηκε παντού στον
κόσμο. Στην Ελλάδα, ομολογουμένως, πέρασε απαρατήρητο. Ισως
επειδή η Αίγυπτος είναι φίλη μας
και, για λόγους τους οποίους ποτέ
δεν κατάλαβα, τρέχουμε μαζί της
σε μια «τριμερή», μαζί με την άλλη
μεγάλη δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου, την Κύπρο.
Στη φίλη Αίγυπτο, λοιπόν, όπου το

καθεστώς του στρατηγού Αλ Σίσι εμπλέκεται σε ένα κύμα διαφθοράς
συνυφασμένο με το υπό εκτέλεση
πρόγραμμα δημοσίων έργων, ο πρόεδρος της Βουλής ζήτησε από τους
βουλευτές να τηρήσουν ένα λεπτό
σιωπής και περισυλλογής, εις ένδειξιν συμπαραστάσεως στην προσπάθεια του στρατηγού «να χτίσει ένα
σύγχρονο κράτος». Με την ευκαιρία,
τον συνέκρινε με τον Χίτλερ: «Ο Χίτλερ», είπε, «έκανε τα λάθη του,
όμως αυτό που του επέτρεψε να
επεκταθεί ανατολικά και δυτικά ήταν
ότι δημιούργησε ισχυρές υποδομές.
Οι υποδομές της Γερμανίας είναι
ακόμη πρότυπο για ολόκληρο τον κόσμο». Εκλεισε, δε, με θυμόσοφη
διάθεση: «Η οικοδόμηση εθνών σε
περιόδους μεταβατικές απαιτεί
σκληρά μέτρα, διότι είναι κατά τη
διάρκεια αυτών των περιόδων που
χτίζονται θεσμοί και θεμελιώνονται
υποδομές». Από τη στιγμή που η ομιλία δημοσιεύθηκε από τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ (δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα στην Αίγυπτο), το παρέλαβαν τα social media (που, περιέργως, ακόμη επιτρέπονται στην Αίγυπτο) και απογειώθηκε διεθνώς.
Επιχειρώντας να δικαιολογηθεί, αρ-

γότερα, ο πρόεδρος της αιγυπτιακής
Βουλής κατάφερε μόνο να παράσχει αποδείξεις της ανοησίας του,

Από το αυτί

Κλιμάκιο του «Ρουβίκωνα» εισέβα-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

διότι υποστήριξε ότι τα λόγια του ερμηνεύθηκαν «εκτός πλαισίου συμφραζομένων». Αναρωτιέσαι ποιο
πλαίσιο, όταν τα εγκλήματα γίνονται
«λάθη», ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
«επέκταση ανατολικά και δυτικά», η
δε οικοδόμηση του Γ΄ Ράιχ «οικοδόμηση έθνους»! Με όλο τον σεβασμό
προς τους δημοκρατικούς θεσμούς
της φίλης Αιγύπτου και την άψογη
λειτουργία τους, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι τέτοια αντικειμενικότητα μόνον από έναν συνειδητοποιημένο εθνικοσοσιαλιστή μπορεί να
την περιμένεις.

Ο θαυμασμός για τον Φύρερ δεν είναι, πάντως, κάτι τόσο απεχθές στην
Αίγυπτο όσο στην Ευρώπη. Είναι,
κατ’ αρχάς, αντανάκλαση του αντιαποικιοκρατικού ρεύματος που σάρωσε τις βρετανικές κτήσεις μετά το
τέλος του Μεγάλου Πολέμου. Στο
Κάιρο, λ.χ., οι ντόπιοι περίμεναν σαν
ελευθερωτή τον Ρόμελ. Επειτα, είναι αντανάκλαση του νέου αντισημιτισμού, που γεννήθηκε από τη διασταύρωση του αραβικού λαϊκισμού
με το Μεσανατολικό. Ο Νάσερ, φέρ’
ειπείν, εμφορείτο από βαθύτατο αντισημιτισμό ― μέχρι βλακείας, αν λά-

βουμε υπ’ όψιν τα σοβαρότατα λάθη
στα οποία τον οδήγησε.
Παρεμπιπτόντως, την ίδια ημέρα

που δημοσιεύθηκε η είδηση στα
διεθνή δίκτυα (3η Οκτωβρίου), δημοσιευόταν επίσης μία άλλη, σχετική: σε δημοπρασία στη Βρετανία,
αγοράστηκε τηλεφωνικώς, έναντι
3.600 λιρών, από άγνωστο πλειοδότη, το ροζ, ελαφρώς ξεθωριασμένο, μα πλήρως μεταξωτό βρακί της
Εύας Μπράουν, με το μονόγραμμά
της ασφαλώς. (Επλενε τα εσώρουχά της μαζί με του Φύρερ και έτσι το

μονόγραμμα ήταν απαραίτητο για
να μη τα μπερδεύουν...) Ο πλειοδότης θα είναι, φαντάζομαι, ο πρόεδρος της αιγυπτιακής Βουλής. Στο
κάτω κάτω, το βρακί μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο προστασίας και υγιεινής των «υποδομών», που τόσο
τον ενδιαφέρουν...
Να τα, τα πουλάκια μου

Εδώ ταιριάζει η ιστορική ρήση του
Γκουσγκούνη, διότι ελπίζω να πληροφορηθήκατε την αποκάλυψη του
Reuters, την περασμένη Τετάρτη,
ότι στελέχη του αυταρχικού καθε-

λε την Παρασκευή στο πολιτικό
γραφείο του Β. Κικίλια. Πέταξαν
μπογιές και σκουπίδια (στον Τύπο
αναφέρονται ως «τρικάκια») και
έφυγαν. Ενας τους όμως δεν πρόλαβε και τον τσάκωσαν. Επιτέλους! Η
τιμωρία του πρέπει να είναι παραδειγματική – δεν χωρεί επιείκεια.
Να αφήσουν λοιπόν αστυνομίες, δικογραφίες και τα σχετικά και να
κληθεί αυτός ο άνθρωπος να απολογηθεί στην Τζένη. Καταλαβαίνω
ότι είναι πολύ σκληρό, αλλά η κοινωνία πρέπει να γίνει αμείλικτη με
αυτούς τους ταραξίες. Από το αυτί
λοιπόν και κατευθείαν στην Τζένη!
Να σου πω εγώ μετά αν τολμά να το
ξανακάνει...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Η δικαιοσύνη,
πολίτες και ιδιώτες

Εν δυνάμει
δυναμικό νησί

Ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του 136. –1,
1252β27-1253α39 γράφει για τον άνθρωπο
ως κοινωνικό και πολιτικό ον, λειτουργώντας
στο προσφορότερο χώρο, αυτό της Πόλης
όπως τον περιέγραψε: «....μόνος αυτός έχει
αντίληψη του καλού και του κακού, του δίκαιου και του άδικου. Και είναι η κοινότητα αυτών των
πραγμάτων που κάνει την οικογένεια και την πόλη. Ας
προσθέσουμε ότι ως προς τη φυσική τάξη των πραγμάτων
η πόλη προηγείται της οικογένειας και του καθενός από
εμάς ξεχωριστά. Διότι το όλον προηγείται κατ ανάγκην
του μέρους.3 [20] Εάν, για παράδειγμα, καταστρέψει κανείς
το σώμα ως σύνολο, δεν θα υπάρχει πόδι ούτε χέρι, παρά
μόνον ως όνομα -... Είναι λοιπόν φανερό ότι η πόλη υπάρχει
εκ φύσεως και προηγείται του ατόμου. Διότι, αν ο καθένας,
όταν χωριστεί από το σύνολο, δεν είναι αυτάρκης, θα
είναι στην ίδια κατάσταση, όπως όλα τα μέρη προς το σύνολο. Όποιος δεν είναι ικανός να συμμετέχει σε μια κοινότητα ή δεν του χρειάζεται επειδή είναι αυτάρκης, σε
καμιά περίπτωση δεν αποτελεί μέρος της πόλης, και κατά
συνέπεια είναι ή άγριο ζώο ή θεός.
[30]... Γιατί όπως ο άνθρωπος είναι το ανώτερο από
όλα τα ζώα, όταν φτάσει στην τελειότητά του, έτσι γίνεται
και το χειρότερο, όταν απομακρυνθεί από τον νόμο και
το δίκαιο. Διότι η αδικία που έχει όπλα είναι τρομερή. Ο
άνθρωπος γεννιέται έχοντας όπλα που σκοπό έχουν να
υπηρετούν τη φρόνηση και την αρετή, τα οποία όμως
πάρα πολύ εύκολα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για το
αντίθετο. [35] Αυτός είναι ο λόγος που ο άνθρωπος χωρίς
αρετή είναι το πιο ανόσιο και άγριο ον, και το χειρότερο
όσον αφορά στις ερωτικές ηδονές και στη λαιμαργία. Η
δικαιοσύνη όμως είναι χαρακτηριστικό της πόλης, αφού
η απονομή δικαιοσύνης αποτελεί θεσμό της κοινωνίας
της πόλης, ενώ η δικαιοσύνη η ίδια είναι ο καθορισμός
του τι είναι δίκαιο.» Ο καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτριος Κούτρας με αναφορά στον
Αριστοτέλη γράφει για τη δικαιοσύνη και την ισότητα ως
εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεων για τη μη στάση των
πολιτών κατά της ανήθικης εξουσίας. «Η δικαιοσύνη ως
κοινωνική αρετή κατά τον φιλόσοφο (Αριστοτέλη), αναφέρεται σε πρόσωπα και πράγματα, δηλαδή αγαθά που
απαιτούν δίκαιη απονομή μεταξύ, τουλάχιστον, δύο προσώπων. Είναι εμφανές ότι η έννοια της ισότητος στο χώρο
της κοινωνικής διεκδίκησης του πολίτου παρέχει το
αναγκαίο πλαίσιο της γενικότητος που απαιτεί η φύση
του δικαιώματος. Έτσι αποδεικνύεται ότι στη φιλοσοφία
του Σταγειρίτη (Αριστοτέλη) κάθε αιτία στάσεως προέρχεται
από τον τραυματισμό του κοινού περί δικαίου αισθήματος
και από την επικράτηση της ανισότητος και αδικίας μέσα
στην κοινωνία. Η αδικία αυτή προερχομένη από την
εξουσία ή από τις κοινωνικές ομάδες δημιουργεί αναταραχές
και στάσεις. Σύνηθες, κατά τον Αριστοτέλη, είναι το φαινόμενο, όπου ο ίσος τείνει να καταστεί άνισος και ο
αδικηθείς άνισος να καταστεί ίσος[19]. Έτσι η ανθρώπινη
συμπεριφορά κινείται μεταξύ της ύβρεως[20] και δικαιοσύνης, κέρδους[21] και τιμής. Ο πολίτης συνήθως στασιάζει
ή επαναστατεί, όταν η πολιτεία αποκλίνει από το υπάρχον
δίκαιον, παραλείπει ή διαστρεβλώνει το δίκαιο εις βάρος
των αρχομένων και γενικώς επιδεικνύει πνεύμα αδιαφορίας
ή εχθρικό προς αυτούς. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός ελεγκτής, στις 31.12.2018 υπήρχαν
243 ξενοδοχεία και 3600 κέντρα αναψυχής, ποσοστό 76%
και 38% των ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής, αντίστοιχα, που δραστηριοποιούνταν χωρίς άδεια λειτουργίας.
Επίσης από τα 26 ξενοδοχεία 5 αστέρων και τα 58 ξενοδοχεία
4 αστέρων που λειτουργούσαν στις 18.2.2019 μόνο 4 πεντάστερα ξενοδοχεία και 9 ξενοδοχεία 4 αστέρων έχουν
εκδώσει άδεια λειτουργίας για το έτος 2018, ενώ 19 ξενοδοχεία 5 αστέρων και 43 ξενοδοχεία 4 λειτουργούν από
το 2009, χωρίς άδεια λειτουργίας. Επιπροσθέτως, εννέα
στάδια και γήπεδα του ΚΟΑ λειτουργούν παράνομα χωρίς
τελική έγκριση. Το ίδιο το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
βρισκόταν σε πολυκατοικία που μέχρι σήμερα δεν έχει
πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Στον ίδιο παράνομο χώρο
στεγάζονται το Οικογενειακό και Εργατικό Δικαστήριο
όπως διαπιστώθηκε σε μια έκθεση καταπέλτη για την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος σε άνευ λόγου ενοίκια
προς εξυπηρέτηση προφανώς ιδιωτών ιδιοκτητών. Ίσως
ο ένας λόγος που δεν στασιάζουν/επανασταστούν οι άνθρωποι της κοινωνίας μας είναι γιατί δεν είναι πολίτες
σύμφωνα με τον κλασικό όρο, αλλά ιδιώτες/idiots οι οποίοι
ενδιαφέρονται μόνο για το προσωπικό τους συμφέρον.

αλλά για δηλώσεις που ξεπερνούσαν την εικόνα
και καταδείκνυαν μία φιλοσοφία καθαρά αντιμιλιταριστική. Γιατί λίγους μήνες μετά την ανάδειξή
του στο πηδάλιο της τ/κ κοινότητας, δεν δίστασε
να πει πως η «επιχείρηση ειρήνης και ευτυχίας»
το 1974, ήταν στην πραγματικότητα πόλεμος.
Δήλωση που επανέλαβε τις προάλλες, με αφορμή
την εισβολή στη Συρία προκαλώντας την οργή
της Άγκυρας στην προσπάθεια αποδόμησής του
από τους ανθυποψηφίους του, ξεσηκώνοντας
ακόμα και απειλές κατά της ζωής του.
Σίγουρα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ο ίδιος έκανε σημαντικές υπερβάσεις που
οδήγησαν σε δύσκολες συγκλίσεις, φτάνοντας
στο πιο κοντινό σημείο για λύση. Όμως, δεν επιχειρούμε να τον αγιοποιήσουμε, ούτε θέλουμε να
είμαστε αφελείς, ότι με αυτό μπορεί να αλλάξει
την αδιαλλαξία της Άγκυρας. Υπήρξαν και περιπτώσεις που ξεπέρασε τα όρια της συναισθηματικής
υπερβολής. Όπως στην περίπτωση που ανέδειξε
την ανόητη απόφαση της Βουλής να ψηφίσει το
ενωτικό δημοψήφισμα σε μείζον θέμα για καιρό
και της επιμονής του ότι ο Νίκος Αναστασιάδης
τον ξεγέλασε, ξεχνώντας πως δεν είναι ένας απογοητευμένος ψηφοφόρος αλλά ηγέτης της τ/κ κοινότητας. Η ανάρτησή του, όμως, για την εισβολή
στη Συρία θα έπρεπε να ταρακουνήσει όλους
αυτούς που έσπευσαν να ειρωνευτούν και να αναπαράγουν το ψέμα περί διαγραφής του tweet του
υπό τον φόβο της Άγκυρας, αν αυτοί που διεκδικούν
να τον διαδεχθούν θα είναι καλύτεροι.
Όλα αυτά είναι μικροψυχία. Και αδυναμία αντίληψης των συνθηκών που επικρατούν στην τ/κ
κοινότητα. Προφανώς γιατί ο Ακιντζί δεν έχει να
αντιμετωπίσει μόνο την Άγκυρα, αλλά και ένα
κατεστημένο στις ελεύθερες περιοχές που τρέφεται
από την παραμονή του στάτους κβο και με τη
δαιμονοποίηση του εχθρού. Όλα αυτά, όμως, θα
πρέπει να προβληματίσουν πρώτα και κύρια τον
πρόεδρο. Όχι μόνο για τους πόντους αξιοπιστίας
που κέρδισε –σε αντίθεση με τον ίδιο– ο Ακιντζί
στη διεθνή κοινότητα. Αλλά και γιατί αν δεν καταφέρει να λύσει το Κυπριακό με τον μόνο Τ/κ
ηγέτη που τα έβαλε με την Άγκυρα, τότε με ποιον
αλήθεια υπολογίζει να το λύσει;

Είναι η Κύπρος ένα δυναμικό νησί και
δεν το ξέρουμε; Στην Ολλανδία φαίνεται
ότι κάτι ξέρουν παραπάνω, γιατί πριν
ακόμη ολοκληρωθούν τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης αρχαίων κυπριακών
θησαυρών, στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο της χώρας, Rijksmuseum van Oudheden,
εκατοντάδες πολίτες, Ολλανδοί και όχι μόνο, σχημάτισαν ουρά έξω από το μουσείο, για να θαυμάσουν
τα κυπριακά αριστουργήματα, τα οποία φιλοτεχνήθηκαν πριν από πάρα πολλούς αιώνες. Η υπουργός
Μεταφορών και αρμόδια για τις αρχαιότητες Βασιλική
Αναστασιάδου, η οποία τέλεσε τα εγκαίνια της
έκθεσης, με τον τίτλο «Cyprus - A Dynamic Island»,
δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό και την έκπληξή της,
για το τεράστιο ενδιαφέρον των Ολλανδών. Φαίνεται
ότι η ρήση «ουδείς προφήτης αγαπητός στην πατρίδα
του» δεν ισχύει μόνο για τους ανθρώπους, αλλά ισχύει
και τα αρχαία αριστουργήματα, τα οποία κουβαλούν
το διαχρονικό πνεύμα, άγνωστων δημιουργών.
Στον καφενέ της Λευκωσίας, οι θαμώνες σχολίαζαν
με σκωπτικό τρόπο, το σημαντικό γεγονός για την
Κύπρο, το οποίο δεν παραγνώριζαν, αλλά αντιθέτως
ένιωσαν και περηφάνια. «Θαυμάζουν μας οι ξένοι,
αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα μας επιστρέψουν όλα
τα αρχαία ή θα αφήσουν και μερικά στη χώρα τους».
Άρχισαν να λένε για το περίφημο σταυρόσχημο ειδώλιο
το οποίο ακόμη αναζη




τείται στην Ισπανία και 
την περίφημη μούμια
«Θαυμάζουν μας οι
την οποία ακόμη την ψάχνουν στο κυπριακό μου- ξένοι, αλλά είμαστε
σείο. Θυμήθηκαν ιστο- σίγουροι ότι θα μας
ρίες με «ευρετές» θησαυρούς, οι οποίοι αντί να επιστρέψουν όλα
καταλήξουν σε κυπριακά τα αρχαία ή θα
μουσεία, πωλήθηκαν σε
αρχαιοκάπηλους για να αφήσουν και μεριπλουτίσουν μερικοί με- κά στη χώρα τους».
γαλόσχημοι. Μίλησαν
για ανασκαφές οι οποίες αρχίζουν και ποτέ δεν τελειώνουν, όπως στον χώρο ανέγερσης της Βουλής, όπως
στον χώρο όπου ανεγέρθηκε το Δημαρχείο Λευκωσίας,
όπως στην Γεροσκήπου, όπως σε τόσα άλλα πολλά
μέρη της Κύπρου. Εκεί που έδωσαν ρέστα τους οι «αδκιασεροί» ήταν για το αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο
ευτυχώς, έλεγαν, κτίστηκε από τους αποικιοκράτες,
γιατί θα χάναμε όλα τα αρχαία μέχρι σήμερα.
Η Βασιλική Αναστασιάδου πολεμά με νύχια και με
δόντια για να κτιστεί το νέο αρχαιολογικό μουσείο
και είναι ίσως η μόνη ελπίδα, για να προχωρήσουν τα
έργα. Ξέρει πολύ καλά τα «γρανάζια» και τα «κουμπιά»
της δημόσιας μηχανής, τα οποία θέλουν πολύ κόπο
για να γυρίσουν και να δημιουργήσουν. Το ευτύχημα,
όταν ξεκινήσει ο τροχός να γυρίζει, τότε γίνονται θαύματα, εκπλήσσοντας ακόμη και τους φανατικούς της
ιδιωτικοποίησης των πάντων. Αριθμητικά η Κύπρος
έχει τα περισσότερα μουσεία στον κόσμο σε αναλογία
πληθυσμού και σίγουρα τις περισσότερες πινακίδες
από τα εγκαίνια. Αλλά επί της ουσίας, η Κύπρος έχει
ελάχιστα μουσεία για να επιδείξει.
Πρέπει να γίνουν πολλά για να καταστούν τα
μουσεία, από νεκρές αποθήκες, σε ζωντανούς χώρους
μάθησης και εκπαίδευσης. Το καλύτερο θα ήταν να
συγκεντρωθούν όλα τα μουσεία σε ένα χώρο, όπως
τα Σμισθόνιαν στην Ουάσιγκτον και οι ενδιαφερόμενοι
να διαθέτουν όχι ημέρες, αλλά εβδομάδες, για να τα
επισκεφθούν. Η Κύπρος λέγεται ότι διαθέτει ένα από
τα σημαντικότερα βυζαντινά μουσεία στον κόσμο και
ένα από τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά μουσεία.
Ωστόσο, πόσοι το ξέρουν και κυρίως πόσοι νέοι εκπαιδεύονται στους χώρους των μουσείων. Ευτυχώς
όλοι οι Κύπριοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό και μπορούν
να μάθουν πώς λειτουργούν τα μεγάλα μουσεία. Ξέρουν
ότι τα μουσεία είναι ζωντανά σχολεία τα οποία απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Εν δυνάμει η Κύπρος
είναι δυναμικό νησί και έχει όλες τις φυσικές «χάρες»
και επιπλέον σπουδαίους θησαυρούς. Το μόνο που
μένει είναι να πειστεί το βαθύ κράτος, οι λογιστές και
οι οικονομολόγοι, να επενδύσουν στις αρχαιότητες,
μ’ ένα σύγχρονο τρόπο. Και σίγουρα τα κέρδη θα είναι
πάρα πολλά.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.

EPA/AARON UFUMELI

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

H Lizwe Phiri ποτίζει τον κήπο των λαχανικών της στο Ινσουκαμίνι της Ζιμπάμπουε. Η παγκόσμια ημέρα φαγητού εορτάστηκε στη χώρα στις 17 Οκτωβρίου, η οποία πλήττεται από σοβαρή ανομβρία.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το πιόνι της Άγκυρας
Τον Απρίλιο του 2015, ο νέος τότε
Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί, αρνείτο τον χαρακτηρισμό που προσέδιδε στα Κατεχόμενα η Άγκυρα
περί μικρής πατρίδας, κάνοντας λόγο
για αδελφές χώρες με την Τουρκία.
«Η Τουρκία», όπως του απαντούσε δηκτικά τότε
ο Ερντογάν «βλέπει τη βόρεια Κύπρο ως μικρή
πατρίδα, ναι. Και από εδώ και πέρα θα τη βλέπει
ως μικρή πατρίδα. Όποια είναι η σχέση που έχει
μια μάνα με το παιδί της, αυτή θα συνεχίσει να
είναι η σχέση της με το παιδί της», έλεγε ο Τούρκος
πρόεδρος και προειδοποιούσε δημοσίως τον Τ/κ
ηγέτη αυτά που «βγαίνουν από το στόμα του να
τα ακούει με τα αφτιά του». Την προειδοποίηση
δεν άφησε ασχολίαστη ο Μουσταφά Ακιντζί,
απαντώντας στον Τούρκο πρόεδρο πως πλέον
αυτό το παιδί έχει ανάγκη να μεγαλώσει και να
γίνει ο νοικοκύρης του σπιτιού του. Στιχομυθίες
και δηλώσεις που έκαναν πολλούς να πιστεύουν
πως ο Μουσταφά Ακιντζί είναι έτοιμος να θέσει
πραγματικά κόκκινες γραμμές με την Άγκυρα και
δεν αποτελεί ένα κακέκτυπο του Ταλάτ.
Και λέμε κακέκτυπο του Ταλάτ, γιατί πολλοί
ήταν εκείνοι που είχαν βάλει ψηλά τον πήχη των
προσδοκιών τους και είχαν απογοητευτεί από
τον κατά τα άλλα μετριοπαθή Τ/κ ηγέτη. Όχι γιατί
δεν υπήρξε πρόοδος στο Κυπριακό κατά την περίοδο παραμονής του στο τιμόνι της τ/κ ηγεσίας.
Αλλά γιατί παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις που
έκανε αρχικά με τον Δημήτρη Χριστόφια, ότι δηλαδή οι δύο σύντροφοι θα λύσουν το Κυπριακό,
φυτεύοντας παράλληλα και ελιές για εδραίωση
της ειρήνης, δεν προσπάθησε στην ουσία να
κόψει γέφυρες με την Τουρκία. Ενδεικτικό, μάλιστα,
ότι όταν ο Δημήτρης Χριστόφιας τον προέτρεψε
να αφήνει όπου μπορεί μακριά από τις συνομιλίες
την Τουρκία, ο τότε Τ/κ ηγέτης του ζήτησε να
μην τον αποκαλεί σύντροφο και του απάντησε
πως αυτά είναι εν πολλοίς ρομαντισμοί. Αλησμόνητες και οι προεκλογικές του αφίσες «Ο Ταλάτ
με ενώνει με την Τουρκία».
Ο Μουσταφά Ακιντζί, όμως, είχε προκαλέσει
ένα άλλο κύμα ευφορίας στην τ/κ κοινότητα, αλλά
και σε μερίδα των Ε/κ. Όχι για τους καφέδες και
τις ζιβανίες που έπιναν με τον Νίκο Αναστασιάδη
στην πορεία. Ούτε για τις κοινές ευχές που έκαναν,

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Μια ντιζαϊνάτη κοροϊδία
Κατέφθασαν και τα «διαστημικά» παγκάκια. Τα οποία –
έτσι για να μαθαίνετε– παραγγέλθηκαν στην Ιταλία και
μάλιστα σε εξειδικευμένο εργοστάσιο, το οποίο λένε κατασκευάζει «έργα τέχνης». Και όπως καταλαβαίνετε το χρυσοπληρώσαμε κι αυτό.
Όπως και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει
με το μέγα σκάνδαλο που ονομάζεται πλατεία Ελευθερίας και παρότι έχω ασχοληθεί
πολλάκις σ’ αυτή εδώ τη στήλη με το εν
λόγω θέμα, οι εξελίξεις δεν με αφήνουν
να «αγιάσω».
Εκτός από ντιζαϊνάτα παγκάκια, λοιπόν,
θα έχουμε και ντιζαϊνάτες βρύσες, οι οποίες
θα είναι σε σχήμα λουλουδιού και οι οποίες
επίσης κατασκευάστηκαν στο εξωτερικό
(οι βρύσες!) διότι τα δικά μας εργοστάσια
δεν ήτανε σε θέση να τις υλοποιήσουν

χωρίς να φαίνεται η ένωση στο σημείο της
λεκάνης (!). Και βέβαια με το αντίστοιχο
παραφουσκωμένο κόστος. Και αφού θα τοποθετηθούν τα εν λόγω ντιζαϊνάτα παγκάκια
και οι ντιζαϊνάτες βρύσες, και αφού κάποια
στιγμή σ’ αυτή τη ζωή ελπίζουμε και όχι
στην επόμενη, θα αποπερατωθεί και η πλατεία, θα αρχίσουν άλλα παρατράγουδα, τα
οποία θα αφορούν στο κόστος συντήρησής
της. Γι’ αυτό μη βιαστείτε να εφησυχάσετε
(αν είχατε ποτέ τέτοια φαιδρή πρόθεση).
Διότι αγαπητοί μου δημότες –μάθετέ το κι
αυτό– το κόστος συντήρησης της εν λόγω
πλατείας θα ανέρχεται (σύμφωνα με υπολογισμούς του ίδιου του Δήμου Λευκωσίας)
σε 822 ευρώ την ημέρα. Κι αν δεν λιποθυμήσατε ήδη και αντέχετε να διαβάσετε το
παρακάτω, εκφράζονται λένε, σοβαρές
ανησυχίες πως τελικά ο Δήμος θα λειτουργεί
για να καλύπτει τα έξοδα της πλατείας και

προκειμένου να τα καλύπτει, ενδέχεται να
«ξεπουλήσει» και το παλιό μέγαρο του Δημαρχείου σε ιδιώτη. Με πιο απλά λόγια,
αυτός ο παραλογισμός που λέγεται «Πλατεία
Ελευθερίας» και για τον οποίο οι αρμόδιοι
του Δήμου φροντίζουν κάθε λίγο και λιγάκι
να μας προτρέπουν να κάνουμε υπομονή,
διότι λένε προκειμένου να εκσυγχρονιστούμε οφείλουμε να κάνουμε υπομονή,
και θεωρούν μάλιστα ότι ξεμπερδεύουν μ’
αυτό το απλοϊκό επιχείρημα από τις ευθύνες
που τους βαραίνουν, δεν λέει να τελειώσει.
Και όχι μόνο δεν λέει να τελειώσει πρακτικά,
αλλά δεν λέει να τελειώσει ούτε σε ό,τι
αφορά τα υπέρογκα ποσά που έχουμε ήδη
ξοδέψει, για να βλέπουμε εδώ και χρόνια
ένα σωρό εργάτες να πηγαινοέρχονται
πάνω από ένα ακαλαίσθητο λευκό μπετόν.
Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι προς
τι όλα αυτά; Για να έχουμε να λέμε ότι

έχουμε ντιζαϊνάτη πλατεία; Την οποία όχι
μόνο δεν είμαστε ικανοί να αποπερατώσουμε εξού και τρέχουμε σε εργοστάσια
στην Ιταλία για παγκάκια και βρύσες, αλλά
δεν είμαστε καν σε θέση να τη συντηρήσουμε; Και ενώ περιμένουμε πώς και πως
να γλυτώσουμε από αυτό το βάσανο συνειδητοποιούμε πως το βάσανο δεν πρόκειται να έχει τελειωμό. Εδώ και δέκα χρόνια
χτίζεται αυτή η πλατεία, η οποία στοίχισε
40 και κάτι εκατομμύρια, και η οποία αφού
τελειώσει θα χρειάζεται 800 ευρώ ημερησίως
για να συντηρηθεί με ανυπολόγιστες ακόμα
τις κακοτεχνίες που πρόκειται να εμφανιστούν και το ερώτημα που τίθεται ξανά
και ξανά είναι προς τι και γιατί όλα αυτά;
Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε δημιουργήσει έναν χώρο πρασίνου, με μια σαφώς
οικονομικότερη λύση, με ένα πραγματικά
έξυπνο σχεδιασμό, που δεν θα χρειαζόταν

μια ζωή για να αποπερατωθεί και το οποίο
δεν θα γονάτιζε τους δημότες προκειμένου
να καυχιόνται οι κάθε αρμόδιοι/αναρμόδιοι
ότι έχουν φτιάξει μια «έξυπνη» πόλη. Τίποτα
το «έξυπνο» δεν εμπεριέχεται σ’ αυτή την
ιστορία. Και τίποτα για το οποίο ο σκεπτόμενος δημότης, να αισθάνεται «περήφανος».
Το αντίθετο, μάλιστα. Εκείνο το οποίο αισθάνεται ο σκεπτόμενος πολίτης είναι πως
για όλη αυτή την κοροϊδία – περί αυτού
πρόκειται, κι αν προτιμάτε να την ονομάζουμε ντιζαϊνάτη κοροϊδία, κανένα πρόβλημα – κανένας από τους αρμόδιους/αναρμόδιους δεν αισθάνεται υπόλογος. Θέλετε
και το γιατί; Διότι, αγαπητοί δημότες, διανύουμε τη φοβερή εκείνη εποχή όπου πλέον
η κατ’ εξακολούθηση «κοροϊδία» ονοματίζεται ως εξυπνάδα. Τόσο απλά.

elenixenou11@gmail.com
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ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Δεν υπάρχουν προστάτες

Ελληνοβρετανική γέφυρα στο μέλλον

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

«Πώς θα εγγυηθείτε
την ασφάλειά μας;»
είναι το πρώτο ερώτημα που απευθύνει
κάθε Ελληνας πολιτικός (και όχι μόνο)
σε όποιον σημαντικό και ισχυρό
ξένο αξιωματούχο επισκέπτεται
τη χώρα μας. Το ερώτημα προκαλεί αμηχανία, απορία. Στον σημερινό κόσμο δεν υπάρχουν προτεκτοράτα και προστάτες, όπως
συνέβαινε τον 19ο αιώνα. Υπάρχουν συμμαχίες και πολιτικές ενώσεις.
Πάσχουμε, ως Ελληνες, από
μια πρωτοφανή «σχιζοφρενή» αντιμετώπιση του ρόλου των Με






Οσο κακός είναι ο
αντιαμερικανισμός,
τόσο επικίνδυνη είναι
η αντίληψη ότι οι ΗΠΑ
θα «καθαρίσουν» για
εμάς αν συμβεί κάτι με
την Τουρκία.
γάλων Δυνάμεων. Ενα κομμάτι
μας θέλει να βλέπει τη χώρα σαν
έναν Δαβίδ που αντιστέκεται διαρκώς σε έναν Γολιάθ. Οπου Γολιάθ
μπορεί να είναι η Τουρκία, οι ΗΠΑ
ή η Γερμανία, κατά περίσταση.
Ενα άλλο κομμάτι μας, όμως, πάσχει από το σύνδρομο του ραγιά.
Αντιμετωπίζει με δέος τις ισχυρές
δυνάμεις και τους εκπροσώπους
τους. Ζητάει την προστασία τους
και ανεξίτηλες εγγυήσεις για την
ασφάλεια της χώρας. Ελπίζει σε
αυτές, υπερτιμά την αξία τους,

απογοητεύεται όταν δεν επαληθεύονται οι προσδοκίες του και
άντε πάλι από την αρχή.
Ζούμε σε μια εποχή που θέλει
μεγάλη προσοχή. Οι σταθερές είναι λίγες, ή μάλλον ελάχιστες. Οι
ΗΠΑ μπορεί να εγγυώνται την
ασφάλεια του Ισραήλ ή της Νότιας
Κορέας. Αλλά ακόμη και οι ίδιοι
οι Ισραηλινοί και οι Νοτιοκορεάτες
αρχίζουν και αμφιβάλλουν για το
τι ισχύει και τι όχι επί Τραμπ. Η
Δύση γενικότερα δίνει πολύ κακά
μηνύματα για το πόσο σοβαρά
μπορεί κανείς να πάρει τις υποσχέσεις της, όπως κατάλαβαν απότομα ο κ. Ζάεφ ή οι Κούρδοι.
Εχει έλθει η στιγμή να ωριμάσουμε ως λαός. Οσο κακός είναι
ο αντιαμερικανισμός, τόσο επικίνδυνη είναι η αντίληψη ότι οι
ΗΠΑ θα «καθαρίσουν» για εμάς
αν συμβεί κάτι με την Τουρκία.
Οσο άρρωστη ήταν η εμμονή εναντίον του Ισραήλ, τόσο λάθος είναι
η αντίληψη ότι θα πολεμήσει τον
«δικό μας πόλεμο» αν χρειαστεί.
Προφανώς και κτίζουμε συστηματικά τις συμμαχίες μας. Κερδίζουμε ό,τι μπορούμε από τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα,
την παρουσία των Αμερικανών
σε ευαίσθητες περιοχές, τη συλλογή πληροφοριών. Και ταυτόχρονα δεν σταματάμε ποτέ την
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική
του Κωνσταντίνου Καραμανλή,
που βασιζόταν στην αρχή ότι η
Ελλάδα δεν πρέπει να στηρίζεται
ποτέ μόνο σε έναν παγκόσμιο πυλώνα.
Είναι όμως πολύ κακό να δίνουμε την εντύπωση ότι αναζητούμε κάποιον προστάτη. Είναι
δείγμα αδυναμίας και γεωπολιτικής κακομοιριάς.

Πριν από τρία χρόνια,
στο πρώτο Ελληνοβρετανικό Συμπόσιο στο
Ναύπλιο, η Βρετανία
είχε μόλις μπει στην
περιπέτεια του Brexit.
Στο συμπόσιο ήταν φανερό ότι το
άλμα προς το άγνωστο κινητοποιούσε το ένστικτο ανθρώπων σε θέσεις ευθύνης να αρχίσουν αμέσως
να αναζητούν διμερείς συνεργασίες
με άλλες χώρες. Παρότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες στο συμπόσιο
ήταν αντίθετοι με το Brexit, υπήρχε
ένα πνεύμα αισιοδοξίας, ότι όσο δύσκολη και αν γινόταν η κατάσταση,
θα βρίσκονταν λύσεις. Στο δεύτερο
συμπόσιο, πέρυσι, σε μια έπαυλη
κοντά στην Οξφόρδη, ήταν πλέον
σαφές ότι ο ακρωτηριασμός της χώρας από την Ε.Ε. προκαλούσε έντονα
προβλήματα, διχάζοντας τους πολίτες, παραλύοντας το πολιτικό σύστημα, βυθίζοντας τις επιχειρήσεις
στην αβεβαιότητα. Τότε έγινε και η
μεγαλύτερη διαδήλωση κατά του
Brexit. Από τότε, η Βρετανία βρίσκεται σε πολιτική δίνη, με αποτέλεσμα την κόπωση και την ανάγκη
να τελειώνει το μαρτύριο. (Οι γραμμές
αυτές γράφονταν πριν από τη χθε-

σινή ψήφο στη Βουλή των Κοινοτήτων που θα αποφάσιζε εάν η Βρετανία θα προχωρούσε σε συντεταγμένη έξοδο από την Ε.Ε. ή εάν θα
φύγει ατάκτως στις 31 Οκτωβρίου
– ή εάν θα υπάρξει άλλη παράταση
ώστε να επιτευχθεί λύση που θα
ικανοποιεί και την Ε.Ε. και τη Βουλή.)
Οποιο και αν είναι το αποτέλεσμα
της χθεσινής ψήφου, πάντως, το
συμπέρασμα όσων συμμετείχαν στο
τρίτο Ελληνοβρετανικό Συμπόσιο
την Παρασκευή και το Σάββατο,
πάλι στο Ναύπλιο, είναι ότι οι σχέσεις
Ελλάδας - Βρετανίας θα ενισχυθούν.
Η συνάντηση αυτή, με διοργανωτές
τη βρετανική πρεσβεία, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το
Βρετανικό Συμβούλιο, ανέδειξε τους
δεσμούς του παρελθόντος και αναζήτησε τρόπους με τους οποίους οι
δύο χώρες θα μπορέσουν να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις ενός κόσμου που αλλάζει
με μεγάλη ταχύτητα. Θέματα των
συζητήσεων ήταν η ενέργεια και η
γεωπολιτική, η ναυτιλία, η Παιδεία,
η έρευνα και τεχνολογία, ο ρόλος
της φιλανθρωπίας, η αξιοποίηση
του πολιτισμού, η ελληνική Διασπορά. Σε όλες τις παρουσιάσεις και πα-

ρεμβάσεις Ελλήνων και Βρετανών,
σημειώθηκαν οι τομείς που οι δύο
χώρες θα μπορούσαν να συνεργαστούν ή να μάθει η μία από την άλλη.
Οι ειλικρινείς κουβέντες ανθρώπων
που γνωρίζουν καλά το αντικείμενο
της ειδίκευσής τους, η αναγνώριση
ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη,
αλλά και η αλλαγή της σχέσης μεταξύ
των δύο χωρών (αφού η Βρετανία
φεύγει από την Ε.Ε. ενώ η Ελλάδα
παραμένει μέλος), ανέδειξαν πολλά
ενδιαφέροντα σημεία. Στο ζήτημα
της Παιδείας, για παράδειγμα, οι δεσμοί είναι γνωστοί αλλά η κατάσταση
αλλάζει, παρουσιάζοντας ευκαιρίες
και ανάγκες. Σήμερα 11.000 Ελληνες
φοιτούν στη Βρετανία και 4.500 διδάσκουν σε βρετανικά πανεπιστήμια.
Στην Ελλάδα, 17.000 φοιτούν σε κολέγια που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια. Ενώ παλαιότερα
ο φορέας που εκπροσωπεί τα βρετανικά πανεπιστήμια επιχειρούσε
μέσω της Ε.Ε., τώρα εργάζεται εντατικά για να ενισχύσει τη διμερή
σχέση. Προσπαθεί, επίσης, να εξασφαλίσει τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων πανεπιστημίων των δύο χωρών ώστε οι
Βρετανοί να έχουν συμμάχους για
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να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά
ερευνητικά προγράμματα και σε ανταλλαγές φοιτητών. Το γεγονός ότι
πάνω από 300.000 Ελληνες έχουν
αποφοιτήσει από πανεπιστήμια στη
Βρετανία συμβάλλει στην καλή σχέση μεταξύ των πανεπιστημιακών
των δύο χωρών.
Ενδιαφέρουσα άποψη των συζητήσεων, πάντως, ήταν ότι δεν ήταν
η Ελλάδα που πάντα έχει να μάθει
από τη Βρετανία. Παρά τις εξαιρετικές υπηρεσίες που το Σίτι του Λονδίνου παρείχε στη ναυτιλία για πολλές δεκαετίες, πριν από χρόνια η
Βρετανία, με λάθος χειρισμούς, έχασε
πολλούς εφοπλιστές και πλοία, ενώ
η Ελλάδα τούς κέρδισε. Επίσης, παράγων του ενεργειακού τομέα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το φορολογικό καθεστώς για μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα παραμένει σταθερό (με επικύρωση της Βουλής)
ενώ στη Βρετανία η κατάσταση είναι
πιο ρευστή. Ομως, ίσως το πιο ουσιαστικό –και πολύ προσωπικό–
σχόλιο ήταν μιας Βρετανίδας ομιλίτριας που είπε: «Η Ελλάδα πέρασε
από τα στενά και επέζησε. Δίνει ελπίδα και σε εμάς ότι υπάρχει κι επόμενη μέρα».

Οι ομογενείς μας
Δεσμεύθηκε κατά
την προεκλογική περίοδο ο κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης για διεύρυνση του εκλογικού σώματος διά
της παροχής επιστολικής ψήφου
στους Ελληνες τους εγκατεσπαρμένους στην υφήλιο. Κάποιοι μιλούν για τρία και περισσότερα
εκατομμύρια ομογενών, που αναμένεται να διαμορφώνουν τα αποτελέσματα των προσεχών εκλογών
και εφεξής. Αλλοι αναφέρονται
σε μεθοδεύσεις που αποβλέπουν
στο εγκλεισμό της Αριστεράς στο
«χρονοντούλαπο της Ιστορίας».
Μόνον που και ο Ανδρέας Παπανδρέου διακήρυττε ότι η Δεξιά θα
έμπαινε στο ίδιο χρονοντούλαπο,
αλλά επανήλθε στην εξουσία κατ’
επανάληψιν, και αυτό που ιστορικώς συνέβη ήταν η εξαέρωση







Το πρόβλημα είναι
η αυξανόμενη αδιαφορία του εν Ελλάδι εκλογικού σώματος, που επί
της ουσίας απλώς καταψηφίζει την προηγούμενη κυβέρνηση.
του ΠΑΣΟΚ και όχι της Νέας Δημοκρατίας, σε τελική ανάλυση.
Εκλήθησαν οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων σε κατ’ ιδίαν
συνάντηση με τον πρωθυπουργό
και εξελθόντες προέβησαν σε δηλώσεις αμφίσημες εν πολλοίς, και
διοχετεύθη στα ΜΜΕ ότι ηγέτης
παρατάξεως ενέπλεξε κατά τη συζήτηση το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, υπονομεύοντας διά της συναλλαγής
έναν θεσμό.
Προς αποφυγήν πάσης παρεξηγήσεως, η στήλη αυτή υποστηρίζει πλήρως το δικαίωμα ψήφου
των ομογενών στον τόπο όπου
διαβιούν, παρέχοντας πάσα διευκόλυνση και όχι διά μαζικής μεταφοράς τους, όπως στο παρελθόν,
με αεροσκάφη μισθωμένα από τα
κόμματα, με επιδοτήσεις στα εισιτήρια κατ’ αποκλειστικότητα
σε οπαδούς.

Επειδή όμως πολύς ο λόγος
από διαφόρους περί «ελληνικής
διασποράς», μία διευκρίνιση παρεμπιπτόντως. Ο όρος διασπορά
αφορά τους Ιουδαίους, που εξεδιώχθησαν κατ’ επανάληψιν από
τις εστίες τους. «Ελληνική διασπορά» ουδέποτε υπήρξε. Αποικίες ίδρυαν στην αρχαιότητα οι
Ελληνες, διότι δεν τους χωρούσε
ο τόπος, και μετανάστες υπήρξαν
πάντοτε, κυρίως από απελπισία
και ανέχεια. Οι Ελληνες κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους αλλά
δεν εξεδιώχθησαν απηνώς, όπως
οι Εβραίοι επί Καλιγούλα.
Με την ίδρυση του Ανατολικού
Ρωμαϊκού Κράτους κατίσχυσαν
σταδιακώς οι Ελληνες –διά του
πολιτισμού τους– και έτσι προέκυψε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Υποδουλώθηκαν από τους Οθωμανούς και υπέστησαν την τιμωρητική αυθαιρεσία των σουλτάνων.
Αλλά μετά την ανάδειξη του
Παναγιωτάκη Νικούσιου σε Μέγα
Διερμηνέα το 1661, άνοιξε ο δρόμος των Φαναριωτών προς την
Πύλη και τις παραδουνάβιες ηγεμονίες.
Εθνοκάθαρση υπήρξε άπαξ,
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, δίχως να ερωτηθούν οι πληθυσμοί που εκριζώθηκαν από τις
εστίες τους, με συμφωνία των
Αθηνών και της Αγκυρας. Αλλά
αυτό είναι άλλο θέμα.
Ορθότατο το ενδιαφέρον για
τους ομογενείς, που οφείλουν να
διαχειρισθούν με σεβασμό και
ευπρέπεια οι ηγέτες μας. Αλλά το
πρόβλημα είναι η αυξανόμενη
αδιαφορία του εν Ελλάδι εκλογικού σώματος, που επί της ουσίας
απλώς καταψηφίζει την προηγούμενη κυβέρνηση, με αποτέλεσμα
τη σταδιακή απαξίωση του όλου
πολιτικού συστήματος.
Χρήσιμα τα ατμοσφαιρικά, τα
επικοινωνιακά, η εικονική πραγματικότητα, αλλά όμως δεν αρκούν. Συγκρότησε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1995 Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, που επέδειξε δραστηριότητα επί της προεδρίας
του Αντριου Αθενς, αλλά εξαερώθη. Ολως διαφόρως εξασφαλίζεται
η δημιουργική συμμετοχή των
ομογενών, ως φαίνεται.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Αναμονή του μοιραίου
Αρχές του μήνα, στο «Σπίτι της Κύπρου», η Αννα Μαραγκού παρουσίασε το βιβλίο της «Περπατώντας
στις όχθες του Πεδιαίου ποταμού»
με φωτογραφίες του Γιώργου Πανταζή, Εκδόσεις «Το Ροδακιό».
Επιγραμματική πληροφόρηση:
Η Αννα Μαραγκού ήταν, για μερικές
δεκαετίες, η ψυχή (αστραφτερή
παρουσία ακατάπαυστα δημιουργική) στις δραστηριότητες «πολιτισμού» του Δήμου Λευκωσίας. Ο
Γιώργος Πανταζής, αρχιτέκτονας
και ταλαντούχος φωτογράφος. Πεδιαίος, ο αφανής πια ποταμός που
διασχίζει τη Λευκωσία. Και «Το Ροδακιό» είναι το καύχημα («βασιλικός
στ’ αφτί μας») της βιβλιόφιλης Αθήνας.
Θα αδικούσε το βιβλίο και η πιο
ευφυής, συντομογραφική απόπειρα
αποτίμησης, αξιολόγησής του. Οι
«31 ιστορίες για τη Λευκωσία» είναι
κομψοτεχνήματα γλωσσικής εκφραστικής, η χάρη τους ανυπότακτη σε χαρακτηρισμούς. Η πόλη,
τα χτίσματα, οι άνθρωποι και η συνύπαρξή τους είναι ένα παρελθόν
αιώνων, που επιμένει να συνιστά
παρόν – ομορφιά που αντιστέκεται,
αρχοντιά που επιμένει. Λέμε «πολιτισμό» την αλλοτινή σοφία που
αβίαστα κοινωνείται διαρκώς, την
απομνημείωσή της σε οικοδομές,
ρυμοτομία, αισθητική του χώρου
– ό,τι αποτυπώνει πρώτιστα ήθος
κι ύστερα ανάγκη.
Τα κείμενα φωτίζουν το κληροδότημα, οι φωτογραφίες υπηρετούν
την πρόκληση να αξιωθείς κάποτε
την άμεση θέαση του εραστού τεχνήματος. Οσοι ζουν σαν λιμό την
έκλειψη της αριστείας («άριστου
έργου»), μπορούν να έχουν, για πο-

λύν καιρό, το βιβλίο αυτό στο προσκεφάλι τους.
Η σημερινή επιφυλλίδα γράφεται
και για να προφυλάξει τον αναγνώστη. Να του πει: προσοχή! το βιβλίο
της Μαραγκού πληγώνει! – όπως
πάντοτε η «μέσα Ελλάδα», όπου κι
αν ταξιδέψεις. Οταν το τελειώσεις,
θα ξέρεις πολύ καλά, χωρίς κανείς
να σου το έχει βεβαιώσει, ότι η μοίρα της Λευκωσίας είναι, νομοτελειακά, μοίρα και κάθε «ελληνίδος
πόλεως» σήμερα. Μετά την ανεμπόδιστη αρπαγή της μισής Κύπρου
από τους Τούρκους, ο Διονύσης
Σαββόπουλος είχε σοφά και επιγραμματικά αποφανθεί: «Το άδειο
μας το πρόσωπο η Κύπρος το πληρώνει». Οσοι διαχειρίζονται την
ιστορική συνέχεια των Ελλήνων,
εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται το κενό ταυτότητας, το άδειο
πρόσωπο.
Ελληνίδες πόλεις, με ιστορία
πολλών αιώνων, που τις κατάπιε
οριστικά και αμετάκλητα η τουρκιά,
ποιος τις μνημονεύει πια σήμερα;
Κερύνεια, Αμμόχωστος, Μόρφου,
όπως και Σμύρνη, Τραπεζούντα,
Σηλυβρία, Σούρμενα, Εφεσσος, Φώκαια, Νικομήδεια, Σινασός, Μουδανιά, Σαμψούντα, Καισάρεια, Αττάλεια, Αλικαρνασσός, Λαοδίκεια,
Πέργη – πλήθος τα ονόματα. Η λογική των ιστορικών δεδομένων,
ψυχρά και ανελέητα, βεβαιώνει τις
επερχόμενες προσθήκες στον κατάλογο: Πόλεις της «γαλάζιας πατρίδας» που τη δηλώνει ιταμότατα
«δική του» ο Ερντογάν, δηλαδή οι
πόλεις της νησιωτικής Ελλάδας,
γιατί όχι και της Δυτικής Θράκης,
ίσως και της Μακεδονίας, γενέτειρας του Κεμάλ, αλλά και το στρα-

τηγικό «κλειδί» του Βόλου, με αυτονόητο αντιστήριγμα την Κρήτη.
Αυτό που είναι σήμερα η Λευκωσία και το αποτυπώνει με ειδυλλιακό σπαραγμό η Αννα Μαραγκού
στο βιβλίο της, θα είναι σε λίγα
χρόνια, νομοτελειακά, η Κομοτηνή,
η Ξάνθη, γιατί όχι η Λάρισα, τα
Γιάννενα, τα Χανιά.
Είναι ορθολογικά προβλεπτή η
επερχόμενη κατάποση. Οχι επειδή
οι Τούρκοι είναι ογδόντα εκατομμύρια και οι Ελληνώνυμοι οκτώ.
Οχι επειδή είναι εκσυγχρονισμένα
πάνοπλοι και εμείς με τα χρήματα
του εξοπλισμού τρέφουμε ένα πελατειακό κράτος. Αλλά μόνο επειδή
οι Τούρκοι είναι περήφανοι να είναι
Τούρκοι, ενώ οι Ελληνες θέλουν,
με οποιοδήποτε τίμημα, να γίνουν
κάτι άλλο από αυτό που είναι: Να
γίνουν, επιτέλους, Ευρωπαίοι! Εστω
«επιτροπευόμενοι» από αδίστακτης
τοκογλυφίας «εταίρους» με υποθηκευμένα τα «χρυσαφικά» της
χώρας, σαδιστικά, στο διηνεκές.
Παραμένουμε συνεπαρμένοι οι Ελληνώνυμοι από τον άξεστο καραμανλισμό της συλλογικής συμπλεγματικής μας μειονεξίας: Να γίνουμε
Ευρωπαίοι, οπωσδήποτε, ό,τι κι αν
αυτό συνεπάγεται.
Ολα τα «κόμματα εξουσίας» είναι
στη σημερινή Ελλάδα «προοδευτικά», που θα πει: μάχονται για την
«πρόοδο», δηλαδή για τον αφελληνισμό. Αφελληνισμό της γλώσσας, της ιστορικής συνείδησης,
της Τέχνης, της λαϊκής παράδοσης.
Είναι κοινό πολιτικό πρόγραμμα ο
αφελληνισμός, γι’ αυτό και δεν διαφέρει σε προσανατολισμό και στόχους η πολιτική Γαβρόγλου από
την πολιτική Κεραμέως. Είναι προ-

ϋπόθεση του εξευρωπαϊσμού ο
αφελληνισμός, δηλαδή προϋπόθεση
της «προόδου», επομένως έχουν
τη «λογική» τους οι επιλογές του
Κυριάκου Μητσοτάκη: Απέναντι
σε έναν αδίστακτο τολμητία Ερντογάν, που εισβάλλει αυθαίρετα
στη Συρία, απειλεί να κατακλύσει
με πρόσφυγες την Ευρώπη, διακηρύσσει προκλητικά τουρκικό το
Αιγαίο, απέναντι σε μια τέτοια λαίλαπα, στήνει υπουργό Εξωτερικών
έναν ευπρεπή, αλλά παντελώς ανεπαρκή, δίχως την πείρα διεθνών
σχέσεων και διπλωματίας πολιτικό.
Με αναπληρωτή, μια σκανδαλώδους ανεπάρκειας, παρουσία.
Αυτή η προσωποποιημένη αναφορά στη σημερινή φαρσοκωμωδία
του υπουργείου Εξωτερικών δεν
συνιστά, προφανώς, αντικυβερνητική, κομματική κριτική, είναι μόνο
οιμωγή έσχατου πια απελπισμού
– ας το καταλάβουν όσοι βλέπουν
την πραγματικότητα μόνο με τα
ματογυάλια της πόλωσης Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού, ΣΥΡΙΖΑ - Ν.Δ.
Κατρακυλάμε κυριολεκτικά στην
άβυσσο και το μόνο που μας ενδιαφέρει, μέσα στον ίλιγγο της πτώσης και πριν τον διαμελισμό του
πτώματος στα βράχια, είναι το αφιόνι μιας χωρίς αντίκρισμα εξουσίας.
Βέβαια, το λεκανοπέδιο της Αττικής δεν θα θελήσουν ποτέ να το
κατακτήσουν οι πανευφυείς Τούρκοι. Θα το αφήσουν, ίσως και με
ολίγη Πελοπόννησο, να σαπίζει
από μόνο του ως την έσχατη αποσύνθεση, με υπουργεία, λιμουζίνες,
θλιβερούς ηλίθιους αξιωματούχους
– να απολαμβάνουν οι Τούρκοι τη
σύγκριση με το δικό τους «μεγαλείο».
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Η συνεδρία ρεζιλίκι
Μπορεί να πέρασαν αρκετές μέρες
από την τελευταία συνεδρία του
Εθνικού Συμβουλίου, αλλά το θέμα
παραμένει επίκαιρο. Παρά τα εθνικά
απαράδεκτα μηνύματα που έστειλε
η συνεδρία «ρεζιλίκι» καμία πρωτοβουλία ανατροπής της τραγικής
αυτής εικόνας. Αντίθετα, ότι ο ΠτΔ
επιμένει να μην αναφέρεται στη
μορφή λύσης που επιδιώκουμε αποδεικνύει το ότι συνεχίζει να προβληματίζεται για άλλες μορφές λύσεις και σχέδια Β΄ και Γ΄.
Στην ουσία το Εθνικό Συμβούλιο
αυτοαναιρέθηκε, αυτοδιαλύθηκε,
αυτοκαταστράφηκε. Σίγουρα θα
συνεχίσει να υφίσταται ως θεσμός,
αλλά για τον κάθε υγιώς σκεπτόμενο
πολίτη θα πρέπει ήδη να αποτελεί
παρελθόν. Το Εθνικό Συμβούλιο
διαχρονικά υπήρξε ένα σώμα, μια
σύναξη πολιτικών αρχηγών, που
κάθε άλλο παρά συμβούλιο μπορούσε να χαρακτηριστεί. Η λέξη
συμβούλιο παραπέμπει σε ένα σώμα
που τουλάχιστον θα πρέπει να το
διακρίνει η στοιχειώδης σοβαρότητα. Ακόμα όταν μιλάμε για Εθνικό
Συμβούλιο τότε το θέμα παίρνει
δραματικές διαστάσεις, γιατί η
απαιτουμένη σοβαρότητα άπτεται
εθνικών ζητημάτων. Είτε μας αρέσει
είτε όχι η τελευταία συνεδρία του
Εθνικού Συμβουλίου απέδειξε ότι
δεν πρόκειται για συμβούλιο και
σίγουρα ούτε για εθνικό. Κάποτε
χαρακτηρίστηκε καφενείο, πανηγύρι και πολλά άλλα, που, αν και
απαξιωτικά, είναι δυστυχώς η πραγματικότητα.
Την ώρα που είναι σε εξέλιξη η
εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ, το
Εθνικό μας Συμβούλιο δεν κατάφερε
να συμφωνήσει σε κοινό ανακοινωθέν γιατί, σύμφωνα με διάφορα
δημοσιεύματα, δεν κατάφεραν να
συμφωνήσουν στη μορφή λύσης
στην οποία υποτίθεται στοχεύουμε.
Παρά την επιμονή των Αβέρωφ
Νεοφύτου και Άντρου Κυπριανού
δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία
στο κοινό ανακοινωθέν, γιατί τα
μικρά κόμματα διαφώνησαν με την
αναφορά ότι η επιδιωκόμενη λύση
είναι η ΔΔΟ. Όσον αφορά τον ΠτΔ,
από ό,τι φαίνεται, τήρησε μια ποντιοπηλατική στάση. Αντί η αναφορά
περί ΔΔΟ να ήταν δική του πρωτοβουλία ουσιαστικά υπέκυψε ή
συμφώνησε με τις απόψεις κομμάτων που διαχρονικά τάσσονται
εναντίον μιας εφικτής λύσης.
Άκουσον, άκουσον. Ζητούμε
από τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει για μια λύση ΔΔΟ και εμείς
δεν συμφωνούμε με αυτήν τη μορφή λύσης. Καταγγέλλουμε σε όλα
τα μήκη και πλάτη τις προσπάθειες
της Τουρκίας για συζήτηση λύσης
εκτός των παραμέτρων των Η.Ε.
και εμείς πρώτοι και καλύτεροι διαφωνούμε με αυτές τις παραμέτρους.
Μια κατάσταση που αν και όλοι
παραδέχονται ότι είναι τραγική
κατάντησε πλέον και κωμικοτραγική.
Μα γιατί επιτέλους ο Τραμπ, ο
Γκουτιέρες, η Μέρκελ να ζητούν
συνομιλίες για επίτευξη λύσης ΔΔΟ
τη στιγμή που το δικό μας Εθνικό
Συμβούλιο δεν συμφωνεί; Γιατί δια-

μαρτυρόμαστε όταν ο Τσαβούσογλου μας λέει ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε τι λύση θέλουμε;
Βέβαια, τα απαράδεκτα και τα
παράλογα εντός του Εθνικού Συμβουλίου συνεχιστήκαν και εκτός
«ρινγκ» με τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών. «Η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να στείλει
σύσσωμη το μήνυμα ότι επιδιώκει
την εξεύρεση λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό θα
πρέπει να τονίζεται από την ολότητα των κομμάτων της Κύπρου,
γιατί σε διαφορετική περίπτωση,
θα πληγεί ανεπανόρθωτα η αξιοπιστία της δικής μας πλευράς», δήλωσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου μετά
τη συνεδρία. «Αν η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλει να είναι πειστική
πρέπει να είναι ξεκάθαρη ως προς
τη βάση λύσης, επαναβεβαιώνοντας τη βούληση για λύση διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας», δήλωσε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, λέγοντας,
μάλιστα, ότι συμφωνεί με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ. «Εάν δημιουργείται
αυτό το τοξικό κλίμα μεταξύ του
ΑΚΕΛ, του προέδρου, και κατ’ επέκταση του ΔΗΣΥ, με ποιους πιστεύει το ΑΚΕΛ ότι μπορεί να συνεργαστεί για να δούμε ζωντανή
την ελπίδα για επανένωση της πατρίδας μας », δήλωσε την επομένη
ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ.
Τι να πεις; Πώς να κατανοήσει
ο απλός άνθρωπος όλα αυτά τα
ακαταλαβίστικα; Ο Αβέρωφ Νεοφύτου προτρέπει όλα τα κόμματα
να στέλλουν το μήνυμα ότι η επιδιωκόμενη μορφή λύσης είναι η
ΔΔΟ, το ΑΚΕΛ συμφωνεί απόλυτα
μαζί του και αυτός κατηγορεί το
ΑΚΕΛ για τοξικό κλίμα. Με πιο απλά
λόγια, ο Αβέρωφ Νεοφύτου στηρίζει
με σθένος τον ΠτΔ, ο οποίος επιμελώς αποφεύγει να αναφερθεί
στη μορφή λύσης ΔΔΟ, σφυρίζει
αδιάφορα για τα άλλα κόμματα τα
οποία δημοσίως τάσσονται εναντίον της ΔΔΟ και κατηγορεί το
ΑΚΕΛ, το οποίο δηλώνει ότι συμφωνεί μαζί του.
Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια
ψηλά. Κα εμείς καλώς σας βρήκαμε.
Τρανή απόδειξη ότι σε αυτόν τον
τόπο η κοινή λογική έπαψε πλέον
να είναι κοινή. Είπαμε ότι το κουτόχορτο κατάντησε εθνικό φαγητό,
όταν όμως σερβίρεται σε μεγάλες
δόσεις, χωρίς γαρνιτούρες και τα
απαραίτητα συνοδευτικά, τότε
είναι δύσπεπτο.
Κατά τα άλλα καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε τις τελευταίες
προκλήσεις και να αφήσουμε όλους
αυτούς τους πολιτικάντηδες να
διαχειριστούν το μέλλον των επόμενων γενεών.
Πραγματικά είναι να διερωτάσαι
μήπως η ρήση του Αμερικανού
συγγραφέα Μαρκ Τουαίην: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τον
κόσμο κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι
που μας δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά», ήταν προφητική και προέβλεπε το πολιτικό
σκηνικό της Κύπρου του 2019.

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

EPA/YAHYA ARHAB

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Άνδρας προετοιμάζει ψωμί σε υπαίθρια αγορά στην παλιά πόλη της Σάνα στην Υεμένη. Η χώρα από το 2011 μαστίζεται από βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση.

Ρότα στη γραμμή Μιθριδάτη
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Αυτή η ιστορική αντίφαση δεν έχει
προηγούμενο: ποικίλες κινήσεις
ενώνουν δυνάμεις με στόχο να εγκαταλείψουν τη μισή Κύπρο στην
Τουρκία εν ονόματι του μίσους
που τρέφουν προς αυτήν! Από το
Κραν Μοντάνα και μετά, αυτή η
αντίφαση πήρε πιο επιθετική μορφή. Πρωταγωνιστής της πολιτικής
αυτής ο ίδιος ο Ν. Αναστασιάδης
(λ.χ. ρεσιτάλ παραπλάνησης στην
ομιλία του στους Μορφίτες, 13/10).
Κινήσεις, με από παλιά διαμορφωμένες θέσεις υπέρ της λύσης
«δίπλα-δίπλα», αφού κατανόησαν
«πού το πάει ο πρόεδρος», βρήκαν
την ευκαιρία να εργαστούν στη
γραμμή «τώρα είναι η ώρα για να
τελειώσουμε μια και καλή με την
υπόθεση «διακοινοτικές συνομιλίες». Δύο γεγονότα δείχνουν πως
η ζημιά που επήλθε στην κοινή
γνώμη είναι ιδιαιτέρως σοβαρή:
εκείνος που πέταξε στα σκουπίδια,
ίσως για πάντα, τη Μόρφου και
την Αμμόχωστο, εκείνος που σηκώθηκε και έφυγε από το Μοντ
Πελεράν μόλις έλαβε χάρτη για το
εδαφικό από τον Μ. Ακιντζί με τη
Μόρφου και την Αμμόχωστο υπό
ε/κ διοίκηση, έλαβε σιωπηλή «έγκριση» και μερικά χειροκροτήματα
από κατοίκους της Μόρφου και
της Αμμοχώστου σε πρόσφατες
αντικατοχικές εκδηλώσεις στη Δερύνεια και στον Αστρομερίτη!
Το μεγάλο κόλπο δεν έχει προβληθεί επαρκώς, καθώς δυνάμεις
με σοβαρές απόψεις στο Κυπριακό
δεν έδωσαν την αναγκαία σημασία
στην καταστροφή της σημασίας
των λέξεων: μια κάστα ανθρώπων
με ιδιοτελή συμφέροντα που έκανε
μεγάλες περιουσίες στα απομεινάρια της εισβολής στο νησί, οργανώνεται, ελέγχει και επιτίθεται με

τον πιο χυδαίο τρόπο σε κάθε προσπάθεια για να κινηθεί η διαδικασία
των συνομιλιών. Πώς εξηγείται
αυτή η επιθετικότητα; Ασφαλώς
δεν πρόκειται για μάχη επιχειρημάτων, άλλωστε τα επιχειρήματα
χρειάζονται κάποια τεκμηρίωση,
άρα με κάποια δημόσια εκφρασμένη λογική. Πρόκειται για καλά συντονισμένη μάχη συμφερόντων για
να διατηρήσει αυτή η κάστα τα
«κεκτημένα» που της έχει προσπορίσει η εισβολή –αναπτύξεις γης,
νέες αξίες της γης σε διάφορες περιοχές του νησιού, πλουτισμός,
επίδειξη με ένα νέο lifestyle, πύργοι
και τίτλοι. Αυτή η κάστα συμφερόντων είναι μειοψηφούσα, αριθμητικά είναι λίγη. Πώς, όμως, ελέγχει μια πολύ σημαντική μερίδα του
πληθυσμού, που δηλώνει «να μείνουμε όπως είμαστε;» ή που ταλαντεύεται ανάμεσα στη λογική
και τον παραλογισμό; Αυτό γίνεται
γιατί η πλειοψηφία των προσφύγων
δεν έχει διαβάσει τα πραγματικά
κίνητρα εκείνων που παρεμβάλλουν τα εμπόδια μπροστά στο ενδεχόμενο λύσης. Δυστυχώς, μεγάλη
μερίδα των προσφύγων έχει αφομοιώσει το αφήγημα που «ενώνει»
τα θύματα της εισβολής με όσους
απομυζούν τα «κεκτημένα» της
και, ταυτόχρονα, χυδαίους περιπαίκτες της.
Πολίτες σε εμφανή οικονομικά
αδιέξοδα, πρόσφυγες στους συνοικισμούς, πολίτες που θα μπορούσαν να ήταν εδώ και δύο ή 15
χρόνια στα σπίτια τους, ακολούθησαν την προπαγάνδα της κάστας
της στασιμότητας, πιστεύοντας
ότι έτσι υπηρετούν «κάποιο σκοπό». Το μυστικό βρίσκεται στη
συνδετική ύλη που «κολλά» τα
απολύτως ασύνδετα: ο πρόσφυγας

που σε 40 ημέρες, ή τρεις μήνες,
ή σε ένα ή σε δύο χρόνια θα είχε
το δικαίωμα της επιστροφής, ταυτίζεται με την κάστα των συμφερόντων που τους θέλει πρόσφυγες
για πάντα «εν ονόματι της πατρίδας». Αυτή είναι η συνεκτική ύλη
που συγκολλά τα ασύνδετα: η πατριδοκαπηλία, η παραπλάνηση,
οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.
Οι «μάχιμοι» πρόσφυγες της εποχής της εισβολής φεύγουν, ενώ
σημαντικό μέρος τους επιλέγει να
παραμένει στα σημερινά αδιέξοδα,
θεωρώντας ότι στο απροσδιόριστο
μέλλον θα τα καταφέρουμε «καλύτερα». Τι θα καταφέρουμε, αν
οι μάχιμοι πρόσφυγες δεν ζουν,
είναι μια άλλη υπόθεση την οποία
κανένας δεν θέτει στον δημόσιο
διάλογο. Όποιος, όμως, κάνει μια
επίσκεψη σε συνοικισμό, μπορεί
να κατανοήσει τα πάντα. Όποιος
ενημερώνεται για όσους πρόσφυγες φεύγουν για πάντα μέσω γραπτών μηνυμάτων (που αποστέλλουν δήμοι και κοινότητες της κατεχόμενης Κύπρου), μπορεί να κατανοήσει το μέγεθος της αδιαφορίας για το σύνολο της Κύπρου.
Εσχάτως μπήκε ένας νέος παράγοντας στην εξίσωση: δυνάμεις
που ενδιαφέρονται για να μην προχωρήσει οτιδήποτε παρεμβαίνουν
σε κάθε συζήτηση σε κάθε επίπεδο
–από τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις
στα ραδιοφωνικά προγράμματα,
μέχρι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Κατά κανόνα δεν έχουν να
προτείνουν οτιδήποτε, γιατί δεν
θέλουν να «αποκαλύψουν» την
πραγματική τους επιδίωξη. Από
την άλλη, εκφράζονται με έναν
χυδαίο τρόπο, ώστε να εκφοβίσουν
κάθε φορέα κάθε άλλης άποψης
πέρα από τη δική τους, εν τέλει

επιδιώκουν να καθηλώσουν τη
δημόσια συζήτηση σε σχήματα
που ευνοούν τον ανορθολογισμό
και την ένταση. Η αλλοπρόσαλλη
πολιτική Αναστασιάδη ενθάρρυνε
αυτές τις δυνάμεις να μιλούν πιο
ανεύθυνα, πιο επιθετικά.
Υπάρχουν κεντρικές ερμηνείες
και δευτερεύουσες. Σε κάθε περίπτωση στην κορυφή βρίσκεται η
στρέβλωση του προσφυγικού ζητήματος και η αδυναμία των προσφύγων να αντιληφθούν το μέγεθος της εξαπάτησης που υφίστανται για να κρατήσουν στα ύψη τα
προνόμια όσοι κέρδισαν από την
εισβολή. Όσο (κυρίως) οι πρόσφυγες διαβάζουν στραβά τα συμφέροντα που τους περιβάλλουν, όσο
δεν βλέπουν με ευκρίνεια το παιχνίδι που παίζεται πίσω από τις
πλάτες τους, δύσκολα θα αλλάξουμε ρότα. Ο χρόνος αλλάζει τα
δεδομένα, οι φυσικές δυνάμεις
υποχωρούν, οι πρόσφυγες λιγοστεύουν επικίνδυνα, οι νεότερες
γενιές δεν έχουν παραστάσεις από
την άλλη Κύπρο, σύντομα η διαχείριση του Κυπριακού θα αφορά
άλλα δεδομένα.
Όλοι θυμούνται τι έλεγε δημόσια ο Ραούφ Ντενκτάς. Όλοι θυμούνται πόσο δυνατά πολλοί μιλούσαν εναντίον του ακριβώς για
να αποδοκιμάσουν με πάθος τις
απόψεις του. Σήμερα μιλά ο αρχιεπίσκοπος με γλώσσα Ντενκτάς
και οι αντιδράσεις είναι σχεδόν
ασήμαντες. Περνούν πλέον σαν
«κανονικές» απόψεις, δείγμα γραφής ότι ο μιθριδατισμός αποτελεί
την πιο ανησυχητική εξέλιξη στα
επτά χρόνια της επιτήδειας παραπλάνησης.

www.larkoslarkou.org.cy

Δημοκρατική Παράταξη - ένας χρόνος μετά

Π

έρασαν 43 ολόκληρα χρόνια
από τότε που ο αείμνηστος
Σπύρος Κυπριανού, μέσα
από τις στάχτες και τα αποκαΐδια
που προκάλεσε η τούρκικη εισβολή,
ίδρυσε την Δημοκρατική Παράταξη.
Σαράντα τρία χρόνια μετά, η Δημοκρατική Παράταξη του σήμερα
είναι εδώ για να παραλάβει τη σκυτάλη της ιστορικής Δημοκρατικής
Παράταξης του 1976.
Με το ιδρυτικό της συνέδριο
που έγινε πριν από έναν ακριβώς
χρόνο, η Δημοκρατική Παράταξη
κλείνει, σήμερα, έναν χρόνο δημιουργικής παρουσίας στον κομματικό χάρτη της Κύπρου. Στις 21
Οκτωβρίου του 2018, σημαίνοντα
ιστορικά στελέχη, επιστήμονες,
αποστασιοποιημένοι πολίτες αλλά
και νεαρόκοσμος, με υψηλό αίσθημα συλλογικής ευθύνης και πίστης,
έθεσαν τα θεμέλια για την αφετηρία
μιας νέας πορείας. Τη δημιουργία
ενός νέου Κέντρου, την οικοδόμηση
μιας νέας Κύπρου. Συμφώνησαν

Του ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΡΟΓΙΑΝ

και ομόφωνα διακήρυξαν ότι οδοδείκτης της κοινής μας πορείας είναι η εθνική συνεννόηση, η κοινωνική συναίνεση, η ενδυνάμωση
του κοινωνικού κράτους.
Πριν από έναν χρόνο γυρίσαμε
σελίδα, ανοίγοντας τους ορίζοντες
μίας νέας εποχής αισιοδοξίας, αυτοπεποίθησης και δημιουργίας.
Μαζί κάναμε ένα νέο ξεκίνημα με
το σχηματισμό ενός μεγάλου αρραγούς κοινωνικού μετώπου με
επίκεντρο τον άνθρωπο. Μαζί αναγεννήσαμε τις δυνάμεις για τη δημιουργία του νέου Κέντρου. Μια
έπαλξη που επενδύει στη συμμετοχή και τον ουσιαστικό πρωταγωνιστικό ρόλο των νέων.
Σήμερα, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ίδρυση
της ΔΗΠΑ ανανεώνουμε το κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να πυκνώσουν τις γραμμές της. Να απαντήσουν, δηλαδή, στο δίλημμα: Θα
μείνουμε απαθείς μπροστά στο κενό που έχει δημιουργηθεί στο Κέν-

τρο του πολιτικού μας συστήματος
με κίνδυνο η πολιτική πόλωση να
καταστήσει αδύνατη την πολιτική
συνεννόηση για την αντιμετώπιση
των αυξανόμενων κινδύνων που
απειλούν την πατρίδα μας ή θα
συμπαραταχθούμε όλοι μαζί στην
προσπάθεια να υπερβούμε τις άγονες αντιπαραθέσεις και να βρούμε
τις συνθέσεις που απαιτεί η λύση
των σύγχρονων σύνθετων προβλημάτων;
Από αυτό το προσκλητήριο δεν
πρέπει να λείψει κανείς. Το δίλημμα
αφορά τους πάντες. Δεν είναι ούτε
προσωπικό ούτε καν κομματικό.
Αφορά στο μέλλον μας. Αφορά στο
μέλλον των παιδιών μας.
Μακριά από κάθε αδιαφανή συνδιαλλαγή, παρωχημένη νοοτροπία
ή συμφεροντολογική λογική. Μακριά από κάθε δημαγωγικό λαϊκισμό
και αναχρονιστικό παλαιοκομματισμό είτε θα προχωρήσουμε όλοι
μαζί μπροστά για να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής και οι-

κονομικής σταθερότητας στον τόπο
είτε θα παραμείνουμε προσκολλημένοι στα πάθη μας, αδιαφορώντας
για το κοινό καλό.
Σε αυτό το δίλημμα οφείλουμε
όλοι μας να δώσουμε τη δική μας
υπεύθυνη απάντηση. Οι καιροί δεν
περιμένουν και οι κίνδυνοι που
παραμονεύουν είναι πολλοί και όχι
πάντα ορατοί. Δεν αφορούν μόνο
στην απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας. Αφορούν στο σύνολο της πολιτικής, οικονομικής
και κοινωνικής ζωής. Αφορούν
στην ασφάλειά μας, στην ευημερία
μας, στην υγεία μας, στην παιδεία
μας, στον πολιτισμό μας, στο περιβάλλον μας. Μακριά από εμμονές,
δογματισμούς ή τάσεις αυτοδικαίωσης, η Δημοκρατική Παράταξη πολιτεύεται στη βάση του διεκδικητικού ρεαλισμού, στη βάση της σύνεσης και της μετριοπάθειας.
Δεν μας επιτρέπεται η αμεριμνησία. Δεν συγχωρείται ο εφησυχασμός. Είναι ώρες ευθύνης. Εί-

ναι ώρες υπέρβασης. Οφείλουμε
να δράσουμε ανάλογα, αναλαμβάνοντας ο καθένας τις δικές του ευθύνες και όλοι μαζί συλλογικά.
Γι’ αυτό είμαστε εδώ.
Γι’ αυτό απευθυνόμαστε σε αυτούς που αποστρέφονται τις στείρες
αντιπαραθέσεις. Που απορρίπτουν
τον φανατισμό, που δεν έχουν ιδεοληψίες, που δεν επηρεάζονται
από προκαταλήψεις.
Γι΄αυτό απευθυνόμαστε σε αυτούς που δυσανασχετούν με την
ανευθυνότητα, που δεν ανέχονται
την αλαζονεία και την προσωπολατρία, που δεν αποδέχονται την
πατριδοκαπηλία, που δεν ενδίδουν
σε εκβιαστικά διλήμματα, σε διχαστικά κηρύγματα, σε όρους και λόγους μίσους και διχόνοιας. Απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς που πιστεύουν στην ανάγκη για εθνική
συνεννόηση και πολιτική σταθερότητα. Σ’ όλους όσους θέλουν ενεργά να συμβάλουν στη διαμόρφωση
ενός οράματος για την πατρίδα μας.

Για μια καλύτερη Κύπρο. Για ένα
καλύτερο μέλλον. Σήμερα, που κυριαρχεί μια γενικευμένη απαξίωση
των θεσμών και της πολιτικής, ένα
Νέο Κέντρο χρειάζεται να συγκροτηθεί ως αντίπαλο δέος της πόλωσης
και του λαϊκισμού, ως ώριμη και
ήρεμη απάντηση στις προκλήσεις
μιας νέας, πολύ διαφορετικής αλλά
και πολύ αντιφατικής εποχής.
Η φιλοσοφία του σύγχρονου
Κέντρου δεν είναι κενή περιεχομένου. Είναι ανθρωποκεντρική.
Έχει αρχές και ένα ισχυρό κώδικα
αξιών. Έχει ακόμα την επιπρόσθετη
ιδιότητα να μπορεί να προσαρμόζεται στις συνεχείς μεταβαλλόμενες
κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις
μιας σύγχρονης κοινωνίας. Αυτό
είναι το όραμά της Δημοκρατικής
Παράταξης για την Κύπρο μας. Μια
Κύπρο της ελπίδας και της προοπτικής για τις νέες γενιές.

Ο κ. Μάριος Καρογιάν είναι πρόεδρος της
Δημοκρατικής Παράταξης.
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O ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Η λύση θέλει ταγκό και όχι τσιφτετέλι
Υπήρξε μια περίοδος τακτικισμού, όμως, πλέον οι δύο κοινότητες πρέπει να χορέψουν μαζί για την επίλυση του Κυπριακού

Η Συρία και η επιβολή
της «Pax Russia»

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

–Νιώσατε πως κλείνει ο πολιτικός σας κύκλος και αποχωρήσατε από την ενεργό πολιτική
σκηνή ή η αποχώρησή σας συνδέεται με τις εξελίξεις στο Κυπριακό;
–Θεώρησα πως με τη λήξη της
πρώτης πενταετίας του προέδρου
Αναστασιάδη τερματιζόταν ο δικός
μου κύκλος στην ενεργό πολιτική
και τη διεκδίκηση θέσεων. Έκρινα
πως υπηρέτησα αρκετό διάστημα
και πως πρέπει να αφήσω χώρο
για τους νεότερους. Δεν έπαψα βεβαίως να ενδιαφέρομαι για τον
τόπο μου και τη διεθνή πολιτική,
ζητήματα που με απασχόλησαν
στο σύνολο της πολιτικής μου διαδρομής.
–Η απόφασή σας να εμπλακείτε
με την Απόφαση Ειρήνης θεωρήθηκε από πολλούς ως μοχλός
πίεσης προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη να επιστρέψει σε πιο
πραγματιστική σχολή σκέψης…
–Στην Απόφαση Ειρήνης είμαστε πολιτικά πρόσωπα από διάφορους πολιτικούς χώρους που
έχουμε αφυπηρετήσει από την
ενεργό κομματική πολιτική ζωή.
Δεν έχουμε καμία βλέψη, φιλοδοξία ούτε προσβλέπουμε σε αξιώματα και θεωρούμε πως έφτασε
η ώρα κάποιοι να μιλήσουν στη
δημόσια συζήτηση ορμώμενοι
από το γεγονός ότι δεν έχουμε
κωλύματα να μιλήσουμε για το
μέλλον και την ανάγκη της ειρήνης
στην Κύπρο.
–Το είχατε συζητήσει προηγουμένως με τον Νίκο Αναστασιάδη;
–Δεν ήθελα να βάλω κανέναν
σε δύσκολη θέση.
–Γιατί να βρεθεί σε δύσκολη θέση;
–Ξέρω τι θα μου απαντήσει. Δεν
θέλω να βάλω κανέναν σε δύσκολη
θέση. Αυτή η πρωτοβουλία δεν
έχει κομματικό στόχο ούτε είναι
πολιτική κίνηση. Είμαστε 15 άτομα
και δεν σκοπεύουμε να γράψουμε
μέλη. Θα παρεμβαίνουμε στη δημόσια συζήτηση, όχι κάνοντας αντιπολίτευση ή συμπολίτευση. Στόχος είναι η συζήτηση πάνω στο
Κυπριακό. Να ακούσουν οι συμπατριώτες μας θέσεις και επιχειρήματα που πιθανόν να μην τις
άκουγαν προηγουμένως.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

«Όταν χορεύεις ταγκό, θέλεις δύο.
Όταν σταματάς το ταγκό και ξεκινά
η κάθε πλευρά να χορεύει το δικό
της τσιφτετέλι, μπορείς να κάνεις
όσες φιγούρες θέλεις. Αλλά φτάνει
πλέον η ώρα να χορέψεις ταγκό»,
λέει στη συνέντευξή του στην «Κ»
ο τέως υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Ο ίδιος αποδέχεται
ότι υπήρξε περίοδος τακτικισμού
από τη δική μας πλευρά όλο αυτό
το διάστημα, ωστόσο υπογραμμίζει
ότι «δεν ήταν μόνο η δική μας
πλευρά που βρισκόταν σε μία περίοδο τακτικής αλλά και η τουρκική
πλευρά. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε». Ο κ. Κασουλίδης έχει
διαφορετική άποψη σχετικά με τη
θέση της κυβέρνησης ότι δεν επιστρέφει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό την τουρκική απειλή στην κυπριακή ΑΟΖ, διερωτώμενος σε τι διαφέρει η απειλή στη
θάλασσα από την απειλή των δύο
μεραρχιών και τουρκικών τανκς
που βρίσκονται στη στεριά.

Δεν είναι λογικό να υπάρχει επιθυμία από οποιαδήποτε πλευρά να βάλει μέσα στους όρους αναφοράς θέματα που θα

αποτελέσουν το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, αναφέρει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Ιωάννης Κασουλίδης.

Aφέθησαν διάφορες
σκέψεις, αλλά
ο πρόεδρος δεν μίλησε
ποτέ επίσημα ή δημόσια
για άλλες μορφές λύσης
πλην της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Ήταν επιτυχία της δικής
μας διπλωματίας και του
υπ. Εξωτερικών τα εν λόγω μέτρα, καθώς είναι το
μέγιστο που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, αν
λάβουμε υπόψη το πόσο
ανομοιογενής είναι η Ε.Ε.

–Θα εκφράσετε και διαφωνίες
με τον πρόεδρο αν χρειαστεί;
–Αυτό δεν έχει προκύψει μέχρι
στιγμής. Αν προκύψει θα το δούμε.
–Το πλαίσιο μέτρων που έχει
ληφθεί στο Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων ήταν ό,τι
καλύτερο μπορούσαμε να πάρουμε ή θα μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα;
–Ήταν επιτυχία της δικής μας
διπλωματίας και του υπουργού
Εξωτερικών τα εν λόγω μέτρα, καθώς είναι το μέγιστο που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, αν λάβουμε υπόψη το πόσο ανομοιογενής είναι η Ε.Ε. Υπάρχουν πολλές
χώρες εντός της Ε.Ε., περιλαμβανομένης και της Βρετανίας, που
εξακολουθεί τυπικά να είναι μέλος,
αλλά και χώρες από την Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη που έχουν
την τάση να θεωρούν την Τουρκία
σημαντική για τα εθνικά τους συμφέροντα, αλλά και για τα συμφέροντα της Ε.Ε. Το να επιτευχθεί
συνεπώς μια ομόφωνη απόφαση
είναι πολύ σημαντικό. Να σας υπενθυμίσω ότι η Ε.Ε. δεν πήρε ποτέ
μέτρα εναντίον υποψήφιας χώρας
μέλους του ΝΑΤΟ. Επομένως, ό,τι
μπορούσαμε να πάρουμε, το έχουμε
πάρει. Αυτό δεν θα αποτρέψει την
Τουρκία από το να συνεχίσει την
πολιτική των προκλήσεων στην
κυπριακή ΑΟΖ. Δεν σημαίνει, όμως,
ότι δεν έπρεπε να επιδιώξουμε

Φιλελεύθερος με κάποια συντηρητικά στοιχεία ο ΔΗΣΥ
–Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών
κατέδειξαν πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός φαίνεται να υφίσταται
φθορά το τελευταίο διάστημα. Τι
μπορεί να αλλάξει;

–Ο ΔΗΣΥ βρίσκεται σ’ αυτή τη δυσχερή θέση, όμως, όποιος θέλει
εξουσία πρέπει να είναι έτοιμος
να δεχτεί και αυτές τις δυσκολίες.
Είναι πάντα δύσκολο για ένα κόμμα που είναι στην εξουσία. Κάναμε μία καλή συζήτηση μετά τις ευρωεκλογές, εντοπίσαμε σε ποια

σημεία πρέπει να παρουσιάσει μία
νέα εικόνα ο ΔΗΣΥ, ως κόμμα μεταρρυθμίσεων και ως κόμμα που
υποστηρίζει το δημόσιο συμφέρον έναντι του διαφόρων ομάδων
επαγγελματικών ή άλλων. Εικόνα
που δεν θα στέλνει το μήνυμα ότι
δεν επηρεάζεται από τα συμφέροντα των μεγάλων, αλλά μόνο
υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
–Ελέγχεστε για το γεγονός ότι με
αφορμή την πολυφωνία στέλνετε
το μήνυμα ενός κόμματος που απο-

τελεί εν πολλοίς σούπερ μάρκετ.
Είναι φιλελεύθερο κόμμα ο ΔΗΣΥ;
Συντηρητικό; Πού ανήκει;

–Είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα με
κάποια συντηρητικά στοιχεία. Έχει
πολυφωνία ο ΔΗΣΥ. Μπορείς να
πεις διαφορετικές απόψεις και να
γίνονται δεκτές. Δεν είναι ίδιον
του ΔΗΣΥ ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. Από εκεί και πέρα καμιά φορά ναι, κάποια μηνύματα
που στέλνουν την εικόνα αντιφάσεων πρέπει αποφεύγονται.

αυτά που έχουμε πάρει. Διότι, μη
νομίζετε ότι δεν ενοχλείται η Τουρκία. Και ενοχλείται και λαμβάνει
πολύ σοβαρά υπόψη τη γενική κατακραυγή στο παράνομο της ενέργειας.
–Δόθηκε η αίσθηση όλο αυτό
το διάστημα, όμως, πως οι τριμερείς συμμαχίες μας έχουν ενισχύσει τόσο ώστε η Τουρκία να
μην μπορεί να προχωρήσει σε
προκλήσεις εντός της ΑΟΖ μας.
–Κακώς ελήφθη αυτή η εντύπωση. Οι τριμερείς έχουν γίνει προς
όφελος και των τριών μελών που
την απαρτίζουν και επομένως είχε
δηλωθεί από την αρχή ότι αυτές
οι τριμερείς δεν στρέφονται εναντίον οποιασδήποτε τρίτης χώρας.
Δεν βλέπω για παράδειγμα την Κύπρο να προστρέχει σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και
κάποιων Αράβων για να πάρει το
μέρος του Ισραήλ. Συνεπώς, γιατί
να έχουμε απαίτηση αυτές οι χώρες
να έλθουν να λάβουν μέρος στρατιωτικά προς υποστήριξη της Κύπρου σε αυτή την πρόκληση;
–Δεν αναμέναμε περισσότερα
σε διπλωματικό επίπεδο και κυρίως από το Ισραήλ;
–Οι τριμερείς συνεργασίες έχουν
αλλάξει άρδην την εξωτερική πολιτικής της Κύπρου. Από μία εξωτερική πολιτική απλού χειρισμού
των σχέσεών μας με τον έξω κόσμο
σε συνάρτηση με το κυπριακό πρόβλημα έχει μετατραπεί σε μία στρατηγική εξωτερική πολιτική. Το ότι
η Τουρκία είναι διπλωματικά απομονωμένη στην Ανατολική Μεσόγειο είναι κάτι πρωτοφανές. Η δημιουργία του ενεργειακού μεσογειακού χώρου που συμμετέχουν
όλες οι αραβικές χώρες, το Ισραήλ
με την Ελλάδα και την Κύπρο και
την Τουρκία εκτός, μιλά από μόνη
της. Στρατηγικά η Τουρκία έχει
αποκτήσει υπεροπλία και έχει καταστεί η μεγαλύτερη από τις δυνάμεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Διπλωματικά και
πολιτικά, ωστόσο, δεν της βγαίνει
γι’ αυτό και χρησιμοποιεί τη στρατιωτική της ισχύ.

–Η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία πώς επηρεάζει το Κυπριακό;
–Αυτή τη στιγμή όλα είναι ρευστά, καθώς επικρατεί ένα χάος
στην περιοχή της Βόρειας Συρίας.
Ασφαλώς δεν είναι περίπατος για
την Τουρκία, όπως αρχικά αφέθηκε
να νοηθεί. Κάποιες πόλεις τις έχει
καταλάβει η Τουρκία, όμως, σε άλλες υπάρχει σθεναρή αντίσταση
από πλευράς των Κούρδων. Πρέπει
να λάβουμε υπόψη ότι ο συριακός
στρατός δεν λειτουργεί χωρίς τη
βοήθεια της Ρωσίας και του Ιράν.
Η Ρωσία είναι αυτή που θα επιβάλει
την λεγόμενη «Pax Russia». Οι ΗΠΑ
επέλεξαν με απόφαση του προέδρου Τραμπ να αποσυρθούν, ενώ
η Ρωσία θέλει να έχει και την Τουρκία και τη Συρία φίλη της. Πολύ
πιθανόν να υπάρξει κατάπαυση
του πυρός σε λίγες μέρες και να
μείνουν εκεί τα στρατεύματα. Τα
πράγματα θα παραμείνουν συγκεχυμένα τη στιγμή που δημιουργείται μία τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή εξαιτίας της εισβολής
της Τουρκίας στη Συρία.
–Μπορεί να συνδεθεί και με το
Κυπριακό;
–Κάποιοι υπολογίζουν ότι η αποθράσυνση της Τουρκίας ενδεχομένως να της επιτρέψει να κρατήσει
πιο σκληρή στάση στο Κυπριακό.
Υπάρχει και η πιθανότητα να συνδεθεί με τη βούληση της Τουρκίας
να πετύχει στη Συρία εκείνα που
θέλει και επομένως να αναζητήσει
κάπου αλλού ευνοϊκότερη θέση στα
μάτια της διεθνούς κοινότητας με
διαφορετική στάση στο Κυπριακό.
–Η κυβέρνηση Αναστασιάδη μιλάει πλέον για συνέχιση των συνομιλιών από εκεί όπου φύγαμε
στο Κραν Μοντάνα. Γιατί φύγαμε
τότε; Χάσαμε πολύτιμο χρόνο;
–Στο Κραν Μοντάνα, το Κυπριακό έφτασε σε σημείο που δεν έφτασε ποτέ προηγουμένως. Έγινε μία
μεγάλη διαπραγμάτευση, όμως, με
το τέλος του Κραν Μοντάνα μεσολάβησε το αίτημα του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών για περίοδο περισυλλογής, ακολούθησε και η περίοδος
των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο, άρα ο πρώτος χρόνος ήταν
άγονος και ο Τ/κ ηγέτης και η Τουρκία ανέβαζαν τον πήχη απαιτήσεων
για το πώς πρέπει να ξεκινήσουν
οι συνομιλίες. Επομένως, ο παράγοντας του χρόνου μπορεί να μην
ήταν καλός, αλλά από την άλλη
χρειάζεσαι δύο μέρη να συμφωνήσουν ούτως ώστε να επαναρχίσουν
οι διαπραγματεύσεις.
–Εμείς δεν θέσαμε διάφορα ζητήματα που ροκάνισαν τον χρόνο,
όπως η ημερομηνία του Πλαισίου
Γκουτιέρες και οι νέες ιδέες αποκεντρωμένη ομοσπονδία, κοινοβουλευτική δημοκρατία κ.λπ.;
–Δέχομαι ότι ήμασταν σε περίοδο
τακτικισμού. Ηγέρθησαν ιδέες,
ακούστηκαν απόψεις, όμως, στην
ουσία δεν εξαρτάτο από μας. Αν
ερχόταν ο γ.γ. πριν από έξι μήνες
και εμείς βάζαμε τέτοιου είδους θέματα μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει ότι κωλυσιεργήσαμε εμείς.
Όλα ωρίμασαν με την τρίτη συνάντηση Αναστασιάδη – Ακιντζί. Από
την ώρα που τα πράγματα ωρίμασαν
για να επικεντρωθούμε στην ουσιαστική προσπάθεια, τότε η θέση
της πλευράς μας ορθώς επανήλθε
στη γραμμή της αναζήτησης λύσης
με βάση τη διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία από το σημείο που
έμειναν στο Κραν Μοντάνα και
αποδεχόμενες όλες οι πλευρές όλο
το κεκτημένο που συμφωνήθηκε
μέχρι εκεί.
–Υπήρξε περίοδος περιπλάνησης
στο Κυπριακό από τον Νίκο Αναστασιάδη και επέστρεψε πίσω
στη ρεαλιστική σχολή σκέψης;
–Δεν είναι περίοδος περιπλάνησης είναι, όμως, περίοδος τακτικής
σε μια κατάσταση που δεν αφορά
μόνο τη δική μας πλευρά. Δεν ήταν
μόνο η δική μας πλευρά που βρι-

σκόταν σε μία περίοδο τακτικής.
Ήταν και η τουρκική πλευρά. Αυτό
δεν πρέπει να το λησμονούμε. Την
9η Αυγούστου, όμως, όταν έγινε
αντιληπτό ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις,
τότε οι βολιδοσκοπήσεις περί άλλων
ιδεών δεν χρειάζονται πλέον.
–Υπήρξε έντονο παρασκήνιο και
ανεπίσημες συζητήσεις για λύση
δύο κρατών και συνομοσπονδίας
από πλευράς του προέδρου, με
την κυβέρνηση να μην το απορρίπτει. Πόσο στοίχισε στην πλευρά μας;
–Θα δεχόμουν να συζητήσω το
πόσο στοίχισε αν υπήρχε από την
άλλη πλευρά βούληση να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις από
εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντάνα. Δεν υπήρξε. Όταν χορεύεις
ταγκό, θέλεις δύο. Όταν σταματάς
το ταγκό και ξεκινά η κάθε πλευρά
να χορεύει το δικό της τσιφτετέλι,
μπορείς να κάνεις όσες φιγούρες
θέλεις. Αλλά έρχεται πλέον η ώρα
να χορέψεις ταγκό.
–Συνεπώς οι βολιδοσκοπήσεις
για άλλες μορφές λύσης έγιναν
για να επανέλθει στο τραπέζι
των συνομιλιών;
–Όχι, δεν νομίζω. Υπήρχε κενό
λόγω της τουρκικής πλευράς και
αφέθησαν διάφορες σκέψεις, αλλά
ο πρόεδρος δεν μίλησε ποτέ επίσημα ή δημόσια για άλλες μορφές
λύσης πλην της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Προσωπικά δεν μπορώ
να καταλάβω σε τι διαφέρει η απειλή στη θάλασσα από την απειλή
των δύο μεραρχιών και
τουρκικών τανκς που
βρίσκονται στη στεριά.
–Θα πρέπει να κλειδώσουν οι
όροι αναφοράς από την τριμερή
ή μπορούμε να πάμε με ανοικτή
ατζέντα στην πενταμερή;
–Είναι καλύτερα να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς. Υπάρχουν
δύο πράγματα που πρέπει να λάβουν
υπόψη οι ηγέτες στο θέμα όρων
αναφοράς. Συνομολογούνται για
να δημιουργήσουν στον γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών την εμπιστοσύνη
ότι οι δύο πλευρές μιλούν σοβαρά
και είναι έτοιμες να πάνε σε διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν όλα τα θέματα
που δεν έχουν συμφωνηθεί μέχρι
σήμερα μέχρι το Κραν Μοντάνα.
Επομένως δεν είναι λογικό να υπάρχει επιθυμία από την οποιαδήποτε
πλευρά να βάλει μέσα στους όρους
αναφοράς θέματα που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Γι’ αυτό τον λόγο
οι όροι αναφοράς θα πρέπει να περιοριστούν στους τρεις άξονες και
αυτό είναι εύκολο να επιτευχθεί.
Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι
θέμα διαπραγματεύσεων.
–Μπορεί, όμως, η πλευρά μας να
πάει στις διαπραγματεύσεις δεδομένων και των τουρκικών προκλήσεων εντός της κυπριακής
ΑΟΖ;
–Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι δεν πάει σε διαπραγματεύσεις υπό την απειλή των κανονιοφόρων, και αυτό αφορά την καθαυτό διαπραγμάτευση και όχι τη
διαδικασία της τριμερούς ή της
πενταμερούς. Προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω σε τι διαφέρει η
απειλή στη θάλασσα από την απειλή
των δύο μεραρχιών και τουρκικών
τανκς που βρίσκονται στη στεριά.
Ποια είναι η διαφορά;
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Ετοιμος ο χάρτης των νέων τοπικών αρχών
Η «Κ» παρουσιάζει το πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των δήμων που έχει αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία για έλεγχο

Μια νέα σελίδα, εφάμιλλης, της δημόσιας υγείας, αναμένεται ότι θα
γυρίσει η τοπική αυτοδιοίκηση με
την προτεινόμενη μεταρρύθμιση
που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιό
της. Πέρα από το πρωταρχικό ζητούμενο που είναι τα διοικητικά
σχήματα που θα προκύψουν από
τις συνενώσεις, εξίσου έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ογκωδέστατο νομοθετικό πλαίσιο που
θα συνοδεύει τις ριζικές τομές που
επιχειρούνται. Το νομοσχέδιο που
θα διαμορφώσει το νέο τοπίο έχει
ολοκληρωθεί και ήδη έχει αποσταλεί
στην Ένωση Δήμων, αλλά και στη
Νομική Υπηρεσία για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο. Μια εξέλιξη που ουσιαστικά σηματοδοτεί
την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, που προηγήθηκαν με κόμματα
και τοπικούς φορείς και που δίνει
τη σκυτάλη στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τελευταία πράξη,
που είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου.
Το νομοθετικό πλαίσιο απεστάλη
την προηγούμενη εβδομάδα από
την Ένωση Δήμων στα μέλη της,
για μελέτη και κατάθεση απόψεων
στη Γενική Συνέλευση που έχει ορισθεί στις 2 Νοεμβρίου 2019. Το τελικό
προσχέδιο του νομοσχεδίου, 171
σελίδων, που έχει στη διάθεσή της
η «Κ», τιτλοφορείται ως ο περί Δήμων
νόμος του 2019 και καθορίζει τη σύσταση και λειτουργία των νέων Δήμων που θα προκύψουν από τις συνενώσεις. Στα χέρια των τοπικών
αρχών βρίσκεται και μελέτη του
Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία
παρουσιάζονται τα σενάρια για τις
συνενώσεις Δήμων και κοινοτήτων
από τις οποίες, στο πρώτο σενάριο
θα προκύψουν 13 νέοι Δήμοι και
στο δεύτερο 14. Το τελικό προσχέδιο
του νομοσχεδίου περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες πρόνοιες οι οποίες θα
επηρεάσουν την καθημερινότητα
των πολιτών.

βατική περίοδο 10 ετών, σε δυο δόσεις. Με έγκριση των Υπουργείων
Εσωτερικών και Οικονομικών οι μισθολογικές δαπάνες μπορούν να
ανέλθουν έως και 45% για περίοδο
5 ετών, περίοδος που μπορεί να παραταθεί για άλλα 5 χρόνια.








Οι προϋπολογισμοί των
νέων Δήμων θα υποβάλλονται στις 31 Οκτωβρίου
κάθε έτους για έγκριση
από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι και
πλεονασματικοί, με τα
μισθολογικά έξοδα να
μην ξεπερνούν το 40%
των συνολικών δαπανών.

Έσοδα

Οι νέοι Δήμοι

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιγράφεται η σύσταση και
συγκρότηση των Δήμων ανά επαρχία, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται να νέα σχήματα μιας και αυτά
θα οριστικοποιηθούν το επόμενο
διάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται
στους Δήμους υπό τουρκική κατοχή,
οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να
υφίστανται ως έχουν. Οι νέοι Δήμοι
θα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου με το Υπουργικό Συμβούλιο,
όπως σαφώς ορίζεται, να έχει την
εξουσία με διάταγμα, να αλλάζει το
όνομα οποιουδήποτε Δήμου. Τα νέα
Δημοτικά Συμβούλια, που θα απαρτίζονται από τον δήμαρχο, αντιδήμαρχο και συμβούλους, ο αριθμός
τους δεν θα είναι μικρότερος των
12 και μεγαλύτερος των 26, ανάλογα
με την πληθυσμιακή δομή του κάθε
Δήμου. Η θητεία των τοπικών αρχόντων θα είναι πενταετής, ενώ ενδιαφέρουσες είναι κάποιες διατάξεις
για την παύση δημάρχων και αντιδημάρχων.
• Αδικαιολόγητη απουσία από τα
δημοτικά όρια, για πάνω από 3
συνεχείς μήνες.
• Αδικαιολόγητη απουσία από 3 συνεχιζόμενες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Απουσία για 6 συνεχιζόμενους μή-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Το νομοσχέδιο, 171 σελίδες, που σύντομα θα σταλεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση θα τεθεί ενώπιον της Γενικής

Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων, στις 2 Νοεμβρίου, για μελέτη και τελική τοποθέτηση.
νες, από συνεδρίες του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που η θέση του
δημάρχου χηρεύει, χρέη εκτελεί ο
αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε
αριθμό εκλογέων Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου. Το Δημοτικό
Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική
συνεδρία μία φορά τον μήνα και σε
έκτακτη, εάν ζητηθεί από τον δήμαρχο ή όταν το ζητήσει το 1/3 των
δημοτικών συμβούλων. Το νομοσχέδιο δίνει μεταβατική περίοδο
για τη διοίκηση των Δήμων από την
ψήφιση του νόμου έως της εγκαθίδρυσή τους, από τα Συμβούλια Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων, με την
υποχρεωτική συμμετοχή δημάρχων
και κοινοταρχών όσων Δήμων ή
Κοινοτήτων συνενώνονται.

«Μικρή κυβέρνηση»

Τα Δημοτικά Συμβούλιο θα είναι
ο ισχυρός πυρήνας εξουσίας, σε τοπικό επίπεδο. Στους νέους Δήμους
μεταβιβάζεται:

Η έκδοση πολεοδομικών αρχών,
αδειών οικοδομής ενώ οι Δήμοι θα
έχουν την ευθύνη για κοινόχρηστες
υπηρεσίες προς του πολίτες, όπως
η συντήρηση και λειτουργία της
ύδρευσης, της αποχέτευσης, της
καθαριότητας και του φωτισμού.
Επίσης από τους Δήμους θα περνά:
• Αδειοδότηση και έλεγχος κέντρων
αναψυχής.
• Άδεια πώλησης οινοπνευματωδών
ποτών.
• Άδεια εμπορίας ή πώληση βιομηχανοποιημένου καπνού.
• Άδεια χρήσης οργάνων που ενισχύουν τον ήχο.
• Άδεια λειτουργίας κέντρων αναψυχής.
• Άδεια λειτουργίας μηχανών παιγνίου, μηχανών επιδεξιότητας και
μηχανών ψυχαγωγίας.
• Άδεια για παιχνίδι Καζαντί.
• Άδεια για λειτουργία σκοπευτηρίου.
• Άδεια λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών.

• Άδεια λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής.
• Αδειοδότηση και έλεγχος γραφείων
κηδειών και εγγραφής λειτουργών
κηδειών και ταριχευτών.
• Αποτεφρωτήρια.

Περιουσία-Οικονομικά

Στο κομμάτι των περιουσιακών
στοιχείων των νέων Δήμων, το νομοσχέδιο σαφέστατα καθορίζει πως
τα νέα τοπικά διοικητικά σχήματα
καθίστανται ιδιοκτήτες, της πάσης
φύσεως περιουσίας των συνενωθεισών τοπικών αρχών. Στον οικονομικό
τομέα, οι νέοι Δήμοι ετοιμάζουν και
υποβάλλουν ισοσκελισμένους και
πλεονασματικούς προϋπολογισμούς,
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους,
για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο κομμάτι της μισθοδοσίας
των εργαζομένων στους Δήμους, το
ύψος των δαπανών δεν θα πρέπει
να ξεπερνά το 40% του συνόλου,
πάσης φύσεως δαπανών. Ωστόσο,
εδώ το νομοσχέδιο δίνει μια μετα-

Στους Δήμους μεταβιβάζονται
τα τέλη κυκλοφορίας, ιδιωτικών και
δημόσιας χρήσης οχημάτων. Το νομοσχέδιο δίνει στους νέους Δήμους
την εξουσία να επιβάλλουν, ετήσιο
δημοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας
που δεν θα υπερβαίνει το μηδέν
κόμμα 50 τοις χιλίοις, επί της αξίας
του ακινήτου. Επίσης τέλη θεάματος
έως 10% επί του εισιτηρίου εισόδου.
Από το τα τέλη εξαιρούνται, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις
για εκπαιδευτικούς και αγαθοεργούς
σκοπούς ή για προώθηση αθλημάτων και αθλητισμού. Οι νέοι Δήμοι
θα έχουν την εξουσία να διαγράφουν
καθυστερημένα έσοδα έως και 10
χιλιάδες ευρώ που δεν δύναται να
ανακτηθούν.

Έχουν αξία

Οι νέοι Δήμοι θα μπορούν να λειτουργήσουν δημοτικές συγκοινωνίες, μόνο εκεί όπου το υφιστάμενο
δίκτυο συγκοινωνιών δεν έχει παρουσία. Το κόμιστρο θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και θα καλύπτει μόνο τις λειτουργικές ανάγκες.
Οι Δήμοι θα μπορούν να λειτουργούν
Δημοτική Αστυνομία με αρμοδιότητα
να επιλαμβάνεται τωνν παραβάσεων
του παρόντος νόμου. Επίσης σε συνεργασία με την Αστυνομία και με
δημοτικούς κανονισμούς, οι νέοι
Δήμου θα μπορούν να ελέγχουν και
να ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση,
εντός των δημοτικών ορίων. Επίσης
για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα,
σε δημόσιο και ανοικτό χώρο ή ιδιωτικό χώρο, ο νόμος δίνει την εξουσία
όπως τα ακινητοποιημένα οχήματα
πάνω από τρεις εβδομάδες, περιέρχονται στην κατοχή των Δήμων.

Εμφανίστηκε ξανά
το «ξεχασμένο» νομοσχέδιο
των σχολικών εφορειών
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

H μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται πλέον προ των
πυλών, με το νομοσχέδιο που εκπόνησε το υπουργείο Εσωτερικών
να βρίσκεται αυτή την περίοδο στη
Νομική Υπηρεσία. Σε ένα μεγάλο
βαθμό παρατηρείται σύμπλευση
ανάμεσα στο αρμόδιο Υπουργείο
και τις τοπικές κοινωνίες, γεγονός
που καθιστά ευνοϊκή την προώθηση
της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης.
Παρόλα αυτά σε ό,τι έχει να κάνει
με την κατάργηση των σχολικών
εφορειών και την κηδεμονία των
σχολείων από τους Δήμους, παρατηρείται τις τελευταίες μέρες μεγάλο
κύμα αντιδράσεων. Η δημιουργία
ενός μετώπου εναντίωσης προς
την πρόταση του υπουργού Εσωτερικών λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, την ίδια ώρα που η Ένωση
Δήμων χαιρετίζει τη συγκεκριμένη
πρωτοβουλία.
Την ίδια στιγμή επανέρχεται
στο προσκήνιο και ένα «ξεχασμένο»
νομοσχέδιο που βρίσκεται στα συρτάρια του υπουργείου Παιδείας και
αφορά τη μετεξέλιξη του καθεστώτος των σχολικών εφορειών και
όχι την κατάργησή τους. Ενδεχόμενη ανακίνηση του συγκεκριμένου
νομοσχεδίου δύναται να προκαλέσει «βραχυκύκλωμα» στη διαδικασία μεταρρύθμισης, από τη στιγμή μάλιστα που το νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας έχει ήδη περάσει από νομοτεχνικό έλεγχο.
Δύο διαφορετικά νομοσχέδια για








Η πίεση που αναμένεται
να ασκηθεί στον υπουργό
Παιδείας για να αντιταχθεί σε αυτό το ενδεχόμενο
αναμένεται μεγάλη, με
τον ίδιο ακόμη να μην
έχει ανοίξει επισήμως
τα χαρτιά του.
το ίδιο όμως θέμα που βρίσκονται
σε πλήρη αντιδιαστολή, έχοντας
ως χρονικό μάλιστα ορίζοντα το
τέλος του 2019.

Το νομοσχέδιο αντίβαρο

Από το 2014 ξεκίνησε μεγάλη
προσπάθεια μετά και από εισηγήσεις
της Παγκόσμιας Τράπεζας για εκσυγχρονισμό του θεσμού και του
ρόλου των σχολικών εφορειών. Η
πρωτοβουλία που ανέλαβε τότε το
υπουργείο Παιδείας για δημιουργία
ενός νέου Νόμου, ο οποίος θα αντικαθιστούσε τον υφιστάμενο «Περί
Σχολικών Εφορειών Νόμο» αποτελούσε προϊόν συνδιαμόρφωσης από
όλους τους εμπλεκομένους φορείς
της Παιδείας, ως επίσης και τις Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, όπως
υποστήριξε στην «Κ» ο πρόεδρος
της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών.
Για τη διαμόρφωση του νέου νόμου το Υπουργείο Παιδείας αποτάθηκε και σε δύο ιδιωτικούς οργανι-

σμούς, οι οποίοι γνωμοδότησαν ως
προς το ποιες είναι οι αλλαγές που
χρειαζόντουσαν για εκσυγχρονισμό
του θεσμού των σχολικών εφορειών.
«Αυτό το νομοσχέδιο κόστισε στην
τσέπη των πολιτών μισό εκατομμύριο ευρώ και το ρίχνουμε στο καλάθι
των αχρήστων με μια μονομερή
απόφαση του Υπ. Εσωτερικών» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Έλληνας. Σημειώνεται πως εδώ και περίπου πέντε μήνες το συγκεκριμένο
νομοσχέδιο έχει μεταφερθεί από τη
Νομική Υπηρεσία στο αρμόδιο
υπουργείο, και το επόμενο στάδιο
είναι η κατάθεσή του στο Υπουργικό
Συμβούλιο και από εκεί στη Βουλή
των Αντιπροσώπων.
«Το νομοσχέδιο πρέπει με βάση
τις υποχρεώσεις μας στην Παγκόσμια
Τράπεζα να κατατεθεί μέχρι τέλος
του 2019 στη Βουλή για έγκριση»,
επισημαίνει ο κ. Έλληνας, ο οποίος
μάλιστα διερωτήθηκε για ποιο λόγο
δεν προβάλλεται αυτή η παράμετρος
ως αντιστάθμισμα στην πρόταση
νόμου που καταθέτει το Υπουργείο
Εσωτερικών, για την οποία δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των εμπλεκομένων φορέων ενός σχολικού
περιβάλλοντος. Προβαίνει επιπρόσθετα στην εκτίμηση πως η Κύπρος
θα εκτεθεί παγκόσμια αν δεν κατατεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο
στο Κοινοβούλιο για έγκριση μέχρι
τέλος του έτους.

Ο ρόλος Χαμπιαούρη

Σε όλο αυτό το ζήτημα καταλυτικό
ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης μεταφέρει
τις αρμοδιότητες για τα σχολεία στην εξουσία των Δήμων

Ο Κώστας Χαμπιαούρης, όντας μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, θα κληθεί να τοποθετηθεί αρμοδίως επί του νομο-

σχεδίου της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο προνοεί κατάργηση των σχολικών εφορειών.
η στάση και οι αποφάσεις του κ.
Χαμπιαούρη, και αυτό για δύο λόγους. Αφενός ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου θα κληθεί να τοποθετηθεί αρμοδίως επί του νομοσχεδίου της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Νομική
Υπηρεσία για γνωμοδότηση και ακολούθως θα τεθεί ενώπιον των μελών
του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπουργείο Εσωτερικών και δημοτικές αρχές
φαίνεται να έχουν «κλειδώσει» τη
μεταξύ τους συμφωνία, τουλάχιστον
σε ό,τι έχει να κάνει με τις βασικές
διατάξεις της μεταρρύθμισης.
Από την άλλη, σχεδόν στο σύνολό
τους όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς
προτάσσουν ισχυρή αντίσταση, με
τις Σχολικές Εφορείες, την ΠΟΕΔ
και τους Οργανωμένους Γονείς να
εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο
λήψης μέτρων σε περίπτωση που
αρμοδιότητες των σχολικών εφορειών περιέλθουν στους Δήμους. Η
πίεση που αναμένεται να ασκηθεί
στον υπουργό Παιδείας για να αντιταχθεί σε αυτό το ενδεχόμενο αναμένεται μεγάλη, με τον ίδιο ακόμη

να μην έχει ανοίξει επισήμως τα
χαρτιά του.
Το δεύτερο σημείο που θα κληθεί
να διαμορφώσει το αμέσως προσεχές
διάστημα ο κ. Χαμπιαούρης, αφορά
την κατάθεση ή μη του νομοσχεδίου
που αφορά τον εκσυγχρονισμό και
τη συμπλεγματοποίηση των σχολικών εφορειών και στην ουσία θα τίθεται «αντιμέτωπο» με το νομοσχέδιο
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν
αποκλείεται μάλιστα την ίδια περίοδο
το Υπουργικό Συμβούλιο να έχει να
τοποθετηθεί από τη μια για τον εκσυγχρονισμό των σχολικών εφορειών και από την άλλη για την κατάργησή τους. Τα δύο υπουργεία δεν
αποκλείεται να βρεθούν αντιμέτωπα
σε περίπτωση κατά την οποία ο
υπουργός Παιδείας ανακινήσει το
συγκεκριμένο ζήτημα.
Και σε αυτή την περίπτωση, οι
πιέσεις που δέχεται ο Κώστας Χαμπιαούρης είναι μεγάλες, καθώς και
οι Οργανωμένοι Γονείς με τη σειρά
τους ζητούν την κατάθεση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο.
«Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο
συμφωνούμε σε τεράστιο βαθμό,
και είμαστε πεπεισμένοι πως θα

οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό των
σχολικών εφορειών και την αναβάθμιση των σχολείων γενικότερα»
τόνισε στην «Κ» ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Κυριάκος Νικηφόρου.
Σημείωσε επιπρόσθετα πως έχει
ήδη ετοιμαστεί επιστολή η οποία
εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα
αποσταλεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξηγώντας τους λόγους
που η Οργάνωση θεωρεί λανθασμένη
την κατάργηση των σχολικών εφορειών. « Ο υπουργός Εσωτερικών
αποφασίζει για μια πολυκατοικία,
ρωτώντας τον γείτονα, και απαιτεί
από τον ιδιοκτήτη να ακολουθήσει
τις αποφάσεις» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα ερωτηθείς για το
ενδεχόμενο κατάργησης των σχολικών εφορειών.
Οι όποιες εξελίξεις αναμένονται
πολύ σύντομα, μιας και όπως διαφαίνεται, τη Δευτέρα και η ΟΕΛΜΕΚ με τη σειρά της θα λάβει επίσημη απόφαση εναντίον της κατάργησης των σχολικών εφορειών,
δημιουργώντας ένα ισχυρό μέτωπο
αντίδρασης προς το Υπουργείο
Εσωτερικών.
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Η ενίσχυση ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙËÄÒÇÚÇ
ÖËØÏÌËØËÏÇÑ¦¶ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏ¦ÒÒÇ¶ÓÁÚÜÖÇÇÔÇÊÆËÚÇÏÜÝÓÏÇÕØÇÚÂ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÖÜÝÇßÚÂÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÎÙßÓÌÜÔÃÇØÔÚÕÍ¦Ô
¬ØÇÓÖÍÏÇÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÇÌÜÔÃÇÚÜÔ
ßÖÄÒÕÏÖÜÔÖËØÏÌËØËÏÇÑ×ÔÖÇÏÑÚ×Ô
ÑÇÏÑßØÃÜÝÚÎÔÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÊØ×ÔÚËÝÄÖÜÝÎªÜÙÏÑÂ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇËÊØÇÏ×ÔÕßÔÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝ
ÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÓÖËÏØÕÏÖÇØÇÚÎØÎÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÎÖÇØ¦ÒÒÎÒÎ
ÇÖÕÚßÞÃÇÚÎÝÔÇÖÇØÇÞÜØÂÙËÏ
ÎÓËØÕÓÎÔÃÇÁÔÇØÐÎÝÚÜÔËÔÚÇÐÏÇÑ×ÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÑÇÏÙÚÎÔÒÈÇÔÃÇ
ÇÌËÔÄÝÇÖËÒËßÛËØ×ÔËÏÇÔÚÏËßØÜÖÇáÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÙËÇßÚÁÝÚÏÝÞ×ØËÝÇÌËÚÁØÕßÚÏÝÇÌÂÔËÏÁÑÛËÚËÝ
ÙÚÎÔËÖÏØØÕÂÚØÃÚÜÔÑÇÏÑßØÃÜÝÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÎÕÖÕÃÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÚÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÜÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÔ¦ÙÞËÙÎÝÚÎÝËÖÏØØÕÂÝ
ÚÎÝÙÚÇÊßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÛÂÔÇÑÇÏËßÑÜÙÃÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔËÝÇÖÄÚÇÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ
ÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚÕßØÜÖÇáÑÄßÓÈÕÆÒÏÕßÏÕÛËÚ×ÔÚÇÝÚÏÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÜÔßÖÕßØÍ×ÔÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÍÏÇÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÊØ¦ÙËÏÝËÔÚÄÝ
ÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝà×ÔÎÝ©ÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÊËÔÙßÔÏÙÚ¦ÈËÈÇÃÜÝÑÇÏ
ËÌÎÙßÞÇÙÓÄÑÇÛ×ÝÚÇÓÁÚØÇÚÎÝ
ÊËÔÇÖÇÔÚÕÆÔÙÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÖÏÈ¦ÒÒËÏÎÍÑßØÇÙÚÎÔÑØÃÙÎÍÆØÜÇÖÄÚÇÔËØ¦ÚÎÝ ÆÖØÕß
ÔÙÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÚØÃÇÓÁÚÜÖÇ
ÖØÕÙÚËÛËÃÑÇÏËÑËÃÔÕÚÎÝÏÈÆÎÝ
ÄÖÕßÎÍÑßØÇÖØÕÙÖÇÛËÃËÔËØÍ¦ÔÇÖËÃÙËÏÚÎÔÖÕÒÏÕØÑÕÆÓËÔÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÔÇßÖÕÍØ¦ÉËÏÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ
©ÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÓËÙÑÕÖÄ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚËÚËÒËÙÓÁÔÜÔËÏÝ
È¦ØÕÝÚÎÝËÖÂØËÏÇÝÚÎÝ ØÂÚÎÝ
ÙÚÕÔÑÇÛÕØÏÙÓÄÛÇÒÇÙÙÏ×ÔàÜÔ×ÔÚÄÚËÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏ
ÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÎÛÂÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÒÇÖÒ¦

ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÓËÚ×ÖÕß
ÚÎÝ ßØÃÇÝ ÖÁØÇ ÇÖÄ ÚÎÔ ËÖÃ
ÚÎÝÇØÞÂÝÇÔÎÙßÞÃÇÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔKLMHJ[VÇÖÕÚÆÖÜÙÎÙÚÕÔÞ¦ØÚÎÓÏÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ¬ØÇÓÖØÔÚÕÍ¦ÔÎÕÖÕÃÇ
ÇÖÕÙÇÛØ×ÔËÏÈÇÙÏÑÁÝÖÚßÞÁÝÚÎÝ
ßÔÛÂÑÎÝÚÎÝÜà¦ÔÔÎÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏËØÜÚÂÓÇÚÇÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÏÝÔÁËÝÊßÔÇÓÏÑÁÝÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÕÆÝ
ÑÆÑÒÕßÝÙßàÎÚËÃÚÇÏÊÏÇÑØÏÚÏÑ¦ÄÚÏ
ÎËÙÖËßÙÓÁÔÎÙßÓÌÜÔÃÇÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙËÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÓËÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇÖÕÚËÒËÃ
ÁÔÇÑÇÒÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÍÏÇÚÕÚÏÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÔÛÂÔÇ
ÑÇÏËßÑÜÙÃÇÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ÎÑØÃÙÎÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÑÒÏÓÇÑÜÛËÃÑÇÛÁÚÜÝ
ÔÕÒÃÍÕÏÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÎÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÇÖÄÓÁÚÜÖÇÙÚÇÕÖÕÃÇÂÚÇÔËÔËØÍÁÝÄÖÜÝ
ÙÚÎÈÕØËÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂßØÃÇÛÇ
ËÔÏÙÞßÛËÃÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
Ó¦ÒÏÙÚÇÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÍÏÇÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÄÖÕßÎËÙÜÚËØÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÛÇ
ËÔÏÙÞÆËÏÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÙÚÕÔÇÖÕÓÕÔÜÚÏÙÓÄÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÔÊËÏÑÚÏÑÄÚÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÔÄÚÏÇßÚÂÎÙßàÂÚÎÙÎ
ÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏÓÄÒÏÝÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÚÕßßÖÕßØÍÕÆ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÜÔ¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÚÎÔÚØÕÖÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÇÓßÔÚÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕÞ×ØËÝÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÁÖËÏÚÇÇÖÄÞØÄÔÏÇ

Το «Ατσάλινο Βέλος»
ÚÎÔ ÆÖØÕËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝ
ÙÇÌÁÝÖÜÝÛÂÔÇÑÇÏËßÑÜÙÃÇ
ËÖËÔÊÆÕßÔÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÖÇØÕßÙÃÇÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÖØ×ÚËÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÌÏÐÎÚÕß
ÖÒÜÚÕÆÍËÜÚØÆÖÇÔÕßÏÇÈÕÆà®
ÙÚÕÕÏÑÄÖËÊÕÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÊËÔËÃÔÇÏËÔÛÇØØßÔÚÏÑÁÝÛÂÔÇÁÙÚËÏÒËÁÔÇÙÂÓÇ
ßÖËÔÛÆÓÏÙÎÝÚÕßÔÏÇÃÕßÓßÔÚÏÑÕÆÄÍÓÇÚÕÝÓÁÙÜÚÎÝËÔÏÇÃÇÝ
¦ÙÑÎÙÎÝÚÙ¦ÒÏÔÕÁÒÕÝ®ÑÇÚ¦

A.P. / JACQUELYN MARTIN

Με άξονα την ενίσχυση της Αγκυρας

Στην περίπτωση³ÈÐÉ³È³iØ.È¨ËÑØVÓ¨ÑÑÌ³iÉË³iØÑ¨TÊØÑiÈTËÑ³iØåÚÊÑØTÉ³{~ÒÐÉ³iX_k>R²Ñ³Öi³TÒ¨³iÐ{ÑØÈÐ×ËÑØ
 (åw0È¨~ËÑØViËÑÑÑÚ¨É{KÑ{~ÓØ³ÈTÓØ³iØ.ÈÚÊ~iØ³iØÇÒiØVÙiÐ{È¨oÖ³Ñ{É¨³ÊÐÑ³ÑTÉ³{~ÒÐÉ³{ØÓÉØÙÈÑÐ{~ÓØÈÑÑ³Öw
³Ñ{×³ÑÌ³iÈÒ³ii³È0Ö¨~È¨ÓÙ¨È0ÑoË ¨³oÒÐÉ³åÐÉ¨{~ÑÌÑ³{¨ÌÉÙ¨Ò{~(ÉØ

Οι δίαυλοι επικοινωνίας
Ελλάδας, Κύπρου,
και Γαλλίας είναι εντατικοί – Την εβδομάδα
που πέρασε, αντιπροσωπεία του ΓΕΕΘΑ
βρέθηκε στο Παρίσι.
ÚÎÔÕÖÕÃÇÓÇÞÎÚÏÑ¦-ÁÌÛÇÙÇÔ×ÝÚÎÔ ÆÖØÕÑÃÔÎÙÎÖÕß
ÁÍÏÔËÇÔÚÏÒÎÖÚÂÑÇÏÜÝËÑÚÕÔÜÚÏÑÂÁÔÇÔÚÏÚÜÔËÖÏÑØÃÙËÜÔÖÕß
ÇÑÕÆÙÚÎÑÇÔÙÚÎËßÑÜÙÃÇÖØÏÔ
ÇÖÄÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ©ÏÊÃÇßÒÕÏ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÛÂÔÇ
ÑÇÏËßÑÜÙÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÇØÃÙÏËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ËÔÚÇÚÏÑÕÃÑÇÏÍÏÇ
ÊÏ¦ÌÕØÕßÝÒÄÍÕßÝ¬ÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÖÕßÖÁØÇÙËÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÚÕß
ÈØÁÛÎÑËÙÚÕÇØÃÙÏÄÖÕß
ÙßàÂÚÎÙËÙËÏØ¦ÛËÓ¦ÚÜÔÓËÑÆØÏÇÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÙÚÇ
ÚËÔ¦ÚÕß©ØÓÕÆàÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ
©ÒËÝÇßÚÁÝÚÏÝÎÓÁØËÝÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÎËÃÔÇÏÎÙÞËÚÏÑÂÙÏÜÖÂÖÕß
ËÑÖÁÓÖËÚÇÏÇÖÄÚÕÙØÇÂÒ©ÙÕÏ
ÍÔÜØÃàÕßÔÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÔÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇÙÚÎ
Þ×ØÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÖÏÛÇÔÂËÐÁÒÏÐÎÚÕßÙßØÏÇÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÄÚÏÍÃÔÕÔÚÇÏÈÂÓÇÚÇ
ÖØÕÝÑÇÚËÆÛßÔÙÎËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊßÙÓËÔÂÍÏÇÚÇÖËØÏÌËØËÏÇÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÚÕßÙØÇÂÒ

ßÖÄÚÎÓÕØÌÂÚÎÝÁÓÓËÙÎÝÇÒÒ¦
ÙÇÌÕÆÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÕßØ¦ÔÙÚÎ
ßØÃÇËÊÏÓËØÁÝËÖÃÖËÊÕÖ¦ÔÚÜÝ
ÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÒÒ¦ÊÇÝÙØÇÂÒÙßÔËÞÃàËÚÇÏÄÖÜÝÛÇÍÃÔËÏËÓÌÇÔÁÝ
ÑÇÏÇÖÄÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÕÒßËÛÔÏÑÂ
ÇËØÕÖÕØÏÑÂ¦ÙÑÎÙÎ)S\L-SHN
» ®ÖÕßÇØÞÃàËÏÙËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝ
ËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÎÒÒ¦ÊÇÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÚÎØÂÙËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËßÇÃÙÛÎÚËÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÔÇÇÖÄÚÇ
àÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÑÆÉËÏÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÊÏÑÚÆÜÔ.
ÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÁÞÕßÔËÑÊÎÒ×ÙËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔËßØÜÖÇáÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÎÑÏÔËàÏÑÂ/\H^LPÆÓÌÜÔÇ
ÓËÑÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÞÕßÔÂÊÎÍÃÔËÏÊÕÑÏÓÁÝÑÇÏÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕßÖ¦ØÞÕßÔÇØÑËÚÁÝÚØÏÈÁÝÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÎÔÚËÒÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝ

Ρωσικό ενδιαφέρον
ÔÇÇÖÄÚÇÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇ
ÙÎÓËÃÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÈÊÕÓ¦ÊÜÔ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÔÇÛÁØÓÇÔÙÎÚÕßØÜÙÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
¬ÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÇÑÄÓÇÓÏÇËÖÃÙÑËÉÎØÜÙÏÑÕÆÖÕÒËÓÏÑÕÆÙÚÕÔËÏØÇÏ¦ËÔ×ßÖ¦ØÞËÏÂÊÎÁÔÇÙÚÇÇÔÕÏÞÚ¦ÚÎÝÆÒÕß
ÓËÇÌÕØÓÂÚÕßÝËÕØÚÇÙÓÕÆÝÚÎÝ
§ÇßÓÇÞÃÇÝÚÕß§ÇßÇØÃÔÕß±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ËÖÃÙÑËÉÎÝÚÕß¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÓÏÇßÖËØÙÆÍÞØÕÔÎØÜÙÏÑÂ
ÌØËÍ¦ÚÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÔ ÁØÑßØÇ

Τουρκικά υποβρύχια
γύρω από την Κύπρο
Ενδεικτικό ÚÎÝ ÙÚ¦ÙÎÝÖÕßÚÎØËÃÎ
ÍÑßØÇÖØÕÝÚÇÔÄÚÏÇÑÇÏÊßÚÏÑ¦
ÚÎÝÄÙÕËÃÔÇÏÇÖÇÙÞÕÒÎÓÁÔÎÙÚÎ
ßØÃÇËÃÔÇÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÍÆØÜÇÖÄÚÎÔ ÆÖØÕ¬ÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÎÍÑßØÇÁÞËÏ
ÊËÙÓËÆÙËÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔàÜÔ×ÔÍÆØÜÇÖÄ

Στη ναυτική διοίκηση
του ΝΑΤΟ επικρατεί
ενόχληση για την υπερδραστηριότητα
των Τούρκων,
δίχως ωστόσο να μπορεί
να γίνει οτιδήποτε.
ÚÎÔ ÆÖØÕÍÏÇÇÙÑÂÙËÏÝÓËßÖÕÈØÆÞÏÇÇÖÇÍÕØËÆÕÔÚÇÝÖØÇÑÚÏÑ¦
ÙËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÔÇÚÕáÑÂÊÆÔÇÓÎ
ÔÇÖÒÎÙÏ¦ÙËÏÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÚÇÖÒÜÚ¦ÍËÜÚØÆÖÇÔÇÙßÔÕÊËÆÕÔÚÇÏÇÖÄÖÕÒËÓÏÑ¦ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇßÖ¦ØÞËÏÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÎÙÃÓÏÇÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏßÖÄ
ÊÏÇØÑÂÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÊÏÇÃÚËØÇÜÝ
ÖØÕÝÚÎÊØ¦ÙÎÚÜÔßÖÕÈØßÞÃÜÔ

ÙÚÎÔÇßÚÏÑÂÊÏÕÃÑÎÙÎÚÕß§¬©
4(9*64ËÖÏÑØÇÚËÃËÔÄÞÒÎÙÎ
ÍÏÇÚÎÔßÖËØÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÜÔ
¬ÕÆØÑÜÔÊÃÞÜÝÜÙÚÄÙÕÔÇÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÕÚÏÊÂÖÕÚË
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÔÇßÚÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÏÙÕØØÕÖÃÇÝÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÇÖÇÙÞÕÒËÃÓËÔÚÎÔÛÂÔÇÎÕÖÕÃÇ
ÄÓÜÝÖÇØÇÓÁÔËÏËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÎ
ÙÚÕßÝÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÕÆÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÖÕÒÒÇÖÒ×Ô
ßÖÕÞØË×ÙËÜÔÇÒÒÃÇÁÞËÏàÎÚÂÙËÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÊÆÕÖÒÕÃÇÁÔÇÍÏÇÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÊØ¦ÙÎÙÚÇÚËÔ¦ÚÕß©ØÓÕÆà
ÑÇÏÁÔÇÍÏÇÚÎÔÇßÚÏÑÂÈ¦ÙÎÙÚÕ
¬àÏÓÖÕßÚÃÚÎÔÖØ×ÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÎÛÂÔÇÛÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÇØÔÎÚÏÑ¦ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔËÔ×ÙÚÎ
ÊËÆÚËØÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÎÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÖßØÇßÒÇÑ¦ÚÕßÖÏÖÒÁÕÔÊÄÛÎÑËÙÂÓÇÇÖÄÚÕÔ©ÖØÕÝÚÎ
ÌØËÍ¦ÚÇ§ÏÑÎÌÄØÕÝ¢ÜÑ¦Ý®
ÖÕßÖËØÏÖÕÒËÃÙÚÇÇÔÕÏÑÚ¦ÚÕß
ÏÈ¦ÔÕßÍÏÇËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÁÑÚÇÑÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ
ËÑÑÁÔÜÙÎÝÑÇÏÊÏ¦ÙÜÙÎÝÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝÎØßÚÕÆÒÄÍÜÚÜÔÚÇØÇÞ×ÔÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÎÓËØ×Ô

ΑΠΟΨΗ

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ*

Με μία παραλλαγήÚÕßÕÃÑÇÊË®ÍÏÇ
ÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÙÚØÇÚÄÖÕßÂÚÇÔÙÚÎ
¡ÏÑØ¦ÙÃÇÚÕ Õ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎßØÃÇØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÓÄÒÏÝÇÖÄÚÕßÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÊÏËÙÖÇØÓÁÔÕÏÙËÊÏ¦ÌÕØÇÙÎÓËÃÇ
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ©ÏÇÖÃÙÚËßÚËÝÙßÔÛÂÑËÝßÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÖÕÓÇÑØÆÔÕÔÚÇÏÄÓÜÝÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÕÇÌÂÍÎÓÇÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÙÚÏÝ
ËÖËØÞÄÓËÔËÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÕß§ÕËÓÈØÃÕß!ÁÌËØÇÖÃÙÜ
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝÇÖÄÓÃÇÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÖÕßÓÇÝÖÁÌÚËÏÓÇÑØÏ¦ÑÇÏÓÇÝËÃÔÇÏÇÊÏ¦ÌÕØÎ

Η επιλογή τουËÃÞËÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÍÏÇÚÎÊÎÓÄÙÏÇ
ËÏÑÄÔÇÚÎÝÓËØÏÑÂÝÜÝßÖËØÊßÔ¦ÓËÜÝ©ÖÜÝÙÞÕÒÃÇÙËÑÇÏÎ×ÚÎ
¬ØÏÇÔÚÇÌÆÒÒÕß!ËÔÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚËÈÇÃÔËÏÝÙÚÕÖÎÍ¦ÊÏÓËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÙÞÕÏÔÃ®×ÝÔÇÓËÚØÂÙËÏÝÚÕÔÒÄÍÕ
ÓËØÏÑÇÔ×ÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÄÖÜÝ
ÚÕßÕÓÖÁÕÄÚÇÔÐÁØËÏÝÄÚÏÕÖØÄËÊØÄÝÚÕßÓÖÕØËÃÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂ
ÔÇÚÕßÝÇÍÔÕÂÙËÏ"ËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎÖ¦ÔÚÜÝÕÏÈÇÙÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÜÔ
ÊËÔÇÒÒ¦àÕßÔËÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÚÎØËÚÇÔÃÇÖÕßÇÔÇÑ¦ÒßÉËÚÕ

 ÄÚÏÊËÔËÃÞËÖÒÁÕÔÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÏÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÑÇÏÚÏÝÇÔ¦ÚÕÔ
ÑÄÙÓÕËÖÏÒÕÍÁÝÑÇÏßÖÕÞØË×ÙËÏÝ
ÚÎÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÕÓÔÆËÏÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÕÙÓÏÄÚÎÚÇÚÜÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔ
ÚÜÔÑÇÏÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ÚÇÙÚÎØÃÐËÏÙÜÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝË¦ÔËÖÏÈØÇÈËßÛËÃÎÖÕÒÏÚÏÑÂ¬ØÇÓÖÙÚÎßØÃÇ

Η κίνηση ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß
ÇÖËÊËÃÞÛÎÓÕÏØÇÃÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎßØÃÇÖÕßÂÚÇÔÙÚ¦ÙÏÓÎ
ËÖÃÖËØÃÖÕßÓÂÔËÝ©ÏÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÕßÙÇÔÚÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÑ¦ÖÕÏÕßÝÛßÒ¦ÑÕßÝÓË
ÏÙÒÇÓÏÙÚÁÝÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÓËÑßØÏÄÚËØÕÇßÚÄÔÚÕßÔÚÒÃÓÖÙÚÎÊßÚÏÑÂßØÃÇ
©Ï ÕÆØÊÕÏËÃÞÇÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ÙÚÕ ÚÕßÑÇÚÕÏÑÎÓÁÔÕßÙßØÏÇÑÕÆËÊ¦ÌÕßÝËÑÚÄÝÊÎÒÇÊÂÚÎÝ
ËØÂÓÕßÇßÚÄÔÕÓËÝÊÕÓÁÝÖÕßÕÔÄÓÇàÇÔªÕà¦ÈÇÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÙÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÚÕßÝÆÙÎ®ÊÏÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÊßÚÏÑÄ ÕßØÊÏÙÚ¦Ô©Ï
¬ÕÆØÑÕÏÑÇÏÕÏÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÁÝÓÏÙÛÕÌÄØÕÏÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆËÃÞÇÔ
ÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÏÝÖÄÒËÏÝ¬àÇØÇÓÖÒÕÆÝ
ÑÇÏÌØÃÔ¬ÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÖÕßÁÊÜÙËÕ¬ØÇÓÖÙÚÕÔ
ØÔÚÕÍ¦ÔÔÇËÖÏÚËÛËÃÊËÔÕÊÂÍÎÙËÙËÔÃÑÎÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔ©Ï ÕÆØ-

EPA / SEDAT SUNA

Το αμερικανικό «οίκαδε» άλλαξε τη Συρία

Στρατιώτες ³ ÐÓ(Ü{³É{³iKÌ¨É{Ñ.È¨ËÑ(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÐÌÜ{Ø
ÆÆÆÑÌ³ÈØ¬ÆÆÆÆåÐÉ¨{~ÑÖØ³¨Ñ³{³ÉØÈÉËÑ{Ù{ÉÑ¨ÐÓ{É
Ù{Ò×¨ÑiÐÉËÑ³ÈÜÑÊ³i

Ο Ερντογάν έχει αρχίσει
και ενοχλεί διεθνώς όλο
και περισσότερο. Ελλάδα
και Κύπρος μπορούν
να το εκμεταλλευθούν.

ÊÕÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÚÎ
ÙÌÇÍÂËÖÁÒËÐÇÔÔÇÙßÔËÔÔÕÎÛÕÆÔ
ÓËÚÕÔÙÇÔÚ¡ÖÕØËÃÔÇÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖËØÃËØÍÕÇÒÒ¦ÙÚÕßÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝ
ÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÊËÔËÃÞËÒÎÌÛËÃÙÕÈÇØ¦ßÖ»ÄÉÏÔÇßÚÂÎÖÇØ¦ÓËÚØÕÝ
Ì»ÎÝÙÚÏÍÓÂÝËÏÙÂÒÛÇÔÙÚÕÖËÊÃÕ
ÕÏÆØÕÏÚÕßÙÇÔÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ

ÓËÚ¦ÚÕ ÚÕßØÑÏÑÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎËÃÞËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚËÒËÏ×ÙËÏ©Ï¬ÕÆØÑÕÏÊËÔÛÇÙßÍÑØÕÆÕÔÚÇÔÓËÚÏÝßÖÕÙÚÎØÏàÄÓËÔËÝÇÖÄ
ÚÕßÝª×ÙÕßÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÙÇÔÚ

Η συμφωνία ËÑËÞËÏØÃÇÝÓËÚÇÐÆÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßËÔÝ
ÑÇÏÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÂÚÇÔÁÔÇÇÑÄÓÎ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÊ×ØÕÖØÕÝÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÖØÄËÊØÕ¬ÕßÁÊÜÙËÓÃÇËßÖØÄÙÜÖÎÊÏÁÐÕÊÕÙÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇÚÕß
ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÓÃÇà×ÔÎÈ¦ÛÕßÝ
ÞÒÓÑÇÏÓÂÑÕßÝÞÒÓ©ÏÓÕÔÇÊÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÖÕßÈØÁÛÎÑËÔÇÑÇÚÁÞËÏËÃÔÇÏÕÏÊÆÕÑÜÓÕÖÄÒËÏÝ¬ÇÒ
ÓÖÏ¦ÔÚÑÇÏªÇÝÒãÔÊÃÖÒÇÙÚÇ
ÚÕßØÑÕÙßØÏÇÑ¦ÙÆÔÕØÇ©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏØÎÚ×ÝÇÖÄÚÕÑËÃÓËÔÕÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÙËÇßÚÁÝÓÄÔÕÔÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÎËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ
ËÑËÞËÏØÃÇÝËÈÇÃÜÝÕØÔÚÕÍ¦ÔÛÇ
ÓÖÕØËÃÈÇÙÃÓÜÝÔÇÏÙÞßØÏÙÛËÃÄÚÏ
ÓËÚÎÔßÖÇÍÜÍÂÚÕßÝÙÚÕÔÙÇÔÚ
ÕÏ ÕÆØÊÕÏÁÞÇÙÇÔÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý
ÇßÚÕÔÕÓÃÇÝÖÕßÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔÇÔÁÜÝ
ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇËÔ
ÇØÑËÃÄÓÜÝÇßÚÄÍÏÇÁÔÇÔÎÍÁÚÎ
ÖÕßÇÙÌßÑÚÏÕÆÙËÙÚÇÙÆÔÕØÇÚÎÝ
ßÔÛÂÑÎÝÚÎÝÜà¦ÔÔÎÝ

Ο Ασαντ ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÇÔÁÑÚÎÙËÙË
ÒÃÍËÝ×ØËÝÚÕ ÚÎÝßØÃÇÝÖÕÓÁÔËÏÔÇÌÇÔËÃßÖÄÖÕÃÕßÝÄØÕßÝ
ÕÏ ÕÆØÊÕÏÊÁÞÛÎÑÇÔÔÇßÖÇÞÛÕÆÔ

ËÑÔÁÕßÙÚÕÔÖÇÒÇÏÄÚÕßÝÚÆØÇÔÔÕËÏÑÄÔÇÖ¦ÔÚÜÝËÃÔÇÏÄÚÏÕ
ÙÇÔÚÑËØÊÃàËÏÚÕÔÖÄÒËÓÕ©ÓËÍ¦ÒÕÝÑËØÊÏÙÓÁÔÕÝÙËÙÚØÇÚÎÍÏÑÄ
ËÖÃÖËÊÕÇÖÄÄÒÇÇßÚ¦ßÖÂØÐËÎ
ªÜÙÃÇÚÕËØ×ÚÎÓÇÖÕÏÇËÃÔÇÏÎ
ßÖËØÊÆÔÇÓÎÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÙßàÎÚ¦Ý
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÕ¬ØÇÓÖÇÖ¦ÔÚÎÙË!ÎªÜÙÃÇ

Τι σημαίνουν ÄÒÇÇßÚ¦ÍÏÇËÓ¦Ý"
ÔÇÝØÔÚÕÍ¦ÔÓËÚÙÇÒÇÑÜÓÁÔÎ
ÚÎÔßÖËØÕÉÃÇÚÕßÖ×ÝÛÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ"ÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÏÖÕÒÒÕÃÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÄÚÏÎËÖÃÛËÙÎÙÚÎßØÃÇ
ÑÇÏÕÏÍËÜÚØÂÙËÏÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÖØÕÞÜØÕÆÙÇÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏËÖËÔÊÆÙËÏ
Ö¦ÔÜÇÖÄÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇÔÇ
ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÕËÔËØÍËÏÇÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÔÇÊ×ÙËÏ
ßÖÄÙÚÇÙÎÙÚÏÝÖÇØ¦ÔÕÓËÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÚÕßËÖÃÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝ©
ÑÇÏÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝ
©ÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ¬Õ
ÑÇÒÄËÃÔÇÏÄÚÏÕØÔÚÕÍ¦ÔÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÑÇÏËÔÕÞÒËÃÊÏËÛÔ×ÝÄÒÕÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÒÒ¦ÊÇÑÇÏ ÆÖØÕÝ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÕËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔ

* Ο κ. Αγγελος Συρίγος είναι αναπλ.
καθηγητής Διεθνούς Δικαίου
και Εξωτερικής Πολιτικής. Βουλευτής
της Ν.Δ. στην Α΄ Αθηνών.
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Τραμπ - Ερντογάν: μια ιστορία αγάπης

Η ψευδεπίγραφη εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Πενς στην Αγκυρα ολοκληρώνει την εγκατάλειψη των Κούρδων από τις ΗΠΑ
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Το ύφος ÂÚÇÔÈÒÕÙßØÄÇÒÒ¦ÚÇÒÄÍÏÇÊÏÛßØÇÓÈÏÑ¦ÄÚÇÔÕ¡¦ÏÑËÔÝ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÚÁÙÙËØÏÝ×ØËÝÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÜÔÙÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÓÁÍÇØÕÚÕß
ØÔÚÕÍ¦ÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÕÈØ¦Êß
ÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝÁÓÖÚÎÝÄÚÏßÖÂØÐËÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÖËÔÛÂÓËØÎËÑËÞËÏØÃÇ®ÙÚÎßØÃÇ©ÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÇÖÁÊÜÙËÇßÚÂÚÎÔ
ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎËÐÁÒÏÐÎÙÚÎÔÏÙÞßØÂÎÍËÙÃÇ®ÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÑÇÏ
ÙÚÎÔÑÇÒÂÖØÕÙÜÖÏÑÂÙÞÁÙÎ®ÚÕß
ÓËÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÕÓÄÒÕÍÄÚÕß
ÏÇÚÕÊËÆÚËØÕÕÆÚËÒÄÍÕÝ¡ËÍÇÒÕÓÇÔÃÇÇßÚÇØÞÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝËÛÔÏÑÏÙÓÄÝÑÇÏÒÇáÑÏÙÓÄÝÙßÍÑØÕÚÕÆÔ
ÁÔÇÔÏÙÞßØÄÑÕÏÔÄÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÂ
ËÔ×ÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÈÕÎÛ¦ÔËÑÇÏÕÏ
ÊÆÕÆØÍÕÏ¬ØÇÓÖÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎ©ÙÕÍÏÇÚÎÔÏÙÞßØÂ
ÎÍËÙÃÇ®ËÊ×ÍËÒ¦ÔË ÇÚ¦ÚÎÔÖ¦ÍÏÇÙßÔÂÛËÏ¦ÚÕßÕ¬ØÇÓÖÁÙÖËßÙËÔÇÖÇÔÎÍßØÃÙËÏÍÏÇÚÎÔßÖÕÚÏÛÁÓËÔÎÒÆÙÎËÔÄÝÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÖÕß
ÕÃÊÏÕÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÄÚÇÔËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝÑÇÏÁÊÜÙË
ÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÙÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂËÏÙÈÕÒÂÒÒÜÙÚËÎÇÖÃÙÚËßÚÎÇÑÄÓÎÍÏÇÍÏÇÌÆÒÇØÞÕÑËÔÚØÕÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝËÖÏÙÚÕÒÂÖÕß
ÁÙÚËÏÒËÙÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÁÊËÏÐËÙË
ÚÏÇÑØÏÈ×ÝÙßÔÃÙÚÇÚÇÏÎÒÇÓÖØÂ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ®ÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÚ¦ÊÂÒÜÙÂÚÕßÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎÙßÓÌÜÔÃÇËÔÝØÔÚÕÍ¦ÔÂÚÇÔÚÕÇÖÕÑÕØÆÌÜÓÇÚÕßÚØÇÍÁÒÇÌÕßÑÇÏ
¬ÕßØÑÃÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕßÔÖËÔÛÂÓËØÎÑÇÚ¦ÖÇßÙÎÚÕßÖßØÄÝËØÂÓÎÔ
ÚÎÝßØÃÇÝÙÚÕÁÊÇÌÕÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏÎÙÆÍÑØÕßÙÎ©ÏÓËØÏÑÇÔÕÃÖÕßÊËÔÖÕÒËÓÕÆÔËÃÔÇÏ
ÓÁØÕÝÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÄÞÏÄÓÜÝÕÏ
ÕÆØÊÕÏÖÕßÖÕÒËÓÕÆÔÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝËÏÙÈÕÒËÃÝßÚÄÖÕßÖÁÚßÞË
ÙËÖØ×ÚÎÓÇÚÏ¦Õ¬ØÇÓÖÂÚÇÔÔÇ

Ê×ÙËÏÙÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔËÑËÃÔÕÖÕß
ËÐÇØÞÂÝàÎÚÕÆÙË!ÓÏÇÇÙÌÇÒÂà×ÔÎ®ÚÕßØÑÏÑÂÝÑÇÚÕÞÂÝÙËÈ¦ÛÕÝ
ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÇÖÄÚÇÙÆÔÕØÇÓË
ÚÕÔËÐÕÙÚØÇÑÏÙÓÄÚÜÔ ÕÆØÊÜÔ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇÇßÚÕÑÚÕÔÂÙÕßÔÍÏÇÔÇÓÎÔÚÕßÝËÐÕÔÚ×ÙÕßÔ
ÕÏ¬ÕÆØÑÕÏ
ÖØ×ÚÎÙÑÁÉÎÖÕßÍËÔÔÏÁÚÇÏ
ËÃÔÇÏÄÚÏÎÖØÕÙÜØÏÔÂÑÇÚ¦ÖÇßÙÎ
ÚÕßÖßØÄÝÊËÔÁÞËÏÑÇÓÃÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏ ÇÛ×Ý¦ØÞÏÙÇÔ
ÄÓÜÝÔÇÊÏÇØØÁÕßÔÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÎÓËÃÇÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÑ¦ÖÕÏËÝ
ÊËÆÚËØËÝÙÑÁÉËÏÝËÖÏÚØÁÖÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝËÏÑÇÙÃËÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÔËÔÝÕ¬ÙÇÈÕÆÙÕÍÒÕßÊËÔÚÕÔ
ËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÑÇÏÕØÔÚÕÍ¦ÔÊËÔ
ÁÑÇÔËÑÇÓÃÇÊÂÒÜÙÎÎÇÙÌÇÒÂÝ
à×ÔÎ®ÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙËÓÂÑÕÝ
ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÇÖÄÚÕ¬ÇÒÓÖÏ¦ÔÚ
ÓÁÞØÏÚÕªÇÝÇÒáÔÊÎÒÇÊÂÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝËÏÙÈÕÒÂÝ

Με την ολοκληρωτική
αποχώρηση
των Αμερικανών
διευκολύνεται μια Pax
Russica στη Συρία
¶κρίσιμη συνάντηση
Πούτιν - Ερντογάν
την Τρίτη.
Ñ¦ÚÏÖÕßÇÖÁÞËÏÖÕÒÆÇÖÄÚÇ
ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÖÕßÂÛËÒËÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÕØÔÚÕÍ¦Ô¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÕÏ
ÓËÍ¦ÒËÝÑÕßØÊÏÑÁÝÖÄÒËÏÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕß ÕÓÖ¦ÔÏÍÏÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÑÇÔËØÎÚÂÇÔÇÌÕØ¦ÕËÔÝ
ÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔßÖÄÑÕßØÊÏÑÄÙßØÏÇÑÄÁÒËÍÞÕ
ÇÖËÏÑÇÔËÃÝÄÚÏÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ßÖÕÙÞÁÙËÏÝÁÞÕßÔÓÏÑØÂÙÎÓÇÙÃÇ
ÑÇÛ×ÝÕÏÁÞÕßÔÇßÚÕÖËØÏÛÜ-

ØÏÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÏÊËÔÊÏÇÛÁÚÕßÔÖÒÁÕÔ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÝÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔÔÕØÔÚÕÍ¦Ô
ÓÖÕØËÃÔÇÖÏËÙÚËÃÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕßÝËÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÝÔÏÑÎÚÁÝ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕßÊÎÒÇÊÂÚÎÇÓÇÙÑÄ
ÑÇÏÚÎ¡ÄÙÞÇÙßÓÌÜÔÃÇ ÕÆØÊÜÔÇÓÇÙÑÕÆÖÕßÙßÔÕÓÕÒÕÍÂÛÎÑËÓÁÙÇÙÚÎØÜÙÏÑÂÈ¦ÙÎÚÎÝ
²ÓËáÓÃÓÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂ
ÇÖÕÚÁÒËÙËÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝ¬ÏÝËÖÄ-

ÓËÔËÝÎÓÁØËÝÙßØÏÇÑ¦ÑÇÏØÜÙÏÑ¦
ÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑÇÔÙÚÕ
ÕÓÖ¦ÔÏÙÚÎª¦ÑÇÑÇÏ¦ÒÒËÝÖÄÒËÏÝ
ÑÇÚÁÒÇÈÇÔÚÏÝÈ¦ÙËÏÝÖÕß¦ÌÎÙÇÔ
ÖÃÙÜÚÕßÝÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÑÇÏÞ¦ØÇÐÇÔÙÚÕÁÊÇÌÕÝÚÏÝÑÄÑÑÏÔËÝÍØÇÓÓÁÝÍÏÇÚÕÔØÔÚÕÍ¦Ô
¬ÕÖËØÃÍØÇÓÓÇÓÏÇÝ7H_9\ZZPJH
ÙÚÎßØÃÇÚÕÕÖÕÃÕÛÇÙßàÎÚÎÛËÃ
ÙÚÎÔÑØÃÙÏÓÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÕÆÚÏÔ
ØÔÚÕÍ¦ÔÚÎÔËØÞÄÓËÔÎ¬ØÃÚÎÙÚÕ

ÄÚÙÏÇØÞÃàËÏÔÇÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÊËÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÇÙÆÓÈÇÚÕ
ÓËÚÎÛÕÒÂÇÑÄÓÎÙßÓÌÜÔÃÇËÔÝ
ØÔÚÕÍ¦Ô¬ÕßØÑÃÇÛÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÕßÝÛßÒ¦ÑÕßÝÚÜÔÑÕßØÊÏÑ×Ô
ÖËØÏÕÞ×ÔÖÕßÂÊÎÑÇÚÁÒÇÈËÇÒÒ¦
ÊËÔÛÇÚÎÝËÖÏÚØÇÖËÃÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏ
ÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÑÕßØÊÏÑÁÝÖÄÒËÏÝ¬ÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÇßÚÄËÔÏÙÞÆËÏÑÇÏÎÖØ×ÚÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝ
ÑÕßØÊÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝÄÚÏÛÇÙËÈÇÙÚËÃ

ÚÕÓÕØÇÚÄØÏÕßÓÇÒÒ¦ÓÄÔÕÙÚÎÓÏÑØÂà×ÔÎ¬ÇÒÓÖÏ¦ÔÚªÇÝÇÒáÔ
ÒÎØÕÌÕØÃËÝÓÇÝÇÖÄÑÕßØÊÏÑÁÝ
ÖÎÍÁÝÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÕÏ ÕÆØÊÕÏÛÇ
ÊËÞÛÕÆÔÔÇËÔÚÇÞÛËÃÎÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÂÚÕßÝÎ@7.ÙÚÕÁÓÖÚÕ×ÓÇ
ÚÕßÙßØÏÇÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÖØÇÑÚÏÑ¦
ÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÓË¦ÒÒÕ
ÄÔÕÓÇÇÒÒ¦ÊÃÔÕÔÚÇÝÙÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏ
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÄÚÏÚÕßÝÊÏÁÒßÙË®
ÑßÈÁØÔÎÙÎÙÇÔÚÛÇÖÇØÇÞÜØÂÙËÏ
ÙÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÇßÚÕÔÕÓÃÇÍÒ×ÙÙÇÖÇÏÊËÃÇÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÒÖÛÇÚÕßÝÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÜÝ
ÁÛÔÕÝÑÇÏÛÇÑÇÚÕÞßØ×ÙËÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÄÈÇÛÓÄÚÕÖÏÑÂÝÇßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÝËÔ×ÚÎÌÆÒÇÐÎÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
ÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÕÊÏÑÄÝÚÕßÙÚØÇÚÄÝ
ÙÌÇÒ×ÝÄÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÖÃÙÜÇÖÄ
ÚÕÄØÇÓÇÍÏÇÁÔÇÍËÜÍØÇÌÏÑ¦ÙßÔËÞÁÝÑÇÏÖÒÂØÜÝÇßÚÄÔÕÓÕÙßØÏÇÑÄ
ÕßØÊÏÙÚ¦ÔÙÚÕÖØÄÚßÖÕÚÕßÏØÇÑÏÔÕÆÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÖÕß
ÓÖÕØÕÆÔÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÕÏ ÕÆØÊÕÏßÖÄÚÏÝÊËÊÕÓÁÔËÝÙßÔÛÂÑËÝ
©ÓËÍ¦ÒÕÝÑËØÊÏÙÓÁÔÕÝÇÖÄÓÏÇ
ÖÇØÄÓÕÏÇËÐÁÒÏÐÎÛÇËÃÔÇÏÕÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔ¡ËÚÎÔÓËØÏÑÂÙËÌ¦ÙÎÞÇ×ÊÕßÝÇÔÇÊÃÖÒÜÙÎÝÎªÜÙÃÇ
ËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÓËÍ¦ÒÎÊÆÔÇÓÎÖÕß
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÜÝÇÐÏÄÖÏÙÚÕÝÓËÙÕÒÇÈÎÚÂÝÙËÄÒËÝÚÏÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÚÎÝ
¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝÙßÔÕÓÏÒ×ÔÚÇÝ
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÙØÇÎÒÏÔÕÆÝÑÇÏÇÒÇÏÙÚÃÔÏÕßÝÆØÕßÝÑÇÏ¬ÕÆØÑÕßÝ
ÇÕßÊ¦ØÇÈËÝÑÇÏØÇÔÕÆÝÎÖØÄÙÌÇÚÎËÖÃÙÑËÉÎÕÆÚÏÔÙÚÕªÏ¦ÔÚ
ÂÚÇÔÇÖÕÒÆÚÜÝËÔÊËÏÑÚÏÑÂ¥ÙÚÄÙÕ
ÚÃÖÕÚÇÊËÔËÍÍß¦ÚÇÏÄÚÏÕØÔÚÕÍ¦Ô
ÛÇÙßÓÌÜÔÂÙËÏÓËÚÕÔÕÆÚÏÔÙË
ÓÏÇÖÇØÄÓÕÏÇÙßÓÈÏÈÇÙÚÏÑÂÒÆÙÎ
ÖÁØÇÔÚÜÔ¦ÒÒÜÔÑÇÏÍÏÇÚÃÖÇØÇÓÁÔËÏ¦ÒßÚÕÚÕÓËÍ¦ÒÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÔÚÒÃÓÖÄÖÕßª×ÙÕÏ
ÑÇÏ¬ÕÆØÑÕÏËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÖÕÒËÓÕÆÔÓÁÙÜÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÞÜØÃÝ
ÔÇÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÇÑÄÓÎÑ¦ÖÕÏÇÒÆÙÎ
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Στα άδυτα
του Facebook
στο Μοσχάτο
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Επί μήνες Õ¬¦ÙÕÝÁÑÇÔËÓÏÇÊÕßÒËÏ¦
ÙÚÕ¡ÕÙÞ¦ÚÕÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖÇÍÕØËßÄÚÇÔÔÇÓÏÒÂÙËÏÖÕÌ¦ÙÏàË
ÚÏÁÖØËÖËÔÇÊÏÇÍØÇÌËÃÜÝÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÇÖÄÚÕ-HJLIVVRÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÖÕßÓËÙÕÒÇÈÕÆÙÇÔÓÁÞØÏÔÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃÎËÖÄÓËÔÎ
ÇÔ¦ØÚÎÙÎÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕßÁÔÏÜÛË
ÁÔÇÙÌÃÐÏÓÕÔËÃÞËÑÇÏÚÎÔÖÇØÇÓÏÑØÂÇÓÌÏÈÕÒÃÇÍÏÇÚÎÔÑØÃÙÎÚÕß
ÛÇÁÖØËÖËÔÇÙßÓÈÕßÒËßÛËÃÖØ×ÚÇÁÔÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄËÍÞËÏØÃÊÏÕÓË
ÚÇÞËÏØÄÚËØÇÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÚÕß
ÑÄÙÓÕß®ÑËÃÛÇÁÈÒËÖËËÏÑÄÔËÝ
ÙÑÒÎØÂÝÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÈÇÙÇÔÏÙÓÕÆà×ÜÔËÔÁÞÜÐËÞ¦ÙËÏÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÓËÊÆÕÙÑßÒ¦ÑÏÇÖÕßÚÇËÃÞÇÔÑØËÓÇÙÓÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÓÖØÕÙÚÏÔ¦ÚÕßÝÖÄÊÏÇ®ÒÁËÏ
ËÔÚÕßÂÚÇÔÄÓÜÝÖ¦ÔÚÕÚËÐËÑ¦ÛÇØÕÖÕÆÞÇØ¦ÙÙÕÔÚÇÏÚÇÄØÏÇ
ÄÚËÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÇÔ¦ØÓÕÙÚÕßÒÏÑÄÑÇÏÖÕÆÐËÑÏÔ¦ËÏÎÒÕÍÕÑØÏÙÃÇ
©ÏÑÇÔÄÔËÝÖÕßÓÇÝËÃÞËÛÁÙËÏÚÕ
-HJLIVVRÂÚÇÔÛÕÒÕÃÑÇÏÕÏÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÝÚÕßÝÖØÄÞËÏØËÝßÞÔ¦ÊËÔ
ÐÁØÇÓËÇÔÖÇÃØÔÇÓËÚÏÝÙÜÙÚÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ®ÒÁËÏ

Content moderators
©¬¦ÙÕÝÂÚÇÔÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ;LSLWLYMVYTHUJLÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇÜÝJVU[LU[
TVKLYH[VYZÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕß
-HJLIVVRÃÔÇÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÖÕßÇÖÕÌÇÙÃàÕßÔÚÏ
ËÃÔÇÏÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÂÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÄÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÍØÇÌËÃÇÖÄ
ÚÕÓÁÙÕÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
ÙÚÏ¦àÕßÔÓÄÔÕÙÚÏÝÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝ
ÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏÙÚÕ-HJLIVVR
ÑÇÏÄÞÏÙÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÇÔÇØÚÂÙËÏÝÑ¦ÛËÞØÂÙÚÎÄÖÜÝÑ¦ÔÕßÔ
¦ÒÒÕÏÉÎÌÏÇÑÕÃÑÇÛÇØÏÙÚÁÝ®ÙË
¦ÒÒÇÓÁØÎÚÕßÑÄÙÓÕßÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÂÚÕßÕ¬¦ÙÕÝËÃÞËËÔÎÓËØÜÛËÃÄÚÏÖÁØÇÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ¦ÒÒÇÊÆÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ

ÚÓÂÓÇÚÇ)\ZPULZZ0U[LNYP[`ÚÕß
-HJLIVVRÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÊÏËÛÔ×Ý
ÁÔÇÙÚÎÔÕØÚÕÍÇÒÃÇÑÇÏÁÔÇÙÚÎ
¡ÇÒÇÏÙÃÇ
¡ËÖËØÃÖÕß ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÔËØÍÕÆÝÞØÂÙÚËÝÚÎÔÎÓÁØÇ
ÚÕ-HJLIVVRÁÞËÏÍÃÔËÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒÂËØÍÇÒËÃÇ
ÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝÑÇÏÇßÚÕÖØÕÈÕÒÂÝÛÁÚÕÔÚÇÝÊÏÑÕÆÝÚÕß
ÄØÕßÝÑÇÏÑÇÔÄÔËÝÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕ
ÒÄÍÕ¥ÙÚÄÙÕÊËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚË
ÐËÑ¦ÛÇØÕÚÕÖÕÏÕÏÑÇÏÖ×ÝËÌÇØÓÄàÕßÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÊÏÇÍØÇÌÂÝ
ÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÖËÏÚÇÇÖÄÖÕÒÆÓÎÔÎÁØËßÔÇÎ ®ÙÖ¦ËÏÇßÚÄÚÕ
ÚËÃÞÕÝÚÎÝÙÏÜÖÂÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÔ
ÚØÄÖÕËØÍÇÙÃÇÝÚÜÔÊÏÇÞËÏØÏÙÚ×Ô
ÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÚÕß-HJLIVVRÄÞÏ
ÙÚÇÍØÇÌËÃÇÑ¦ÖÕÏÕßßÖËØÍÕÒ¦ÈÕß
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕÂÙÚÕÕßÈÒÃÔÕÇÒÒ¦
ÙÚÎÊÏÑÂÓÇÝÍËÏÚÕÔÏ¦ÙËÁÔÇÖÕÒß×ØÕÌÕÑÚÃØÏÕÚÎÝÕÊÕÆËÏØÇÏ×Ý
;V -HJLIVVR ÖØÕÚÏÓ¦ËÏ ÔÇ
ÓÎÓÏÒ¦ËÏÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÍÏÇÇßÚÕÆÝ
ÞÕßÓËÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÑÇÒÆÖÚÕßÔÖÕÒÒÁÝÍÒ×ÙÙËÝÑÇÏ
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÏÕÖÕÃÕÏËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ×ØËÝÚÕÜØÕ®
ËÃÞËÇÖÇÔÚÂÙËÏÙËLTHPSÚÕßÙÚÏÝ
Õ1HU:JPLNPLUU`ßÖËÆÛßÔÕÝËÚÇÏØÏÑÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÕß
-HJLIVVRÇØÔÕÆÓËÔÕÝÇÃÚÎÓÇÚÎÝ
 ®ÍÏÇÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÑÕÒÕÆÛÎÙËÎÇÖÄØØÏÉÎ¦ÒÒÜÔÚØÏ×ÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÜÔÇÏÚÎÓ¦ÚÜÔÙÚÏÝ
ÑÇÏ ¶ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÇÌÕØÕÆÙËËÖÃÙÑËÉÎÙÚÎÔ
;LSLWLYMVYTHUJL
¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇÖÄÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ ÚÕß  ËÃÞË ÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕß
-HJLIVVRÓËÚÎÔ;LSLWLYMVYTHUJL
ÓÏÇÖÕÒßËÛÔÏÑÂÓËÞÏÒÏ¦ÊËÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙÚÎÔÛÂÔÇÖÕßÖÇØÁÞËÏ
ÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ¦ÒÒÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÚËÞÔÏÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎÑÇÏÚÎÒËÌÜÔÏÑÂËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÖËÒÇÚ×ÔØÍÇàÄÓÇÙÚËÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔ
;LSLWLYMVYTHUJLÙÚÎÔÛÂÔÇÍÏÇ
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Η «Κ» αποκαλύπτει τη δουλειά
των 800 διαχειριστών περιεχομένου

Διαχειριστές É¨{ÉTÐÓÈ³È>R_H}ÈÉ¨oÒÇ³Ñ{³É¨ÜËå³Ë³{T³ÐÊÐÑVÐÌo{Ñ³ÓÜÉoT³Ù{Ñ×iÐËÉVÜÉ{³È¨oÉË³iåÚÊÑ

Αποστολή του τμήματος
Business Integrity
του Facebook
στην Αθήνα είναι
η διαγραφή ακατάλληλων διαφημίσεων.
ÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÓËÙÚÎÔÚÂØÎÙÎÚÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÓÇÝÍÏÇÚÏÝÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝ
ÑÇÏÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÓË¦ÒÒËÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝßÔËØÍÇàÄÓÇÙÚËÙÚËÔ¦ÓÇàÃÚÕßÝ
ÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÄÒÕßÝÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÓÇÝÍÏÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÓË
ÄÚÏÕÏÕÓ¦ÊËÝÚÕßÝÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÑÇÒÂÌØÕÔÚÃÊÇÑÇÏÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÎÚÕÆÓËÇÖÄÇßÚÁÝ
ÚÏÝÕÓ¦ÊËÝÔÇßÖÕÍØ¦ÉÕßÔÙßÓÌÜÔÃÇÚÂØÎÙÎÝÇÖÕØØÂÚÕßÍÏÇÔÇ
ÊÏÇÚÎØÕÆÔÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕß
ÞØÂàÕßÔÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÇÙÌÇÒËÃÝ®
ÊÂÒÜÙËËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕß-HJLIVVR
ÙÚÎÔ ®;LSLWLYMVYTHUJLÊËÔ
ÇÖ¦ÔÚÎÙËÙËËØÜÚÂÓÇÚÇÍÏÇÇßÚÂ
ÚÎÔÁØËßÔÇ
¬ÕÚÓÂÓÇ)\ZPULZZ0U[LNYP[`
ÚÕß-HJLIVVRÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÇÖÇÙÞÕÒËÃÑÕÔÚ¦ÙÚÕßÝ
ßÖÇÒÒÂÒÕßÝÇÖÄ§ÕØÈÎÍÕÆÝ

ÑÇÏ¢ÏÔÒÇÔÊÕÆÝÓÁÞØÏ¬ÕÆØÑÕßÝ
ÑÇÏÙØÇÎÒÏÔÕÆÝÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÊËÑ¦ÊÜÔÞÜØ×Ô©ÏÒÒÎÔËÝÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÚÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÑÇÏÙÚÕØÜÙÄÌÜÔÕ
ÍÇÒÒÄÌÜÔÕÑÇÏÍËØÓÇÔÄÌÜÔÕÚÓÂÓÇ©¬¦ÙÕÝÂÚÇÔÁÔÇÝËÐÇßÚ×Ô
²ØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔÖËØÃÖÕßÕÑÚ×ÓÂÔËÝ
ËÖÇÌ×ÔÇÖÄÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÓÁÞØÏÔÇÊËÞÛËÃÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÔÇÓÏÒÂÙËÏÙÚÎÔ ®ÙËÊÆÕÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝ¬ÎÔÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÂÚÇÔÚÄÙÕÖÕÒÒ¦ÇßÚ¦ÖÕß
ÂÛËÒËÔÇÓÕÏØÇÙÚËÃÑÇÏÚÄÙÕÖßÑÔÄÝÕÒÄÍÕÝÚÕßÖÕßÞØËÏ¦ÙÚÎÑË
ÔÇÑÒËÃÙÕßÓËÊËÆÚËØÕØÇÔÚËÈÕÆ
ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ¡ÇÈÃÒÎÂÚÎÙËÔÇ
ÓÎÊÎÓÕÙÏËßÛËÃÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÕß
ÄÔÕÓÇÒÄÍÜÚÜÔÙßÓÌÜÔÎÚÏÑ×Ô
ËÞËÓÆÛËÏÇÝÖÕßÁÞËÏßÖÕÍØ¦ÉËÏ
 ®ËÐÇÑØÃÈÜÙËÄÚÏÊÕÆÒËßËÍÏÇ
ÚÕ-HJLIVVRÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÑÇÏÚÎ
ÙÆÓÈÇÙÎËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÚÎÔÖËØÏÍØÇÌÂÚÕßÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÕßÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÇÔÇÌÁØËÚÇÏÄÚÏÖÇØÁÞËÏ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏßÖÎØËÙÃËÝÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÙÚÕÚÓÂÓÇËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÖËÒÇÚ×Ô-HJLIVVR®©
¬¦ÙÕÝÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÊËÔÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔËÚÎÒËÌÜÔÏÑÁÝÑÒÂÙËÏÝ¬ÕßÇÖÇÍÕØËßÄÚÇÔÔÇÓÏÒÂÙËÏÙËÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚË
ÍÏÇÚÕÖÄÙÚÕÚÕßËÔ×ÊËÔÁÖØË-

ÖËÔÇÓÕÏØÇÙÚËÃÙËÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ-HJLIVVR;^P[[LY
3PURLK0U0UZ[HNYHTÍÏÇÖÕÏÕÔËØÍ¦àËÚÇÏ
ÔÇÝÇÑÄÓÎÔËÇØÄÝÒÒÎÔÇÝ
ÔßÔËØÍÇàÄÓËÔÕÝÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
ËÔ×ËÃÞËÙßÓÌÜÔÂÙËÏÔÇÓÏÒÂÙËÏ
ÇÔ×ÔßÓÇ¦ÒÒÇÐËÍÔ×ÓÎÓÃÇ×ØÇ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÓÇÝ¢ÕÈÄÚÇÔÄÖÜÝËÃÖËÓÂÖÜÝÎÓÇØÚßØÃÇÚÕßËÖÁÌËØËÑßØ×ÙËÏÝÙË
ÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕß

Κανόνες μυστικότητας
¡ÏÇÇÍÍËÒÃÇÕÊÂÍÎÙËÚÕÔ¬¦ÙÕ
ÙÚÇÍØÇÌËÃÇÚÎÝ;LSLWLYMVYTHUJL
ÄÖÕßÒÁËÏÄÚÏÖÁØÇÙËÇÖÄÙÆÔÚÕÓÎ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎÑËÃÏÙÞßØÃàËÚÇÏÄÚÏ
ÚÕßÇÔÁÌËØÇÔÇØÞÏÑ¦ÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇËÑÚËÛËÃÙËÈÃÇÏËÝËÏÑÄÔËÝ
ÑÕÒÕÆÛÎÙËËÑÖÇÃÊËßÙÎÙÞËÊÄÔ
ÚØÏ×ÔËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÖØÕÚÕÆÖÏ¦ÙËÏ
ÊÕßÒËÏ¦ÙÚÕ¡ÕÙÞ¦ÚÕ¡ÄÒÏÝÁÌÚÇÔËÑ¦ÛËÖØÜÃ¦ÌÎÔËÙÚÕÏÙÄÍËÏÕ
ÙËÁÔÇËØÓ¦ØÏÕÄÒÇÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÕßËÃÊÎÑÇÏÚÕÑÏÔÎÚÄÚÕßÚÎÒÁÌÜÔÕÖÏÚØËÖÄÚÇÔÔÇÁÞÕßÓË
ÙÚÕÍØÇÌËÃÕÓÇÝÓÄÔÕÔËØÄÂÑÇÌÁÙËÊÏÇÌÇÔÁÝÖÕÚÂØÏÑÄÓÇÑÇÏ
ÚÕÌÇÑËÒ¦ÑÏÇÖÄÚÙ¦ÏÇÖÇÍÕØËßÄÚÇÔÄÖÜÝÑÇÏÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÑÕÓÓ¦ÚÏÞÇØÚÏÕÆÙÚÕÕÖÕÃÕÛÇÓÖÕØÕÆÙËÝ
ÔÇÑØÇÚÂÙËÏÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝ®ÒÁËÏ
ÏÇÔÇÓÖËÏÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÞÚß-

ÖÕÆÙËÓÏÇÓÇÍÔÎÚÏÑÂÑ¦ØÚÇÖØ×ÚÇÙÚÕÇÙÇÔÙÁØÑÇÏÁÖËÏÚÇÙÚÕÔ
ÄØÕÌÕÄÖÕßÈØÏÙÑÄÚÇÔÚÕÚÓÂÓÇ
ÚÕßÑËÃÄÖÜÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕÃÊÏÕÝ
ÁÈØÏÙÑËÓÏÇÛÁÙÎ¶ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÑ¦ÛËÌÕØ¦¶ÙËÓËÍ¦ÒÇÚØÇÖÁàÏÇÓË
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÖÕßÚÕÑÇÛÁÔÇÞÜØÕÆÙËÕÑÚ×ßÖÇÒÒÂÒÕßÝ
©¬¦ÙÕÝÇÔÂÑËÙÚÕßÝHNLU[Z
ÍÔÜÙÚÕÆÝÑÇÏÜÝTVKLYH[VYZÚÕßÝ
ßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÎÝÑÇÚ×ÚËØÎÝÈÇÛÓÃÊÇÝÖÕßÁÑÇÔÇÔÄÒÎÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚßÖÇÁÖØËÖËÔÇËÒÁÍÞÕßÓË
ÇÔÇØÚÂÙËÏÝÇÔ¦×ØÇÒÒ¦ÊËÔÓÇÝ
ÖÃËàÇÔÕÆÚËÓÇÝÁÑÕÈÇÔÚÕÔÓÏÙÛÄ
Ë¦ÔÊËÔÚÇÑÇÚÇÌÁØÔÇÓË®ÒÁËÏ¡ËÚÇÐÆÚÜÔÇÔÇØÚÂÙËÜÔÖÕßÂÒËÍÞÇÔßÖÂØÞÇÔÑÇÏÂÊÎÒßÓÁÔËÝßÖÕÛÁÙËÏÝÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔËÝNVSKLU
Z[HUKHYKZ®ÖÕßÙÑÕÖÄËÃÞÇÔÔÇ
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÔÚÎÔÇÑØÃÈËÏ¦ÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÚÕßÝÚÕÕÑÚ¦ÜØÄÚÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÙÇÔÒËÖÚ¦ÊÏÇÒËÃÓÓÇÚÕÝ
ÓËÇßÙÚÎØÂÞØÕÔÕÓÁÚØÎÙÎÍÏÇÔÇ
ÓÎÒËÃÉËÏÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚÇÇÖÄÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂ©ÖÜÝÖÇØÇÚÎØÕÆÙË
Ö¦ÔÚÜÝÕÃÊÏÕÝÙËÑ¦ÖÕÏËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕßÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÎÝÈ¦ØÊÏÇÝÊÁÞÕÔÚÇÔÂÇÖÁØØÏÖÚÇÔÖËØÏËÞÄÓËÔÕÞÜØÃÝÔÇÚÕËÐËÚ¦àÕßÔÚÄÞÕÝÚÕßÝÄÖÜÝÒÁËÏÕ
¬¦ÙÕÝÂÚÇÔÇÖÒ¦ÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÙË
ÁÔÇÙßÔÕÒÏÑÄÇØÏÛÓÄÖÕßÛËÜØÕÆÙÇÔËÖÏÛßÓÎÚÄ

Διαγραφή πορνογραφικού υλικού και λογοκρισία έργων τέχνης
Ποιο διαφημιστικό ÖËØÏËÞÄÓËÔÕÄÓÜÝ
ÁÑØÏÔÇÔÜÝÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕ"ÖÕÓ¦ÑØßÔÇÔÇÔÇØÚÂÙËÏÝÍÏÇÚàÄÍÕËÓÖÄØÏÕ
ÄÖÒÜÔÌÇØÓ¦ÑÜÔÑÇÏÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô
ÂÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÁÝÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÍÏÇ
ÊÃÇÏÚËÝÖÕßßÖÄÙÞÕÔÚÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÄÖÜÝÄÚÏÙË
ÚØËÏÝÓÂÔËÝÑ¦ÖÕÏÕÝÓÖÕØËÃÔÇÞ¦ÙËÏÑÏÒ¦ÖÃÓÃÇÖËØÃÕÊÕÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÖ×ÒÎÙÎÝÇÖÕÓÏÓÂÙËÜÔ
ÂÚÇÔÉÎÒ¦ÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÖËÏÚÇ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚ¦ÓÇÝÂÚÇÔÎÊÏÇÍØÇÌÂÖÕØÔÕÍØÇÌÏÑÕÆßÒÏÑÕÆ®ÒÁËÏÕ
¬¦ÙÕÝÐÁÚÇàÇÔÑÇÏÚÇSPURÙËÓÏÇ
ÊÏÇÌÂÓÏÙÎÑÇÛ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔ
ÖÇØÁÖËÓÖÇÔÙÚÕÙÞËÚÏÑÄÖØÕáÄÔ
ÇÒÒ¦ÙËÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÁØÇÇÖÄ
ÚÇÖØÕÌÇÔÂÈ¦ÙËÏÚÜÔÖØÕÊÏÇÍØÇÌ×ÔÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝÙÚÕ-HJLIVVRÜÝ
ÖÕØÔÕÍØÇÌÏÑÄßÒÏÑÄÑØÃÔËÚÇÏÑÇÏÎ
ËÏÑÄÔÇÓÏÇÍßÔÇÏÑËÃÇÝÛÎÒÂÝÂÚÕ
ÖÄÙÕÕØÇÚÄËÃÔÇÏÇÖÄÚÕÖÒ¦ÏÁÔÇ
ÍßÔÇÏÑËÃÕÙÚÂÛÕÝÚÕËÍÞËÏØÃÊÏÕ
ÖÕßÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÙßÓÈÕßÒËßÛÕÆÔ
ÕÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝßÖÂØÞÇÔÙËÇßÚÂ
ÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÓËÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕß
ÛÆÓÏàÇÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÎÛ×Ô©ÖÜÝ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÕ¬¦ÙÕÝÙËÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄ
ÇßÚ¦ÚÇÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÓËÚØÕÆÙÇÔ
ÓÁÞØÏÑÇÏÚÇËÑÇÚÕÙÚ¦ÚÎÝËÑÚËÛËÏÓÁÔÎÝÙ¦ØÑÇÝ
ÖÏÙÎÓÇÃÔÇÓËÑÇÏÁØÍÇÚÁÞÔÎÝ
Ë¦ÔÙËÇßÚ¦ËÏÑÕÔÏàÄÚÇÔÍßÔÇÏÑËÃÇ
ÛÎÒÂ®ÒÁËÏÑÇÏÛßÓ¦ÚÇÏÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÑÁÔÚØÕßÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÖÕßËÃÞËÇÔÇØÚÂÙËÏÙË
ÊÏÇÌÂÓÏÙÂÚÕßÚÕÔÖÃÔÇÑÇÇÔÇÍËÔÔÎÙÏÇÑÕÆàÜÍØ¦ÌÕßÓËÓÏÇÍßÓÔÂ
ÍßÔÇÃÑÇÔÊËÏÑÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÝÁØÍÕßÚÁÞÔÎÝÇÖÄÚÕ
-HJLIVVRÂÚÇÔÇßÚÄÚÕßÇÍÇÒÓÇÚÏÊÃÕßÚÎÝÍßÓÔÂÝÌØÕÊÃÚÎÝÚÕß
ÃÒËÔÚÕØÌÖÕßÑØÃÛÎÑËÇÑÇÚ¦ÒÒÎ-

ÒÕÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕß-HJLIVVRËÃÞËàÂÚÎÙË
ÙßÍÍÔ×ÓÎÚÄÚËÍÏÇÇßÚÄÚÕÒ¦ÛÕÝ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔ
ÚÕßÝÄÓÜÝÕÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝËÑÚÃÛËÔÚÇÏÑÇÏÙËËÏÑÄÔËÝÈÃÇÝ¬ÕÞËÏØÄÚËØÕËÃÔÇÏÔÇÙÕßÚÆÞËÏÈÃÔÚËÕ
ÑÇÑÂÝÇÔ¦ÒßÙÎÝÑÇÏÔÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÚÕÊËÏÝÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ÍÏÇÔÇÈËÈÇÏÜÛËÃÝË¦ÔÊËÃÞÔËÏÂÄÞÏÈÏÇÙÓÄ®
ÒÁËÏÕ¬¦ÙÕÝËÚÇÏØËÃÇÖÇØËÃÞËÄÖÜÝÏÙÞßØÃàËÚÇÏÕÃÊÏÕÝÚØËÏÝ
ÉßÞÕÒÄÍÕßÝ ¦ÛËËØÍÇàÄÓËÔÕÝ
ÌÁØËÚÇÏÔÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÑÒËÃÙËÏ
ÓÃÇÙßÔËÊØÃÇÒËÖÚ×ÔÇÔ¦ÊÆÕ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÔÑÇÏËÃÞËÑ¦ÔËÏÞØÂÙÎÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝßÖÎØËÙÃ-

ÞØÂÙÚËÝÑÇÏÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔÚÎÊÏÇØØÕÂÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ
© ÊÏÑÎÍÄØÕÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ
ÇÑÇÈÕÆÒÎÝ ÓÁÒÕÝ ÚÎÝ /VTV
+PNP[HSPZÓÎÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÖÕßßÖËØÇÙÖÃàËÚÇÏÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÞØÎÙÚ×ÔÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÛÁÚËÏÊÆÕÈÇÙÏÑÕÆÝ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎ
ÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÚÏÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÕß-HJLIVVRÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÔÇàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÖ×ÝËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÏÈ¦ÙËÏÖÕÏÕßÍÔÜÙÏÇÑÕÆ
ËÖÏÖÁÊÕßÄÙÕÏÑ¦ÔÕßÔÇßÚÂÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ËÊ×®ÒÁËÏÑÄÓÎÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÒ¦ÛÕÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝßÖÄÖÃËÙÎÑÇÏÇßÚÁÝÔÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎÈ¦ÙÎ
ÍÏÇÔÇËÑÖÇÏÊËßÛËÃÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇ
ÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÖÕßÛÇÑ¦ÔËÏÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÊÕßÒËÏ¦ÍÏÇÚÕ
-HJLIVVRÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ®

«Επισημαίναμε και έργα
τέχνης, εάν σε αυτά
εικονιζόταν γυναικεία
θηλή», λέει στην «Κ»
πρώην διαχειριστής
περιεχομένου.

Αντίγραφα ³iØÖÐKÑiØÉ¨oÑËÑØÈÈÓo¨ÑÉ ÜÜiÑØÙ{ÑTÉ{¨{³ÊØÉ¨{ÉTÐÓÈ³È>R_H}VËØ
ÐËÜiÉ³itu /___¦k¦>R_³ÉÜÉTÉ{³Ñ³ÐÊÐÑ³Ò³iØ~Ñ{ÐÉÈÑÜÜÊÜÈØÑÌÒÜÜÉØT¨ÉØ.ÉÐËÑÑÌ
³{ØÑooÉÜËÉØ³iØ³x}_XÒÙÉÂ{Ò×ÑËÉ³Ñ{Ì³{ÑÑÇi³ÖÉÑÚ¨ÈØÈÐ{ÜÖ¨Kio{~Ò

ÇÝÕ¬¦ÙÕÝÒÁËÏÄÚÏÊËÔÇÏÙÛÇÔÄÚÇÔ¦ÔËÚÇÔÎÙßÞÕÆÙËË¦ÔÄÙÇ
ËÑÓßÙÚÎØËßÄÚÇÔÙÚÕÔÉßÞÕÒÄÍÕ
ÛÇÁÓËÔÇÔÇßÙÚÎØ¦ÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÂÇÔÛÇÊÏÁØØËÇÔÙÚÕËØÍÇÙÏÇÑÄ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏÛÇÕÊÎÍÕÆÙÇÔÙË
ÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÂÚÕß
¬ÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÓÇÑØ¦ÝÁÑÛËÙÎÝ
ÚÜÔÊÏÇÞËÏØÏÙÚ×ÔÖËØÏËÞÕÓÁÔÕß
ÚÕß-HJLIVVRÙËÙÑÒÎØÁÝËÏÑÄÔËÝ
ÁÞËÏÚËÛËÃÙËÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÁØËßÔËÝ
ÖÕßÁÞÕßÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÓÁÙÇ
ËÔÎÓÁØÜÙÎÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄËÔ
ßÖÂØÞËÚÃÖÕÚËÚÕËßÞ¦ØÏÙÚÕÙË
ÇßÚÂÚÎÊÕßÒËÏ¦ÂÍÇÏÔËÝÑ¦ÛË

ÖØÜÃÙÚÏÝ ¦ÔÕÏÍËÝÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÑÇÏÁÈÒËÖËÝÇÖÕÑËÌÇÒÏÙÓÕÆÝ
¦ÛËÓÁØÇÑ¦ÛËÒËÖÚÄÁÈÒËÖËÝ
ÇÖÕÑËÌÇÒÏÙÓÕÆÝ®ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏ
ÚÕÁÔÇÝÉÎÌÏÇÑÄÝÑÇÛÇØÏÙÚÂÝ®ÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ
.\HYKPHU
¬ØËÏÝÖØ×ÎÔÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÙÚÏÝÕÏ:LSLUH:JVSH
,YPU ,SKLY ÑÇÏ .HIYPLS 9HTVZ
ÁÞÕßÔÑÇÚÇÛÁÙËÏÇÍÜÍÂÑÇÚ¦ÚÕß
-HJLIVVR ßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝ ÄÚÏ
ßÖÕÌÁØÕßÔÇÖÄÓËÚÇÚØÇßÓÇÚÏÑÄ
ÙÚØËÝÒÄÍÜÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÖÕßÁÑÇÔÇÔÔÇÝËÐÇßÚ×ÔÏÙÞßØÃàËÚÇÏÄÚÏ

Οι απολαβές

Ö¦ÙÞËÏÇÖÄÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÑÇÏÈÒÁÖËÏ
ÙßÞÔ¦ËÌÏ¦ÒÚËÝ¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
¡¦ØÚÏÕÑÇÚÁÛËÙÇÔÇÃÚÎÙÎÍÏÇÔÇ
ÖÇØÇÖËÓÌÛËÃÎßÖÄÛËÙÂÚÕßÝÙË
ÊÃÑÎÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÚÕÙÞËÚÏÑÄÔÕÓÏÑÄÁÍÍØÇÌÕÚÜÔÙËÒÃÊÜÔÖÕßËÃÔÇÏÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÎÝ
 ®ÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÊËÔÊÁÞÛÎÑÇÔ
ËÖÇØÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÎÕÆÚËËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÎÉßÞÕÒÕÍÏÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÑÇÚ¦ÚÎÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÝÖÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÁØËßÔËÝÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÄÙÕÏ
ËÑÚÃÛËÔÚÇÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÙËËÏÑÄÔËÝ
ÖÇÏÊÕÌÏÒÃÇÝÄÖÜÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÚÎÝ
ÊÃÜÐÎÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆËÍÑÒÂÓÇÚÕÝ

ÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÖÇØÄÓÕÏÇ
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÓËÚÇÚØÇßÓÇÚÏÑÂÝÊÏÇÚÇØÇÞÂÝ
ÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÇÑÄÓÎÄÚÏÚÇÙßÓÌÜÔÎÚÏÑ¦ËÞËÓÆÛËÏÇÝÖÕßßÖÕÞØËÕÆÚÇÏÔÇßÖÕÍØ¦ÉËÏÑ¦ÛËßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÊËÔÚÕßÝËÖÏÚØÁÖÕßÔÔÇ
ÓÕÏØÇÙÚÕÆÔÓË¦ÒÒÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÄÙÇÊßÙ¦ØËÙÚÇÈÒÁÖÕßÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÇÑÕßÌÏÙÚÕÆÔËÔÚËÃÔÕÔÚÇÝÚÕÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÚÕßÝÚØÇÆÓÇ
¬Õ-HJLIVVRßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÚÇ
ÙßÓÌÜÔÎÚÏÑ¦ËÞËÓÆÛËÏÇÝÁÞÕßÔ
ÙÑÕÖÄÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔÚÕßÝÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÇÖÄÊßÙÇØËÙÚÎÓÁÔÕßÝ

©¬¦ÙÕÝÒÁËÏÄÚÏÁÓËÏÔËÙËÇßÚÂ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÑÇÛÇØ¦ÍÏÇÈÏÕÖÕØÏÙÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝ©ÏÓËÏÑÚÁÝÓÎÔÏÇÃËÝ
ÇÖÕÊÕÞÁÝÚÕßÁÌÚÇÔÇÔÚÇ
ËßØ×È¦ÙËÏÚÕßÙßÓÈÕÒÇÃÕßÚÕß
©ÖÜÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÕÏÇÖÕÒÇÈÁÝÊÏÁÌËØÇÔÇÔ¦ËÛÔÏÑÄÚÎÚÇÂÍÒ×ÙÙÇ
ÏÕÞÇÓÎÒÕÃÌÁØÕÔÚÇÏÔÇÂÚÇÔÕÏ
ÓÏÙÛÕÃÄÙÜÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÕÇÍÍÒÄÌÜÔÕÂÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÚÓÂÓÇ
ËÔËÃÞÇÖ¦ØËÏÖÕÚÁÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÙË¦ÒÒÎÊÕßÒËÏ¦ÏÙÛÇÔÄÓÕßÔÈÇÙÏÒÏ¦Ý®ÒÁËÏÕÔËÇØÄÝ¡ËÚÕÔÑÇÏØÄÄÓÜÝÎÌÆÙÎÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÚÕß
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÚÕÔÁÌÛËÏØËÔÂÛËÒËÝÔÇËÃÙÇÏÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÝÁÖØËÖË
ÔÇÓËÃÔËÏÝÑÇØÌÜÓÁÔÕÝÙÚÎÔÕÛÄÔÎÙßÔËÞ×ÝÑÇÏÔÇÓÎÙÚØÁÉËÏÝ
ÒËÖÚÄÚÕÈÒÁÓÓÇÙÕßÇÒÒÕÆÚÇÔ
ÖÏËÙÚÏÑÄ®ÒÁËÏ
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Εταιρείες χρησιμοποιούν φωτογραφίες πολιτών στο Διαδίκτυο και αναπτύσσουν τεχνολογίες παρακολούθησης
Των KASHMIR HILL
και AARON KROLIK

Αφύπνιση

Οι φωτογραφίες ÚÎÝ²ÒÄÎÝÑÇÏÚÕß
¬à¦ÙÖËØÇÖ¦ËÃÔÇÏÚØÏÙÞÇØÏÚÜÓÁÔËÝ!ÞÇÓÄÍËÒÇÙÚÕßÝÍÕÔËÃÝÍÒ×ÙÙËÝÁÐÜÌÕØËÙÏÁÝÍÏÇÚÕ²¦ÒÕÕßÏÔ
ÓÎÚÁØÇÚÕßÝ§ÚÄÓÏÔÏÑ©ÒÓÇÔ
ÇÖ¦ÚÏÝÇÔÁÈÇÙËÙÚÕ-SPJRYÄÖÕß
ÁÍÏÔËÓÁÒÕÝÚÕ
ÇÔËÃÝÈÁÈÇÏÇÊËÔÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÖØÕÈÒÁÉËÏÄÚÏÇßÚÁÝÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÓËÚ¦ÞØÄÔÏÇÛÇÑÇÚÁÒÎÍÇÔÙËÓÃÇÚËØ¦ÙÚÏÇÈ¦ÙÎÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÖØÕÙ×ÖÕßÚÕ
4LNH-HJLÑËÃÁÞÕßÔ¦ÒÒÜÙÚË
ÑÇÚÇÒÂÐËÏÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖËØÃÖÕß
ÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÇÖÄÊËÑ¦ÊËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÑÖÇÏÊËÆÙÕßÔÓÃÇ
ÔÁÇÍËÔÏ¦ÇÒÍÕØÃÛÓÜÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÖØÕÙ×ÖÕßÖÕßËÌÇØÓÄàËÚÇÏ
ÙÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÊÏÇÊÎÒÜÚ×Ô
ÚØÕÓÕÑØÇÚ×ÔÍÏÇÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ
ØÏÉÕÑÃÔÊßÔÜÔÞÇØÚÕÖÇÏÑÚ×ÔÑÇÏ
ÍËÔÏÑÄÚËØÇÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÊËÔ
ÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÊ×ÙÕßÔÚÎÔÁÍÑØÏÙÂÚÕßÝÍÏÇÔÇÖËØÏÒÎÌÛÕÆÔÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÝÙÚÎÈ¦ÙÎÊËÊÕÓÁÔÜÔ¥ÙÚÄÙÕÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÇÖ¦
ÂÚÇÔÇÔÇÍÑÇÃÕÔÇËØÜÚÎÛËÃ¥Ý
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ÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÖÕßÉÎÌÃÙÚÎÑËÚÕ
ÑÇÏËÖÏÈ¦ÒËÏÈÇØÏ¦ÞØÎÓÇÚÏÑ¦
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4P[Z\IPZOP,SLJ[YPJ¬LUJLU[ÑÇÏ
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Στο Ιλινόι έχουν
κατατεθεί περισσότερες
από 200 ομαδικές
αγωγές πολιτών,
ανάμεσά τους και μία 35
δισ. δολαρίων εναντίον
του Facebook.
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ÍÏÇÚÎÞØÂÙÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÖØÕÙ×ÖÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÊÏËßÑÕÒßÔÛËÃÎÙÂÓÇÔÙÎÚÜÔÞØÎÙÚ×Ô[HNÙËÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
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Φωτιές στην Καλιφόρνια, πλημμύρες στο Χιούστον

Συχνότερες και με μεγαλύτερη ένταση οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής – Υστατη ευκαιρία για δράση πριν να είναι πολύ αργά
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ÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÚÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÂÓËØÇÎËÚÇÏØËÃÇÖÕß

ÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚËÙËÉÂÌÕ6ÏÑÒÏÓÇÚÏÑÕÃÚØÜÍÒÕÊÆÚËÝÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛÕÆÔÇÖÄÚÎÔËÐÕßÙÃÇÇØÞÂÝÍËÔÕÓÁÔÎÝÇÖÄÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖ²ØËÏÇàÄÓÇÙÚËÊØÇÑÄÔÚËÏÕßÝ
ÔÄÓÕßÝÍÏÇÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÂÓÇÝÙÚÎÔ
ÑÇÛÇØÂËÔÁØÍËÏÇ!ÙÇÌËÃÝÙÚÄÞÕßÝ
ÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÝÌÄØÕßÝËÔËÃÔÇÏ
ÊßÔÇÚÄÔÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓË
¦ÖØÇÍÕÏÇÑÄÓÇÓÃÇÖØÕËÊØÏÑÂËÑÒÕÍÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÚÕªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÄ ÄÓÓÇÉËÆÊËÚÇÏÍÏÇÇßÚ¦
ÚÇÛÁÓÇÚÇËÔ×ÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ
ÇÖÒ×ÝÑØÆÈËÚÇÏ

Οι νέοι

Ολα είχαν προβλεφθεί
εδώ και δεκαετίες
όμως, δεν ακούσαμε.
Πληρωμένοι λομπίστες
μάς έπεισαν
να αγνοήσουμε
τις προειδοποιήσεις.

Πυροσβέστης ¨ÑÚÉËÑÑ³¨ÓÉ{³i×³{ÒÑÉ¨ÒÉ{³iÒÜÜiÜÉÈ¨Ò³ÈÙ¨ÌÐÈ³iÉ¨{TÊ.{ÜÐÒ¨
³ÈØå³ÇÉÜÉØåÚ¨{~Òi~ÑVÉÓÑÉ~Ñ³ÐÐÖ¨{Ë³{Ñ³iKÌ¨É{ÑÑÜ{×Ì¨{ÑÓÐÉ{ÑT¨ËØ¨ÉÖÐÑ

ÙÇÌ×ÝÊËÔÁÒÇÈËÑÇÔÁÔÇÖØÕÒÎÖÚÏÑÄÓÁÚØÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÕÊÃÑÚßÄÚÎÝÇÙÌÇÒÁÝÇÖÒ×Ý
ÊÏÇÑÄÖÚËÏÚÎÔÖÇØÕÞÂÎÒËÑÚØÏÑÕÆ
ØËÆÓÇÚÕÝÚÏÝÎÓÁØËÝÓËÊßÔÇÚÕÆÝ
ÇÔÁÓÕßÝ×ÙÚËÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÚÕßÝ
ÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÛÇÔ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÚÏÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝ
ÃÔÇÏÇÙÌÇÒ×ÝÖÕÒÆËÆÑÕÒÕÔÇ
ÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑÇÏ
ÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔÍÏÇÚÎÊËÏÔÂÛÁÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚË¥ÙÚÄÙÕ
ËÃÞÇÓËÚØËÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÍÏÇÔÇÒ¦ÈÕß-

ÓËßÖÄÉÎÓÇÝÚÕßÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÆÝ
Ñ×ÊÜÔËÝÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÇÔÇØÜÚÂÛÎÑÇÖÄÚËËÖÏÚÁÒÕßÝ
ÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÎÒÇáÑÂËÐÁÍËØÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÂÓËØÇÁÞÕßÓËÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÂ
ÓÇÝ±ÖÄÚÎÔÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎËÔÄÝÛÇØØÇÒÁÕßÞØÕÔÕßÑÕØÏÚÙÏÕÆÇÖÄÚÎ
ÕßÎÊÃÇÚÎÝÑØÁÚÇ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÚËÈÂÑÇÓËÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÑÇÏÇÖÇÏÚÕÆÓË
ÃÓÇÙÚËËÐÕØÍÏÙÓÁÔÕÏÄÖÜÝÑÇÏÛÇ
ÁÖØËÖË¥ÙÚÄÙÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏØØÃÉÕßÓËËßÛÆÔËÝÑÇÏÔÇÛßÓ×ÙÕß-

EPA / CHRISTIAN MONTERROSA

Του JUSTIN GILLIS

ÓËÑÇÏÓËÚÕßÝËÇßÚÕÆÝÓÇÝËÖËÏÊÂ
ÖËØÏÓÁÔÇÓËÚÄÙÕÖÕÒÆÍÏÇÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÙÕßÓËÃÔÇÏ¦ØÇÍËÖÕÒÆÇØÍ¦"
§ÇÏÑÇÚ¦ÓÃÇÁÔÔÕÏÇËÃÔÇÏ¬Ç
ÙßÓÈ¦ÔÚÇÙË ÇÒÏÌÄØÔÏÇ¡Çá¦ÓÏ
ÑÇÏ²ÏÕÆÙÚÕÔßÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÙÂÓËØÇÂÊÎÈÏ×ÔÕßÓËÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÚÕßÓËÚÇÒÒÇÍÓÁÔÕßÑÒÃÓÇÚÕÝ ÇÏÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÛÇËÖÏÊËÏÔ×ÔËÚÇÏÄÙÕ
àÕÆÓËÙÚ¦ÛÓÎÚÜÔÜÑËÇÔ×ÔÛÇ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÍÏÇ
ÇÏ×ÔËÝÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÇÞÆÚÎÚÇ
ÇÖÄÚÎÙÎÓËØÏÔÂÃÍÕßØÇÛÇÇÖÕÒÁÙÕßÓËÚÏÝÖÇØ¦ÑÚÏËÝÖÄÒËÏÝÓÇÝ

¥ÙÚÄÙÕÕÑÄÙÓÕÝÕÌËÃÒËÏÔÇ
ÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÄÚÏÇÑÄÓÇÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎËÃÔÇÏÊÏÇÞËÏØÃÙÏÓÎÔÖÇØ»
ËÒÖÃÊÇËÖÏÚØÁÉÕßÓËÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÑÖÕÓÖ×ÔÇËØÃÜÔ
ÖÕßËßÛÆÔÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÕÏÙÎÓËØÏÔÁÝ
ÖßØÑÇÍÏÁÝÑÇÏÖÒÎÓÓÆØËÝÛÇÓÕÏ¦àÕßÔÙÆÔÚÕÓÇÓËÖÇÏÊÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏ
©ÓÇàÏÑÄÝÒÏÓÄÝËÃÔÇÏÓÄÔÕÁÔÇÝ
ÑÃÔÊßÔÕÝÚÎÝÇÁÔÇÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÎÝ
ÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÝ
ÃÔÇÏËÖÏÚÇÑÚÏÑÄÔÇÓËÚÇÚØÁÉÕßÓËÚÕÔÌÄÈÕÑÇÏÚÕÔÛßÓÄÖÕß

ÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÔÁÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÑÇÚÇÔÕÕÆÔÚÕÊÏÇÑÆÈËßÓÇÚÕßÝÌÄÈÕßÝÚÕßÝÁÊÜÙËÌÜÔÂ
ÚÕÔËÇØÄÑÕØÃÚÙÏÇÖÄÚÎÕßÎÊÃÇ
ÓËÚÎÔÎÛÏÑÂÚÎÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÑÇÏ
ÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÎÔ
ÇÒÂÛËÏÇÙÇÔÙÖÇÛÃ ÕÏÚ¦ÐÚËÚÎ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÎÝËÔ×ÊÏÇÊÎÒ×ÔËÏ
ÁÐÜÇÖÄÚÕÙÕßÎÊÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÓËÓÏÇÞËÏØÕÖÕÃÎÚÎÖÏÔÇÑÃÊÇÑÇÏ
ÊËÃÚËÚÎÍÁÔÔÎÙÎËÔÄÝÖÇÍÑÄÙÓÏÕß
ÑÏÔÂÓÇÚÕÝ©ÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÏËÐÜÛÂÙÇÓËÚÕßÝÔÁÕßÝÙËÇßÚÂÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓËÚÎÔÇÓÁÒËÏ¦ÓÇÝÂÓËØÇ
ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÚÕßÝËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÓË
ÓÄÔÕßÝÙËÇßÚÂÚÎÓ¦ÞÎÃÍÕßØÇ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑÇÛÃÙÕßÓËÇÔÇÖÇßÚÏÑ¦ÙÚÏÝÖÕÒßÛØÄÔËÝÓÇÝÑÇÏÔÇ
ÙßÔÇÏÙÛÇÔÛÕÆÓËÚÎÔËÖËØÞÄÓËÔÎÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝ
ÖßØÑÇÍÏÁÝÖÒÎÓÓÆØËÝÑÇÆÙÜÔËÝ
ÔÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÓÖÕØÕÆÓËÑÇÏËÓËÃÝ
ÔÇÍÃÔÕßÓËËÐÃÙÕßÛÇØØÇÒÁÕÏÓËÇßÚÄÚÕÊËÑÇËÐ¦ÞØÕÔÕÑÕØÃÚÙÏÑÇÏÔÇ
ÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÓËÄÚÏÁÌÚÇÙËÎÙÚÏÍÓÂ
ÔÇÕØÛ×ÙÕßÓËÚÕÇÔ¦ÙÚÎÓ¦ÓÇÝÑÇÏ
ÔÇÖÕÒËÓÂÙÕßÓË
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Η μετάλλαξη του σκληρού Mπόρις Τζόνσον

Πώς ο Βρετανός πρωθυπουργός αναγκάστηκε να κάνει βήματα πίσω για την επίτευξη συμφωνίας με την Ε.Ε.

ÚËßÞÛËÃÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÎÕßÒÂÍÏ»
ÇßÚÄ¦ÒÒÜÙÚËÈÇÙÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÚÕß
ØËÚÇÔÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÂÚÇÔÔÇ
ËÖÇÔÇÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÚÎÔÉÂÌÕÚÜÔ
ßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×ÔÚÕß)YL_P[
ÚÙÏËÔ×ÕÙÇÚÇÔÏÑÄÝÙÆÓÈÕß
ÒÄÝÚÕßÕËÖÕÔÕÓÇàÄÓËÔÕÝÑÇÏªÇ
ÙÖÕÆÚÏÔÚÕßÕÔÊÃÔÕß§ÚÕÓÏÔÃÑ
¦ÓÏÔÍÑÝÊËÔËÃÞËÖØÄÈÒÎÓÇÔÇ
ÕÊÎÍÎÛËÃÎÞ×ØÇÙ»ÁÔÇ¦ÚÇÑÚÕ
)YL_P[ÕÃÊÏÕÝÕ¬àÄÔÙÕÔÖËÃÙÚÎ
ÑËÄÚÏÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂËÃ
ÔÇÏßÖËØÈÕÒÏÑ¦ØÏÉÕÑÃÔÊßÔÎÑÇÏ
ËÚÕÏÓ¦ÙÚÎÑËÍÏÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÝ ÇÏ
ÎÈÇÙÏÑÄÚËØÎÇÖÄÇßÚÁÝÂÚÇÔÚÕ
àÂÚÎÓÇÖÕßÎ¡ÁÏËÃÞËÇÌÂÙËÏÔÇ
ËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÕßÊËÃÝÖØÜÛßÖÕßØ
ÍÄÝÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÖÏËÃ®!ÕÏÚË
ÒÜÔËÏÇÑÕÃÁÒËÍÞÕÏÙÚÎÔÏØÒÇÔÊÏ
ÑÂÛ¦ÒÇÙÙÇ

Το σχόλιο του Μακρόν

EPA / OLIVIER HOSLET

Από μία κλωστήÑØËÓÄÚÇÔÓÁÞØÏÞÛËÝ
ÎÙßÓÌÜÔÃÇÕÔÊÃÔÕßÍÏÇ
ÚÕ)YL_P[ÑÇÛ×ÝÎÚÆÞÎÚÎÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÇßÚÂÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÂÚÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙßÔÊËÊËÓÁÔÎÓËÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝ
ÚÎÝÕßÒÂÝÚÜÔ ÕÏÔÕÚÂÚÜÔÍ×
ÔÇÊØÄÓÕßÑÇÏÖØÕÙÛÇÌÇÏØÁÙËÜÔ
ÁÊÜÙËÇÖÄÚÎÔÁÓÖÚÎÕ¬àÄÔÙÕÔ
ÕÕÖÕÃÕÝËÖÏÊÄÛÎÑËÙËËÑÙÚØÇÚËÃÇ
ÍÕÎÚËÃÇÝÍÏÇÔÇÖËÃÙËÏÚÏÝÊËÐÇÓË
ÔÁÝÈÕßÒËßÚ×ÔËÖÃÊÕÐÜÔßÖÕÙÚÎ
ØÏÑÚ×ÔÚÕßÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÚÕßÊ×
ÙÕßÔÚÎÔÉÂÌÕÚÕßÝ
¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÕËÚÇÃØÕÝÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÚÕÈÕØËÏÕáØÒÇÔ
ÊÏÑÄ+<7ÊÏËÓÂÔßÙËËÐÇØÞÂÝÄÚÏ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙßÔÇÏÔÁÙËÏÙÚÎÙßÓ
ÌÜÔÃÇÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÆÖØÜÛß
ÖÕßØÍÕÆÙÚØ¦ÌÎÑËÑßØÃÜÝÙÚÕßÝ
ÇÔÚ¦ØÚËÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝÚÕßÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÊÏÁÍØÇÉËÄÚÇÔßÖËØÉÂÌÏ
ÙÇÔÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßËÓÖÕÊÃàËÏÚÎÔ
ÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕßÝØÍÇÚÏÑÕÆÝÈÕßÒËß
ÚÁÝ§ÜØÃÚËØÇÌÁÚÕÝÄÚÇÔÎÖØÕ
Ñ¦ÚÕÞÕÝÚÕß¬àÄÔÙÕÔ¬ËØÁàÇ¡ÁÏ
ÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÕÊÏÑÄÚÎÝÙÞÁÊÏÕ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÙÚÕßÝÈÕßÒËßÚÁÝÙß
ÔÕÒÏÑ¦ËÔÔÁÇÈÕßÒËßÚÁÝËÑÚÄÝÚÜÔ
¬ÄØÏÝÖÁÔÚËØÍÇÚÏÑÕÃÑÇÏÚÁÙÙË
ØÏÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÏÚÕßÖËØÉÂÌÏÙÇÔ
ËÓÃÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÑËØÊÃ
ÙËÏÚÏÝÉÂÌÕßÝØÍÇÚÏÑ×ÔÈÕß
ÒËßÚ×ÔÕ¬àÄÔÙÕÔÖØÕÁÈÎÚÎÔ
ÆÙÚÇÚÎÙÚÏÍÓÂÙËßÖÕÞÜØÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÇËØÍÇÙÏÇÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÇÏ
¦ÒÒÕßÝÚÕÓËÃÝÖÕßËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÕÏ
ÍÏÇÚÕÑÄÓÓÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ËÖËØÃÖÚÜÙÎÂÚÚÇÝÙÚÎÕßÒÂ
ÎÊÏËÐÇÍÜÍÂÖØÄÜØÜÔËÑÒÕÍ×Ô
ÙÚÎÞ×ØÇÛËÜØËÃÚÇÏÓÕÔÄÊØÕÓÕÝ
ÑÇÏÕÏØÍÇÚÏÑÕÃÊÆÙÑÕÒÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇËÓÖÕÊÃÙÕßÔÇßÚÂÔÚÎÔÖØÕ
ÕÖÚÏÑÂßÖÄÚÕÔÄØÕÌßÙÏÑ¦ÄÚÏ
ÁÞËÏÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÎÖÇØ¦ÚÇÙÎ¡Ë
ÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÔÇÙÚÂÔÕÔÚÇÏÕÖØÜ
ÛßÖÕßØÍÄÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÞØÎ
ÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÜÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÚÕß
ÙÎÓÇÃÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÚÎÕßÒÂÑÇÏÔÇ
ÊÏËßØÆÔËÏÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÕßÙÚÕ
Ù×ÓÇÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÒÒÜÙÚËÄÒËÝÕÏÚËÒËßÚÇÃËÝÊÎ
ÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝËÓÌÇÔÃàÕßÔÚÕßÝß
ÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝÔÇËÖÏÑØÇÚÕÆÔÚÜÔ
ØÍÇÚÏÑ×ÔÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÊÏÇÌÕ

O Bρετανός¨ÚÈÈ¨oÌØÉ¨{~È~ÜÐÓØÑÌ È¨ÑËÈØioÓ³ÉØÐÉ³Ò³iÈÐ×ËÑÐÉ³i  o{Ñ³¦_Áx²ÝÑÜÈ³ÓØÉ~³{ÐÖÑÌ³{VÑÙÉ³iÉ{~È¨É{³K¨É³Ñ{~Ì{KÖÜ{VÌ¨{Ø0ÇÌÚÑ¨×ÖoÉ{É¨Ì¨ÉØÉ~ÜoÓØÑÌ³{ØËÉØÚÑKoÉ{É{TÈÐÓØ

Η Αγκελα Μέρκελ δήλωσε την Παρασκευή
πως σε περίπτωση
που δεν υπερψηφιστεί
η συμφωνία, θα δοθεί νέα
παράταση στο Λονδίνο
προκειμένου να αποφευχθεί άτακτο Brexit.
Ø¦ËÔ×ÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕß¬àÄÔ
ÙÕÔËÔÏÙÞÆÛÎÑËÓËÚ¦ÚÎÔËÖÃÚËßÐÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÕßÊÏÁÉËßÙËÄÚÏÓÕ
ÔÇÊÏÑÂÌÏÒÕÊÕÐÃÇÚÕßËÃÔÇÏÎÁÐÕ
ÊÕÝÓËÑ¦ÛËÑÄÙÚÕÝÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÙÚÕÖÇØ¦ÖÁÔÚËÄÚÏ
ËÔÊËÞÄÓËÔÎÇÖÄØØÏÉÎÚÎÝÙßÓ
ÌÜÔÃÇÝÇÖÄÚÕ×ÓÇÛÇÙÎÓ¦

ÔËÏÇßÚÄÓÇÚÇÔÁÇÖÇØ¦ÚÇÙÎÇÖÄ
ÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÇÖÕÌËßÞÛËÃÁÔÇ¦ÚÇÑÚÕ)YL_P[
ÞÛËÙÏÔÂÁÑÚÇÑÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÎÝ
ÕßÒÂÝÎÖØ×ÚÎÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕ
ÖÕÏËÃÚÇÏ¦ÈÈÇÚÕÓËÚ¦ÚÕÔÖÄÒËÓÕ
ÚÜÔ¢ÄÑÒÇÔÚÚÕ ÖÇØÕßÙÏ¦
ÙÚÎÑËÙÇÔÕØÏÇÑÂÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÎ
Þ×ØÇÑÇÏÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÑÇ
Û×ÝÕ¬àÄÔÙÕÔÍÔ×ØÏàËÖÜÝËÃÔÇÏ
ÎÆÙÚÇÚÎËßÑÇÏØÃÇÚÕßÔÇÖËØ¦ÙËÏ
ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÄÚÕ×ÓÇÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÒÎÑÚÏÑÂÎÓËØÕÓÎ
ÔÃÇÚÎÝÎÝ©ÑÚÜÈØÃÕß

Το κείμενο της Μέι
ÕÒÒÕÃÇÔÇÒßÚÁÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
ÄÚÏ ËÒ¦ÞÏÙÚËÝ ÊÏÇÌÕØÁÝ ÁÞÕßÔ
ßÖ¦ØÐËÏÙÚÕÑËÃÓËÔÕÚÎÝÙßÓÌÜ
ÔÃÇÝÙËÙÞÁÙÎÓËËÑËÃÔÎÖÕßËÃ
ÞËËÖÏÚËßÞÛËÃÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ
ÑÇÏÙÚÎÔ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÆÓÌÜÔÇÓË

ÁØËßÔÇÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ.\HYKPHU
ÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÚÕ ÚÎÝÇØÞÏÑÂÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÁÍÏÔËÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕËÖÇ
ÔÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÖÇØÄÒÕÖÕß
ÎÖØÜÚÄÚßÖÎÇÖËØØÃÌÛÎÇÖÄÚÎ
ÕßÒÂÚØËÏÝÌÕØÁÝ
ÁØÇÇÖÄÚÕÓÏÙÎÚÄÍÏÇÚÕÕÔ
ÊÃÔÕIHJRZ[VWÚÎÔÖÇØÕÞÂËÍÍßÂ
ÙËÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃ
ÁÔÇÙÑÒÎØÄÙÆÔÕØÕÙÚÕÔÎÙÃÚÎÝ
ØÒÇÔÊÃÇÝÓËÚÇÐÆÕØËÃÕßØÒÇÔ
ÊÃÇÝÑÇÏØÒÇÔÊÃÇÝÄÒÇÚÇ¦ÒÒÇ
ÙÎÓËÃÇÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÇØÇÓÁ
ÔÕßÔÃÊÏÇßÚÄÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏ
ÙËÒÃÊËÝÚÎÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÝÕÏ
ÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙßÔÊØÕÓÂÝÚÕßÔÜ
ÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕßÙÚÕÔÑÕÏÔÕÚÏÑÄ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÑÇÛ×ÝÑÇÏ ÙË
ÒÃÊËÝÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏßÖÕÞØË×
ÙËÜÔ¬ÕÔÁÕÑËÃÓËÔÕÚÎÝÙßÓ
ÌÜÔÃÇÝÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÖËØÏÁÞËÏÓÃÇ
ÔÁÇÒÆÙÎÍÏÇÚÕÛÁÓÇÚÜÔÏØÒÇÔ

ÊÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝ
ÚÕIHJRZ[VWÓËÓÃÇÊÁÙÓËßÙÎÄÚÏ
ÎÄØËÏÕÝØÒÇÔÊÃÇÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏ
ËÔÇØÓÕÔÏÙÓÁÔÎÓËÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦ÚÕ)YL_P[
©Ï ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝ ÇÒÒÇÍÁÝ
ÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÚËÒÜÔËÏÇÑÂÁÔÜÙÎ
ÑÇÏÚÎÊÏÇÑÃÔÎÙÎÇÍÇÛ×Ô©ÎÍÁÚÎÝ
ÚÕß ÄÓÓÇÚÕÝÚÕß)YL_P[§¦ÏÚàËÒ
¢¦ØÇÚàÁÙÖËßÙËÔÇÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÙÚÕ
©ßÁÙÚÓÏÔÙÚËØÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÚÕ
ÈØ¦ÊßÍÏÇÔÇÇÖÕÑÎØÆÐËÏÜÝÖØÕ
ÊÄÚÎÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÏÝ
ßÖÕÞÜØÂÙËÏÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÖØÕÁÈÎ
ÑÇÏÔÇßÖËØÇÓßÔÛËÃËÔÄÝÐËÑ¦ÛÇ
ØÕß)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÕ¢¦ØÇÚà
ËÃÞËÌØÕÔÚÃÙËÏÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃ
ÚÎÊßÙÇØÁÙÑËÏÇÍÏÇÚÎÙÚØÇÚÎÍÏ
ÑÂÑÇÏÚÎÝ¡ÁÏÑÇÏÚÕß¬àÄÔÙÕÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÇÊßÔÇÓÃÇÝÔÇËÖÏ

¦ÔÚÜÝÇÔÇÔÇÒÕÍÏÙÚËÃÑÇÔËÃÝ
ÄÚÏÖØÏÔÇÖÄÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÙßÓ
ÌÜÔÃÇËÛËÜØËÃÚÕÙÞËÊÄÔÇÊÆÔÇÚÎ
ÓËÚ¦ÚÕÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇÚÕß¬àÄÔÙÕÔ
ÓËÚÎ¡ÁØÑËÒÑÇÏÖÜÝÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝ
ÓÁØËÝÕØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÇÖÁÚØËÉËÚÇÞËÏØÄÚËØÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÕßÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÑÇÔËÃÝÄÚÏßÖË
ØÁÈÎÚÕÔÔ¦ØÑÏÙÙÕÑÇÏØÕÙÑÄÖÕ
ËÇßÚÄÚÕß¡ÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ËÑÑËÔÚØÏÑÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÌÕØÁÝÄÒÕÏÓÇÝËÃÓÇÙÚËÄÓÜÝÑÇ
Ú¦ÑÇÏØÕÆÝÞËÏÔËÆØÇÇÒÒ¦ËÃÔÇÏ
ÎÍÁÚÎÝÓËÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÄØÇÓÇ©ÙÕÏ
ÊËÔÚÕÔÁÖÇÏØÔÇÔÇØÞÏÑ¦ÙÚÇÙÕÈÇ
Ø¦ÁÙÌÇÒÇÔ®ËÃÖËÕ¦ÒÒÕÝÖØÄË
ÊØÕÝÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÕÕÖÕÃÕÝ
ÖÇØÇÊÁÞÛÎÑËÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÙßÔÁ
ÔÚËßÐÎÝ¬ÆÖÕßÓËÚ¦ÚÎÆÔÕÊÕ Õ
ØßÌÂÝÄÚÏÖÕÒÒÕÃßÖÕÚÃÓÎÙÇÔÚÕÔ
ØËÚÇÔÄÖØÜÛßÖÕßØÍÄÖÄÓËÔÕÝ
ÙÚÄÞÕÝÚÕß¬àÄÔÙÕÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÃÔÇÏÎËÐÇØÍÆØÜÙÎÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÑËÌÇÒÇÃÕßÖÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÜØÇÓËÓÃÇÔÁÇÖØÕ
ÙÌßÍÂÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÑÇÏÎËÊØÇÃÜ
ÙÎÓÏÇÝ¦ÔËÚÎÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÙÚÎ
ÕßÒÂÖÕßÛÇÚÕßËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ÓÏÇÔÁÇÇÖØÄÙÑÕÖÚÎÖØÜÛßÖÕßØ
ÍÏÑÂÛÎÚËÃÇ¡ÎÔÐËÞÔ¦ÓËÄÚÏÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇÕ¬àÄÔÙÕÔËÃÔÇÏÓÎËÑÒËÍ
ÓÁÔÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖÕßËÑÒÂÛÎ
ÔÇÇÔÇÖÒÎØ×ÙËÏÚÕÑËÔÄËÐÕßÙÃÇÝ
ÓËÚ¦ÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÎÝ¡ÁÏ
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Επί χρόνια, ÕÏ ÇÚÇÒÇÔÕÃÇßÚÕÔÕ
ÓÏÙÚÁÝßÖËØÎÌÇÔËÆÕÔÚÇÔÍÏÇÚÕÔ
ËÏØÎÔÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßËÍÞËÏØÂ
ÓÇÚÄÝÚÕßÝÍÏÇÚÏÝÍÏÍ¦ÔÚÏËÝÊÏÇ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÊËÔ¦ÔÕÏÍË
ØÕßÛÕÆÔÏÑÇÏÍÏÇÚÏÝÓÎÈÃÇÏËÝËÑ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÔßÖÇÑÕÂÝÓË
ËÖÏÙÚÁÍÇÙÓÇÚÕÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÕÊÎ
ÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕßÍÏÇÚÎÔÇÖÄ
ÙÞÏÙÎÇÖÄÚÎÔÙÖÇÔÃÇ©ÒÇÇßÚ¦
ÇÔÂÑÕßÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÛ×ÝÎÊß
ÔÇÓÏÑÂÚÎÝÊØ¦ÙÎÝÑÇÏÚÎÝÇÔÚÃÊØÇ
ÙÎÝÐÁÌßÍËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦
ÊÇÇÖÄÚÕÔÁÒËÍÞÕÑÇÏÖßØÕÊÄÚÎÙË
ÓËÍ¦ÒÎÝÑÒÃÓÇÑÇÝËÖËÏÙÄÊÏÇÙËÓÃÇ
ÙËÏØ¦ÑÇÚÇÒÇÔÏÑ×ÔÖÄÒËÜÔ
¬ÇÑÇÓÁÔÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑÇÏÚÇ
ÕÊÕÌØ¦ÍÓÇÚÇÓËÑÇØÁÑÒËÝÑÇÏÚØÇ
ÖÁàÏÇËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔÊÃÖÒÇÙÚÇÖÏÕ
ÖÕÒßÚËÒÂÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÎÝÇØÑË
Ò×ÔÎÝÕÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÚØÇßÓÇÚÃËÝ
ÑÇÏÕÏËÖÃÙÎÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÙßÒÒÎ
ÌÛÁÔÚËÝÁÊÜÙÇÔÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÖÏÕ¦ÍØÏÇËÏÑÄÔÇËÔÄÝÇßÚÕÔÕÓÏÙÚÏ
ÑÕÆÑÏÔÂÓÇÚÕÝÖÕßÈÕßÒÏ¦àËÏÙË
ÁÔÇÓËÃÍÓÇÕØÍÂÝÑÇÏÇÖËÒÖÏÙÃÇÝ
¬ÕÓËÙÎÓÁØÏÚÎÝËßÚÁØÇÝÚÕ
ÏÙÖÇÔÏÑÄ ÇÔ×ÚÇÚÕ ÊÏÑÇÙÚÂØÏÕ
ËÖÁÈÇÒËÖÕÏÔÁÝÑ¦ÛËÏØÐÎÝ×ÝÊË
ÑÇÚØÏ×ÔËÚ×ÔÙÚÕÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕ
ÚÎÝÑÇÚÇÒÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕß
©ØÏÄÒ¬àÕßÔÑÁØÇÝÙËÖÁ
ÔÚËÇÑÄÓÎÓÁÒÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝ
ÚÕßÙÚÎÔÚÄÚËÖØÄËÊØÕÚÎÝÑÇÚÇ
ÒÇÔÏÑÂÝÕßÒÂÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÕßÝ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔÊÆÕÈÇÙÏÑ×ÔÇß
ÚÕÔÕÓÏÙÚÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔÕØÍÇ
ÔÏÙÓ×Ô©ÏËÔÔÁÇÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÍÏÇÚÕÇÊÃÑÎÓÇÚÎÝÙÚ¦ÙÎÝ®ÒÄ
ÍÜÚÎÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝÚÕßÝÙÚÎÊÏ
ÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝ
ÖÄÚÕÑËÒÃÚÕßÕÑÇÚÇÊÏÑÇÙÛËÃÝ
ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÁÙÚËÏÒË¦ØÛØÕÙÚÎÔ

ËÌÎÓËØÃÊÇ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕÙÚ®ÓË
ÚÕÕÖÕÃÕÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇÓËÚ¦ÈÇ
ÙÎÙËÓÃÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÖÏÑÃÔÊßÔÎ
Ì¦ÙÎÖÕßÇÖËÏÒËÃÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝ
ÏÙÖÇÔÏÑÂÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ®ÑÇÏÍÏÇ
ÏÙÚÕØÏÑÄÒ¦ÛÕÝ®
¡ËÚÏÝÑÇÚÇÊÃÑËÝÚÜÔËÔÔÁÇ
ÁÑÒËÏÙËÕØÏÙÚÏÑ¦ÁÔÇÖÇØ¦ÛßØÕ
ÍÏÇÚÎÔÕÓÇÒÂÖÕÒÏÚÏÑÂÒÆÙÎÚÕß
ÑÇÚÇÒÇÔÏÑÕÆàÎÚÂÓÇÚÕÝ¡Ç
ÊØÃÚÎÑÇÏÎÎÍËÙÃÇÚÜÔÇßÚÕÔÕÓÏ
ÙÚ×ÔËÃÞÇÔÖËØÏÛ×ØÏÕÔÇÁØÛÕßÔ
ÙËÖÕÒÏÚÏÑÂÙßÔËÔÔÄÎÙÎÖØÕÚÕÆ
ÎÊÏÑÇÙÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÈ¦ÒËÏÌÜÚÏ¦
ÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇ©ÓÜÝÇÑÄÓÎÑÇÏÎ

Για «εξαιρετικά
επικίνδυνη φάση,
που απειλεί το μέλλον
της ισπανικής δημοκρατίας», μίλησε ο καταδικασθείς αντιπρόεδρος
Οριόλ Τζουνκέρας.
¦ÔÕÊÕÝÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÕßÙÕÙÏÇÒÏ
ÙÚÂÁÊØÕ¦ÔÚÙËÛÇÖÕÊËÃÞÛÎÑË
ÇÔËÖÇØÑÂÝÙßÔÛÂÑÎÍÏÇÔÇËÐËß
ØËÛËÃÖÕÒÏÚÏÑÂÒÆÙÎ¡ÇÊØÃÚÎ
ÈÒÁÖËÏÓËÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÚÕÔÊÏÞÇ
ÙÓÄÚÕßÇßÚÕÔÕÓÏÙÚÏÑÕÆÑÏÔÂÓÇ
ÚÕÝÓËÚÕßÝ¡ÄÙÕÝÚÕßÝ ÇÚÇÒÇ
ÔÕÆÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÔÇÊÏÇÒÆÕßÔ
ÊÏ¦ÚÎÝÈÃÇÝÚÏÝÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÑÇÏ
ÚÕÔÇßÚÕÔÕÓÏÙÚÂÖØÄËÊØÕ ÏÓ¬Õ
Ø¦ÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÔËÏÄÚÏÖØÕÚÃÛËÚÇÏ
ÔÇÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÔÁÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
ÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕÍÏÇÔÇËÏÙÖØ¦ÐËÏÚÎÔ
¦ØÔÎÙÎÚÜÔßÖÄÒÕÏÖÜÔÇßÚÕÔÕÓÏ
ÙÚÏÑ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
©¦ÔÚÙËÛÊËÔÁÞËÏÑÇÔÁÔÇÒÄ

ÍÕÔÇÇÔÇÛÁÙËÏÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÜÔ
ÑÇÚÇÒÇÔÏÑ×ÔÙÜÓ¦ÚÜÔÇÙÌÇÒËÃ
ÇÝÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÎÔÏÙÖÇÔÏÑÂÇÙÚß
ÔÕÓÃÇÄÖÜÝÚÕßàÎÚËÃÎÏÙÖÇÔÏÑÂ
ËÐÏ¦ÇÌÕÆÕÏ¡ÄÙÕÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ
ÜÝÙ¦ÑÕÏÚÕßÓÖÕÐÇÖÕØØÕÌ×ÔÚÇÝ
ÁÔÇÐÁÙÖÇÙÓÇÕØÍÂÝÖÕßÊËÔÁÞËÏ
ÇÖÕÊÁÑÚËÝÖÒÁÕÔÓÄÔÕÚÕßÝÛË
ÙÓÕÆÝÚÎÝ¡ÇÊØÃÚÎÝÇØ¦ÖÒËß
ØËÝÇÖ×ÒËÏËÝÙÚÎÙÆÍÑØÕßÙÎÇß
ÚÂËÃÔÇÏÕÏÞÏÒÏ¦ÊËÝÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÖÕß
ËÖÏÞËÃØÎÙÇÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔ
ÚÎËßÚÁØÇÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÒØÇÚ
ÚÎÝÇØÑËÒ×ÔÎÝÚÕÕÖÕÃÕÖËØÏÑß
ÑÒ×ÛÎÑËÇÖÄÞÏÒÏ¦ÊËÝÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝ
ÙËÓÏÇÇÙÚØÇÖÏÇÃÇÇÔÚÃÊØÇÙÎÙÚÏÝ
ÑÇÚÇÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÕÊÎ
Í×ÔÚÇÝÙÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÙßÔÕÒÏÑ¦
ÖÚÂÙËÜÔ
¡ÇÊØÃÚÎÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÎ
ÙÆÍÑØÕßÙÎÜÝÓÏÇÓ¦ÞÎËÖÏÑØ¦
ÚÎÙÎÝÚÎÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝÚ¦ÐÎÝ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕßßÖÕ
ÙÑ¦ÖÚÕßÔÚÎÔËÔÄÚÎÚÇÚÕßÏÙÖÇ
ÔÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÚÎÚÇÄÓÜÝÚÕÑÇÚÇÒÇÔÏÑÄàÂÚÎÓÇ
ÓÕÏ¦àËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÓÃÇÙßÔ
ÛÂÑÎÖÕßÙÚÕÔ¤ßÞØÄÄÒËÓÕ
ÕÔÕÓÇàÄÚÇÔÓÕÏÈÇÃÇÐÇÙÌÇÒÏ
ÙÓÁÔÎ ÇÚÇÙÚØÕÌÂÖËÏÚÇÇÖÄ
ÚØËÏÝËÑÒÕÍÏÑÁÝÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÝÙË
ÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÕ¦ÔÚÙËÛÇÖÁ
ÚßÞËÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÙÚÇÛËØÂÑß
ÈÁØÔÎÙÎËÖËÏÊÂÊËÔÑÇÚÄØÛÜÙË
ÔÇÙßÔËÔÔÕÎÛËÃÓËÚÇÇßÚÕÔÕÓÏ
ÙÚÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝ ÇÚÇÒÜÔÃÇÝ
ÖÕßÇÖÁÙßØÇÔÚÎÙÚÂØÏÐÂÚÕßÝ
ÇÖÄÚÎÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÎÞ×ØÇÕÊËÆËÏ
ÇÏÙÃÜÝÙÚÏÝÚÁÚÇØÚËÝÈÕßÒËßÚÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÚËÚØÇËÚÃ
ÇÝÓËÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÇÚàÁÔÚÇÔÇ
ÇÔÇÒ×ÔËÚÇÏÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦
ÙËÇÚËÒËÃÜÚËÝÊÏÇÓ¦ÞËÝÍÏÇÚÕÑÇ
ÚÇÒÇÔÏÑÄàÂÚÎÓÇ

Οι δύο γυναίκες που απειλούν
τον Αμερικανό πρόεδρο
Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμέτωπος με την Ελίζαμπεθ Ουόρεν και τη Νάνσι Πελόσι
Δύο ισχυρές ÑÇÏËÖÏÚßÞÎÓÁÔËÝÍßÔÇÃÑËÝÎÒÃàÇÓÖËÛ©ßÄØËÔÑÇÏ
Î§¦ÔÙÏËÒÄÙÏÑØÇÚÕÆÔÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÓÁÒÒÕÔÚÕß
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÔÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÙÚÎÔÑÕÆØÙÇÍÏÇÚÕÞØÃÙÓÇÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔËÔÄÉËÏÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÚÕßÑÇÏÚÎ
ÊËÆÚËØÎÔÇÇÖËÏÒËÃÚÕÔÖØÄËÊØÕ
ÓËÖÇØÇÖÕÓÖÂËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÝËÐÕßÙÃÇÝÓËÖØÕÕÖÚÏÑÂÑÇÛÇÃØËÙÂÝÚÕß
ÔÜÙÚÄÝÍÏÇÚÇÓÏÙÕÍßÔÏÑ¦
ÚÕßÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÏÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÇÔÃÙÞßØÜÔÑÇÏßÖÕÚÇÍÓÁÔÜÔ
ÍßÔÇÏÑ×ÔÜÝÙßàÆÍÜÔÕ¬ØÇÓÖ
ÇÖÁÊËÏÐËÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÄÚÏÇÊßÔÇÚËÃÔÇÙßÔÊÏÇÒÒÇÍËÃÓËÚÎÔËÒÄÙÏÞ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÉßÞØÇÏÓÃÇÚÕßÑÇÏÑÇÚÇØØÁÕÔÚÇÝ®ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÎÍËÙÃÇ
ÚÎÝÕßÒÂÝÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÇßÚÂÕ¬ØÇÓÖÑÇÚÎÍÄØÎÙËÚÕßÝ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô
ÙÚÎÕßÒÂÍÏÇÙßÓÓÇÞÃÇÓËÚÕßÝ
ÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÁÝ®ÙÚÎßØÃÇÇÖÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÔËÒÄÙÏÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÚØÃÚÎÝÑÇÚÎÍÕØÃÇÝ®ÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍÕÔÚÇÝÙËÇßÙÚÎØÁÝËÖÏÑØÃÙËÏÝ
ÑÇÚ¦ÚÕßÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÕÆÓßÔÇÝ¬àÏÓ¡¦ÚÏÝ
ÇÏÕÏÚØËÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÙßÙÑÁÉËÏÝÓËÚÇÐÆÚÎÝËÒÄÙÏÑÇÏ
ÚÕß¬ØÇÓÖÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙËÌÏ¦ÙÑÕÓËÁÔÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÔÇÇÖÕÞÜØËÃ
ËÐÕØÍÏÙÓÁÔÕÝ¬ÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÕ
¬ØÇÓÖËÃÞËÞÚßÖÂÙËÏÚÕÞÁØÏÙÚÕ
ÚØÇÖÁàÏÚÕß©È¦ÒØÇÌËÃÕßÇÖÕÞÜØ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓË

Η πρώτη μπαίνει
δυναμικά στην κούρσα
για το χρίσμα
των Δημοκρατικών·
από τη δεύτερη
κινδυνεύει με καθαίρεση.
ÚÎÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÕßÒÂÝ¬ÕÔ
¡¦ÏÕÕÖØÄËÊØÕÝÇÖÕÞ×ØÎÙË
ÌÇÔËØ¦ËÑÔËßØÏÙÓÁÔÕÝÇÖÄÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÎÔËÒÄÙÏÑÇÏÚÕÔ
ÍËØÕßÙÏÇÙÚÂ¬ÙÇÑÕÆÓËØËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÝÓËÏÕÉÎÌÃÇÝÙÚÎËØÕßÙÃÇÍÏÇÚÏÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÓËÚÇÌÕØÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝÒÃÍÎ×ØÇÓËÚ¦ÚÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÕßËÏÊÏÑÕÆ
ËÏÙÇÍÍËÒÁÇ¡ÏÕÆÒËØ
¡ËÚ¦ÚÎÞÛËÙÏÔÂËÖËÏÙÕÊÏÇÑÂ
ÙÆÙÑËÉÎÎËÒÄÙÏÇÖÕÑ¦ÒßÉË
ÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝËÃÞËßÖÕÙÚËÃÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÉßÞÏÑÂÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝ®
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÙÞËÊÄÔÕÓÄÌÜÔÎÝ
ÑÇÚÇÊÃÑÎÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÙÚÕ
ßØÏÇÑÄÇÖÄÚÎÕßÒÂ©¬ØÇÓÖ
ÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÇÙÌÇÒ×ÝÔÇ
ÓËÃÔËÏÙËÇßÚÄÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÒÃÍÎ
×ØÇÇØÍÄÚËØÇÙÚÕ;^P[[LY!
ÔËßØÏÑÂ§¦ÔÙÏËÃÔÇÏÇßÚÂÖÕß
ÑÇÚÁØØËßÙË ¦ÚÏÊËÔÖ¦ËÏÑÇÒ¦ÓËÚÕÓßÇÒÄÚÎÝÂÇÖÒ¦ÊËÔ
ÇÍÇÖ¦ÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÓÇÝ®ÆÓÌÜÔÇÓËÇßÚÄÖÚËÝÓ¦ØÚßØËÝÚÎÝ
ÙÆÙÑËÉÎÝÎËÒÄÙÏËÖËÚÁÛÎÓË
ÊØÏÓÆÚÎÚÇÙÚÕÔ¬ØÇÓÖÒÁÍÕÔÚÇÝ
ÙÚÕÔÖØÄËÊØÕ!¡ËËÙ¦ÝÄÒÕÏÕÏ

Ψευδείς ειδήσεις και Facebook
Πρωτότυπη ÐÓÚÙÙ{ÑÐÑ¨³È¨ËÑØ~Ñ³Ò³iØÑÈÚÑ{¨ÉËÑØ³È
>R_H}ÉÓÜÉÂÉ³É¨ÑÐÓ.ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~iÛiÐ~¨Ñ³{~Ê
oÉ¨È{Ñ³ÊØ ÜËÇÑÐÉÚ$ÈÌ¨ÉVÉ~ÐÉ³ÑÜÜÉÈÌÐÉiÓ~ÑÌÑ³iØ
É³Ñ{¨ÉËÑØ³ÈÑ¨~=Ö~É¨ÐÉ¨o~VÈÉ{³¨ÓÉ{ÉÜ{³{~ÖØÑ
ÙiÐ{ÉÖÈÙ{Ñ×iÐËÉ{ØÐÉÉÈÙÓØÉ¨{ÉTÌÐÉ $ÈÌ¨ÉÙiÐËÉÈÉÓ³{Ù{Ñ×ÊÐ{i³i{³ÉÜËÙÑ~{{~ÊØÙ{~³ÖiØÐÉ
³iTÈÑË³Ë³ÜUt ~³Ñ~³i ËÙiiU$Ñ¨~=Ö~É¨ÐÉ¨o~~Ñ{³
>R_H}³i¨ËÇÈ³iÉÑÉ~ÜoÊ³È ³ÌÑÜ³0¨ÑÐu(Ñ¨Ì³{
ÑÈ³ÌÉËÑ{É³ÉÜØÉÈÙÓØV{Ó{~ÑÌÉØ³È>R_H}VÌØÑÈ³ËÑÑ~{Úi~ÑÑÌ³Ñ³Ñ³³ÓÜÉTØ³iØÉ³Ñ{¨ÉËÑØ³È=Ö~É¨ÐÉ¨o~~Ñ{¨iÑ³{¨ÌÉÙ¨³iØK¨É³Ñ{~ÊØ~ÈKÓ¨iiØV {~
ÜÉo~VÉ{³¨ÓÈÉÜ{³{~ÖØÑÙiÐ{ÉÖÈÉÈÙÉËØÉ{ÙÊÉ{Ø 
ÉÂÑË¨ÉiÑÈ³ÊÉ×Ñ¨ÐÌ³i~Éo{ÑÑÉ{³¨ÑÉË³0¨ÑÐÑÙiÐ{ÉÖÉ{Ù{Ñ×ÊÐ{io{Ñ³{ØTÓÉ{Ø³È0ÇÒ{³ÉÐÉ³i$È~¨ÑËÑV³
É¨{ÉTÌÐÉ³iØËÑØÉËTÉÑ¨¨ËÉ{³ØÉÐ×ÑØÉÈÙÓØ
ÊØÄÓÕÏÕÊÎÍÕÆÔÙÚÕÔÕÆÚÏÔ®
¬ÎÔ×ØÇÖÕßÎËÒÄÙÏÇÖÕÞÜØÕÆÙËÕ¬ØÇÓÖÚÂÝËÃÖËÓËÇÖËÏÒÎÚÏÑÄÆÌÕÝ!ÔÚÃÕÛÇÚÇÖÕÆÓË
ÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ®
¡ËÇÔ¦ÒÕÍÎÇÖÁÞÛËÏÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÕ¬ØÇÓÖÑÇÏÚÎÔÒÃàÇÓÖËÛ©ßÄØËÔÚÎÔÕÖÕÃÇËÏØÜÔËÆËÚÇÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕ
ÇÖÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÔÕÑÇÞÄÔÚÇÝ®
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÏÙÞßØÏÙÓ×ÔÚÎÝÖÜÝ
ÁÒÑËÏÓÁØÕÝÚÎÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÚÎÝ
ÇÖÄÌßÒÂÔÊÏ¦ÔÜÔÚÜÔ
ÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝÚÎÝ¡ÇÙÇÞÕßÙÁÚÎÝÑÇÏÎËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÚÎÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÎÔÖËØÏÌØÄÔÎÙÎÚÕß¬ØÇÓÖ©ßÄØËÔ
ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÞ×ØÕÁÞÕÔÚÇÝÛÎÚËÆÙËÏÜÝ
ÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÙÚÎ§ÕÓÏÑÂÞÕÒÂ
ÚÕß²¦ØÈÇØÔÚËÔ×ËÐËÒÁÍÎÙÚÎ
ËØÕßÙÃÇÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÚÎÝ
¡ÇÙÇÞÕßÙÁÚÎÝÖØÕÖÆØÍÏÕÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖØÕÕÊËßÚÏÙÓÕÆ
ÖËØÏÌØÄÔÎÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ÊËÔÖÎÍ¦àËÏÓÄÔÕÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎ©ßÄØËÔÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÓÏÙËÃ!ÓÏÇÓÕØÌÜÓÁÔÎÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÍßÔÇÃÑÇ

ÎÕÖÕÃÇÖØÕÜÛËÃÖÕÒÏÚÏÑÂßÉÎÒÂÝÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔ
ÖËØÏÕßÙÏ×ÔÑÇÏÊËÔÊÏÙÚ¦àËÏÔÇ
ÙßÍÑØÕßÙÛËÃÓËÑÕÒÕÙÙÕÆÝÚÎÝ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÄÖÜÝÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕß-HJLIVVR
¡ÇØÑÕÆÑËÓÖËØÍÑ¬ÎÔÏÙÞÆÚÎÝ
ÇÖÁÊËÏÐË¦ÒÒÜÙÚËÎ©ßÄØËÔÙÚÕ
ÔÚÏÓÖÁÏÚÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔßÖÕÉÎÌÃÜÔÙÚÕ©Þ¦ÏÕÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ
¬ØÃÚÎÝÄÖÜÝËÐÎÍËÃÙË¦ØÛØÕÚÕß
ÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ7VSP[PJV

Οι αναποφάσιστοι
©ßÄØËÔÄÖÜÝÑÇÏÕÇÔÚÃÖÇÒÄÝÚÎÝÍÏÇÚÕÞØÃÙÓÇ¡ÖÁØÔÏ
¦ÔÚËØÝÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÎÇÙÌÇÒÁÙÚËØÎÕÊÄÝÖØÕÝÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂ
ÔÃÑÎËÃÔÇÏÎÖØÕÙÁÒÑßÙÎÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÓËÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÙÎÓËÍ¦ÒÜÔÌÏÒÄÊÕÐÜÔ
ÙÞËÊÃÜÔÖÕßÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÚÏÝ
ÊÕÓÁÝËÐÕßÙÃÇÝÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÑÇÏÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÄÖÜÝÎÖÇØÕÞÂÑÇÛÕÒÏÑÂÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑ¦ÒßÉÎÝ
ÍÏÇÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ©ÏÑËÔÚØ×ÕÏ®
ÇÔÚÃÖÇÒÕÏÚÎÝ©ßÄØËÔÄÖÜÝÕÚÁÜÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔ

ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÓÄÔÕÓÏÇËßØËÃÇ
¶ÑÇÏÑ¦ÖÜÝÇÙÇÌÂÝ¶ÙßÓÓÇÞÃÇ
ÖØÕÕÊËßÚÏÑ×ÔÏÊË×Ô®ÓÖÕØËÃÔÇ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙËÂÚÚÇÚÕß¬ØÇÓÖ
ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÔÚÏÓÖÁÏÚ
ÚÎÝ¬ØÃÚÎÝÎ©ßÄØËÔÕØÍÃÙÛÎÑË
ÄÚÇÔÇÔÚÃÖÇÒÄÝÚÎÝßÖÕÙÚÂØÏÐËÖÜÝÕÏËÞÛØÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝÚÎÝ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄËÑÊÏÑÎÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÑÇÏÖØÄÛËÙÎÊÏÞÇÙÓÕÆÚÎÝ
Þ×ØÇÝÃÓÇÏÙÕÑÇØÏÙÓÁÔÎÖÕß
Ñ¦ÖÕÏÕÏÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏËÃÓÇÏËÑÊÏÑÎÚÏÑÂËÔËÞÛØËÆÕÓÇÏÚÕßÝ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕßÝÔÄÓÜÝ
ÁÑÇÔËÝÖËØÏÕßÙÃÇÙÚÎÔÓËØÏÑÂ
ÚÄÚËÚÎÔÁÑÇÔËÝÞ¦ØÎÙËËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÖÒÎØ×ÙÇÓËÄÒÕÏÞÚÏÙËÝÚÎÔÖËØÏÕßÙÃÇÙÕßÙÚÁÒÔÕÔÚÇÝÚÇÖØÕáÄÔÚÇÙÕßÖ¦ÔÜÙË
ÊØÄÓÕßÝÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÍÁÌßØËÝ
ÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝÄÒÕÏÖÒÎØ×ÙÇÓË®
ËÃÖËÎ©ßÄØËÔ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇ
ÚÎÝÎ©ßÄØËÔÓÔÎÓÄÔËßÙËÚÎÔ
ËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÚÕßÄÚÇÔÎÍÂÛÎÑËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
ÔÁÇÝßÖÎØËÙÃÇÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝËÃÞË
ÇÍÔÕÂÙËÏÚÄÚËÙßÙÚ¦ÙËÏÝÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÎÝÙßÓÈÕÆÒÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏËÖÁÓËÔÇÔÄÚÏÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚÁÝ
ÚÎÝÔÇËÖÇÔËÑÒËÍËÃÛÇËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÔË¦ÔËÙÚÃÇàËÙËÑ¦ÚÏÓÏÑØÄÑÇÏËÆÖËÖÚÕÍÏÇÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ®©ßÄØËÔÇÖÕÚËÒËÃÁÚÙÏßÖÇØÐÏÇÑÄÑÃÔÊßÔÕÍÏÇ
ÚÕÔ¬ØÇÓÖÖØÕÜÛ×ÔÚÇÝÔÕÓÕÛËÙÃÇËÞÛØÏÑÂÖØÕÝÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
ÑØÇÚÏÑÕÊÃÇÏÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×Ô
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÕ¬ØÇÓÖÖÕßÁÞËÏËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÖÕÒÒ¦ÑÏÝËßÔÕáÑÁÝ
ÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÚÕßÔÄÓÕßÍÏÇÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÂÇÑÄÓÎÑÇÏÔÇÙÈÂÙËÏ®
ÚÇÞØÁÎÇÖÄÖÇÒÇÏÄÚËØËÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝÇÖÕÚßÞÃËÝÚÕß
REUTERS

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

23

Οι συνέπειες
μιας αλλοπρόσαλλης
εξωτερικής πολιτικής
Χιλιάδες ÓÏÑØÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÕÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏ
ÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÊÏÇÏÚÎÚÂ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎßØÃÇÑÇÏÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇ ÇÒÒ¦ ÓÄÔÕ ÓÃÇ ¶Î
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Προς ένα νέο αθλητικό γίγνεσθαι
με Ενιαία Αθλητική Νομοθεσία
Ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας επί θεμάτων Αθλητισμού, Φοίβος
Ζαχαριάδης μιλά για την μεταρρύθμιση και την Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Παρουσιάστηκε στις αρχές Οκτωβρίου
(4) στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), η Εθνική Στρατηγική για τον
Αθλητισμό. Η Κυπριακή κυβέρνηση
προχωρεί στην υλοποίηση της σχετικής εξαγγελίας μετά από εκπόνηση
μελέτης από διεθνή οίκος. Η μελέτη
για τη θέσπιση Εθνικής Στρατηγικής
για τον Αθλητισμό αποτελεί το πρώτο
βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και
τη διαμόρφωση ενός νέου αθλητικού
γίγνεσθαι, με στόχο την εναρμόνιση
του κυπριακού αθλητισμού με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής θα κατοχυρωθεί με τη θέσπιση
Ενιαίας Αθλητικής Νομοθεσίας για
όλες τις παραμέτρους του Αθλητισμού
μας. Παράμετροι, όπως η πολυπλοκότητα του ίδιου του αντικειμένου,
η εμπλοκή πολλών φορέων άσκησης
αθλητικής πολιτικής, η οικονομική
διάσταση, αλλά και η κοινωνική διάσταση του αθλητισμού, επιβάλλουν
την ανάγκη ριζικής αναδόμησης μιας
Ενιαίας Αθλητικής Νομοθεσίας, που
να ρυθμίζει με απόλυτη σαφήνεια,
όλες τις παραμέτρους του αθλητισμού.
Για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις
στον Κυπριακό Αθλητισμό, μίλησε
στην «Καθημερινή» ο Φοίβος Ζαχαριάδης - Σύμβουλος του Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας επί αθλητικών θεμάτων – και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό,
στην ανώτατη αθλητική Αρχή που
είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού.
«Ο υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Κώστας
Χαμπιαούρης, μας έδωσε ό,τι του ζητήσαμε και προχωράμε με γοργούς
ρυθμούς και αποφασιστικότητα σε
αυτές τις πολύ σημαντικές αλλαγές
και κυρίως στον πλήρη εκσυγχρονισμό της Αθλητικής νομοθεσίας μας
η οποία υπήρχε από το 1969! Είμαστε
η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που
δεν προχώρησε σε αλλαγή της νομοθεσίας και επιβάλλεται να το κάνουμε τώρα. Πρόκειται ουσιαστικά
για μια Αθλητική μεταρρύθμιση. Όλα

O κ. Φοίβος Ζαχαριάδης, τόνισε ότι «η Εθνική Στρατηγική για τον Αθλητισμό στοχεύει στην σωστή ανάπτυξη και πρόοδο του Αθλητισμού μας.
πλέον θα λειτουργούν σωστά, ομαλά
με βάση τη νέα, Ενιαία Αθλητική Νομοθεσία. Θ’ αναβαθμίσουμε επίσης
το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο
του αθλητισμού, καθώς και το πλαίσιο

λειτουργίας, που αφορά στις υποδομές
και διοικητικές δομές».
Ο κ. Ζαχαριάδης μας εξήγησε αναλυτικά την σημασία της Ενιαίας Αθλητικής Νομοθεσίας που θα θεσπιστεί:

«Στη νέα Ενιαία Αθλητική Νομοθεσία
θα ληφθούν υπόψη οι κατά καιρούς
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως για παράδειγμα στην πολύ γνωστή υπόθεση Μπόσμαν, οι αποφάσεις
των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών, οι
αρμοδιότητες διεθνών Ομοσπονδιών,
όσον αφορά στο αυτοδιοίκητο των
δικών μας Ομοσπονδιών. Επίσης με
τον εκσυγχρονισμό που θα γίνει θα
καθοριστεί ξεκάθαρα ο ρόλος του
κάθε εμπλεκόμενου φορέα, καθώς
και οι τρόποι αξιολόγησης των φορέων. Οι στρατηγικοί σχεδιασμοί
όλων των φορέων θα εναρμονιστούν
με την Εθνική Στρατηγική για τον
Αθλητισμό και θα ευθυγραμμίζονται
με τη μεθοδολογία, που έχει καθορίσει
το Υπουργείο Οικονομικών».
Καταλήγοντας ο Σύμβουλος του
Προέδρου της Δημοκρατίας επί θεμάτων Αθλητισμού Φοίβος Ζαχαριάδης, τόνισε ότι «η Εθνική Στρατηγική
για τον Αθλητισμό στοχεύει στην
σωστή ανάπτυξη και πρόοδο του
Αθλητισμού μας. Οι δύο βασικοί στόχοι είναι α) η υγεία των πολιτών και
β) η λειτουργία του Αθλητισμού μέσα
από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο
θα αναγνωρίζει την οργανωτική δομή
και λειτουργία του κάθε Οργανισμού
και θα επιλύει χωρίς χρονοτριβή τα
όποια προβλήματα».
Ο κ. Ζαχαριάδης δηλώνει πολύ αισιόδοξος για την προοπτική του Κυπριακού Αθλητισμού: «Έγιναν και
γίνονται τεράστιες προσπάθειες και
σωστά, σταθερά βήματα προς την
σωστή κατεύθυνση τα οποία θα μας
οδηγήσουν σε επιτυχίες.»

Μισός αιώνας προσφοράς στο Τένις και τον Αθλητισμό
Ο Σύμβουλος του Προέδρου της Δη-

μοκρατίας επί θεμάτων Αθλητισμού
Φοίβος Ζαχαριάδης, έχει συμπληρώσει αισίως μισό αιώνα προσφοράς στον Αθλητισμό μας και κυρίως
στο άθλημα του Τένις. Διετέλεσε επί
σειρά ετών πρωταθλητής αντισφαίρισης και μέλος των Εθνικών ομάδων Davis Cup (1985-90) και στη συνέχεια ως «Κάπτεν» της ομάδας
(1991). Συνέχισε την προσφορά του

ως προπονητής, και το 1996 ίδρυσε
την «Ακαδημία Ελαιών» στην οποία
ήταν Πρόεδρος μέχρι το 2008. Διετέλεσε επίσης επί σειρά ετών Μέλος του Δ.Σ της ΟΑΚ, Γραμματέας
(1984-88) και Αντιπρόεδρος (201517). Ήταν επίσης πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών (2000-02), και
πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής
της ΟΑΚ (2012-14). Είναι μέλος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανάπτυξης

της Tennis Europe. Toν Ιούνιο του
2017 διορίστηκε στην ιδιαίτερα τιμητική θέση του Συμβούλου του Προέδρου της Δημοκρατίας επί θεμάτων Αθλητισμού, με έμφαση στην
προσπάθεια προώθησης του αθλητισμού ως εργαλείου καλλιέργειας
μιας καλύτερης κοινωνίας και ανάδειξης της ευγενούς άμιλλας ως βασικού κινήτρου προόδου της νεολαίας μας.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Μπεργκ και δίλημμα
Δεδομένος ο βαθμός δυσκολίας για

την Ομόνοια στο σημερινό ντέρμπι στο
«ΠΑΠ». Ποια είναι η καταλληλότερη
επιλογή τερματοφύλακα; Ένας νεαρός, άπειρος και χωρίς παιγνίδια ή
ένας πολύ πιο έμπειρος τερματοφύλακας, νεοφερμένος, χωρίς όμως αγωνιστικές συμμετοχές και με μόλις δύο
προπονήσεις σε μια νέα χώρα και ομάδα; Σε δίλημμα σίγουρα ο Χένιγκ
Μπεργκ. Κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι δεν ευνοούν την επιλογή του νεαρού Κυριακίδη. Αναλόγως του αποτελέσματος και πιο συγκεκριμένα της
αγωνιστικής παρουσίας, του όποιου
τερματοφύλακα επιλεγεί, οι απόψεις
πολύ πιθανόν να διαφοροποιηθούν. Αν
ο Βραζιλιάνος έχει θετική παρουσία,
καλώς έπραξε ο κύριος Μπεργκ... Σε
αντίθετη περίπτωση, αρκετοί θα υποστηρίξουν πως καταλληλότερος, υπό
τις περιστάσεις, θα ήταν ο Χαράλαμπος Κυριακίδης…

* * * * *

ΟΥΕΦΑ και ευαισθησίες
Πάλι καλά που αποφάσισε η ΟΥΕΦΑ να

διενεργήσει έρευνα για τον στρατιωτικό χαιρετισμό των τούρκων διεθνών
και κατά πόσο με τον τρόπο αυτό στάλθηκαν πολιτικά μηνύματα! Χρειάστηκε
βέβαια να τον επαναλάβουν οι τούρκοι
ποδοσφαιριστές σε διάστημα τεσσάρων ημερών, χρειάστηκαν και οι αντι-

δράσεις από άλλες χώρες της Ευρώπης. Μιλάμε για την ΟΥΕΦΑ, την ίδια
ομοσπονδία που ευαισθητοποιήθηκε
και επέβαλε τιμωρίες, για ένα πανό,
ένα κορεό ή μια σημαία στην κερκίδα,
σε περιπτώσεις που καμία σχέση δεν
είχαν με στρατιωτικές επιχειρήσεις με
«τυφλά» κτυπήματα κατά αμάχων και
απειλές σε όσους αντέδρασαν και ζήτησαν τον τερματισμό τους. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ΟΥΕΦΑ, στο
δύσκολο έργο της έρευνάς της…

* * * * *

Κανείς δεν ξέρει…
Τα έκανε μαντάρα, γέλασε όλη η Κύ-

προς, έγινε της τρελής με δηλώσεις μετά το ματς και ο διαιτητής Νεοφύτου
επανήλθε στα ματς Α’ κατηγορίας αφού
έμεινε εκτός για μια μόνο αγωνιστική!!
Και να σκεφτεί κανείς ότι αρχικά οι πληροφορίες τον έφεραν να τιμωρείται αυστηρά ακόμη και με υποβιβασμό. Τώρα,
πώς και τι μεσολάβησε για να επανέλθει τόσο σύντομα… κανείς δεν ξέρει.

* * * * *

Ή μάλλον κάποιος ξέρει
Παρατηρητής του αγώνα ΕΝΠ - ΑΠΟ-

ΕΛ ήταν ο Μιχάλης Αργυρού. Ο οποίος
δεν εξηγείται διαφορετικά, σε μια διαιτησία που προκάλεσε γέλια μάλλον
θα έδωσε θετικό βαθμό. Σ’ αντίθετη
περίπτωση θα έμενε εκτός. Άρα μάλ-

λον γνωρίζει ο ομολογουμένως ισχυρός εντός της διαιτησίας, Αργυρού.

* * * * *

Προσφορά στην κοινότητα
Έχουμε συνηθίσει αυτό που αποκαλού-

με «κοινωνικό» έργο των ομάδων να
μας εμφανίζεται σε εορταστικές περιόδους από ομάδες που επισκέπτονται κάποια σχολεία ή ιδρύματα και μοιράζουν
δώρα. Όχι πως είναι λάθος να γίνεται
αυτό ή πρέπει να σταματήσει, αλλά φαίνεται πως όταν γίνει το ακριβώς ανάποδο τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Με
αφορμή τις ενέργειες του Απόλλωνα με
τη δημιουργία ομάδας προσφύγων τους
οποίους και εκπαιδεύει στο ποδοσφαιρικό κομμάτι αλλά και βοηθά στο να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία της Λεμεσού, καταλαβαίνει κανείς πως να πας να
τους βρεις στους χώρους τους είναι καλό αλλά το να τους φέρεις στους δικούς
σου είναι το καλύτερο. Έτσι προσφέρεις
και στην κοινότητα που σε γέννησε.

* * * * *

Προσοχή
Μην τα μπλέξουμε τα μπούτια μας με

τα πολιτικά ζητήματα που υπάρχουν
γύρω γύρω από τον αγώνα του ΑΠΟΕΛ
με την Καραμπάχ στο Μπακού. Μπορεί
να μην είναι και ο πιο συμπαθής λαός
για μας οι Αζέροι, όμως αυτή τη φορά
έχουν άλλα θέματα να λύσουν. Θα δώ-

σουν 30.000 σημαίες στους οπαδούς
τους, μάλλον για να θυμίσουν που ανήκει η περιοχή του Καραμπάχ, αφού με
την Ντουντελάντζ είδαν την Αρμένικη
σημαία να κάνει βόλτες με drone πάνω
από τα κεφάλια τους. Από πλευράς
ΑΠΟΕΛ γίνονται όλες οι απαραίτητες
ενέργειες ώστε η αποστολή να μην αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα
και οι οπαδοί της ομάδας που θα ταξιδέψουν να δουν τον αγώνα με ασφάλεια και έτσι να γυρίσουν. Είναι μεν ποδόσφαιρο αλλά όπως έχουμε δει τις
τελευταίες μέρες είναι συχνά κάτι πέρα από απλώς αυτό. Δυστυχώς…

* * * * *

Ουζοχομανία
Αυτή ήταν η εβδομάδα του Φράνσις

Ουζόχο. Ίσως να μην υπάρχει προηγούμενο στην… ιστορία των τραυματισμών στο κυπριακό ποδόσφαιρο όσον
αφορά την έκταση της πίκρας που προκάλεσε το γεγονός γιατί ο παίκτης αυτός ήταν σημαντικότατος για την Ομόνοια και ο κόσμος τον λάτρεψε. Αυτός
εισέπραξε όλη αυτήν την αγάπη -πρωτοφανή για παίκτη στο νησί μας - και
υποσχέθηκε ότι θα ξαναφορέσει τα
«πράσινα». Τον πρώτο λόγο όμως δεν
τον έχει αυτός, ούτε η Ομόνοια. Τον
έχει η Λα Κορούνια, που διατηρεί συμβόλαιο με τον παίκτη μέχρι το 2021 και
είπε από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να
έχει τον έλεγχο της αποθεραπείας του.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Και μετεωρίτης
να έπεφτε...
Καμιά φορά σου δίνεται εντύπωση ότι
και μετεωρίτης να κατευθυνόταν προς
την Κύπρο, άμα υπήρχαν συμφέροντα
από πίσω δεν θα γραφόταν ως είδηση.
Είναι τέτοια η αξιολόγηση που γίνεται
ως προς την ειδησεογραφία, κυρίως την
αθλητική, που αναρωτιέσαι πόσοι «κλάδοι» δημοσιογραφίας εμφανίστηκαν στο
Του
νησί μας. Υπάρχει ο κλάδος της δημοΧΡΙΣΤΟΥ
σιογραφίας, που σχετίζεται κυρίως με
ΖΑΒΟΥ
τις δημόσιες σχέσεις, όπου φωτογραφίζεσαι μ’ αυτούς που πρέπει να κριτικάρεις ή να σχολιάσεις
ωσάν και ήσασταν συμφοιτητές στο πανεπιστήμιο. Είναι
και μια άλλη μορφή στο επάγγελμά μας που απλά λειτουργεί
ως διαφημιστικό οχυρό του κάθε μάνατζερ με τον οποίο
νταραβερίζεται εννοείται για το όφελός του. Σου δίνει
ειδήσεις και εσύ του παρέχεις διαφημιστικό χώρο.
Είναι και ο δημοσιογράφος που φοβάται τον ίσκιο του.
Αυτός δηλαδή που δηλώνει την απόλυτη υποταγή του
σε κάθε μορφή εξουσίας. Πρόεδρο, παράγοντα, εκπρόσωπο
τύπου και πάει λέγοντας. Αυτός καμιά φορά τρέμει και
να γράψει το «καλημέρα» μήπως και κάποιος του κουνήσει
το δάχτυλο. Είναι και ο «επαγγελματίας» που απλά συντάσσεται πλήρως με τα κέντρα εξουσίας και απολαμβάνει
διαφόρων ειδών πολυτέλειες. Και έχει και την ψευδαίσθηση
ότι είναι σημαντικοί…
Δεν είναι όμως μόνο αυτοί. Είναι παιδιά μες στο χώρο
που έχουν άποψη. Που δουλεύουν εντός των πλαισίων
και της δεοντολογίας του επαγγέλματος, που ξημεροβραδιάζονται εφτά μέρες την εβδομάδα για να «ζυμώσουν»
ειδήσεις και να τις πλασάρουν στο κοινό. Παιδιά που βρίσκονται ανάμεσα στον κόσμο και την εξουσία, στριμωγμένοι στα στενά όρια της ελευθερίας που σου επιτρέπουν
οι διάφοροι ισχυροί του χώρου. Που αρνούνται να συμπορευτούν πλήρως στην εξαθλίωση που επικρατεί για
το τι είναι σημαντικό και τι όχι. Γιατί, όπως παρατηρούμε
τα τελευταία χρόνια και όσο πάει ριζώνει, οι σημαντικές
ειδήσεις είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από τις πραγματικά
σημαντικές ειδήσεις. Μια δίκη που αφορά το ποδόσφαιρό
μας και η οποία θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αναφοράς,
σχολιασμού και γιατί όχι κριτικής, περνάει στο ντούκου
ωσάν και πρόκειται για αποτέλεσμα σε παιγνίδι μεταξύ
παντρεμένων- ανύπαντρων.
Γι’ αυτό σου λέω… και μετεωρίτης να έπεφτε, άμα
είναι να το παν στο ντούκου θα το παν. Και θα σου πέσει
στο κεφάλι… άγνοια λέγεται.

Ο Ραν Μπεν Σιμόν
και οι άλλοι...
Αν και δυσκολεύομαι να πιστέψω πως η
απόφαση δεν έχει ακόμη παρθεί, το
ερώτημα στο οποίο ψάχνουμε την απάντηση, έχει να κάνει με την ανανέωση
ή όχι του συμβολαίου του Ραν Μπεν Σιμόν. Η κοινή γνώμη, αυτή τη στιγμή
και ειδικά μετά τον διασυρμό από τους
Ρώσους, γέρνει προς την πλευρά της
Του
εξεύρεσης άλλου προπονητή. Αν στον
ΓΙΩΡΓΟΥ
επόμενο αγώνα η εθνική κερδίσει την
ΛΟΓΙΔΗ
Σκωτία στο ΓΣΠ, τα ποσοστά, παραμονής
ή όχι του ισραηλινού τεχνικού, σίγουρα θα αλλάξουν.
Όπως διαφορετικό ήταν το σκηνικό μετά το διπλό στο
Καζακστάν. Να συνεχίσει λοιπόν ο Ραν Μπεν Σιμόν ή
να ψάξουμε για άλλη λύση; Μετράμε θετικά και αρνητικά
της πορείας σε πρωτάθλημα εθνών και προκριματικά
Γιούρο και καλό είναι να έχουμε γνώμονα το επίπεδο
και τις ρεαλιστικές μας δυνατότητες ως κυπριακό ποδόσφαιρο. Πριν όμως αποφασίσουμε, πριν ψάξουμε ίσως
για τον αντικαταστάτη του, καλό είναι να αξιολογήσουμε
και πολλά αλλά, σημαντικά, πέρα από τις κλήσεις διεθνών
επί θητείας Ραν Μπεν Σιμόν, το κοουτσάρισμα του και
την γενικότερη διαχείριση και αγωνιστική του φιλοσοφία.
Το 2016 και πολύ πριν την πρόσληψη του κυρίου
Σιμόν, καταρτίσθηκε ένα γενικότερο πλάνο για την
εθνική. Πλάνο οκταετίας, το οποίο προέβλεπε μια ενιαία
αγωνιστική φιλοσοφία, από τις πολύ μικρές ηλικιακά
εθνικές ομάδες, την αναδιοργάνωση των παιδικών και
εφηβικών πρωταθλημάτων, αθλητικά σχολεία και πολλά
άλλα, όλα αυτά με μακροπρόθεσμο στόχο τη διεκδίκηση
της πρόκρισης στα τελικά είτε του Γιούρο 2020, είτε της
επόμενης ίδιας διοργάνωσης το 2024, με δεδομένο τον
πολύ ψηλότερο βαθμό δυσκολίας σε προκριματικές
φάσεις παγκοσμίων κυπέλλων. Ήταν τότε, που η επιτυχία
των Ισλανδών δημιουργούσε και ελπίδες αλλά και πίεση
στους αρμόδιους…
Ο πρώτος στόχος, για το Γιούρο 2020, έχει προ πολλού
χαθεί. Αν όλα όσα σημαντικά προνοεί αυτό το πλάνο
οκταετίας έγιναν ή γίνονται με βάση τη χρονική περίοδο
που βρισκόμαστε, τότε ίσως θα πρέπει να ψάξουμε για
κάποιον καλύτερο από τον κύριο Σιμόν. Αν αρκετά ή τα
περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε να υλοποιηθούν, έμειναν
ξανά στα λόγια, στα χαρτιά και στους σχεδιασμούς, με
ή χωρίς τον Σιμόν λίγα μπορούν να αλλάξουν. Υπάρχει
και τρίτο ζήτημα, προς διερεύνηση και έχει να κάνει με
την αξιολόγηση της δουλειάς και των αποφάσεων, αυτών
που ετοίμασαν το πλάνο, που είχαν την ευθύνη για την
υλοποίηση του και φυσικά διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο και στις επιλογές προπονητών…
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Μειώνει προσωπικό και καταστήματα
Εκτός Τράπεζας Κύπρου 400 υπάλληλοι και κλείσιμο 13 υποκαταστημάτων έως το τέλος του χρόνου
Συνεχίζοντας το πλάνο της αναδιάρθρωσης και της ψηφιακής της
μεταμόρφωσης, η Τράπεζα Κύπρου
προχωρεί στη μείωση του προσωπικού και των καταστημάτων της.
Ηδη με το σχέδιο της εθελούσιας
εξόδου 400 υπάλληλοι θα αποχω-

ρήσουν λαμβάνοντας και τη σχετική αποζημίωση. Ο αριθμός αυτός
ενδέχεται να αυξηθεί αφού η τράπεζα θα κάνει και αύριο δεκτές αιτήσεις υπαλλήλων που επιθυμούν
να αποχωρήσουν στο πλαίσιο του
σχεδίου. Ταυτόχρονα, στόχος της

Τράπεζας είναι η μείωση κατά δεκατριών των υποκαταστημάτων
που διατηρεί στο νησί έως το τέλος
του χρόνου. Το πλάνο, όπως έχει
ορίσει η ίδια, επικεντρώνεται σε
τρεις στρατηγικούς άξονες. Πρώτον
στην ανάπτυξη ψηφιακών υπη-

ρεσιών και προϊόντων που βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη,
δεύτερον στην βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών και τρίτον στην
εισαγωγή νέων τρόπων εργασίας
για τη βελτίωση του εργασιακού
περιβάλλοντος. Βάσει υπολογισμών

Ο πλούτος μειώνεται από γενιά σε γενιά

της «Κ», το προσωπικό των τραπεζών είχε μειωθεί κατά 3.540 άτομα από τις αρχές του 2013 έως και
το 2018 μετά το κλείσιμο της ΣΚΤ.
Από αύριο Δευτέρα 21 Οκτωβρίου
2019, ο αριθμός αυτός θα πρέπει
να υπολογίζεται στις 4.000. Σελ. 3

Στη ζυγαριά
ξενοδόχων
η ανανέωση
της σύμβασης
Φοβούνται το υψηλό κόστος
Κρίσιμη για την εργατική ειρήνη
χαρακτηρίζεται η αυριανή ημέρα, κατά την οποία οι ξενοδόχοι
θα δώσουν την τελική απάντησή τους στην πρόταση του υπ.
Εργασίας για τη συλλογική σύμβαση. Αντίθεση στη συμφωνία
εκφράζουν κυρίως τα μικρά ξενοδοχεία. Οι πιθανότητες η σύμβαση να εξασφαλίσει το πράσινο
φως από τους ξενοδόχους είναι
μοιρασμένες. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΥ

Ερχονται τα λαχανικά
με γεύση κοτόπουλου
Εναλλακτικό προϊόν τροφίμου με πρώτη

ύλη τα λαχανικά, το οποίο θα θυμίζει σε
γεύση και αίσθηση το κοτόπουλο, θα παρουσιάσει η κυπριακή start-up εταιρεία Mighty Kitchen στο παγκόσμιο Web Summit.
Για τα προβλήματα και τους στόχους μιλά ο
ιδρυτής της εταιρείας Γιώργος Βου. Σελ. 6

Σε διαχειριστές
προβληματικά
δάνεια ύψους
15 δισ. ευρώ

ΕΛΛΑΔΑ

Ανοδικά θα κινηθούν και
το 2020 οι τιμές ακινήτων

Μείωση ΜΕΔ των τραπεζών

Ανοδικά αναμένεται να κινηθούν και κατά

το 2020 οι τιμές πώλησης κατοικιών στην
Αττική, καθώς η υφιστάμενη δυναμική είναι διατηρήσιμη. Η μέση άνοδος των αξιών
κατά το τρέχον έτος είναι 10%, ενώ σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, έχουν καταγραφεί αυξήσεις έως και 30%. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,47%

0,00%

Γερμανία

-0,41%

0,06%

Γαλλία

-0,11%

0,04%

Ιταλία

0,91%

-0,03%

Ισπανία

0,24%

0,02%

Ιρλανδία

0,03%

-0,04%

Ελλάδα

1,37%

-0,05%

Ην. Βασίλειο

0,71%

0,13%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Οι πολύ πλούσιοι μεταβιβάζουν σήμερα μεγάλο μέρος του πλούτου τους σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα και κληροδοτούν στα παιδιά τους μόνον

όσα χρειάζονται για να ζήσουν άνετα, να σπουδάσουν σε καλά πανεπιστήμια και να αναπτύξουν τη δική τους δημιουργικότητα. Ο Μπιλ Γκέιτς έχει
μεταβιβάσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στο φιλανθρωπικό του ίδρυμα και όχι στους απογόνους του, γιατί εκτιμά πως «δεν κάνει
κανείς χάρη στα παιδιά του όταν τους αφήνει τεράστιο πλούτο ο οποίος στρεβλώνει ό,τι επιχειρήσουν να κάνουν». Σύμφωνα με μελέτες, το 70%
της δεύτερης γενιάς πλουσίων και το 90% της τρίτης καταστρέφουν τον πλούτο που κληρονόμησαν. Σελ. 9

Προβληματικά δάνεια ύψους 15
δισ. ευρώ διαχειρίζονται σήμερα
οι servicers. Ωστόσο, πωλημένα
στους διαχειριστές δανείων είναι
ΜΕΔ αξίας μόνο 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα δάνεια 12 και
πλέον δισ. ευρώ έχουν παραχωρηθεί μόνο για διαχείριση. Από
ότι αποδεικνύεται οι τράπεζες
ακολουθούν το ευρωπαϊκό μοντέλο αντιμετώπισης των προβληματικών τους δανείων. Σελ. 7

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των HOLGER SCHMIEDING*

Τι προβληματίζει τους επενδυτές
Τις προηγούμενες οκτώ εβδομάδες
συνάντησα μεγάλο αριθμό θεσμικών επενδυτών στην Ευρώπη
και στις ΗΠΑ. Παρά τις πολύ διαφορετικές απόψεις που έχουν οι
πελάτες μας, προέκυψαν ορισμένα βασικά θέματα κατά τις συζητήσεις μας. Η διάθεση των περισσότερων πελατών μας φαίνεται πως ήταν αρκετά καλύτερη
απ’ όσο θα υπέθετε κανείς με βάση τα υπάρχοντα άσχημα δεδομένα για την οικονομία. Τα ρίσκα
που απειλούν την ανάπτυξη και
τις αγορές εξακολούθησαν να είναι βασικό θέμα των συζητήσεών
μας.
Ωστόσο, δεχτήκαμε πολύ λιγότερες ερωτήσεις περί ύφεσης
της αμερικανικής οικονομίας το

2020 απ’ ό,τι ένα χρόνο πριν. Η
παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, που ποικίλλουν, από τις εμπορικές εντάσεις με την Κίνα μέχρι το Brexit
και τις γεωπολιτικές απειλές. Η
εξέλιξη που θα αποτελέσει σημείο
καμπής και που θα θέσει τέλος
στην οικονομική επιβράδυνση
που προκαλείται από τη μεταποίηση και θα ενισχύσει τις αγορές μετοχών είναι η αποκλιμάκωση της έντασης στο παγκόσμιο
εμπόριο. Δεν θα αρκέσουν από
μόνα τους ούτε περαιτέρω μέτρα
ενίσχυσης της κινεζικής οικονομίας, ούτε η περιορισμένη δημοσιονομική επέκταση στη Γερμανία/Ευρωζώνη, ούτε νέα μέτρα
ενίσχυσης της οικονομίας από

τις κεντρικές τράπεζες. Οι περισσότεροι πελάτες μας φαίνεται
πως συμφωνούν ότι περαιτέρω
κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου αποτελεί τη σημαντικότερη,
μεμονωμένη, απειλή για την παγκόσμια οικονομία το 2020, αλλά
και πως ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα επιδιώξει την αποκλιμάκωση το 2020 ενόψει των
προεδρικών εκλογών. Λίγοι πελάτες μας φαίνονται έτοιμοι να
αυξήσουν τις θέσεις τους σε ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία
και μόνο η μειοψηφία βλέπει σοβαρές προοπτικές για τις ευρωπαϊκές αγορές σε αυτό το στάδιο.
Οι περισσότεροι θεωρούν επίσης πως, παρά την επιβράδυνση

της κινεζικής οικονομίας, η Κίνα
δεν πρόκειται να επιβαρύνει σημαντικά την παγκόσμια ανάπτυξη
το 2020. Αντιθέτως, τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας που έχει
λάβει θα αρκέσουν ώστε να αποτρέψουν μια πραγματική κινεζική
κρίση. Λίγοι πελάτες μας φαίνεται
να ανησυχούν σήμερα για την
Ιταλία. Αν και η χώρα δεν έχει
επιλύσει τα βαθιά, χρόνια προβλήματά της, είναι πιθανό να συνεχίσει να προχωράει διαθέτοντας μια αξιοσέβαστη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση. Αντιθέτως,
κεντρικό θέμα συζήτησης σχετικά
με την Ευρωζώνη ήταν οι πιθανότητες να ακολουθήσει η Γερμανία επεκτατική δημοσιονομική
πολιτική. Αποψή μου εξακολουθεί

να είναι πως η Γερμανία θα συνεχίσει να εφαρμόζει με αργό
ρυθμό μέτρα για την ενίσχυση
της οικονομίας, ενδεχομένως αυξάνοντάς τα λίγο μόλις επιβεβαιωθεί πως η οικονομία βρίσκεται
σε ήπια ύφεση. Ωστόσο η Γερμανία δεν πρόκειται να προχωρήσει σε σοβαρή δημοσιονομική
επέκταση, που να αποτελέσει
σημείο καμπής για την Ευρωζώνη. Τέλος, σημαντικό θέμα συζήτησης ήταν το κατά πόσο θα
γίνει ή όχι πρωθυπουργός της
Βρετανίας ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν.

* Ο κ. Holger Schmiedingείναι
επικεφαλής οικονομολόγος της
Berenberg Bank.
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Αποθήκευση ενέργειας
με αναστρέψιμα
υδροηλεκτρικά
Εκτενής λόγος γίνεται το τελευταίο
διάστημα για τη διασύνδεση των
ελληνικών νησιών. Απώτερος στόχος
όλων των εμπλεκόμενων φορέων
(υπουργείο, διαχειριστές συστημάτων) είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας και της ευστάθειας των νησιωτικών συστημάτων και η μείωση
του κόστους παραγωγής. Ωστόσο η
εμπειρία από διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα στην Ευρώπη
μάς έχει δείξει ότι η διασύνδεσή
τους από μόνη της δεν μπορεί να
εγγυηθεί την ασφάλεια ενεργειακής
τροφοδοσίας. Οι καταγεγραμμένες
αστοχίες των υποβρύχιων καλωδίων

Η εγκατάσταση αιολικών ή

φωτοβολταϊκών πάρκων δεν
αποτελεί λύση του προβλήματος.
διασύνδεσης στην Ελλάδα (Κάσος
- Κάρπαθος, Τήλος - Κως) και στο
εξωτερικό (Culatra - Πορτογαλία,
Aran Islands - Ιρλανδία) οδήγησαν
σε πολυήμερες διακοπές παροχής
ηλεκτρικής ισχύος.
Συνεπώς, η διατήρηση παραγωγής ισχύος στα νησιωτικά συστήματα είναι αναγκαία όταν αυτά διασυνδεθούν. Ωστόσο, η διατήρηση
των υφιστάμενων θερμοηλεκτρικών
σταθμών συνεπάγεται παράταση
της εξάρτησης των νησιωτικών συστημάτων από ακριβές, εισαγόμενες
πηγές ενέργειας. Επιπλέον, δεν επιτυγχάνεται μείωση του κόστους παραγωγής, τουλάχιστον στον βαθμό
που είναι επιθυμητό, καθώς δεν αποφεύγεται το υφιστάμενο σταθερό
κόστος παραγωγής (συντήρηση μονάδων, αποσβέσεις εξοπλισμού
κ.λπ.). Επίσης, η εγκατάσταση αιολικών ή φωτοβολταϊκών πάρκων
δεν αποτελεί από μόνη της λύση
του προβλήματος, ακριβώς λόγω της
τυχαιότητας της διαθεσιμότητας
της πρωτογενούς πηγής ενέργειας.
Η μόνη τεχνικά ελκυστική λύση
είναι η εγκατάσταση σε στρατηγικά
σημεία του διασυνδεδεμένου νησιωτικού δικτύου κεντρικών μονά-

δων αποθήκευσης ενέργειας και,
παράλληλα, έξυπνων συστημάτων
διαχείρισης της ζήτησης ισχύος. Η
πλέον δόκιμη τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με
μεγάλη αποθηκευτική χωρητικότητα
(της τάξης των GWh) είναι τα αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά. Στη νησιωτική Ελλάδα, λόγω του έντονου
γεωγραφικού ανάγλυφου, σε κάθε
νησί υπάρχει τουλάχιστον μία θέση
για εγκατάσταση αναστρέψιμου
υδροηλεκτρικού. Σε περιπτώσεις
μη διαθεσιμότητας γλυκού νερού,
είναι δυνατή η λειτουργία τους με
θαλασσινό νερό. Ηδη από τον Ιούνιο
του 2019, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες λειτουργεί το πρώτο αναστρέψιμο
υδροηλεκτρικό σε νησιωτικό έδαφος, στην Ικαρία. Το έργο αποτελεί
πρότυπο κατασκευής και λειτουργίας. Παρόμοιες προτάσεις έχουν
υποβληθεί από ιδιωτικούς φορείς
για την Κρήτη, με αξιοποίηση του
υφιστάμενου φράγματος Ποταμών
Αμαρίου, τη Σίφνο, από τον τοπικό
Ενεργειακό Συνεταιρισμό, και την
Κάσο.
Παράλληλα, η εισαγωγή στα νησιωτικά συστήματα τεχνικών έξυπνης διαχείρισης ισχύος, μέσω διεσπαρμένης παραγωγής και αποθήκευσης, μέτρων εξοικονόμησης και
διαχείρισης ζήτησης από τη μεριά
του καταναλωτή, δύναται να ανακουφίσει το σύστημα παραγωγής,
κυρίως μέσω της μείωσης της αιχμής
ισχύος οδηγώντας σε μείωση κόστους παραγωγής, βελτίωση ασφάλειας συστήματος κ.λπ. Σχετικό έργο
έχει ήδη υλοποιηθεί στην Τήλο, στο
πλαίσιο ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού
προγράμματος, ενώ σχετικές προτάσεις έχουν ανακοινωθεί από τον
ΔΕΔΔΗΕ για Κύθνο, Αστυπάλαια,
Σύμη και Καστελλόριζο.
Καταληκτικά, η προσέγγιση του
στόχου της αναβάθμισης της ασφάλειας ενεργειακής τροφοδοσίας στα
ελληνικά νησιά και της μείωσης του
κόστους παραγωγής μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνδυασμό των
ανωτέρω έργων (διασυνδέσεις, κεντρικοί σταθμοί αποθήκευσης, έξυπνα
δίκτυα), μεγιστοποιώντας παράλληλα
τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε αποκεντρωμένο και εθνικό επίπεδο.

* Ο κ. Δημήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης είναι
δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου.

Ελπίζω οι δύο φίλτατοι της φωτογραφίας να βρήκαν και λίγο χρόνο να ασχοληθούν με το κυκλοφοριακό της Λευκωσίας.

Αυτοί που μένουν

Πολλά ανοιχτά μέτωπα

Ικανοποιημένα τα ανώτερα στρώματα της Τρά-

Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα για την ΕΤΥΚ. Από

πεζας Κύπρου από τα αποτελέσματα του σχεδίου εθελούσιας εξόδου, αφού ξεφορτώθηκαν
10% του προσωπικού και έπιασαν τους στόχους
του σχεδίου. Το θέμα είναι τώρα με αυτούς που
μένουν πίσω, που βλέπουν ότι τα περιθώρια
μάλλον στενεύουν και οι όροι εργασίας μάλλον
δυσκολεύουν. Οι απαιτήσεις από τον καθένα ξεχωριστά αυξάνονται όπως και οι στόχοι που θα
πρέπει πλέον να καλύπτουν, για να μένουν ικανοποιημένα τα ανώτερα στρώματα της Τράπεζας. Με αυτά τα δεδομένα, ο αριθμός αυτών
που θα ήθελαν να πατήσουν το κουμπί, ίσως να
είναι περισσότερος από αυτούς που τελικά το
πάτησαν. Ίσως να το πράξουν στην επόμενη ευκαιρία που θα υπάρξει.

τη μία το ανοιχτό ζήτημα με την Τρ. Κύπρου
και την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης
που έπεται, από την άλλη μέτωπο με την Ελληνική για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Την Παρασκευή έβγαλε και εγκύκλιο πως θα διαφυλάξει και τα δικαιώματα των υπαλλήλων που θα

••••
Στους διαδρόμους
του Digital Agenda
Θεάθηκαν, οι δύο επικεφαλής των βασικότε-

ρων παικτών στον τομέα της τηλεπικοινωνίας,
να τα λένε στους διαδρόμους του δημοτικού θεάτρου Λευκωσίας, στο πλαίσιο του συνεδρίου
Digital Agenda . Αυτό μας έβαλε σε σκέψεις.
Μήπως ετοιμάζουν κάτι; Μήπως θα δούμε να
αλλάζουν οι ισορροπίες δυνάμεων στην αγορά
εν όψει και της έλευσης του 5G; Πάντως τόσο η
Cyta όσο και η epic επιμένουν να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για το πότε το νέο δίκτυο θα
είναι διαθέσιμο στους καταναλωτές. Εντός του
2020 λένε. Ίσως μέχρι το καλοκαίρι να υπάρξουν εξελίξεις.

••••

μεταφερθούν από την AlphaBank στην εταιρεία που θα συστήσει η doValue και που θα
διαχειριστούν το προβληματικό χαρτοφυλάκιο
της πρώτης. Γενικότερα, είναι η χρονιά της
ΕΤΥΚ το 2019.

••••
Οι σύγχρονοι Ρομπέν
των Δασών
Είναι μεγάλη απογοήτευση να βλέπεις πρόσω-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Πιστοληπτική Ικανότητα
Με τον όρο πιστοληπτική

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

πα τα οποία βοήθησαν άστεγους να συνδέονται
με υποθέσεις εξαπάτησης του κράτους και να
οδηγούνται στα αστυνομικά κρατητήρια, αν και
συνεχίζουν να είναι σε μεγάλο βαθμό λαοφιλείς, ίσως επειδή όντως κατάφεραν να βοηθήσουν σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπους που το
είχαν ανάγκη. Το τι έγινε τελικά, θα το κρίνει η
αστυνομία και το δικαστήριο. Θυμηθήκαμε
όμως συνειρμικά και χωρίς διάθεση να ηρωοποιήσουμε κανένα, τον Ρομπέν των Δασών.
Αγαπήθηκε από τον λαό γιατί ήταν υπερασπιστής του, και έδινε χρήματα στους φτωχούς τα
οποία έκλεβε πρώτα από τους πλουσίους. Ωραίος σαν θρύλος, αλλά για πρότυπο, δεν είναι δα
και ό,τι καλύτερο.

••••
Γίνονται βηματάκια
Την απόφαση της CONDOR να αυξήσει κατά

100.000 περίπου επιβατικές θέσεις το πρόγραμμα της για την Κύπρο για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο, που θα επεκτείνεται μέχρι
και τα τέλη Νοεμβρίου, χαιρέτισε μέχρι και ο
ΠΑΣΥΞΕ. Να δούμε όμως πότε θα μειωθούν οι
τιμές για πτήσεις σε συγκεκριμένες διαδρομές.
Αυτό είναι το σημαντικό.

Πίστα σκι σε εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων
Οι προδιαγραφές των εκπομπών ρύπων της μονάδας είναι αυστηρότερες από ό,τι ορίζει ο νόμος
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

JUSTIN & EHRHORN HUMMERSTON

Ενα εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων στην καρδιά της πόλης, που
είναι ταυτόχρονα ένα τεχνητό βουνό
με πλούσια βλάστηση, πεδίο αναρρίχησης και πίστα για σκι. Μια εγκατάσταση που παρέχει θέρμανση
σε 150.000 νοικοκυριά με σχεδόν
μηδενικές εκπομπές ρύπων, που
ταυτόχρονα λειτουργεί ως χώρος
αναψυχής, τοπόσημο και τουριστικός
προορισμός. Ακούγεται... διαστημικό,
αλλά την προηγούμενη Παρασκευή
εγκαινιάστηκε στην Κοπεγχάγη,
την πρωτεύουσα της Δανίας, όπου







Στην Κοπεγχάγη εγκαινιάστηκε ένας πρωτοποριακός «πράσινος»
χώρος.
τέτοια εγχειρήματα είναι δυνατά.
Το «Copenhill» είναι ένα ακόμα από
τα έργα εκείνα με τα οποία η «μικρή»
Δανία καθιερώνεται ως «μεγάλη»
δύναμη στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες αλλά και την αρχιτεκτονική. Ο διευθυντής του, Πάτρικ Γκούσταβσον θα βρεθεί την Πέμπτη στην
Αθήνα, ως ένας από τους κεντρικούς
ομιλητές του ετήσιου συνεδρίου του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών

Το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων Amager Bakke της ARC εγκαινιάστηκε 2,5 έτη νωρίτερα, την άνοιξη του

2017. Στις εγκαταστάσεις του γίνεται διαλογή στα σύμμεικτα απορρίμματα και ταυτόχρονα καίγονται για την
παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας τα υπόλοιπα. Η διοίκηση της μονάδας υπολογίζει ότι διαχειρίζεται τα
απορρίμματα περίπου 550.000 κατοίκων και 45.000 επιχειρήσεων, παράγοντας ρεύμα και θέρμανση για 150.000
νοικοκυριά (υπολογίζεται ότι οδηγούνται σε καύση 400.000 τόνοι αστικών απορριμμάτων ετησίως).
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με θέμα «Redefining Realities: #someREACTdifferent». «Είναι ένας υπέροχος χώρος», λέει στην «Κ». «Φανταστείτε
ένα κτίριο που φθάνει τα 85 μέτρα
σε ύψος, μια τελευταίας τεχνολογίας
βιομηχανική εγκατάσταση η οποία
έχει μετατραπεί σε ένα “αστικό βουνό”. Από την κορυφή του ξεκινά μια
πίστα τεχνητού σκι, μήκους 450 μέτρων, με κλίση από 45% στο υψη-

λότερο σημείο της έως 14% στο χαμηλότερο. Τέσσερις αναβατήρες σκι
(σ.σ. στην ουσία κυλιόμενοι διάδρομοι) οδηγούν από το χαμηλότερο
επίπεδο στην κορυφή, όπου βρίσκεται ένα εστιατόριο με υπέροχη θέα,
που προσφέρει υγιεινά δανέζικα
πιάτα. Στη βάση βρίσκεται ένα “afterski cafe&bar”, ένας χώρος ενοικίασης
εξοπλισμού σκι και ένα επώνυμο
κατάστημα. Για όσους επιθυμούν

να μάθουν σκι εδώ, συνεργαζόμαστε
αποκλειστικά με συγκεκριμένη, πολύ
γνωστή στη Δανία σχολή».
Συνολικά το Copenhill καταλαμβάνει έκταση 17.000 τετραγωνικών
μέτρων. «10.000 τ.μ. είναι η πίστα
του σκι. Παράλληλα, με την πίστα
του τεχνητού σκι –η οποία είναι κατασκευασμένη από ένα ειδικό υλικό
στην Ιταλία και ανακυκλώνεται όταν
φθαρεί– βρίσκεται ένα μονοπάτι για

περπάτημα και τρέξιμο, μήκους 490
μέτρων. Επίσης, στην ίδια εγκατάσταση έχει δημιουργηθεί και ένας
τοίχος αναρρίχησης, ύψους 85 μέτρων». Η επίσκεψη στον χώρο και
η χρήση του είναι δωρεάν. «Οι πολίτες πληρώνουν μόνο για τη χρήση
των αναβατήρων ή για να ανεβούν
στον τοίχο αναρρίχησης. Η κορυφή
είναι επισκέψιμη και μέσω γυάλινου
ανελκυστήρα, από τον οποίο κάποιος
βλέπει το εσωτερικό του εργοστασίου
καύσης».Πώς συνδυάζεται όμως
ένας χώρος αναψυχής με μια «βαριά»
βιομηχανική δραστηριότητα, όπως
ένα εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων;

Τριπλός καθαρισμός
«Η μονάδα διαθέτει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα της
και πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές από αυτές που ορίζει ο νόμος.
Οι εκπομπές καθαρίζονται πρώτα
ηλεκτροστατικά, μετά με φίλτρα και
στη συνέχεια ο καπνός “πλένεται”
με νερό, το οποίο επαναχρησιμοποιείται. Ισως είναι πιο επικίνδυνο
για την υγεία σου να περπατάς στο
κέντρο της Κοπεγχάγης παρά να
βρίσκεσαι για σκι στο Copenhill.
Επιπλέον, οι εκπομπές ελέγχονται
αυστηρά, πρώτα από το ίδιο το εργοστάσιο και στη συνέχεια από ανεξάρτητο φορέα. Για να καταλάβετε,
γίνεται μια μέτρηση ανά δευτερόλεπτο. Είναι υψηλότερη προτεραι-

ότητα για τους δήμους να είναι η
μονάδα ασφαλής, παρά να παράγει
ενέργεια». Ο κ. Γκούσταβσον εκτιμά
ότι η «διπλή» χρήση τέτοιων αστικών
υποδομών είναι το μέλλον. «Σήμερα
υπάρχει μεγάλη πίεση για περισσότερες πράσινες υποδομές, επομένως
πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις ταράτσες και τις προσόψεις των κτιρίων στην κατεύθυνση
αυτή. Με το Copenhill, η μονάδα
μετετράπη σε ένα σημείο αναφοράς
στην πόλη, ένα σύγχρονο τοπόσημο
που συμβολίζει και την προσπάθεια
της Κοπεγχάγης να είναι η πρώτη
κλιματικά ουδέτερη πρωτεύουσα
στον κόσμο».
Η διαμόρφωση του Copenhill έγινε με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,
στον οποίο επικράτησε το διάσημο
(δανέζικο) αρχιτεκτονικό γραφείο
BIG. Η διοίκηση των δύο (εργοστασίου και χώρου αναψυχής) γίνεται
μέσα από δύο διαφορετικά και ανεξάρτητα σχήματα. «Η μονάδα καύσης
(σ.σ. Amager Resource Center-ARC)
κατασκευάστηκε από πέντε δήμους
της Κοπεγχάγης. Ωστόσο, από τη
νομοθεσία μας δεν επιτρέπεται να
είναι εκείνοι που θα εκμεταλλευθούν
τον χώρο αναψυχής. Ετσι δημιουργήθηκε ένα ίδρυμα, ανεξάρτητο και
πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο
χρηματοδοτήθηκε από τέσσερα ιδιωτικά καταπιστεύματα και έλαβε δάνειο από τους δήμους. Οι δήμοι όμως
δεν έχουν “λόγο” σε αυτό».

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Μείον 400 υπάλληλοι
και 13 καταστήματα
στην Τράπεζα Κύπρου
Πρώτη στη λίστα η μείωση κόστους για τις τράπεζες – Τα
σημεία εξυπηρέτησης θα καταργηθούν μέχρι το τέλος του 2019
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Εκπονήθηκε το σχέδιο της εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας Κύπρου
για το 2019. Το αποτέλεσμα αυτού;
Να πατήσουν το κουμπί της εξόδου
πέραν των 400 τραπεζοϋπαλλήλων
και να λάβουν την αποζημίωση
όπως ορίζει το Σχέδιο, έως και 200
χιλιάδων ευρώ. Απότοκο όμως του
Σχεδίου, αλλά και του γενικότερου
Σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας και της ψηφιακής της μεταμόρφωσης, είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να σταματήσουν τη λειτουργία τους και 13 καταστήματα. Αυτή
και άλλες αποφάσεις αναμένεται
να υποβληθούν από βδομάδας ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου
της τράπεζας. Δηλαδή τα επόμενα
βήματα της τράπεζας, όπως άλλωστε είθισται μετά την αποχώρηση
του 10% του προσωπικού από οποιονδήποτε όμιλο. Μετά την εκπόνηση του Σχεδίου, είναι ξεκάθαρο
πως η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει
ακάθεκτα το πλάνο της ψηφιακής
της μεταμόρφωσης. Το πλάνο, όπως
έχει ορίσει η ίδια, επικεντρώνεται
σε τρεις στρατηγικούς άξονες. Πρώτον στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων που βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη, δεύτερον στην βελτίωση εσωτερικών
διαδικασιών και τρίτον στην εισαγωγή νέων τρόπων εργασίας για

τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Μέχρι το τέλος του
2019 δηλαδή, η Τράπεζα αναμένεται να μειώσει τα υποκαταστήματα
που λειτουργεί στο νησί σε υψηλό
διψήφιο νούμερο, από χαμηλό τριψήφιο που έχει τη δεδομένη στιγμή.
Πρόσθετα, ο αριθμός των υπαλλή






Βάσει υπολογισμών της
«Κ», το προσωπικό των
τραπεζών έχει μειωθεί
κατά 4.000 άτομα από
τις αρχές του 2013.
λωνι από 4.155 που ήταν τον Ιούνιο
του 2019, αναμένεται να πέσει
γύρω στους 3.500. Οι 400 και πλέον
υπάλληλοι που «πάτησαν το κουμπί» αναμένεται να αυξηθούν λίγο
ακόμα και να φτάσουν τους 500,
αφού από τη Δευτέρα η Τράπεζα
θα κάνει δεκτό το αίτημα και όσων
υπαλλήλων θελήσουν να φύγουν
και με αποζημίωση όπως όριζε το
Σχέδιο. Το κόστος προσωπικού
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
Τράπεζας ανήλθε σε 112 εκατ. για
το πρώτο εξάμηνο του 2019, αυξημένο κατά 9% σε ετήσια βάση
(σε σύγκριση με €102 εκατ. για το
α’ εξάμηνο 2018) κυρίως λόγω της

αύξησης της συνεισφοράς του εργοδότη προς το ταμείο κοινωνικών
ασφαλίσεων από την αρχή του
έτους, καθώς και της έναρξης καταβολής εισφορών από τον εργοδότη στο Γενικό Σύστημα Υγείας
από τον Μάρτη 2019. Το κόστος
προσωπικού για το β’ τρίμηνο 2019
ανήλθε σε 56 εκατ. ευρώ, στα ίδια
επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο. Βραχυπρόθεσμα τα έξοδα
της Τράπεζας –λόγω του Σχεδίουθα ανέβουν κατά 70 – 80 εκατ. ευρώ
που θα προσμετρηθούν στα επόμενα αποτελέσματα της τράπεζας.
Όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα εξαμήνου της τράπεζας, τα
συνολικά έξοδα για το πρώτο εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 208 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων το 54% αφορούν κόστος προσωπικού.

Προετοίμαζε έδαφος
Η Τράπεζα Κύπρου έχει αρχίσει
την προσπάθεια του ψηφιακού της
προσανατολισμού από το 2017 οπότε και συνήψε συμφωνία με την
IBM. Όπως αναφέρει η ίδια η Τράπεζα, βρίσκεται στην διαδικασία
αναβάθμισης των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας, της παροχής
ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τη
χρήση ψηφιακών υπογραφών, της
αυτοματοποίησης των εσωτερικών
διαδικασιών από την αρχή ως το
τέλος και της εισαγωγής εργαλείων

Είναι ξεκάθαρο πλέον πως η τράπεζα θα συνεχίζει ακάθεκτα το πλάνο της ψηφιακής της μεταμόρφωσης.
συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Έτσι, όπως διαρρέει, η Τράπεζα
έχει ήδη προγραμματίσει τα τμήματα τα οποία θα καταργήσει, αφού
βάσει του νέου της πλάνου δεν θα
έχουν λόγο ύπαρξης, όπως και οι
υπάλληλοι που εργάζονται εκεί. Γι’
αυτό εξάλλου και από Δευτέρα –
όπως προαναφέρθηκε- θα γίνουν
δεκτές αιτήσεις για έξοδο και από
άλλους υπαλλήλους.

Ψηφιακά προϊόντα
Σύμφωνα με τα δεδομένα που
έχει ενωπιόν της η Τράπεζα και
που κατά καιρούς έχει δημοσιεύσει,
η υιοθέτηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών αυξάνεται
και αποκτά δυναμική. Βάσει των
στοιχείων που έχει δημοσιοποιήσει,
το 75% των συναλλαγών που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές εντός και
εκτός Τρ. Κύπρου, εκτελούνται μέσω ψηφιακών καναλιών. Όσον

αφορά τη χρήση της τραπεζικής
εφαρμογής για κινητά, στα αποτελέσματά της αναφέρει πως ο αριθμός των ενεργών χρηστών αυξήθηκε κατά 54% από τον Ιούνιο
2017, ενώ ο μέσος μηνιαίος αριθμός
συνδέσεων ανά πελάτη αυξήθηκε
επίσης κατά 44% κατά την ίδια περίοδο. «Επίσης, η Τράπεζα έχει
προχωρήσει στη μέτρηση ενός δείκτη, του Ρυθμού Ψηφιακής Υιοθέτησης, ο οποίος είναι ένας σύνθετος
δείκτης που καταδεικνύει την ψηφιακή εμπλοκή των πελατών με
την Τράπεζα και την ψηφιακή οικονομία. Ενός δείκτη που ήδη σήμερα είναι 66% και που κινείται
συνεχώς ανοδικά (με το αντίστοιχο
ποσοστό δύο χρόνια πριν να ανέρχεται στο 59%)», σημειώνεται.

Μειωμένοι κατά 4.000
Βάσει υπολογισμών της «Κ», το
προσωπικό των τραπεζών είχε μειωθεί κατά 3.540 άτομα από τις
αρχές του 2013 έως και το 2018

μετά το κλείσιμο της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας. Από αύριο
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, ο
αριθμός αυτός θα πρέπει να υπολογίζεται στους 4.000, αφού η Τρ.
Κύπρου ναι μεν έπιασε το στόχο
των 400 προσώπων για έξοδο από
την Τράπεζα, αλλά σύμφωνα με τα
λεγόμενα υψηλόβαθμων στελεχών
της αναμένεται να αυξηθούν λίγο
ακόμα.
Από την αρχή του 2013 έχουν
τρέξει 10 σχέδια εθελούσιας εξόδου.
Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και AlphaBank Κύπρου, οι
τράπεζες που προχώρησαν. Ωστόσο, αρκετά είναι και τα άτομα που
μετατέθηκαν από τις τράπεζες στις
ειδικές εταιρείες εξυπηρέτησης,
ως απότοκο της μείωσης των ΜΕΔ
και των συμφωνιών, τα οποία όμως
αν και δεν λογίζονται στο προσωπικό της εκάστοτε τράπεζας, λογίζονται ως τραπεζοϋπάλληλοι και
προστατεύονται από την ΕΤΥΚ.
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ɣˊ˃ʸˉˑˉʾˉʸʸ˃ʳˉˊ˄ʾˇˁʸˉ˅ˀˁˀ˓˃

ʞˀˋˊ˂ʸˈˈˑɤʼ˃ʾʬˀɤʵ

€95.000

€345.000

ʛˁʶ˃ʾˉ˅40

ʛˁʶ˃ʾˉ˅43

̀͐͘С͕͓͈͍͊͒Ĭ͆͐͊͏͖У̮͆͐Ф͏̵͔͔͆͋͒͘Ф͂͑

̽͐Ф͍͂͆͏Ĭ͏͈͊ƄТ͍͂͏͓͊͋͊͒͊͋С͓͆ƄС͖͓͈͍̭͊͂͒͏͐Ш͈͍͈͋͌
̵С͍͐͂͋͂͑

ʯˎˆʳˋˀˁʸ˃˅˃ˀˁ˅˒ˈˌʵɤʸˉ˅ˇʼ˃ˉˑˇˉʾˇʩ˅˂ʼ˅ʻ˅ɤˀˁʵˇʟ˓˃ʾˇʣʸ®
ʬ˅ˌˎˆʳˋˀʴˌʼˀʼɤʹʸʻˑ˃ ˉɤ
ɣˊ˃ʸˉˑˉʾˉʼˇʺˀʸ˅ˀˁˀˈˉˀˁʵʸ˃ʳˉˊ˄ʾɤʼˉʾ˃ˆ˅ːˑʿʼˈʾˑˉˀˑ˂ʼˇ˅ˀ
ʸʸˆʸʶˉʾˉʼˇʳʻʼˀʼˇʿʸʼˁʻ˅ʿ˅˒˃
ʞʺˁʼˁˆˀɤʴ˃˅ˁʸˀʛʻʼˀ˅ʻ˅ˉʾɤʴ˃˅ˁˉʾɤʸˉ˅ɤʼˈˀˉˀˁˑʺˆʸˋʼʶ˅ʛˆˀʿɤˑˇʞʺʺˆʸˋʵˇ 3PJ!5V,

ʞˀˋˊ˂ʸˈˈˑɤʼ˃ʾʬˀɤʵ

ʞˀˋˊ˂ʸˈˈˑɤʼ˃ʾʬˀɤʵ

€140.000

ʬˆʶʸˉʼɤʳˌˀʸˈˊ˃ʾʿˀˈɤʴ˃˅ˊˈˌʵɤʸˉ˅ˇʼ˃ˉˑˇˉʾˇ˅ˀˁˀˈˉˀˁʵˇʟ˓˃ʾˇʠ
ʬ˅ʼ˃˅˅ˀʾɤʴ˃˅ʸˁʶ˃ʾˉ˅ʴˌʼˀʼɤʹʸʻˑ˃ˉɤ
ʞˀˋˊ˂ʸˈˈˑɤʼ˃ʾʬˀɤʵ

€190.000
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Πιέσεις για χαλαρώσεις στα «χρυσά διαβατήρια»
Παρασκηνιακές διεργασίες για αλλαγές του πλαισίου παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας για επενδυτικούς σκοπούς
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Αποφασισμένη
η κυβέρνηση

Η δημοσιοποίηση από πλευράς των
Reuters, παραχώρησης κυπριακών
διαβατηρίων σε συγγενείς και συνεργάτες του δικτάτορα πρωθυπουργού της Καμπότζης, ήρθε να
επιβαρύνει τη διεθνή εικόνα της
Κύπρου, με τα κατά καιρούς δυσμενή σχόλια στο διεθνή τύπο και
όχι μόνο, για το επενδυτικό πρόγραμμα της ΚΔ. Τα ζητήματα που
εγείρονται αλλά και τα ερωτηματικά
που διατυπώνονται, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μέλη
του καθεστώτος της Καμπότζης,
απέκτησαν κυπριακά – ευρωπαϊκά

Η κυβερνητική πλευρά έχον-








Οι πιέσεις που φαίνεται
να εξασκούνται στο
παρασκήνιο προέρχονται από πρόσωπα ή
επαγγελματικές ομάδες
που δραστηριοποιούνται στο Επενδυτικό
Πρόγραμμα με τα διαβατήρια προκειμένου να
έχουν ενεργότερη
εμπλοκή στην επιλογή
των επενδυτών.
ταξιδιωτικά έγγραφα, αγγίζουν το
βασικό πυρήνα του Κυπριακού
Επενδυτικού Προγράμματος που
τρέχει από το 2013. Ένα πρόγραμμα
που έχει δεχθεί πέντε «λίφτινγκ»,
προκειμένου να κλείσουν τα όποια
κενά που το θέτουν εκτός του αντικειμενικού σκοπού που είναι η
τόνωση του επενδυτικού τομέα. Η
τελευταία κίνηση της κυβέρνησης,
το Φεβρουάριο του 2019 να ενισχύσει το πλαίσιο των κριτηρίων
παραχώρησης επενδυτικών διαβατηρίων, έκλεισε κενά που υπήρχαν. Όμως την ίδια ώρα προκάλεσε
μουρμουρητά ανάμεσα σε κάποιες
εκ των εμπλεκομένων με το πρόγραμμα πλευρές που δεν φαίνεται
να συμμερίζονται την ανησυχία
της κυβέρνησης, από τον συνεχιζόμενο διεθνή θόρυβο. Ωστόσο οι
όποιες διαφωνίες εκφράσθηκαν
για τα νέα κριτήρια που εφαρμόζονται, φαίνεται να αποτελούν την
κορυφή του παγόβουνου μιας και
στο παρασκήνιο καταβάλλονται
έντονες προσπάθειες για χαλάρωση
ή και έλεγχο των εγκρίσεων από
πρόσωπα ή ομάδες που κινούνται
επαγγελματικά στο Επενδυτικό
Πρόγραμμα.

Στόχος τα ΠΕΠ

Η περίπτωση με τα διαβατήρια σε μέλη του καθεστώτος της Καμπότζης έβγαλε στην επιφάνεια το ευρύτερο επενδυτι-

κό πλαίσιο, αλλά και τις αντιδράσεις που φαίνεται να υπάρχουν για ένα μέρος των ασφαλιστικών δικλείδων που έθεσε
το ΥΠΕΣ προκειμένου να μην υπάρχουν φαινόμενα κατάχρησης του Σχεδίου.
πτυξης της Πάφου οι οποίοι εντοπίζουν αρνητικές επιπτώσεις στην
προσέλκυση ξένων επενδυτών.
Μάλιστα γίνεται λόγος για εξονυχιστικούς ελέγχους τους τελευταίους μήνες, που σε κάποιες περιπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την
απόρριψη επενδυτών με το αιτιολογικό των Πολιτικά Εκτεθειμένων
Προσώπων. Αλλά και επίσημα η
θέση που εκφράζει ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών δεν διαφοροποιείται τραγικά. Ο Γιάννης
Μισιρλής, αναπληρωτής πρόεδρος
του Συνδέσμου, αν και εξέφρασε
τη στήριξη του στις αλλαγές του
ΥΠΕΣ για σωστές επενδύσεις, εξέφρασε την αντίθεση του Συνδέσμου
για τα κριτήρια που τέθηκαν για
τα ΠΕΠ. Η θέση των επιχειρηματιών όπως μας τη μετέφερε είναι
«πως πρέπει να υπάρχουν βαθμίδες
κινδύνου για τα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα που είναι αιτούντες
του Επενδυτικού Προγράμματος.
Υπάρχει λανθασμένη αντίδραση
από πλευράς κυβέρνησης», κατέληξε.

O CIPA
Μια άλλη παράμετρος των παρασκηνιακών διεργασιών με τη

Η περίπτωση των κυπριακών
διαβατηρίων, στο καθεστώς της
Καμπότζης είναι ίσως η πλέον χαρακτηριστική για τις παρασκηνιακές πιέσεις που ασκούνται προς
την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου να διαφοροποιήσει τις
ασφαλιστικές δικλείδες που τέθηκαν πρόσφατα. Κυρίως από την
πλευρά των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, εκφράζονται έντονες
αντιδράσεις για τη συμπερίληψη
των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων στη λίστα των κριτηρίων,
κίνηση που ουσιαστικά αυξάνει
το βαθμό δυσκολίας απόκτησης
κυπριακού διαβατηρίου, μέσω του
Προγράμματος. Επί του προκειμένου χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις στην «Κ», επιχειρηματιών ανά-

μορφή πιέσεων για αλλαγές, στο
πλαίσιο παραχώρησης «χρυσών
διαβατηρίων», φαίνεται που αγγίζει
τον CIPA (Κυπριακός Οργανισμός
Προώθησης Επενδύσεων). Παρά
την παρουσία και εμπλοκή που
έχει ο Οργανισμός στο Επενδυτικό
Πρόγραμμα, το τελευταίο διάστημα
ασκούνται έντονες πολιτικές πιέσεις προκειμένου να αποκτήσει
καθοριστικό ρόλο στο κομμάτι έγκρισης των αιτήσεων παραχώρησης
κυπριακών διαβατηρίων. Στο πάζλ
του σκηνικού που φαίνεται να έχει
στηθεί δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, προσπάθεια που καταβλήθηκε παλαιότερα, από συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα να
αναλάβει μέσω τρίτων, τον έλεγχο
των αιτούντων του Επενδυτικού
Προγράμματος. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες που έχουμε στην διάθεσή μας, προτάθηκε μάλιστα από
συγκεκριμένο ντιβέλοπερ όπως οι
ίδιοι επιχειρηματίες ανάπτυξης
γης να αναλάβουν και να διενεργούν τους ελέγχους (due diligence)
των αιτούντων. Πηγές κοντά στο
Επενδυτικό Πρόγραμμα έλεγαν
στην «Κ» πως ασκούνται έντονες
πολιτικές και άλλες πιέσεις προς
την κυβέρνηση, προκειμένου να
διαφοροποιήσει-χαλαρώσει κάποια

εκ των κριτηρίων που τέθηκαν υπό
τον κίνδυνο, όπως υποστηρίζεται,
τα υπό ανέγερση υψηλά κτίρια που
προορίζονται σε επενδυτές να μείνουν άδεια. Μάλιστα ασφαλής πηγή
της “Κ” που θέλησε να κρατήσει
την ανωνυμία της μας δήλωσε πως
έχουν κατατεθεί ανεπίσημα και
προσχέδια για τις ζητούμενες αλλαγές στον νόμο “για να μην σβήσει” το πρόγραμμα. Πιέσεις που
αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα και προς την πλευρά
της Βουλής.

Οι διεθνείς επικρίσεις
Όπως προκύπτει και από το δημοσίευμα του Reuters, τα επίμαχα
κυπριακά διαβατήρια πέρασαν από
το Υπουργικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2017. Αναφορά που
δίνει μια διαφορετική διάσταση
στο Επενδυτικό Πρόγραμμα, κατά
την πρώτη περίοδο εφαρμογής του,
και τη δεύτερη με τις τροποποιήσεις
που έγιναν. Δικηγορικά γραφεία
αλλά και εμπλεκόμενα πρόσωπα
με το πρόγραμμα των «χρυσών διαβατηρίων», περιέγραφαν στην «Κ»
μια εικόνα σύμφωνα με την οποία
διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας παραχωρούνταν τότε ούτε
λίγο ούτε πολύ με συνοπτικές δια-

τας ενώπιον της επικρίσεις
μέσω του διεθνούς τύπου
αλλά και την Ε.Ε. σε ρόλο
επιτηρητή, εμφανίζεται
αποφασισμένη να μην ενδώσει στις πιέσεις, ενισχύοντας το πλαίσιο παραχώρησης των «Χρυσών» διαβατηρίων. Στη λογική αυτή
πραγματοποιήθηκε η ενίσχυση του Επενδυτικού
Προγράμματος με απώτερο
στόχο την αποφυγή φαινομένων κατάχρησης. Από
πλευράς κυβέρνησης προτάσσονται δυο επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας
του περασμένου Φεβρουαρίου όπως οι «αιτούντες/ αιτούσες να είναι κάτοχοι θεώρησης Schengen σε ισχύ
και αιτούντες/αιτούσες που
έχουν υποβάλει αίτηση για
απόκτηση της υπηκοότητας
σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία έχει απορριφθεί, δεν δικαιούνται να
αποκτήσουν την κυπριακή
υπηκοότητα στα πλαίσια του
Προγράμματος».

δικασίες και με υποτυπώδεις ελέγχους, κατά την πρώτη περίοδο
έναρξης του επενδυτικού σχεδίου.
Όπως χαρακτηριστικά μας επισημάνθηκε την περίοδο εκείνη πέριξ
του σχεδίου στήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός, προς ομαλή και
τάχιστη διεκπεραίωση των αιτημάτων που υπήρχαν. Στα θετικά
της πρώτης περιόδου καταγράφεται
η ανάκαμψη που παρατηρήθηκε
στον τομέα των ακινήτων, στη σκιά
των επιπτώσεων της οικονομικής
κρίσης, που εν πολλοίς στήριξε
και έσωσε τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης με το μέγα πρόβλημα
που αντιμετώπιζαν, τα κόκκινα
δάνεια στις τράπεζες. Ωστόσο, στη
συνέχεια, όπως επισημαίνεται σε
κάποιες περιπτώσεις το οικονομικό
τίμημα του Σχεδίου δεν κατέληγε
ποτέ στην πραγματική οικονομία.
Επί του προκειμένου επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο
Σχέδιο με τα διαβατήρια, παραδεχόταν στην «Κ» πως υπήρξαν περιπτώσεις όπου μέρος ή ολόκληρο
το ποσό των 2 εκατ. ευρώ για απόκτηση διαβατηρίου, εξανεμίστηκε
ουσιαστικά με την αγορά μετοχών
σε εταιρείες ανάπτυξης γης. Οι περιπτώσεις αυτές όπως μας επισημάνθηκε, αφορούσαν πρόσωπα

Το πλάνο δημιουργίας του Σχεδίου από το 2013
Το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων τέθηκε σε εφαρμογή τον
Μάιο του 2013. Αρχικός στόχος
των πολιτογραφήσεων ήταν η
διατήρηση των ξένων επενδύσεων και η συνέχιση της παρουσίας
τους στη χώρα, μετά τον κλονισμό της εμπιστοσύνης που έφερε
η οικονομική κρίση. Σκοπός ήταν
η προσέλκυση ξένων επενδύσεων,
που θα συνέβαλλαν στην επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας. Το Μάρτιο του 2014 αναθεωρήθηκε το πρόγραμμα και κα-

θορίστηκαν νέα οικονομικά κριτήρια, ενώ το 2016 μετά την έξοδο
της Κύπρου από το μνημόνιο, η
κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του
2016 προχώρησε σε νέα αναθεώρηση των κριτηρίων του. Σύμφωνα με την τότε στρατηγική, η
αλλαγή είχε γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης ενός από τους βασικούς
στόχους της οικονομικής πολιτικής της Κύπρου, που ήταν η
περαιτέρω ενθάρρυνση άμεσων
ξένων επενδύσεων και η προσέλκυση προσώπων υψηλής ει-

σοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίησή
τους στη χώρα.
Με την επικαιροποίηση του
προγράμματος των Πολιτογραφήσεων το Σεπτέμβριο του 2016 μειώθηκαν και τα αιτούμενα ποσοστά
επένδυσης, αφού καταργήθηκαν
τα κριτήρια των λιγότερων παραγωγικών επενδύσεων όπως ήταν
οι καταθέσεις, η αγορά κυβερνητικών ομολόγων, και η απομείωση
καταθέσεων. Η συγκεκριμένη στόχευση συνέβαλε και στη μείωση

μη εξυπηρετούμενων δανείων του
τομέα των κατασκευών και τουρισμού, καθώς οι δύο αυτοί τομείς
είχαν και τη μεγαλύτερη έκθεση
στις τράπεζες.
Από τον Σεπτέμβριο του 2016
όσες φορές έχει διαφοροποιηθεί
το πρόγραμμα είναι σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές,
ώστε να γίνει πιο αυστηρό και σε
ευθυγράμμιση με άλλα αντίστοιχα
προγράμματα που εφαρμόζουν
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

που χρησιμοποίησαν για να αποκτήσουν ευρωπαϊκό διαβατήριο
χωρίς να τους ενδιαφέρει ουσιαστικά που κατέληγαν τα χρήματα.
Μια τέτοια περίπτωση φαίνεται
να είναι αυτή των διαβατηρίων στο
καθεστώς της Καμπότζης, όπου το
τίμημα απόκτησής του φαίνεται
να επενδύθηκε κέλυφος που διοχέτευσε στη συνέχεια τα ποσά σε
εταιρεία ανέγερσης γνωστού ξενοδοχείου στη Λάρνακα. Η “Κ” επικοινώνησε και με Ευρωπαϊκές πηγές οι οποίες κατέθεσαν την ανησυχία τους για ενδεχόμενη νέα εμφάνιση αμφιλεγόμενων προσώπων
πέραν του τελευταίου, που έλαβαν
κυπριακό διαβατήριο, ενώ κατέθεσαν και ανεπισήμως την απαρέ






Το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ξεκίνησε
το 2013 και μέχρι σήμερα έχει δεχθεί πέντε
βελτιώσεις προκειμένου να καλυφθούν κενά
κυρίως κατάχρησης του
Σχεδίου. Το τελευταίο
«λίφτινγκ» πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.
σκεια τους για την εμπλοκή σε αυτές τις διαδικασίες και σημαντικών
ονομάτων του συστήματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της
Κύπρου. “Πρώτα εσείς έπρεπε να
προστατεύσετε την χώρα σας”
ήταν η δήλωση τους στην “Κ”, προσθέτοντας επίσης πως το πρόγραμμα “δεν μπορεί να διαρκέσει για
πάντα”.

Χορός εκατομμυρίων
Μια άλλη παράμετρος που έχει
να κάνει με την ευρύτερη αγορά
που δημιουργήθηκε πέριξ στου
Σχεδίου και που δεν εξυπηρετούσε
τον αντικειμενικό στόχο, έχει να
κάνει με τα ποσά που διακινούνταν,
πέραν των επενδυτικών, για υπηρεσίες προς τους αιτούντες επενδυτές.
Με βάση τον «τιμοκατάλογο»
που μας περιέγραψε δικηγορικό
γραφείο που ασχολήθηκε περιστασιακά με το Επενδυτικό Πρόγραμμα, ένα «Χρυσό» Διαβατήριο μόνο
για διεκπεραιωτικές υπηρεσίες κόστιζε ως και 250 χιλιάδες ευρώ.
Ωστόσο, το ποσό εκτοξευόταν στα
ύψη, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του κάθε αιτητή, στην κάλυψη
των κριτηρίων που είχαν τεθεί.
Όπως μας ειπώθηκε χαρακτηριστικά κατά την πρώτη περίοδο
εφαρμογής του σχεδίου, σε κάποιες
περιπτώσεις αμφιλεγόμενων προσώπων τα ποσά που δαπανήθηκαν
σε υπηρεσίες άγγιξαν έως και το
1 εκατ. ευρώ. Ποσά επίσης που δεν
διοχετεύθηκαν στην πραγματική
οικονομία. Με βάση την τιμολόγηση των υπηρεσιών, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού για υπηρεσίες, κατέληγε στους διαμεσολαβητές, τα πρόσωπα εκείνα που
έφερναν στην Κύπρο επενδυτές
μέσω του Σχεδίου. Όπως είναι γνωστό στην αγορά ανάπτυξης γης, οι
προμήθειες που δινόντουσαν σε
διαμεσολαβητές εντός ή εκτός Κύπρου, σε κάποιες περιπτώσεις έφθαναν έως και ποσοστό 20% επί της
αξίας της επένδυσης.
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Απορρίπτουν τη σύμβαση τα μικρά ξενοδοχεία
Στο 50-50 οι πιθανότητες, η πρόταση του υπουργείου Εργασίας να λάβει ή όχι το πράσινο φως από τους ξενοδόχους
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

του ποσοστού στο Ταμείο Προνοίας
από την εργοδοτική πλευρά. Αρνητικά αντιμετωπίζεται και η πρόνοια για καταβολή ποσού προς τις
συντεχνίες σε μηνιαία βάση για
το Ταμείο Ευημερίας. Εκτιμάται
ότι κάποια ξενοδοχεία θα επωμιστούν με επιπλέον ποσό 200 χιλιάδων ή άλλα με επιπλέον 300 χιλιάδες, ενώ συνολικά το επιπλέον
κόστος για την εργοδοτική πλευρά
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε αρκετά
εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται
ότι οι ξενοδόχοι είχαν ζητήσει συγκεκριμένες διευκρινίσεις από την
υπουργό Εργασίας για ζητήματα
επί του κειμένου της κατ΄αρχήν
συμφωνίας.
Από την άλλη, πιο θετικοί εμφανίζονται οι ξενοδόχοι που οι
επιχειρήσεις τους είναι πέντε αστέρων, καθώς φαίνεται ότι μπορούν
να αντέξουν την αύξηση του κόστους. Η θετική τους στάση ενδεχομένως να αποδίδεται και στο
ότι αναγνωρίζουν τις ατραπούς
στις οποίες θα περιέλθει η ξενοδοχειακή βιομηχανία σε περίπτωση
που η προσπάθεια για υπογραφή
της σύμβασης ναυαγήσει και ανοίξει νέος κύκλος διαβουλεύσεων
μεταξύ συνδικαλιστικής πλευράς
και εργοδοτικής.

Η διατήρηση της εργατικής ειρήνης
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
κρέμεται στην ουσία από μια κλωστή. Έχοντας εξασφαλίσει ήδη το
πράσινο φως από τις συντεχνίες,
το υπουργείο Εργασίας αναμένει
τις τελικές τοποθετήσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων
και του Συνδέσμου Τουριστικών
Επιχειρήσεων. Οι επίσημες αποφάσεις αναμένονται αύριο Δευτέρα,
μετά το τέλος της κοινής συνέλευσης των ξενοδόχων. Λίγες ώρες
πριν από την τελική απόφαση, φαί






Οι ξενοδόχοι έχουν
χωριστεί σε δύο πλευρές. Αυτοί που εμφανίζονται διατεθειμένοι
να ταχθούν υπέρ της
πρότασης και αυτοί
που δεν διανοούνται
να περάσει χωρίς να
λάβουν συγκεκριμένες
διαβεβαιώσεις.
νεται ότι οι ξενοδόχοι έχουν χωριστεί σε δύο πλευρές. Αυτούς που
φαίνεται να συναινούν με το κείμενο της κατ΄αρχήν συμφωνίας
που επιτεύχθηκε τον Αύγουστο,
και αυτούς που διατηρούν έντονες
επιφυλάξεις και ανησυχίες για τις
επιπτώσεις που θα επιφέρει στις
επιχειρήσεις τους η εφαρμογή της
σύμβασης. Οι πιθανότητες η σύμβαση να εξασφαλίσει το πράσινο
φως από τους ξενοδόχους είναι 50-

Οι συζητήσεις για την συλλογική σύμβαση είχαν παγώσει λόγω Thomas Cook, η οποία έφερε μεγάλο οικονομικό κόστος

για όσους συνεργάζονταν με τον βρετανικό οργανωτή ταξιδίων. Κάποια ξενοδοχεία είχαν ζημιές της τάξης του 50%.
50, αναφέρει στην «Κ» ο πρόεδρος
του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου Δώρος
Τάκκας, ενώ πληροφορίες από τα
ενδότερα των ξενοδοχειακών κύκλων αναφέρουν ότι το σενάριο
του «ναι» και του «όχι» είναι πολύ
κοντά και δεν αποκλείεται να επικρατήσει είτε το ένα είτε το άλλο.

Οι δύο πλευρές
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου Δώρο Τάκκα,

η πρόταση της υπουργού Εργασίας,
δεν βρήκε έδαφος ανάμεσα στους
ξενοδόχους μικρών ξενοδοχείων
δύο και τριών αστέρων. Η συγκεκριμένη μερίδα ξενοδόχων εκτιμά
ότι με την εφαρμογή της σύμβασης
ως έχει, και χωρίς να δοθούν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις από το
υπουργείο Εργασίας, θα ανοίξουν
μέτωπα οικονομικής φύσης, τα
οποία θα κληθούν να διαχειριστούν. Δεν αποκλείεται αυτή η

Τι άλλαξε
Η υπογραφή της κατ΄αρχήν
συμφωνίας μεταξύ ξενοδόχων, εργοδοτικών οργανώσεων και συντεχνιών ήταν αποτέλεσμα μαραθώνιων και δύσκολων διαπραγματεύσεων με το υπουργείο Εργασίας.
Το κείμενο, όπως παρουσιάστηκε
στα μέλη των ΠΑΣΥΞΕ και ΣΤΕΚ,
συνοδευόμενο με συγκεκριμένες
διαβεβαιώσεις από πλευράς του
υπουργείου Εργασίας, θεωρήθηκε
ότι θα μπορούσε να πάρει το πρά-

εξέλιξη να φέρει αλυσιδωτά άλλες
δυσάρεστες επιπτώσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία στην προσπάθεια διαχείρισης του επιπλέον
κόστους. Συγκεκριμένα βάσει των
προνοιών της κατ΄αρχήν συμφωνίας το εργατικό κόστος θα αυξηθεί
κατά 16% για τους ξενοδόχους,
λόγω και της θεσμοθέτησης του
κατώτατου μισθού και την επαναφορά ωφελημάτων για τους εργαζομένους και την αποκατάσταση

σινο φως ως έχει, χωρίς φυσικά
να παραγνωρίζονται οι αντιδράσεις
οι οποίες ήταν αναμενόμενες, λόγω
της αύξησης του εργατικού κόστους.
Θεωρήθηκε ωστόσο από τους
ηγέτες των συνδέσμων των ξενοδόχων ότι αυτές θα μπορούσαν να
κατευναστούν. Το ότι λίγες μέρες
μετά την μεσολαβητική πρόταση
της Υπουργού, ακολούθησε το κλείσιμο της Thomas Cook, ήταν ένας
παράγοντας αστάθμητος, ο οποίος
ανέτρεψε τα δεδομένα. Ήταν πλέον προφανές ότι όσοι ξενοδόχοι
έβαλαν όλα τα αυγά τους στο καλάθι της Thomas Cook ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλες ζημιές, και
θα αντιδρούσαν πλέον σε όποια
πρόταση θα επιδείνωνε περισσότερο την οικονομική τους κατάσταση. Από την άλλη, ακόμα και
αυτοί οι οποίοι δεν είχαν επηρεαστεί ιδιαίτερα λόγω Thomas Cook,
ζήτησαν παράταση στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση.

Στο ακουστικό οι συντεχνίες
Στο ακουστικό για την απάντηση των ξενοδόχων παραμένουν
τις τελευταίες εβδομάδες οι συντεχνίες. Υπενθυμίζεται ότι ΣΕΚ
και ΠΕΟ ήδη από τον προηγούμενο
μήνα είχαν αποδεχθεί την μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου
Εργασίας και δεν φαίνεται να κάνουν πίσω από το κείμενο της πρότασης.
Το γεγονός δε ότι κατάφεραν
να πετύχουν την κατοχύρωση συγκεκριμένων επαγγελμάτων, και
κυρίως του κατώτατου μισθού σε
περίπου είκοσι ειδικότητες όπως
καμαριέρες, γκαρσόνια και υπάλληλους υποδοχής, θεωρείται νίκη
για την συνδικαλιστική πλευρά.

Ερχονται νέα προϊόντα στη βιομηχανία τροφίμων το 2020
Η κυπριακή start-up Mighty Kitchen ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην αγορά την εναλλακτική της ιδέα για κατανάλωση κρέατος
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

-Πώς προέκυψε η συμμετοχή
σας στο Web Summit στη Λισαβόνα;

ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΪΖΟΥ

Η δημιουργία μιας start-up εταιρείας στην Κύπρο δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Πέραν της πρωτογενούς
ύλης, της ιδέας, είναι απαραίτητη
και η χρηματοδότηση η οποία θα
επιτρέψει στην εταιρεία να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει. Βήματα γίνονται, αλλά υπάρχει ακόμα
πολύς δρόμος αναφέρει σε συνέντευξη του στην «Κ» ο Γιώργος Βου,
ο ιδρυτής της Mighty Kitchen.
Μιας εκ των κυπριακών start-ups
εταιρειών, η οποία θα συμμετάσχει
στο παγκόσμιο Web Summit που
διοργανώνεται στη Λισαβόνα αρχές Νοεμβρίου. Εκεί είναι μια καλή
ευκαιρία για να αναδείξουν την
δουλειά τους και να αναζητήσουν
δυνητικούς επενδυτές για το προϊόν τους. Πρόκειται για ένα νέο
εναλλακτικό προϊόν τροφίμου με
πρώτη ύλη τα λαχανικά, το οποίο
θα θυμίζει σε γεύση και αίσθηση
το κοτόπουλο. Αρχές του 2020
αναμένεται να παρουσιαστεί πιλοτικά στα εμπορικά ράφια, ενώ
αναμένεται να είναι έτοιμο για εμπορική χρήση τέλη του επόμενου
έτους.
- Πότε και πώς προέκυψε η
ιδέα για την εταιρεία Mighty
Kitchen;
- Ήταν πριν από μερικούς μήνες,
όταν η ομάδα μου είχε πωλήσει
τον οδηγό adJelly, ένα ηλεκτρονικό
ψηφιακό εργαλείο το οποίο βοηθά
τους σχεδιαστές και τους marketers
να κάνουν την δουλειά τους πιο
γρήγορα και πιο εύκολα. Έχοντας
αποδεσμευτεί πλέον από αυτό, προσπαθούσα να εντοπίσω πού θα
ήθελα να αφιερώσω τα επόμενα 510 χρόνια της ζωής μου. Ένιωσα
πως ό,τι και να έκανα στη συνέχεια,
θα έπρεπε να ήταν αποτέλεσμα
πολλής σκέψης και φυσικά κάτι
για το οποίο θα ήμουν παθιασμένος.
Μετά από μερικούς μήνες αναζήτησης, ερωτήσεων και μελέτης του
πεδίου γύρω από την τεχνολογία
τροφίμων, αποφάσισα ότι ήθελα
να επικεντρωθώ στην παραγωγή
κρέατος και συγκεκριμένα κοτό-

Το Web Summit

Πρόκληση, η εξεύρεση χρηματοδότησης, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, δηλώνει στην «Κ» ο ιδρυτής της Mighty Kitchen
Γιώργος Βου, που χαρακτηρίζει εξαιρετικά σημαντική την συμμετοχή της εταιρείας στο Web Summit στη Λισαβόνα.
πουλο, το οποίο να μην είναι κρέας
στην ουσία, αλλά να είναι φτιαγμένο από λαχανικά. Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών με
φοβερούς ανθρώπους καταφέραμε
να δημιουργήσουμε μια υπέροχη
ομάδα με την οποία εργαζόμαστε
σήμερα. Πρέπει να πω ότι την εταιρεία απαρτίζουν η Λουίζα Σοφοκλέους και η Λυγία Ελευθερίου,
ενώ συνεργαζόμαστε επίσης και
με άλλους επιστήμονες της βιομηχανίας τροφίμων ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την καλύτερη
ποιότητα του προϊόντος.
- Ποια η φιλοσοφία της εταιρείας
σας και σε ποιους απευθύνεται
το προϊόν σας;
-Μπορεί ο καθένας να δει γύρω
μας ότι ο κόσμος αλλάζει. Παρά το
ότι εξακολουθούν να υπάρχουν
πολλά αρνητικά στοιχεία, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο κόσμος
έχει περισσότερη συνείδηση, και
συναίσθηση ότι η συμπεριφορά
και η δράση του έχουν επίπτωση
στο περιβάλλον, την προσωπική
του υγεία, αλλά και την ευημερία
των ζώων. Έτσι θέλουμε να συμπεριλάβουμε όλα αυτά στη φιλο-








«Δεν θα πρέπει ποτέ να
βασίζεται κανείς σε κυβερνητικά κονδύλια για
να εξελιχθούν σε μια
σοβαρή επιχείρηση,
αφού ο τρόπος που τα
χρήματα κατανέμονται
σε συνδυασμό με άλλα
γραφειοκρατικά εμπόδια, συχνά κοστίζουν
πολύτιμο χρόνο».
σοφία μας, και να διασφαλίσουμε
ότι γίνονται σημαντικά βήματα
προς την σωστή κατεύθυνση. Ο
κόσμος υποθέτει ότι το προϊόν μας
αφορά και απευθύνεται σε χορτοφάγους και vegans. Αυτό ισχύει.
Αλλά ξέρουμε επίσης, βάσει του τι
συμβαίνει διεθνώς, ότι το μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό για κρέας
το οποίο είναι φτιαγμένο από λαχανικά, είναι μάλλον οι ίδιοι οι κα-

ταναλωτές που καταναλώνουν το
κρέας. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να έχουν τη γεύση και την
αίσθηση του κρέατος στη διατροφή
τους, και να συνεχίσουν παράλληλα
να συνεισφέρουν θετικά στο περιβάλλον. Αυτό τους οδηγεί να παραλείψουν μερικά γεύματα στα
οποία συμπεριλαμβάνεται το κρέας
και να το αντικαταστήσουν με προϊόντα όπως το δικό μας και αυτό
είναι καταπληκτικό.
- Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε
ότι το προϊόν σας θα έχει απήχηση στην κυπριακή αγορά;
-Ήδη βλέπω καταναλωτές που
ψάχνουν για τέτοια προϊόντα. Με
αυξημένο το επίπεδο επίγνωσης
και τα σωστά προϊόντα, θεωρώ ότι
η κυπριακή αγορά θα είναι εξαιρετική για αυτό που θέλει να προσφέρει η εταιρεία μας. Έχουμε ήδη
τρέξει δοκιμές γεύσης στην Κύπρο
αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο,
και λάβαμε πολύ καλές κριτικές.
Το κρέας το οποίο βασίζεται στα
λαχανικά είναι πολύ διαδεδομένο
στην βορειοδυτική Ευρώπη και αυτό μας δίνει την αυτοπεποίθηση
ότι θα μπορούμε να το λανσάρουμε

-Είδαμε ότι το Ίδρυμα Έρευνας Κύπρου καλούσε νεοφυείς εταιρείες να δηλώσουν
ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στο συνέδριο και νιώσαμε ότι αυτό ήταν εξαιρετική
ιδέα αφού μπορούσαμε να το
συνδυάσουμε με το πρόγραμμά μας. Πρόκειται για μια
φανταστική διοργάνωση γεμάτη με ευκαιρίες για σημαντικές γνωριμίες στον τομέα
μας και μια εξαιρετική ευκαιρία για συζητήσεις με ανθρώπους κλειδιά οι οποίοι θα ενδιαφερθούν πραγματικά για
την δουλειά μας.

με επιτυχία τόσο στην κυπριακή
όσο και στην βρετανική αγορά.
- Πότε θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε επίσημα την εμπορική
δραστηριότητά σας;
-Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να
ξεκινήσουμε τη διανομή του προϊόντος μας σε κάποια εμπορικά καταστήματα στις αρχές του επόμενου
χρόνου για να δούμε τι απήχηση
και σχόλια θα έχει από τον κόσμο.
Εκτιμώ ότι περί τα τέλη του 2020
θα το λανσάρουμε κανονικά. Αυτή
την στιγμή το στοίχημα και η πρόκληση αφορά περισσότερο την
εξεύρεση χρηματοδότησης.
- Υπάρχουν οι δομές για ανάπτυξη start-ups εταιρειών στην
Κύπρο; Τι θα μπορούσε να αλλάξει;
-Από άποψη κρατικής χρηματοδότησης υπάρχουν κάποια προγράμματα, τα οποία μας προσφέρουν εξαιρετική ευκαιρία προσέλκυσης κεφαλαίων. Η αλήθεια είναι
ότι δεν θα πρέπει ποτέ να βασίζεται
κανείς σε κυβερνητικά κονδύλια
για να εξελιχθούν σε μια σοβαρή
επιχείρηση, αφού ο τρόπος που τα
χρήματα κατανέμονται σε συνδυα-

σμό με άλλα γραφειοκρατικά εμπόδια, συχνά κοστίζουν πολύτιμο
χρόνο. Λέγοντας αυτό, δεν παραγνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό το
ότι υπάρχουν αυτά τα κεφάλαια.
Θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε
σε αυτό το κομμάτι; Φυσικά. Από
την άλλη πλευρά φυσικά, ένας σοβαρός επιχειρηματίας που χρειάζεται κεφάλαιο για να μεγαλώσει την
επιχείρησή του δεν θα μείνει να
περιμένει χρηματοδότηση από το
κράτος. Υπάρχουν τόσα πολλά ιδιωτικά κεφάλαια και επενδυτές σε
όλο τον κόσμο, οι οποίοι αναζητούν
τρόπους να επενδύσουν σε καινούργιες νεοφυείς επιχειρήσεις με
προοπτικές. Έτσι χρειάζεται απλά
να αναζητήσεις τους τρόπους, να
κάνεις καλές διασυνδέσεις και συζητήσεις, και με αυτό τον τρόπο
να εξασφαλίσεις χρηματοδότηση
για την εταιρεία σου.
- Υπάρχει η στήριξη του κράτους
είτε άμεσα είτε έμμεσα προς
start-ups εταιρείες;
-Πιστεύω ότι υπάρχει δρόμος
ακόμα για αυτό το θέμα, αν και γίνονται βήματα. Υπάρχουν για παράδειγμα κάποια επενδυτικά προγράμματα τα οποία παρουσιάζουν
ενδιαφέρον και υπάρχουν κίνητρα
για προσέλκυση δυνητικών επενδυτών. Από την άλλη χρειαζόμαστε
μεγάλη ανάπτυξη στην εκπαίδευση
των start-up εταιρειών και σαφώς
δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι
όλες οι κινήσεις και τα βήματα θα
πρέπει να γίνουν μόνο από την κυβέρνηση. Η βασική πηγή εσόδων
προέρχεται συνήθως από ιδιωτικές
εταιρείες. Επίσης, υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν πολύ καλό
λογιστικό και νομικό έρεισμα, καλή
καθοδήγηση από την κοινωνία των
start-up Cyprus και των δικτύων
και διαδικτυακά και όχι μόνο που
βοηθούν στο αρχικό στάδιο τους
επιχειρηματίες. Η κυβέρνηση κάνει
πολύ καλή δουλειά στο να δημιουργήσει ένα συμπαγές νομικό και
διοικητικό περιβάλλον για εταιρείες
όπως εμάς και από εκεί και πέρα
εναπόκειται και σε εμάς το πώς θα
το διαχειριστούμε αυτό.
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Οι servicers διαχειρίζονται ΜΕΔ 15 δισ.
Πέρασε και το προβληματικό χαρτοφυλάκιο της AlphaBank Κύπρου στη διαχείριση της doBank - Altamira
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

χρόνου πως αγόρασε την Altamira
Asset Management.

Μετά την οριστικοποίηση του deal
μεταξύ AlphaBank Κύπρου και doBank για τα προβληματικά δάνεια
της πρώτης, τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια που διαχειρίζονται οι διαχειριστές δανείων στην Κύπρο (servicers) ανέρχονται περίπου στα 15
δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο,
πωλημένα στους διαχειριστές δανείων είναι δάνεια αξίας μόνο 2,8
δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς 12
και πλέον δισ. ευρώ δανείων έχουν
παραχωρηθεί μόνο για διαχείριση.
Οι μόνες πωλήσεις δανείων μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής
από τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα, άρα και έχουν περάσει στην
ιδιοκτησία των servicers, είναι δύο

Τρεις μήνες λειτουργίας








Οι τράπεζες από ότι
αποδεικνύεται –αν και
καθυστέρησαν– ακολουθούν το ευρωπαϊκό
μοντέλο αντιμετώπισης
των προβληματικών
τους δανείων.

Αναμένεται να προστεθεί άλλη μία εταιρεία στο επόμενο διάστημα, αφού η doValue προβλέπεται να συστήσει μία

εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ΜΕΔ στην Κύπρο.

χαρτοφυλάκια της Τράπεζας Κύπρου και ένα της Ελληνικής. Ο λόγος για τα ΜΕΔ του Helix της Τράπεζας Κύπρου που ανέρχονταν στα
2,7 δισ. ευρώ και που κατέληξαν
στην Apollo, 33 εκατ. ευρώ προβληματικών δανείων της ίδιας τράπεζας που κατέληξαν στην APS και
145 εκατ. ευρώ προβληματικών δανείων της Ελληνικής που κατέληξαν
στην B2Kapital. Οι τράπεζες από
ότι αποδεικνύεται –αν και καθυστέρησαν- ακολουθούν το ευρω-

παϊκό μοντέλο αντιμετώπισης των
προβληματικών τους δανείων. Όλες
οι τράπεζες μετά το 2015 στην Κύπρο επέλεξαν εταιρείες που ειδικεύονται στην διαχείριση των προβληματικών δανείων. Στα πρώτα
χρόνια αντιμετώπισης των ΜΕΔ οι
κυπριακές τράπεζες κατάφεραν να
μειώσουν τα δάνεια, ωστόσο είδαν
πως όσο λιγόστευαν, το εγχείρημα
φάνταζε όλο και πιο δύσκολο. Έτσι,
ήρθαν στην Κύπρο διεθνείς εταιρείες, όπως η Altamira, η APS, η

Pepper, η Apollo που έφτιαξε την
Gordian Holdings και η B2Kapital.
Αυτές οι εταιρείες κρατούν επί της
ουσίας όλα τα ΜΕΔ του νησιού,
εκτός από ΜΕΔ όπως της Astrobank
για παράδειγμα που έχει επιλέξει
μια «in-house» αντιμετώπισή τους.
Αναμένεται να προστεθεί άλλη μία
εταιρεία στο επόμενο διάστημα,
αφού η doValue προβλέπεται να
συστήσει μία εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ΜΕΔ στην Κύπρο,
στην οποία θα μεταβιβαστεί η υφι-

στάμενη δραστηριότητα της Alpha
Bank Κύπρου. Το χαρτοφυλάκιο
που θα αναλάβει ανέρχεται στα 3,2
δισ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται
να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου
τριμήνου του 2020, και η διαχείριση
του χαρτοφυλακίου θα ξεκινήσει
αμέσως μετά. Η ιταλική doBank,
τράπεζα με έδρα τη Βερόνα, γνωστή
ως το 2015 ως UniCredit Credit Μanagement Bank και εταιρεία που
εξυπηρετεί Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνεια, γνωστοποίησε αρχές του

Τρεις μήνες λειτουργίας έχει
στην Κύπρο η εταιρεία που δημιούργησε η Apollo Global Management για να εξυπηρετήσει το προβληματικό χαρτοφυλάκιο που απέκτησε από την Τράπεζα Κύπρου
ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Η εταιρεία,
με το 100% του κεφαλαίου της να
ανήκει και να ελέγχεται από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά κεφάλαια
που χειρίζονται θυγατρικές εταιρείες της Apollo Global Management, LLC., διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 14.024
δάνεια εταιρικών και μικρομεσαίων
οφειλετών με το σύνολο των δανειακών συμβάσεων να αγγίζει τα
5,7 δισ. ευρώ τα οποία είναι εξασφαλισμένα από 9.065 ακίνητα. Η
πώληση του πακέτου αυτού είναι
και η μεγαλύτερη που έχει γίνει
στα κυπριακά δεδομένα, ενώ άλλο
ένα πακέτο 2,8 δισ. δανείων αναμένεται να πωλήσει η Τρ. Κύπρου.
Το πού θα καταλήξει, παραμένει
άγνωστο.
Η Altamira Asset Management
(Cyprus) Ltd αποτέλεσε σημαντική
εξέλιξη στις διεργασίες αντιμετώπισης των ΜΕΔ της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας, αλλά και όλων
των ΜΕΔ της Κύπρου, αφού λόγω
της διάσπασης της ΣΚΤ τα ΜΕΔ
μειώθηκαν στα 10 δισ. ευρώ. Η κυπριακή Altamira συστάθηκε στα
τέλη του 2017 και ανέλαβε την επιχειρηματική ευθύνη διαχείρισης
των ΜΕΔ της ΣΚΤ που περιλάμβαναν δάνεια ύψους 5,4 δισ. ευρώ,
ακίνητα προς πώληση ύψους 0,4
δισ. ευρώ καθώς και το χαρτοφυλάκιο που έθεσε τέλος του 2017 η
ΣΚΤ εκτός ισολογισμού ύψους 1
δισ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή, 6,8

δισ. ευρώ προβληματικών δανείων.
Πλέον, τη διαχείριση αυτών των
δανείων συνεχίζει κανονικά η Altamira, απλώς τα δάνεια είναι υπό
την ευθύνη του κρατικού φορέα
διαχείρισης δανείων, την ΚΕΔΙΠΕΣ.
Η Ελληνική Τράπεζα τον Ιανουάριο του 2017 κατέληξε σε συμφωνία
με την APS Holding a.s για τη διαχείριση των στοιχείων ακίνητης
περιουσίας και την εξυπηρέτηση
του συνολικού χαρτοφυλακίου των
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
της Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό
δημιουργήθηκε μια νέα εταιρεία
στην οποία η Ελληνική έχει το 49%
των μετοχών, ενώ η APS Recovery
Cyprus κατέχει την πλειοψηφία,
δηλαδή το 51%. Οι δραστηριότητες
του Τμήματος Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Ελληνικής μεταφέρθηκαν λίγους μήνες μετά τη
συμφωνία στη νέα εταιρεία. Η APS
κλήθηκε να εξυπηρετήσει δάνεια
ύψους 2,4 δισ. ευρώ.

Και τα μικρά
Η Τράπεζα Κύπρου πώλησε τον
Φεβρουάριο του 2019 ένα μικρό
χαρτοφυλάκιο λιανικών ανεξασφάλιστων ΜΕΔ στην APS. Το έργο
«Velocity» αφορούσε δάνεια συμβατικής αξίας 245 εκατομμυρίων,
με την καθαρή τους αξία να ανέρχεται στα 33,7 εκατ. ευρώ.
Τέλος, η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε σε πώληση πακέτου ΜΕΔ
αξίας 145 εκατομμυρίων ευρώ στην
επενδυτική εταιρεία Β2Kapital Cyprus Ltd στις αρχές του 2018. Η
Ελληνική Τράπεζα ήταν και η πρώτη κυπριακή τράπεζα που άρχισε
τις πωλήσεις κόκκινων δανείων,
ενώ η εταιρεία είναι θυγατρική του
Νορβηγικού πολυεθνικού Ομίλου
B2Holding. Ήταν η πρώτη πώληση
ΜΕΔ σε ξένο servicer που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.

Θωρακίζεται περαιτέρω η ασφάλεια
εφοδιασμού της Κύπρου σε καύσιμα
Νέες επενδύσεις από τη διοίκηση της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια
ΜΕ ΘΕΤΙΚO Αποτέλεσμα για την κυπριακή
αγορά ολοκληρώθηκε πρόσφατα η επίσκεψη στο νησί της νέας Διοίκησης της
Ελληνικά Πετρέλαια, στης οποίας το τιμόνι
βρίσκεται ένας Κύπριος, ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης. Η ολιγοήμερη επίσκεψη του κ.
Σιάμισιη καθώς και του Προέδρου κ. Γιάννη
Παπαθανασίου πραγματοποιήθηκε με
αφορμή την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της τοπικής θυγατρικής του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια στην Κύπρο
(ΕΚΟ). Η επίσκεψη είναι η πρώτη μετά
την ανάληψη των νέων καθηκόντων του
κ. Α. Σιάμισιη ως Διευθύνοντα Συμβούλου
του κορυφαίου ενεργειακού ομίλου στη
Ελλάδα και μιας από τις 100 μεγαλύτερες
ενεργειακές επιχειρήσεις στο κόσμο. Κατά
την επίσκεψή τους είχαν συναντήσεις με
την πολιτική ηγεσία και τοπικούς επιχειρηματικούς παράγοντες.
Καθήκοντα Προέδρου στο νέο Δ.Σ. της
θυγατρικής εταιρίας στην Κύπρο αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΠΕ και Γενικός
Διευθυντής Νέων Δραστηριοτήτων και
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος θα είναι ο κ. Γιώργος
Γρηγοράς.

Ενεργειακή μετάβαση
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον κλάδο
της ενέργειας, ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ότι
είναι πλέον κατανοητό σε όλους ότι η
ατζέντα της ενεργειακής μετάβασης και
της ασφάλειας εφοδιασμού αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και απαιτεί σημαντικά και ταχύτατα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.
Η Κύπρος, παρόλο που αποτελεί προς
το παρόν μια σχετικά απομονωμένη ενεργειακά αγορά, δεν μένει ανεπηρέαστη
από τις εξελίξεις. Η κεντρικά καθοριζόμενη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιταχυνόμενη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλότερης εξάρτησης σε ορυκτά καύσιμα
και ειδικά σε λιγνίτη, αυξάνει τις ανάγκες
της σε φυσικό αέριο, το οποίο αποτελεί

και τον ομαλό εφοδιασμό της κυπριακής
αγοράς με καύσιμα και υπηρεσίες υψηλών
προδιαγραφών. Συνολικά, ο Όμιλος έχει
επενδύσει περισσότερα από 120 εκατομμύρια ευρώ στην κυπριακή αγορά, ενώ
το πρόγραμμα επενδύσεών του για τα
επόμενα χρόνια υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.








Συνολικά ο Όμιλος έχει
επενδύσει περισσότερα από
120 εκατομμύρια ευρώ στην
κυπριακή αγορά, ενώ το
πρόγραμμα επενδύσεών του
για τα επόμενα χρόνια υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια.
τη μεταβατική λύση στο δρόμο προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεδομένου ότι
οι αυξανόμενες ανάγκες της ευρωπαϊκής
αγοράς σε φυσικό αέριο καλύπτονται από
εισαγωγές έως και 90% από τρίτες χώρες,
αποκτά σημασία το γεγονός ότι η μόνη
ουσιαστική νέα πηγή φυσικού αερίου για
την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος και φυσικά οι ανακαλύψεις στη περιοχή μας. Άλλωστε, η
ένταση των γεωπολιτικών εξελίξεων που
παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα,
πέρα από τις όποιες εθνικές προεκτάσεις
μπορεί να έχει, αποδεικνύει ξεκάθαρα τη
σημασία που έχει το θέμα αυτό.
Οι εξελίξεις καθορίζουν και το πλαίσιο
της στρατηγικής του Ομίλου, ο οποίος
εκτός από τις δραστηριότητες διύλισης
και εμπορίας πετρελαιοειδών, επιδεικνύει
ενδιαφέρον για έρευνα υδρογονανθράκων
στον ελληνικό χώρο σε συνεργασία με
διεθνείς παίκτες όπως η TOTAL και η EXXON, για αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου
σε συνεργασία με την EDF / EDISON καθώς
και για ταχύτερη ανάπτυξη σε ανανεώσιμες πηγές ενεργείας.

Κυπριακή αγορά
Η παρουσία της Ελληνικά Πετρέλαια
στην Κύπρο είναι σημαντική για τον
Όμιλο. Πέρα από την επιχειρηματική δραστηριότητα και στόχους, υποστηρίζει διαχρονικά την εθνική ενεργειακή πολιτική

Το Βασιλικό και η Blue Circle

Ο CEO του Ομίλου
Ελληνικά Πετρέλαια
Ο Aνδρέας Σιάμισιης ανέλαβε Διευ-

θύνων Σύμβουλος του Ομίλου το 2019
έχοντας εργαστεί ως CFO από το
2005 και Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχει στο ΔΣ ως εκπρόσωπος της
POIH. Διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρία ως στέλεχος σε πολυεθνικούς
Ομίλους στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές αγορές σε διάφορους κλάδους. Ο κ. Σιάμισιης κατάγεται από τη
Κύπρο και οι σπουδές του είναι στον
κλάδο της οικονομετρίας και είναι μέλος FCA του ICAEW καθώς και πολλών
άλλων επαγγελματικών συνδέσμων
στην Αγγλία και στην Ελλάδα.

Αναφερόμενος στη μετεγκατάσταση
του τερματικού υγρών καυσίμων, ο κ. Σιάμισιης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από
τη στιγμή που υπήρξε δέσμευση προς
την κυβέρνηση και τις τοπικές κοινωνίες
για τη μετεγκατάσταση, το όλο έργο εξελίσσεται ταχύτατα ξεπερνώντας τις όποιες
τεχνικές δυσκολίες παρουσιάστηκαν. Στόχος είναι η πλήρης λειτουργία σε μερικούς
μήνες ενός νέου υπερσύγχρονου τερματικού σταθμού υγρών καυσίμων για την
εξυπηρέτηση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών της ΕΛΠΕ αλλά και των
πελατών της, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την ασφάλεια εφοδιασμού του
νησιού.
Επιπλέον, βρίσκεται στο τελικό στάδιο
μελέτης η κατασκευή ενός νέου τερματικού
σταθμού για προϊόντα υγραερίου. Παράλληλα, η ΕΛΠΕ συνεχίζει το άνοιγμά της
στην τοπική αγορά ενισχύοντας τη θέση
της στη χρήση του LPG με την πρόσφατη
εξαγορά της εταιρίας πωλήσεων υγραερίου
Blue Circle Engineering. Στις προθέσεις
της εταιρίας είναι να εξετάσει και μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης σε παρεμφερή καύσιμα και υπηρεσίες που πιθανόν
να προκύψουν με την εισαγωγή φυσικού
αερίου στην τοπική αγορά. Στόχος του
Ομίλου είναι να διερευνήσει, είτε αυτόνομα
είτε με συνεργασίες, νέα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες για τα οποία διαβλέπει
στην Κύπρο πεδίο ανάπτυξης. Επιπλέον,
με την ισχυροποίηση του στελεχιακού
δυναμικού του μπορεί να καλύψει και
αγορές στην ευρύτερη περιοχή.
Οι κινήσεις αυτές έρχονται να στηρί-

ξουν τη ήδη ισχυρή παρουσία του Ομίλου
στην Κύπρο. Η ΕΚΟ διατηρεί την πρώτη
θέση στα καύσιμα κίνησης με κύκλο εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των ΕΦΚ)
άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, συνεισφέρει σημαντικό ποσοστό των φορολογικών εσόδων της Κύπρου και αποτελεί
σημαντικό πυλώνα της οικονομίας. Επιπλέον, η εταιρία αναπτύσσει μια σειρά
από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
και προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες.

Προφίλ Ομίλου
Ένας δυναμικός όμιλος με κύκλο εργασιών άνω των 10 δισεκατομμυρίων
ευρώ και με έδρα την Ελλάδα και δραστηριότητες σε πολλές χώρες της περιοχής,
με στέρεες βάσεις που πρωταγωνιστεί
στις ενεργειακές εξελίξεις στην ευρύτερη
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Τα ΕΛΠΕ κατατάσσονται στους 100 μεγαλύτερους ενεργειακούς Ομίλους παγκοσμίως. Η Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου
Ltd. είναι κατά 100% θυγατρική του Ομίλου
Ελληνικά Πετρέλαια. Δημιουργήθηκε με
την εξαγορά της BP Cyprus LTD το Δεκέμβριο του 2002. Δραστηριοποιείται
στην αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία
υγρών καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίου, χύμα αλλά και εμφιαλωμένου, σε
εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες.
Το δίκτυο πρατηρίων της Ελληνικά
Πετρέλαια Κύπρου, με το γνωστό σήμα
ΕΚΟ, κατέχει με διαφορά την πρώτη θέση
στα καύσιμα κίνησης.
Η εταιρεία ανέλαβε τη μετακίνηση των
εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στο Βασιλικό, μια επένδυση που
στην πλήρη ανάπτυξή της θα ξεπεράσει
τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η συνεισφορά
της Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου στην
αγορά εργασίας είναι εξίσου σημαντική:
περισσότεροι από 1.500.εργαζόμενοι απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα στην εταιρία
και τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες
και πρατήρια με σήμα της ΕΚΟ.
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Μειώνονται 30% τα φορολογικά
βάρη των επιχειρήσεων για το 2019
Μετά τη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 95% και του συντελεστή στο 24%
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜειωμένουςÌÄØÕßÝÑÇÚ¦ 
ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÛÇÖÒÎØ×ÙÕßÔ
ÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓËÈ¦ÙÎÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÖØÕÜÛËÃÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÙÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇÑÇÚÇÚËÛËÃÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ
ÙÚÎÕßÒÂßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÝÙÚÕ  
ÇÖÄ ÙÂÓËØÇÑÇÏÑßØÃÜÝÎ
ÓËÃÜÙÎÚÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÙßÔÚËÒËÙÚÂÇÖÄÚÕ ÙÚÕ ÕÊÎÍÕÆÔÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÒÇÌØÆÔÙËÏÝ
ÖÕßÙßÔÊßÇÙÚÏÑ¦ÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÎÔËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÕß
ØßÛÓÕÆÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÁÈÇÏÇÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÝÌÄØÕßÙÚÕ  ÍÃÔËÚÇÏ
ËÌ¦ÖÇÐÊÎÒÇÊÂÛÇÏÙÞÆËÏÓÄÔÕ
ÍÏÇÓÃÇÞØÕÔÏ¦¥ÙÚÄÙÕÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô²ØÚÇáÑÕÆØÇÝ

Προσδοκίες
για τόνωση
των επενδύσεων
λόγω του θετικού
κλίματος
που δημιουργούν
οι ελαφρύνσεις.
ÁÞËÏÚÕÔÃÙËÏÄÚÏÇÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÊÏÇÖÏÙÚÜÛËÃÄÚÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÝÞ×ØÕÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÚÜÔËÑÚÏÓÂÙËÜÔ
ÚÄÚËÇßÚÄÝÛÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛËÃËÃÚË
ÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÕßÚÁÒÕßÝËÖÏÚÎÊËÆÓÇÚÕÝËÃÚËÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÎÝÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÝÌÄØÕßËÃÚËÍÏÇÚÎÔ
ÖËØÇÏÚÁØÜÇÆÐÎÙÎÚÕßËÒ¦ÞÏÙÚÕßËÍÍßÎÓÁÔÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ
©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÑÛÁÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÎÛËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÖÏÕËÖÏÈÇØßÓÁÔËÝ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕß©©ÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏÎÞ×ØÇÓÇÝÑÇÚÇ-

Ú¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÛÁÙÎ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕß©©
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÓËÚÕßÝÙÎÓËØÏÔÕÆÝ
ÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÊËÔÙßÓÌÁØËÏÔÇ
ËÖËÔÊÆÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÛ×ÝÕËÖËÔÊßÚÂÝÛÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÄÚÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕ
 ÚÜÔÑËØÊ×ÔÖÎÍÇÃÔËÏÙÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝ¡ËÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝ
ÖÕßËÖÁØÞÕÔÚÇÏÑÇÏÓËÚÕÑÒÃÓÇ
ÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÚÕÔÜÛÕÆÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÕÏ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝËÔ×ÓÁØÕÝÇÖÄÚÕ
ÄÌËÒÕÝÖÕßÛÇÁÞÕßÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇËÖÇÔËÖËÔÊßÛËÃÇÖÄÚÏÝÃÊÏËÝ

ÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÔËÐ¦ØÚÎÚÎÝØÞÂÝÎÓÕÙÃÜÔÙÄÊÜÔ
ÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÇÖÄÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓÄÒÏÝ ËÓÌ¦ÔÏÙÇÔÑÁØÊÎÙÚÎÔËÌÕØÃÇÖÄ
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÂÚÇÔàÎÓÏÕÍÄÔËÝËÔ×
ÊÂÒÜÙÇÔÓÎÊËÔÏÑ¦ÑÁØÊÎÖÄÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏÚÇÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÇÁÙÕÊÇÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÁÌÛÇÙÇÔÚÇÊÏÙËßØ×ÏÊÏÑÄÚËØÇ!
1. ¢ÕØÕÒÕÍÎÚÁÇ ÑÁØÊÎ ÁÜÝ
ËßØ×ÊÂÒÜÙÇÔÙÚÎÔ
ËÌÕØÃÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÕÏ

ÕÖÕÃËÝÖÒÂØÜÙÇÔÌÄØÕÆÉÕßÝ
ËÑÇÚËßØ×ÇÖÄÁÜÝ
ËßØ×ÊÂÒÜÙÇÔÙÚÎÔ
ËÌÕØÃÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓË
ÚÕÔÌÄØÕÔÇÌÛ¦ÔËÏÚÇ
ËÑÇÚËßØ×
2. ÖÄËßØ×ÁÜÝ 
ËßØ× ÊÂÒÜÙÇÔ ÙÚÎÔ ËÌÕØÃÇ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÕÌÄØÕÝ
ÖÕßÑÇÚÁÈÇÒÇÔÇÔÂÒÛËÙÚÇ
ËÑÇÚËßØ×
3. ¢ÕØÕÒÕÍÎÚÁÇ ÑÁØÊÎ ÇÖÄ
ËßØ×ÑÇÏ¦ÔÜÊÂÒÜÙÇÔ
ÙÚÎÔËÌÕØÃÇ ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÊÏÙËßØ×©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÕ ÚÕßÙßÔÄÒÕß
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÒÂØÜÙËÚÕ
 ÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆÌÄØÕß

ΤτΕ: Μοχλός ενίσχυσης της οικονομίας το αναπτυξιακό
ΑύξησηÚÕßÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÖËØÃÖÕßËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÚ¦ÚÏÒÏÍÄÚËØÕÖËØÃÖÕßÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ÇÊÂÒÜÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÚ¦ 
ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÙËÕØÃàÕÔÚÇ
ÊËÑÇËÚÃÇÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇËÃÔÇÏÕÏ
ÛËÚÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÇÖÄÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÖÕÒßÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÙßàÎÚËÃÚÇÏÇßÚÁÝÚÏÝ
ÎÓÁØËÝÑÇÏÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÉÎÌÏÙÚËÃ
ÇÖÄÚÎÕßÒÂÖØÕÝÚÇÚÁÒÎÚÎÝ
ËÖÄÓËÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ©ÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇßÚÁÝÕÏÕÖÕÃËÝÖØÕÑÆÖÚÕßÔ
ÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÖÕßÁÞËÏÊÏËÔËØÍÂÙËÏÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÈËÈÇÃÜÝÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎ
ÄÚÏÕÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßËÏÙ¦ÍËÏ
ÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕËÃÔÇÏÓÄÔÏÓËÝÑÇÏ
ÛÇËÌÇØÓÕÙÛÕÆÔÖÒÂØÜÝÞÜØÃÝ
ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔ
ÚÕßÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÕÆÔÕÓÕÙÞËÊÃÕß
ÁÞËÏÈÇÙÏÙÛËÃÙÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÚÜÔ
ÇÒÒÇÍ×ÔÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÇßÚ×ÔÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÔ
ÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑÄÔÄÓÕÑÇÏÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔËÒÁÍÞÜÔÍÏÇÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÇÊÂÒÜÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏÇßÐ¦ÔÕßÔÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÏËÑËÃÔÜÔ
ÖÕßÙÚÕÞËÆÕßÔÙÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎ
ËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÙÞËÊÃÜÔÄÖÜÝËÃÔÇÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÎÇÖÒÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔÇÊËÏÕÊÕÚÂÙËÜÔ
¬ÚßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔËÖÏÊØ¦ÙËÜÔÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÁÞËÏÑßØÃÜÝÖÕÏÕÚÏÑÄ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÛ×ÝËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕ
ÔÇÖÕÙÕÚÏÑÕÖÕÏÎÛËÃÚÕÓÁÍËÛÕÝ
ÚÜÔÓËÚÇÈÕÒ×Ô©ÏÑßØÏÄÚËØËÝÛËÚÏÑÁÝÓËÚÇÈÕÒÁÝËÃÔÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÓËÒÁÚÎÕÏÇÑÄÒÕßÛËÝ!

Η ΤτΕÉ~³{ÐÒÌ³{{ÚÉ³{~ÓØÑ¨ÉÐKÒÉ{Ø³ÈÑÑ³ÈÂ{Ñ~ÖÜÈÐTÉÙËÈÚÑÑÈÂÊÈ~Ñ³Òl³å (É¨ËÇ³ÑÙÉ~ÑÉ³ËÑØ

Ενίσχυση ανάπτυξης,
απασχόλησης
και περισσότερες
επενδύσεις εάν
εφαρμοσθούν πλήρως
οι μεταρρυθμίσεις.
|ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÇÖÄÚÕÛËÙÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÃÊØßÙÎÝ
ÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÝËÔÏÙÞÆËÏÚÕÔ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÖØÕáÄÔÚÜÔÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÕËÛÔÏÑÄÖØÕáÄÔÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÚÎÔ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ
|ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÓÁÙÜÚÎÝÑÇÒÆÚËØÎÝÙÆÔÊËÙÎÝÚÜÔ
ÓÏÙÛ×ÔÓËÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇ
ËÖÎØË¦àËÏÛËÚÏÑ¦ÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ
ÑÇÏËÔÚÁÒËÏÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÚÕ
ÖØÕáÄÔÔÑÇÏÎ¬ÚÇÔÇÍÔÜØÃàËÏ
ÄÚÏÎÖØ×ÚÎ¦ÓËÙÎËÖÃÖÚÜÙÎÇÖÄ
ÚÎÙÆÔÊËÙÎÚÜÔÓÏÙÛ×ÔÓËÚÎÔ

ÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÓÏÙÛ×ÔÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÇßÚÂÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÑÃÔÎÚØÇÍÏÇÇÆÐÎÙÎÚÕßËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆÑÇÏÓËÚÇÌÕØ¦ËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆÇÖÄÚÕÌ¦ÙÓÇ
ÚÎÝÖÇØÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÕÔËÖÃÙÎÓÕ
ÚÕÓÁÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÎÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÙÚÕÔËÖÃÙÎÓÕÚÕÓÁÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß
 ÑÇÏÎÇÊÂÒÜÚÎÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ
ÓËÏ×ÔËÚÇÏÑÇÚ¦ ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ ÇÚÇÒÂÍËÏÊËÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÚËÒÏÑ¦ÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÙÚÕÔËÖÃÙÎÓÕÚÕÓÁÇ
ßÖËØÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ÓÁÙÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÓÏÙÛÕÆÙÚÕÔ
ÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÙßÔÕÒÏÑ×ÔÇÖÕÊÕÞ×ÔÇÖÄÚÎÔËØÍÇÙÃÇ
|ÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÖØÕáÄÔÚÜÔÁÞËÏ
ÖËØÃÖÕß ÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÃÊØÇÙÎÙÚÕÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÇÖÄ
ÓÏÇÃÙÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÛ×ÝÎÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ËÃÔÇÏÖÏÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂÇÖÄÚÎÔ

ÇÍÕØ¦ÖØÕáÄÔÚÜÔÕÖÄÚËÓÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÇÆÐÎÙÎÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÛÇ
ÁÞËÏÓÏÑØÄÚËØÎÛËÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎ
|¡ÏÇËÖÏÚßÞÂÝÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑÇÏ
ÚÕßËßØÆÚËØÕßÛËÙÓÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕß
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇßÐÂÙËÏÚÎÙßÔÕÒÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇËÖÏÊØ×ÔÚÇÝ
ÛËÚÏÑ¦ÙÚÕÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÊßÔÇÓÏÑÄ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
|¡ÁÚØÇÖÕßËÔÏÙÞÆÕßÔÚÇÑÃÔÎÚØÇÍÏÇÔÁÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÕÔ×ÙÕßÔÚÕÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÌßÙÏÑÕÆÑËÌÇÒÇÃÕßÑÇÏ
ÜÝËÑÚÕÆÚÕßÚÕÖØÕáÄÔÑÇÏÚÎÔ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ
|¡ÏÇÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÎÛËÚÏÑÂÁÓÓËÙÎËÖÃÊØÇÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÖÕßËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÚÏÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÇÍÕØ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÑÇÏËØÍÇÙÃÇÝËÃÔÇÏÎÓËÚÇÌÕØ¦ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÄØÜÔÇÖÄÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÎÝÖÇØÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÕÔ
ËÖÃÙÎÓÕÚÕÓÁÇÖÕßËÃÔÇÏÖÏÕÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÝßÚÂÎÇÔÇÑÇÚÇÔÕÓÂ
ÇÙÑËÃÖËØÇÏÚÁØÜËßÔÕáÑÂËÖÃÊØÇÙÎÙÚÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÓËÍÁÛÎÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÙÚÇÊÎÓÄÙÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
|¬ÇÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÇÊÂÒÜÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÁÞÕßÔ
ËßËØÍËÚÏÑÁÝËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÇÊÎÓÄÙÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦¡ÏÇÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ÇÊÂÒÜÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÚ¦ 
ÇßÐ¦ÔËÏÚÕÑÇÚ¦ ÑÇÏÚÎÔ
ËÖÃÙÎÓÎÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÑÇÚ¦ 
ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÑÇÏÈËÒÚÏ×ÔËÏÚÕ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖËØÃÖÕß ÚÕß
|©ÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÙÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔÛËÙÓ×ÔÄÖÜÝÙÚÕÊÏÑÇÙÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇËÃÔÇÏËÑËÃÔËÝÖÕß
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÖÕÌÁØÕßÔÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÕÌÁÒÎËÔ×ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÙËÓÁÍËÛÕÝËÖÃÊØÇÙÎÝÕÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÖØÕáÄÔÚÜÔ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Πρόσθετες λύσεις
για τα κόκκινα δάνεια
αναζητεί το ΥΠΟΙΚ
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

ΠρόσθετεςÙßÙÚÎÓÏÑÁÝÒÆÙËÏÝÍÏÇ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÖÁØÇÔÚÕßÙÞËÊÃÕßØÇÑÒÂÝ®ÇÔÇàÎÚËÃÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÕÑ¦ÒßÉËÕßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô²ØÂÙÚÕÝÚÇáÑÕÆØÇÝÙÚÕ)SVVTILYNÙÚÕÔÇÖÄÎÞÕ
ÖØÄÙÌÇÚÎÝÊÂÒÜÙÎÝÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÂ
ÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÏ¦ÔÔÎ
ÚÕßØÔ¦ØÇÄÚÏÕØÇÑÒÂÝ®ËÃÔÇÏ
ÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÂÓÇÙÚÎÙÜÙÚÂ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚÄ
ÃÓÇÙÚËÇÔÕÏÞÚÕÃÑÇÏÂÊÎÇÔÇàÎÚÕÆÓË¦ÒÒËÝØËÇÒÏÙÚÏÑÁÝÑÇÏÔÕÚÄÓËÝÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÁÝÙßÙÚÎÓÏÑÁÝÒÆÙËÏÝ®ËÖÏÖÒÁÕÔÚÕßØÇÑÒÂ®
ËÃÖËÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÛÇËÖÏÚÆÞËÏÚËÒÏÑ¦ÓÕÔÕÉÂÌÏÕÖÕÙÕÙÚÄÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔ¡ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÕ
ÑÚÕßØÔ¦ØÇÝËÃÞËÑ¦ÔËÏÇÔÇÌÕØ¦
ÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÓÏÇÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÕÒÏÙÚÏÑÂÝÒÆÙÎÝÖÕßÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÑÇÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕßÇÔÇÈÇÒÒÄÓËÔÕßÌÄØÕßËÖÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÖØÄÚÇÙÎÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ
ÎÕÖÕÃÇÊËÔÖØÕÜÛÂÛÎÑËÚËÒÏÑ¦ÍÏÇ
ÁÍÑØÏÙÎÙÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔ
¬ÕÖØÇÑÚÕØËÃÕÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏ
ÓËÖÕÙÕÙÚÄ  ÙÚÕÚÁÒÕÝÕßÔÃÕßÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÚÕßÉÎÒÄÚËØÕ
ÖÕÙÕÙÚÄ¡ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ¬Õ
ÙÞÁÊÏÕØÇÑÒÂÝ®ÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÚÇ
ÓËÏ×ÙËÏÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×Þ¦ØÎ
ÙÚÇ ÊÏÙËßØ×ÚÜÔËÍÍßÂÙËÜÔÖÕß
ÖØÕÈÒÁÖËÏ©ÑÚÇáÑÕÆØÇÝËÃÖË
ËÖÃÙÎÝÞÛËÝÙÚÕ)SVVTILYNÄÚÏÎ
ÒÒ¦ÊÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÓËÚÕßÝ
ËÚÇÃØÕßÝÚÎÝÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔ
ËÖÏÙÚØÕÌ×ÔÚÜÔÑËØÊ×ÔÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô:47Z
ÑÇÏ(5-(ZÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝÇÔÚÃÍÏÇ
ÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÞØÁÕßÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÕßÊÃÔËÏÎÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÕß,\YVNYV\WÚÕßÕßÔÃÕß©
ßÖÕßØÍÄÝÊËÔÁÑÇÔËÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÚÇ
ÙÞËÚÏÑ¦ÁÙÕÊÇßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÞ×ØÕßÙßÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝ
ËÓÓÁÙÜÝÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÙÚÄÞÕß
ÚÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝ
©ÖÜÝÚÄÔÏÙËÕÑÚÇáÑÕÆØÇÝ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÑÒËÏÊÃÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËÃÔÇÏÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÐÂÍÎÙËÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÑÇÏÕÏËÚÇÃØÕÏÚÎÝÖØÁÖËÏÔÇÊÏËØËßÔÂÙÕßÔ
Ñ¦ÛËÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÕßÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙ»ÁÔÇÛËÚÏÑÄËÖËÔÊßÚÏÑÄÙÕÑ
ßàÎÚÕÆÓËÓËÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÝÚÕÓËÃÝ

Προτεραιότητα-κλειδί o{Ñ³i
ÉÜÜi{~ÊÐÑ~¨{~Ð{~ÊÜ{³{~ÊÉËÑ{iÑÖÂii³ÉÉÙÖÉV
³Ì{ÉÈ${~Ð{~V¨Ê³Ø
.³ÑÍ~Ö¨ÑØ

«Είμαστε ανοιχτοί και
ήδη αναζητούμε
άλλες, συστημικές
λύσεις», επιπλέον
του «Ηρακλή», είπε
στο Bloomberg
ο Χρ. Σταϊκούρας.
ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÕß,\YVNYV\W®ËÃÖËÕÑÚÇáÑÕÆØÇÝ©ÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏ
ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ®ÖØÄÙÛËÙË
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÙÚÄÞÕßÚÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝ ÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ËÃÖËÄÚÏÕÏßÉÎÒÄÚËØÕÏØßÛÓÕÃÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÏÚÄÑÏÇ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÈËÒÚÏ×ÔÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎ
ÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÕßÞØÁÕßÝËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝÙÚÇÊÏÇÑÂÓËÃÜÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔ®¡ÏÇÔÁÇÇÔ¦ÒßÙÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÞØÁÕßÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÓÇàÃÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÍÏÇÚÎÔÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÖßØÕÊÕÚ×ÔÚÇÝÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕßÝÙÚÄÞÕßÝÚÕÑÇÏ
ÚÕ¬ÁÒÕÝÕÑÚÇáÑÕÆØÇÝÕ
ÕÖÕÃÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÍÏÇÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÏÝËØÍÇÙÃËÝ
ÚÎÝËÚÂÙÏÇÝÙßÔÄÊÕßÚÕß§¬ÇÔÁÌËØËÄÚÏÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÇÏÚØÄÖÕÏÍÏÇ
ÔÇÓËÏÜÛËÃÙÚÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÚÕÓËØÃÊÏÕ
ÚÕß¬ÇÓËÃÕßÙÚÕÔÊÇÔËÏÙÓÄÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÔÑÇÏÊÏËßÑØÃÔÏÙËÄÚÏÇßÚÄ
ÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇËÖÃ
ÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝ

Σε κίνδυνο φτώχειας
ή κοινωνικό αποκλεισμό
ένας στους τρεις Ελληνες
Σε κίνδυνοÌÚ×ÞËÏÇÝÂÑÕÏÔÜÔÏÑÄ
ÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÈØÁÛÎÑËÚÕ ÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÓËÏÜÓÁÔÕÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕÇÒÒ¦ÏÊÏÇÏÚÁØÜÝßÉÎÒÄËÏÊÏÑ¦Ë¦ÔÙßÍÑØÏÛËÃÓËÚÎÔÖØÕ 
ËÖÕÞÂ¡ËÇßÚÄÚÕÖÕÙÕÙÚÄÖÒÎÛßÙÓÕÆÙËÑÃÔÊßÔÕÌÚ×ÞËÏÇÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙË¦ÚÕÓÇÎÒÒ¦ÊÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ,\YVZ[H[
ÚÎÔÚØÃÚÎÛÁÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔÞÜØ×Ô
ÓËÒ×ÔÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÜÝ
ÖØÕÝÇßÚÄÚÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÓË
ÚÎÕßÒÍÇØÃÇÑÇÏÚÎªÕßÓÇÔÃÇÔÇ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÑÇÏÙÚÎ
ÊËÆÚËØÎÛÁÙÎÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝ
ËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÒÒÂÔÜÔÙËÑÃÔÊßÔÕ
ÌÚ×ÞËÏÇÝÂÑÕÏÔÜÔÏÑÄÇÖÕÑÒËÏÙÓÄ
ÑÇÚÁÍØÇÉËÇÆÐÎÙÎÖÕÙÕÙÚÏÇÃÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔËÔ×ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÆÐÎÙÎÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÚÕÑÇÚ¦ ÓÕÔ¦ÊËÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
ÄÚÇÔÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙËÑÃÔÊßÔÕ
ÌÚ×ÞËÏÇÝÂÑÕÏÔÜÔÏÑÄÇÖÕÑÒËÏÙÓÄ
ÇÔÂÒÛËÙË 
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô
ÚÎÝÈØÁÛÎÑËÙËÑÃÔÊßÔÕÌÚ×ÞËÏÇÝÂÑÕÏÔÜÔÏÑÄÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÚÕ
ÚÕ ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙË 
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÚÕÓÇ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ,\YVZ[H[

ÇÔÑÇÏÚÕÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÚ×ÙÎÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕÄÚÇÔÚÕÙÞËÚÏÑÄÖÕÙÕÙÚÄÁÌÚÇÙËÙÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÙÎÓËÃÕ
ÚÕß ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÙÚÎÔ
ÂËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÚÕÓÇÕ
ÙÚÄÞÕÝÖÕßÁÞËÏÚËÛËÃÍÏÇÚÕ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦ÑÇÏÛËÜØËÃÚÇÏ
ÇÖÃÛÇÔÕÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÆÓÌÜÔÇ

Στην τρίτη θέση
η Ελλάδα μετά τη
Βουλγαρία και τη
Ρουμανία στον σχετικό
δείκτη της Ε.Ε.
ÓËÚÕÔÙÚÄÞÕÇßÚÄÖØÁÖËÏÚÕ
ÔÇÁÞÕßÔÈÍËÏÇÖÄÚÕÔÑÃÔÊßÔÕ
ÌÚ×ÞËÏÇÝÂÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÑÇÚ¦ÚÕÓÇ
ÙËÄÒÎÚÎÔÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
ËÑÇÚ¦ÚÕÓÇÕÏÇËÃÔÇÏÎËÖÃÊÕÙÎÁÜÝÚ×ØÇ"ÖÄÚÕÔ
ÑÃÔÊßÔÕÌÚ×ÞËÏÇÝÁÞÕßÔÈÍËÏÓË
È¦ÙÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
ËÑÇÚ¦ÚÕÓÇ
¦ÙËÏ ÚÜÔ ÙÚÕÏÞËÃÜÔ ÚÎÝ
,\YVZ[H[ÕÏÞ×ØËÝÓËÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ÖÒÎÛßÙÓÕÆÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙËÑÃÔÊßÔÕÌÚ×ÞËÏÇÝÚÕ
ÂÚÇÔÎ¬ÙËÞÃÇ ÎÒÕÈËÔÃÇ
 ÑÇÏÎÒÕÈÇÑÃÇ 
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Κερδίζουν διαρκώς έδαφος
τα φυτικά υποκατάστατα κρέατος

Σκιές στην εταιρεία
ηλεκτρονικών
πληρωμών Wirecard

A.P.

Πέραν των startups, στο παιχνίδι μπαίνουν και παραδοσιακοί παίκτες όπως η Nestle
Τα φυτικά ßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÚÇÑØÁÇÚÕÝ
ÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÄÒÕÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÞ×ØÕÙÚÇØ¦ÌÏÇÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÑÇÛ×Ý
ÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚØÕÌÃÓÜÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÏÝÊÏÇÚØÕÌÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÚÜÔÞÕØÚÕÌ¦ÍÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÏÝ
ËÑÑÒÂÙËÏÝÚÕßËßØÆÚËØÕßÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÕÆÑÕÏÔÕÆÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÇÖÄ
ÚÇÇÁØÏÇÚÕßÛËØÓÕÑÎÖÃÕßÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÎ)L`VUK4LH[ÑÇÏ
Î0TWVZZPISL-VVKZÐËÑÃÔÎÙÇÔ
ÖØÏÔÇÖÄÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÜÝÔËÕÌßËÃÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÇÒÒ¦ÙÂÓËØÇÖÇÃàÕßÔ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÚÜÔÑØÁÇÚÕÝ
ÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÌßÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÖÕßÊËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÇÖÄÁÔÇÚßÖÏÑÄÓÖÏÌÚÁÑÏÙËÓÖÁØÍÑËØÂÓÏÇ
ÑÒÇÙÏÑÂÑÕÚÕÓÖÕßÑÏ¦JOPJRLU
U\NNL[ÂÓËØÇÓÖÇÃÔÕßÔÙÚÕ
ÖÇÏÞÔÃÊÏ®ÑÇÛÏËØÜÓÁÔÕÏÖÇÃÑÚËÝ
ÄÖÜÝÎ5LZ[SLÊÃÔÕÔÚÇÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÙËÓÏÇÇÍÕØ¦ÖÕß
ÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÇÖËßÛßÔÄÚÇÔÙË
ÁÔÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÄÑÕÏÔÄÊÎÒÇÊÂÇßÚÄÚÜÔÞÕØÚÕÌ¦ÍÜÔÆÓÌÜÔÇÓËÇÔÇÒßÚÁÝ
ÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ËÌÎÓËØÃÊÇ5L^@VYR;PTLZÎ
ÇÍÕØ¦ßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÚÜÔÑØÁÇÚÕÝ
ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝÓÖÕØËÃÔÇÌÛ¦ÙËÏÁÜÝÑÇÏÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÓÁÞØÏÚÕ
©ÏËÖËÔÊßÚÁÝÁÞÕßÔËÔÚÕÖÃÙËÏÇßÚÂÚÎÊßÔÇÓÏÑÂÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÖËÔÚÇÓÂÔÕßÚÕÔÃàËÏ
Õ§ÚÁÏÈÏÔÚÏ¦ÌË¡ÖËÒ¦ÔÏÚÜÔ
5L^@VYR;PTLZ©ÏÓËÚÕÞÁÝÚÎÝ
)L`VUK4LH[ÁÞÕßÔÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÓËÍ¦ÒÎ¦ÔÕÊÕ0TWVZZPISL
-VVKZÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÔÁÕÓÖÁØÍÑËØ>OVWWLY®ÓËÌßÚÏÑÄÓÖÏÌÚÁÑÏÍÏÇÚÎÔÇÒßÙÃÊÇÚÇÞßÌÇÍÃÇÝ)\YNLY2PUNÖÇØÕÚØÆÔÕÔÚÇÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÔÇÙßÔ¦ÉÕßÔÇÔ¦ÒÕÍËÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝ¬ÁÒÎßÍÕÆÙÚÕß Î 2-* ÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÚÎÓËÍ¦ÒÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÖÕßËÃÞÇÔÖÚËØÆÍÏÇ®ÚÆÖÕßJOPJRLU
^PUNZÇÖÄÌßÚÏÑ¦ÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÙË
ÚÇÞßÌÇÍËÃÕÙÚÎÔÚÒ¦ÔÚÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÖØÕÙÁÌËØËÙËÙßÔËØÍÇ-

Η Impossible Foods ÙiÐ{Ö¨oiÉÓÐÓ¨o~É¨t8v_¦uÐÉ×È³{~ÌÐ{×³Ó~{o{Ñ³iÑÜÈËÙÑ³ÑTÈ×ÑoËÑØ
º¦n_¦xnVÑ¨³¨Ö³ÑØÑ³Ño{³ÓØÑÈÒÈÑÒÜoÉØÈÉ¨oÑËÉØ

Η αγορά υποκατάστατων κρέατος υπολογίζεται πως μπορεί
να φθάσει έως
και τα 85 δισ. δολάρια
μέχρι το 2030.
ÙÃÇÓËÚÎÔ0TWVZZPISL-VVKZ¬Õ
(^LZVTL)\YNLYÚÎÝ5LZ[SLÚÕ
ÕÖÕÃÕÖÇØÇÙÑËß¦àËÚÇÏÇÖÄÑÃÚØÏÔÕÓÖÏàÁÒÏÑÇÏÙÏÚ¦ØÏÁÑÇÔËÚÕ
ÔÚËÓÖÕÆÚÕÚÕßÙÚÏÝÇßÚÄÔ
ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÍÏÇÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝ)L`VUK
4LH[ÑÇÏ0TWVZZPISL-VVKZ¬ÕÔ
ÃÊÏÕÓÂÔÇÎËÚÇÏØËÃÇÑÇÚËÉßÍÓÁÔÜÔÚØÕÌÃÓÜÔ/VYTLSÊÏÁÛËÙË
ßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÚÇÑØÁÇÚÕÝÇÖÄÌßÚÏÑ¦ÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÙÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÇØÕÓÕÃÜÝÎ:TP[OMPLSK
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÚÇÏ-

ØËÃËÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑØÁÇÚÕÝÙÚÏÝ
ÖÇØ¦ÍËÏÔÁÇÙËÏØ¦ÓÖÁØÍÑËØÒÕßÑ¦ÔÏÑÜÔÑÇÏÑËÌÚÁÊÜÔ
ÓËÈ¦ÙÎÚÎÙÄÍÏÇÑÚÏÓ¦ÖÜÝ
ÓÁÞØÏÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß
ÚÇÖØÕáÄÔÚÇÇßÚ¦ÓËÚÎÔËÖÜÔßÓÃÇ7\YL-HYTSHUK®ÛÇËÃÔÇÏ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÙËÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚØÕÌÃÓÜÔÙÆÓÌÜÔÇÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZ
ÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝ®ËÚÇÏØËÃËÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑØÁÇÚÕÝÄÖÜÝÎ7LYK\L
ÑÇÏÎ;`ZVU-VVKZÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÖÇØËÓÌËØÂÖØÕáÄÔÚÇ
ÑØÁÇÚÕÝÖÕßËÓÖËØÏÁÞÕßÔÁÔÇÔ
ÙßÔÊßÇÙÓÄàÜÏÑ×ÔÖØÜÚËáÔ×Ô
ÓËÌßÚÏÑ¦ÙßÙÚÇÚÏÑ¦
©ÚÇÔËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÎ;`ZVU
ÑÇÏÎ:TP[OMPLSKËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÚÜÔßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÚÜÔÑØÁÇÚÕÝÚÄÚËÎÃÊÏÇÇÍÕØ¦ÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ¡ÖØÕßÝ¢ØÃÔÚØÏÞËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß.VVK-VVK0UZ[P[\[L
ÙÚÕßÝ5L^@VYR;PTLZØÕÙÛÁ-

ÚËÏÊËÖÜÝÇßÚÁÝÕÏËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÛÁÚÕßÔÚËØ¦ÙÚÏÇÊÃÑÚßÇÊÏÇÔÕÓÂÝ
©ÏËÚÇÏØËÃËÝÚØÕÌÃÓÜÔÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙËÖØÕáÄÔÚÇÖÕßËÃÔÇÏÌÏÒÏÑÄÚËØÇÜÝÖØÕÝÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏÑÇÒÒÏËØÍÎÛËÃÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎ
ÍÏÇÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝ
ÙÚÕÑØÁÇÝÓËÇÖ×ÚËØÕÙÚÄÞÕÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔËÑÖÕÓÖ×ÔÓËÛÇÔÃÕß
ÑÇÏÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕß¦ÔÛØÇÑÇÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÔÇÖÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÖÁØßÙÏÇÖÄËØËßÔÎÚÁÝÚÕß
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÎÝ©ÐÌÄØÊÎÝÚÇ
ÍÇÒÇÑÚÕÑÕÓÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÑÇÏÚÕ
ÑØÁÇÝËßÛÆÔÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕ ÚÜÔ
ËÑÖÕÓÖ×ÔÇËØÃÜÔÚÕßÛËØÓÕÑÎÖÃÕßÇÖÄÚÕÔÇÍØÕÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕ©ÖÜÝ
ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÕ¬àÄÚàËÌÕßØÙÚÕ
ËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕÖËØÏÕÊÏÑÄ5H[\YL
ÓÏÇÞÕØÚÕÌÇÍÏÑÂÊÏÇÚØÕÌÂËÃÔÇÏ
ÕÑÇÒÆÚËØÕÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÑÇÔËÃÝÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÑÖÕÓÖ×ÔÇËØÃÜÔÚÕßÛËØÓÕÑÎÖÃÕß

Α.Ρ.

Ο πλούτος μειώνεται από γενιά σε γενιά
Ισως ÕÏÖÕÒÆÖÒÕÆÙÏÕÏÁÞÕßÔÑ¦ÛËÒÄÍÕÄÞÏÈÁÈÇÏÇÔÇÇÖÕÑÒÎØ×ÙÕßÔÚÕßÝÇÖÕÍÄÔÕßÝÚÕßÝ
ÇÒÒ¦ÔÇÓËÚÇÈÏÈ¦ÙÕßÔÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕßÖÒÕÆÚÕßÚÕßÝ
ÙËÑ¦ÖÕÏÕÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÄÃÊØßÓÇ
ÑÇÏÔÇÑÒÎØÕÊÕÚÂÙÕßÔÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÓÄÔÕÔÄÙÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÔÇàÂÙÕßÔ¦ÔËÚÇÔÇÙÖÕßÊ¦ÙÕßÔÙËÑÇÒ¦ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇ
ÑÇÏÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇ
ËÇßÚÄÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÑÇÚÇÚËÃÔÕßÔÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÚÇÖÕØÃÙÓÇÚÇÊÆÕËØËßÔ×ÔÚÇÕÖÕÃÇ
ÖÇØÇÛÁÚËÏÙËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓ¦ÚÎÝÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ-PUHUJPHS;PTLZÆÕÁØËßÔËÝ
ÖÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÎÊËÆÚËØÎ
ÑÇÏÎÚØÃÚÎÍËÔÏ¦ÖÒÕßÙÃÜÔÙßÞÔ¦ÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕËßÚßÞËÃÝÄÙÕ
ßÖÂØÐÇÔÕÏÇßÚÕÊÎÓÏÕÆØÍÎÚÕÏ
ÍÕÔËÃÝÑÇÏËÐÃÙÕßÙßÞÔ¦ÊËÔÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÙÜÙÚ¦ÚÎÔÖËØÏÕßÙÃÇÖÕßÚÕßÝÑÒÎØÕÊÕÚÂÛÎÑËÔÃÕÚËÕÏÇÖÄÍÕÔÕÏ
ÚÜÔÇßÚÕÊÎÓÏÕÆØÍÎÚÜÔÖÒÕßÙÃÜÔÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦
ÕÒËÚÂØËÝÑÇÛ×ÝÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÔ
ÚÕÔÖÒÕÆÚÕÚÜÔÍÕÔÁÜÔÂÚÜÔ
ÖÇÖÖÕÆÊÜÔÚÕßÝ
ÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÇØÞÏÑ¦ÁØËßÔÇÖÕßËÑÖÄÔÎÙËÚÕÚÓÂÓÇÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÚÕß²¦ØÈÇØÔÚÓËÚÇÐÆÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÈÇÛÆÖÒÕßÚÜÔÑÇÏ
ÎÕÖÕÃÇÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÖÜÝÄÙÕÏ
ÁÞÕßÔÑÒÎØÕÔÕÓÂÙËÏÚÕÔÖÒÕÆÚÕÚÕßÝÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕËßÚßÞËÃÝ
ÄÙÕÕÏÇßÚÕÊÎÓÏÕÆØÍÎÚÕÏÖÒÕÆÙÏÕÏ®ÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÕÏ-;
ÖÇØÇÛÁÚÕßÔÚÇÖÕØÃÙÓÇÚÇÓÏÇÝ
¦ÒÒÎÝÁØËßÔÇÝÖÕßÊÏËÐÂÍÇÍË
ÓËÚÇÐÆÖÒÕÆÙÏÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔÑÇÏÙËÈ¦ÛÕÝÊËÑÇËÚÏ×Ô
Î>PSSPHTZ.YV\WÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÓËÍ¦ÒÕßÖÒÕÆÚÕßÖÄÚÇÖÕ-

Ο Μπιλ Γκέιτς ÓTÉ{ÐÉ³ÑK{KÒÉ{³ÐÉoÑÜÖ³É¨ÐÓ¨Ø³iØÉ¨{ÈËÑØ
³È³×{ÜÑÚ¨{~Ì³ÈËÙ¨ÈÐÑ~Ñ{ÌT{³ÈØÑoÌÈØ³ÈVo{Ñ³ËÉ~³{ÐÒØtÙÉ~ÒÉ{~ÑÉËØTÒ¨i³ÑÑ{Ù{Ò³ÈÌ³Ñ³ÈØÑ×ÊÉ{³É¨Ò³{
ÜÖ³ËØ³¨ÉKÜÉ{ÌV³{É{TÉ{¨ÊÈÑ~ÒÈu

Το 70% της δεύτερης
γενιάς πλουσίων
και το 90% της τρίτης καταστρέφουν
τον πλούτο που
κληρονόμησαν.
ØÃÙÓÇÚ¦ÚÎÝÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏÙÖ¦ÔÏÇÊÏÇÚÎØËÃÚÇÏÕÖÒÕÆÚÕÝÓÏÇÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕß
ÑÇÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÕØÏÙÓÁÔËÝÍËÔÏÁÝØÕÑÆÖÚËÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ

ÖÜÝÙËÖÕÙÕÙÚÄ ÎÊËÆÚËØÎÍËÔÏ¦ÖÒÕßÙÃÜÔËÑËÃÔÎÖÕß
ÑÒÎØÕÔÕÓËÃÊÎÒÇÊÂÇÖÄÚÕßÝ
ÇßÚÕÊÎÓÏÕÆØÍÎÚÕßÝÍÕÔËÃÝÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏËÙÌÇÒÓÁÔÇÚÕÔÖÒÕÆÚÕÖÕßÚÎÝÑÒÎØÕÊÕÚÂÛÎÑËÑÇÏ
Þ¦ÔËÏÚÓÂÓÇÚÕß¬ÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÇÖÕÍÄÔÜÔËÑÚÏÔ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕ  ÄÚÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÚØÃÚÎÍËÔÏ¦
ÇÏÈÁÈÇÏÇÕÏËÌÎÓËØÃÊËÝËÃÔÇÏÙßÞÔ¦ÍËÓ¦ÚËÝÓËÏÙÚÕØÃËÝ
ÇÖÕÍÄÔÜÔÖÒÕÆÙÏÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏ×ÔÖÕßÒÕÐÕÊØÄÓÎÙÇÔÂÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÁÞÕßÔÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÕÔ
ÖÒÕÆÚÕÚÕßÝÑ¦ÛË¦ÒÒÕÖÇØ¦ÚÕÔ
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ÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔÙÜÙÚ¦ÄÙÕÏÖÒÕÆÙÏÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏßÖÂØÐÇÔÊÎÓÏÕßØÍÏÑÕÃËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÛÇÂÚÇÔ
ËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÏÇÔÕÏÇÖÄÍÕÔÕÃ
ÚÕßÝÓÕÏ¦àÕßÔÓËÚÎÔ¦ØÏÝ²ÃÒÚÕÔ"©ÏÚËÒËßÚÇÃËÝÍËÔÏÁÝÚÜÔ
ÇßÚÕÊÎÓÏÕÆØÍÎÚÜÔÖÒÕßÙÃÜÔ
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÁÞÕßÔÇÔÚÏÒÎÌÛËÃ
ÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÑÇÏÙÖËÆÊÕßÔÔÇ
Ò¦ÈÕßÔÚÇÓÁÚØÇÚÕßÝ©¡ÖÏÒ
ÑÁÏÚÝÁÞËÏÓËÚÇÈÏÈ¦ÙËÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝ
ÚÕßÙÚÕÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÄÚÕßÃÊØßÓÇÑÇÏÄÞÏÙÚÕßÝÇÖÕÍÄÔÕßÝÚÕß
ÍÏÇÚÃËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÊËÔÑ¦ÔËÏÑÇÔËÃÝÞ¦ØÎÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÄÚÇÔ
ÚÕßÝÇÌÂÔËÏÚËØ¦ÙÚÏÕÖÒÕÆÚÕ
ÕÕÖÕÃÕÝÙÚØËÈÒ×ÔËÏÄÚÏËÖÏÞËÏØÂÙÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔ®ÞËÏ¦ÒÒÜÙÚËÚÕÔÃÙËÏÖÜÝÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕß
ÊËÔÛÇËÃÔÇÏÖÕÚÁÌÚÜÞ¦ÛÇ
Ò¦ÈÕßÔËÐÇÏØËÚÏÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÎ
ÑÇÏÛÇÑÒÎØÕÔÕÓÂÙÕßÔÑ¦ÖÕÏÇ
ÞØÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÛÇÈÍÕßÔÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÑÇÏÛÇÌÚÏ¦ÐÕßÔÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÝÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇ®ÇØËÓÌËØËÃÝÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝÁÞÕßÔËÑÌØ¦ÙËÏ¦ÒÒÕÏÓËÍÏÙÚ¦ÔËÝÇÖÄÚÕÔ
ÔÚØÏÕß ¦ØÔËÚàÏÑÇÏÚÕÔÕßÄØËÔ¡Ö¦ÌËÚÓÁÞØÏÚÕÔÚÏÔÍÑ
ÖÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÖÕÒÒ¦ÞØÂÓÇÚÇÇÖÄÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕß
©ÖÜÝÚÕÔÃàÕßÔÕÏ-;ßÖ¦ØÞÕßÔÊÏ¦ÌÕØÕÏÚØÄÖÕÏÓËÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÓÖÕØËÃÁÔÇÝÖÒÕÆÙÏÕÝ
ÔÇÖËØÏÌØÕßØÂÙËÏÚÕÔÖÒÕÆÚÕ
ÚÕßÇÖÄÚÎÔÑÇÑÕÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔ
ÖÇÏÊÏ×ÔÚÕßÑÇÏÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÚÇÃÊÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÇÖÄÚÏÝ
ÚßÞÄÔÇÔÜØÏÓÄÚÎÚËÝÚÜÔÖÒÕßÙÏÄÖÇÏÊÜÔ
¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇÔÇÌÁØÕßÔÚÎ
ÙÆÙÚÇÙÎÑ¦ÖÕÏÕßÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÆ
ÏÊØÆÓÇÚÕÝÓËÑÕÏÔÜÌËÒÂÙÑÕÖÄÙÚÕÕÖÕÃÕÛÇËÔÚ¦ÐËÏÁÔÇÝ
ÖÒÕÆÙÏÕÝÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÍÏÇÔÇ
ÚÇËÐÕÏÑËÏ×ÙËÏÓËÚÕÇÃÙÛÎÓÇ
ÓÏÇÝÑÕÏÔÂÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝ

H γερμανική ËÚÇÏØËÃÇËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÖÒÎØÜÓ×Ô>PYLJHYKÊÏÁÉËßÙËÔÁËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÍÏÇÒÕÍÏÙÚÏÑÁÝ
ÇÚÇÙÛÇÒÃËÝÙËÛßÍÇÚØÏÑÂÚÎÝÇÌÄÚÕß
ËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇ
ÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ-PUHUJPHS
;PTLZ(ÖÕÚÁÒËÙÓÇÂÚÇÔÎÚÏÓÂÚÎÝ
ÓËÚÕÞÂÝÚÎÝ>PYLJHYKÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÎÝ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÝÞÛËÝÔÇ
ßÖÕÞÜØÂÙËÏÇÔÇÌÁØËÏÕÏÙÚÄÚÕÖÕÝ
0U[LYUH[PVUHS)\ZPULZZ;PTLZÐÃàËÏ
ÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÄÚÏÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝ
ÚØÁÞÕßÙÇÝÞØÕÔÏ¦ÝÎËÚÇÏØËÃÇÁÞËÏ
ÑÇÚ»ËÖÇÔ¦ÒÎÉÏÔÊÏÇÉËÆÙËÏØËÖÕØÚ¦à
ÚÜÔ-PUHUJPHS¬PTLZÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÕÖÕÃÇÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏßÉÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏ
ÌÁØËÚÇÏÇÑÄÓÇÑÇÏÔÇÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑË
ÓËËÖËÔÊßÚÁÝÍÏÇÔÇÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃÙÕßÔ
ËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝËÌÎÓËØÃÊÇÕßÊÁÖÕÚË
ßÖÇÔÇÞ×ØÎÙËÚÜÔÊÎÓÕÙÏËßÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÝÇÑÄÓÇÑÇÏÄÚÇÔÕÏÇØÓÄÊÏËÝÍËØÓÇÔÏÑÁÝÇØÞÁÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÖÜÝÐËÑÏÔÕÆÔÁØËßÔËÝÍÏÇÚÎÔßÖÄÛËÙÎÆÓÌÜÔÇÚ×ØÇÓËÚÇÞÛËÙÏÔ¦ÊÎÓÕÙÏËÆÓÇÚÇ
ÕÏ-;ÁÌËØÇÔÙÚÕÌÜÝËÙÜÚËØÏÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÑÛÁÙËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÙßÔËØÍÇàÄÓËÔÎËÚÇÏØËÃÇÚÎÝ>PYLJHYKÙÚÕ§ÚÕßÓÖ¦ÏÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏÙßÔÚ¦ÑÚËÝßÖ¦ØÞÕßÔÙÇÌËÃÝËÔÊËÃÐËÏÝÍÏÇ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÖÒÎØÜÓÁÝÓÇáÓÕÆÇÐÃÇÝ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ÓÁÙÇÇÖÄÚÕÊÃÑÚßÕÚÎÝ>PYLJHYK
ÚÏÓÂÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÚÎÝÙÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎßÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÚ¦ ÙÚÇ
ËßØ×ÇÓÁÙÜÝÓÄÒÏÝÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÄÚÕÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÇÔÎËÌÎÓËØÃÊÇËÃÞË
ÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÍÏÇÚÎ

ÛßÍÇÚØÏÑÂÚÎÝ>PYLJHYKÙÚÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÄÚÏÓÇÍËÏØËÆËÏ®ÚÇÈÏÈÒÃÇÚÎÝ
ÎÓËÚÕÞÂÚÎÝËÔÚÄÝËÈÊÕÓ¦ÊÜÔËÃÞËÑÇÚÇÈßÛÏÙÚËÃ ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÓËÏÜÛËÃÎÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÚÎÝÇÐÃÇÑÇÚ¦ ÊÏÙËßØ×¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕØËÖÕØÚ¦à
ÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙË
ËÚÇÏØËÃÇËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×Ô
ÖÒÎØÜÓ×ÔÙÚÕ§ÚÕßÓÖ¦ÏÑÇÏÙÚÎÔ(S
(SHTÙßÔËÚÇÃØÕÚÎÝ>PYLJHYKÌËÔÄÝ
ÚÇÁÍÍØÇÌÇÚÎÝ>PYLJHYKÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝ
Î(S(SHTÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙËÙÞËÊÄÔÚÇÓÏÙ¦ÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÁØÊÎÚÕßÍÏÇÚÕÔ
ÄÓÏÒÕÑ¦ÔÕÔÚÇÝËÖËÐËØÍÇÙÃÇÖÒÎØÜÓ×ÔÙÞËÊÄÔËÑÇÚËßØ×ÚÕÔÓÂÔÇ
ÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÁÚÕÝÍÏÇ
ÓËÍ¦ÒÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ¥ÙÚÄÙÕÎËÌÎÓËØÃÊÇÚÜÔ-;ÊËÔÓÖÄØËÙËÔÇÊÏÇÙÚÇßØ×ÙËÏÕÆÚËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖØÕÇÔÇÌËØÛËÃÙËÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÓËÖËÒ¦ÚËÝËÙÆÔÕÒÕ
ÖËÒÇÚ×ÔÖÕßÖØÕÙÁÍÍÏÙÇÔÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÓÄÔÕÔÚÁÙÙËØÏÝÇÔÁÌËØÇÔÖÜÝËÃÞÇÔÇÖËßÛËÃÇÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÓËÚÎ>PYLJHYKÍÏÇÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇ
ÖÒÎØÜÓ×ÔÑÇÏÄÞÏÓÁÙÜÚÎÝ(S(SHT
ÐÕßÑÇÏÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÇÔÇÌÁØËÚÇÏÖÜÝÚÇËßØÂÓÇÚÇÛÁÚÕßÔËÔ
ÇÓÌÏÈÄÒÜÚÕË¦ÔÄÔÚÜÝßÖÂØÐÇÔÖÜÒÂÙËÏÝÑÇÏÑÁØÊÎÖÕßÊÏÕÞËÚËÆÕÔÚÇÔ
ÓÁÙÜ(S(SHTÙÚÎ>PYLJHYKÂÇÖÒ×Ý
ËÖÏÔÕÂÛÎÑÇÔ¬ÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÁÒÕÝ
ÎÖÏÚØÕÖÂ ËÌÇÒÇÏÇÍÕØ¦ÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇÁÊÜÙËËÔÚÕÒÂÔÇÇÖÇÍÕØËßÛËÃ
ÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÔÇÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃàÕßÔ
ÙËÖÚ×ÙÎÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÚÎÝ>PYLJHYK
ÃÞÇÔÖÇØÇÚÎØÎÛËÃÖÕÒÆÇÑØÇÃËÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÜÝÙßÔÁÖËÏÇÚÜÔÏÙÞßØÏÙÓ×ÔÚÜÔ-;ÍÏÇÚÏÝ
ÒÕÍÏÙÚÏÑÁÝÇÚÇÙÛÇÒÃËÝÙÚÎÛßÍÇÚØÏÑÂ
ÚÎÝÏÍÑÇÖÕÆØÎÝ

Δώρο η φόρτιση για
έναν χρόνο από τη Volvo
Η Volvo ÛÇÑÇÒÆÖÚËÏÚÕÑÄÙÚÕÝÌÄØÚÏÙÎÝÚÜÔÎÒËÑÚØÏÑ×ÔÑÇÏßÈØÏÊÏÑ×Ô
ÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÍÏÇÁÔÇÔÞØÄÔÕÇØÞÃàÕÔÚÇÝÇÖÄÚÇÓÕÔÚÁÒÇÚÕß
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÊÏËßÛÆÔÕÔÚÇÙÆÓÈÕßÒÕÚÎÝÙÕßÎÊÏÑÂÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝËÚÇÏØËÃÇÛÁÒËÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÖËÒ¦ÚËÝÍÏÇÚÇÎÒËÑÚØÏÑ¦
ÚÎÝÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ¦ÙÞËÚÇÇÖÄÚÏÝËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÖÕßÊÃÔÕßÔÊÏ¦ÌÕØËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÛ×ÝÛÁÒËÏÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÏÝ
ËÑÖÕÓÖÁÝÇÁØÏÜÔØÆÖÜÔÚÕßÙÚÄÒÕß
ÚÎÝÑÇÚ¦ ÓÁÞØÏÚÕ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÕÆÚÕßÙÚÄÞÕßÎ
=VS]VÛÇÇØÞÃÙËÏÔÇÖÇØ¦ÍËÏÚÕÖØ×ÚÕÚÎÝÎÒËÑÚØÏÑÄÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ¶ÚÕ?*
¶ÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÑÇÏÎÚÏÓÂÚÕß
ÛÇËÃÔÇÏÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂÚÕß4VKLS
ÚÎÝ;LZSHÙÕßÎÊÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÛÇÑßÑÒÕÌÕØËÃÁÔÇÎÒËÑÚØÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÑ¦ÛË
ÞØÄÔÕÓÁÞØÏÚÕÊÂÒÜÙËÞÛËÝÙÚÕ

)SVVTILYNÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ²ÇÑ¦Ô¦ÓÏÕßËÒÙÕÔ
ËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÚÕÔ
ÙÚÄÞÕßÈØÏÊÏÑ×ÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ×ÙÚË
ÚÕÔÇÓÎÔÁÞËÏÙÚÎÔÍÑ¦ÓÇÚÎÝ
ÕÆÚËÁÔÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÓËÑÏÔÎÚÂØÇ
ËÙÜÚËØÏÑÂÝÑÇÆÙÎÝÓÄÔÕ©ÏÇÍÕØÇÙÚÁÝÎÒËÑÚØÏÑ×Ô=VS]VÛÇÓÖÕØÕÆÔ
ÇÖÄÚÕÑÇÏÍÏÇÁÔÇÁÚÕÝÔÇÊÏËÑÊÏÑÕÆÔÇÖÄÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎ
ÚÕßÑÄÙÚÕßÝÌÄØÚÏÙÎÝÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÚÕßÝ¬ÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÎÒËÑÚØÏÑÕÆØËÆÓÇÚÕÝÖÕßÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÇÔÕÏ
ÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝ=VS]VÌÕØÚÃàÕÔÚÇÝÚÕ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÄÚÕßÝÛÇÌÇÃÔËÚÇÏÓÁÙÜ
ÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÎÝ=VS]VÍÏÇÑÏÔÎÚ¦
ÚÎÒÁÌÜÔÇ(WWSLÑÇÏ(UKYVPKËÔÛÇ
ÑÇÚÇÙÑËß¦àÇÓËÖÒÂØÜÝÎÒËÑÚØÏÑÄ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÇÔÊËÔÂÓÇÙÚÇÔÇÖÕÒÆÚÜÝÈÁÈÇÏÕÏ®ÖÜÝÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÛÇ
ËÃÔÇÏËÖÏÑËØÊÁÝËÃÖËÕ¦ÓÏÕßËÒÙÕÔ
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Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

Ανω των 300.000 δολ./ημέρα
οι ναύλοι των τάνκερ

Το Βερολίνο ανοίγει την πόρτα
των δικτύων 5G στη Huawei

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Παρά ÚÏÝÚØÏÈÁÝÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏ
ËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÛËÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎ
/\H^LP¬ÇÁÙÕÊ¦ÚÎÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÚÕËÔÔË¦ÓÎÔÕÚÕß
 Þ¦ØÎÙÚÏÝßÉÎÒÁÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÁÐßÖÔÜÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔÖÏÖÒÁÕÔ
ÎËØÓÇÔÃÇÛÇÚÎÝËÖÏÚØÁÉËÏÔÇ
ÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÕßÝÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÝ
ÍÏÇÚÇÊÃÑÚßÇÑÏÔÎÚÂÝÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦Ý.¡ÏÇÚÁÚÕÏÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÇÖÄÚÕËØÕÒÃÔÕËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕ
ÖÒÂÍÓÇÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÎÕÖÕÃÇÇÙÑËÃ
ÖÏÁÙËÏÝÙÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÜÔ
ÔÇÇÖÕÑÒËÃÙÕßÔÚÎ/\H^LP
ÇÖÄÑ¦ÛËËØÍÕÒÇÈÃÇÖÕßÇÌÕØ¦
ÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÊÏÑÚÆÜÔÑÏÔÎÚÂÝ
.ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕ*5)*
© ÓËØÏÑÇÔÄÝ ÖØÄËÊØÕÝ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÁÞËÏÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÚÎ/\H^LPÄÚÏÑÇÚÇÙÑÕÖËÆËÏÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÕßËÑÃÔÕß
ÑÇÏÁÒÇÈËÓÏÇÙËÏØ¦ÓÁÚØÜÔËÏÝ
È¦ØÕÝÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆ
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÖËØÏÕØÏÙÓ×ÔÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÔÇÚÕÔÖØÕÓÎÛËÆÕßÔÓËËÐÇØÚÂÓÇÚÇÑÇÏ
ÒÕÍÏÙÓÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÖÕßËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ÑÇÏÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÙÚÕ
ËÔÔË¦ÓÎÔÕÊÎÓÕÙÃËßÙËÁÙÕÊÇ
ÊÏÙÍÕß¦ÔÂÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÇÔÚÇÔÇÑÒ×ÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕ
 ÇÖÄÖÁØßÙÏ¡ËÍ¦ÒÕÖÒÂÍÓÇÍÏÇÚÎ/\H^LPßÖÂØÐËÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ.VVNSLÔÇ
Ö¦ÉËÏÔÇÇÔÇÔË×ÔËÏÚÏÝËÌÇØÓÕÍÁÝÚÕßÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
(UKYVPKÑÇÏÔÇÖÇØÁÞËÏÖØÄÙÈÇÙÎÙËËÌÇØÓÕÍÁÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÕ
.THPSÑÇÏÚÕ.VVNSL4HWZÙÚÇ
ÔËÄÚËØÇÓÕÔÚÁÒÇÚÎÝ
¬ÇÛËÚÏÑ¦ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝ/\H^LPÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÕÔÑßØÃÇØÞÕØÄÒÕ
ÖÕßÖÇÃàËÏËÔÚÄÝ ÃÔÇÝÚÕÚËØ¦ÙÚÏÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝÚÎÝÊÃÔËÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇßÖËØÑÇÒÆÖÚËÏ
ÚÇÄÖÕÏÇÑËÔ¦ÇÖÄÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕß
)SVVTILYNÕÑÏÔËàÏÑÄÝÑÕÒÕÙ-

REUTERS

Πράσινο φως στη συμμετοχή της στους διαγωνισμούς που θα γίνουν στη Γερμανία

Τα θετικά {~Ð{~ÒÑ³ÉÜÓÐÑ³Ñ³iØº>À_xÑÙËÙ³Ñ{V~È¨ËØV³~È¨ËÑ¨T¨ÌÜÈÑËÇÉ{É³ÌØËÑØV³³É¨Ò³{ÐÓoÉÚØ³iØËÑØ³iØÙËÉ{³iÙÈÑ³Ì³i³ÑÑÈÉ¨~ÑÜÖ³É{³ÑÌ{Ñ~ÉÒÑÌ³iÐÉËi³
ÜÊÉ³ÉÂ³É¨{~Ì.ÖÐ×ÑÐÉÜi¨×¨ËÉØ³ÈH_¦nV~{ÉÇ{~ÌØ~ÜÌØ~ÉÖÉ{ÑÚÓÉ{
ÈÌ³ÓÜÉoTÌ³È³ÊÐ{È³iØÑo¨ÒØ³ÓÂÈ~{i³³iÜÉ×³iËÑÐÓT¨{³Ñ³ÓÜi³ÈÓ³ÈØ

Παρά τις αμερικανικές
κυρώσεις,
στο εννεάμηνο
του έτους η Huawei
εμφάνισε αύξηση
τζίρου 24%,
στα 86,1 δισ. δολάρια.
ÙÄÝÙÑÕÖËÆËÏÔÇËÒÁÍÞËÏÚÕÂÓÏÙß
ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÜÔÁÐßÖÔÜÔÑÏÔÎÚ×Ô
ÚÎÒËÌ×ÔÜÔÙÚÎÔ ÃÔÇÓÁÞØÏÚÇ
ÚÁÒÎÚÕßÁÚÕßÝ
ÃÊÏÇÎ/\H^LPÜÙÚÄÙÕÁÞËÏ
ßÖÕÒÕÍÃÙËÏÖÜÝÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃ
ÖÕßÁÞËÏËÖÏÈ¦ÒËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ØÇÓÖÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÖØÕÓÎÛËßÚ×ÔÚÎÝÓÇàÃ
ÓËÚÕÔÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÚÎÝÇÖÄÚÎÔ

ÇÍÕØ¦ÚÜÔÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔ
ÙËËÚÂÙÏÇÖÚ×ÙÎÚÜÔÒÏÇÔÏÑ×Ô
ÖÜÒÂÙËÜÔÑÇÚ¦ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÖÒ¦ÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÜÔÙÑÒÎØ×Ô
ÓÁÚØÜÔÖÕßÁÞËÏËÖÏÈ¦ÒËÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝ/\H^LP
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÎ
ËÖÎØË¦ÙËÏÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚ¦ÚÎÝÇÔÇÌÁØÕßÔÕØÏÙÓÁÔÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÙÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ
)SVVTILYN
¦ÔÚÜÝÎÖØÄÛËÙÎÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÔÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÎ/\H^LP
ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÕßÝÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÝÍÏÇÚÇÊÃÑÚßÇÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÖØÕÑÇÒËÃÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ©ÖÜÝ
ÚÕÔÃàËÏÎ/\H^LPÙËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝÎÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÕßÑßÈËØÔÕÞ×ØÕß
ÛÇÇÔÇÞÇÏÚÃÙËÏÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂ
ËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖØÄÕÊÕÞÜØÃÝÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÑÇÔÁ-

ÔÇÓÁÚØÕÍÏÇÔÇÊÏËßÛËÚÎÛÕÆÔÕÏ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔ
ÄÒËÝÕÏÞ×ØËÝÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ®
ØËÚÇÔÃÇÑÇÏÎÇÒÒÃÇÊËÔÁÞÕßÔ
Ò¦ÈËÏÐËÑ¦ÛÇØÎÛÁÙÎÍÏÇÚÕË¦Ô
ÛÇËÖÏÚØÁÉÕßÔÙÚÎ/\H^LPÔÇ
ÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙËÊÎÓÕÖØÇÙÃÇ.
ßÖÕßØÍÄÝ¤ÎÌÏÇÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ§ÃÑÏ¡ÄØÍÑÇÔ
ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÙÚÕ
))*ÖÜÝÂÒÖÏàËÖÜÝÛÇÒÎÌÛËÃ
ÓÏÇÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÎ/\H^LPÓÁÞØÏÑÇÏÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÒÃÓÇÑÇÎÑÏÔËàÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÖ¦ÔÜÇÖÄËØÍÕÒÇÈÃËÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÊÏÑÚÆÜÔÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÇØ»ÄÒÇ
ÇßÚ¦ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÄÑÒÎÙÎÛÇ
ËÃÔÇÏÚÎÝÇÔÇÚËÛËÃÎÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÊÏÑÚÆÜÔ.ÇÖÄÚÕËÑÃÔÕ©ÓÜÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔÑØÇÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÖÕßÛÇÚÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÕßÔ

Στη σπάνια ËÏÑÄÔÇÓÏÇÝÍßÔÇÃÑÇÝÜÝÊÏËßÛÆÔÕßÙÇÝÙßÓÈÕÆÒÕßÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÝ
ÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÔÚÏÊØÕÆÔÛËÚÏÑ¦
ÛËÜØ×ÔÚÇÝÄÚÏÕÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝËÃÔÇÏÇÙÌÇÒÁÝËÖËÔÊßÚÏÑÄÑÇÚÇÌÆÍÏÕÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÁØËßÔÇÚÎÝ: 7.SVIHS4HYRL[
0U[LSSPNLUJLÖÕÓÁÔÜÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÇÔÇÛÁÚÕßÔÚÏÝÇÔ×ÚÇÚËÝÊÏËßÛßÔÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÙËÍßÔÇÃÑËÝËÖÏÚßÍÞ¦ÔÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇÑÇÏÕÏÓËÚÕÞÁÝÚÕßÝ
ÁÞÕßÔÇÔÕÊÏÑÂÖÕØËÃÇÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÕÏ
ÇÔ×ÚÇÚËÝÛÁÙËÏÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÔÇÇÔÂÑÕßÔÜÝËÖÃÚÕÖÒËÃÙÚÕÔ
ÙË¦ÔÊØËÝÑÇÏÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ËÃÞËÇÔÇÌËØÛËÃÖÇÒÇÏÄÚËØÇ
ÙËÙÞËÚÏÑÄ¦ØÛØÕÚÜÔ5L^@VYR
;PTLZßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
¦ÔÊØËÝÊÏËßÛÆÔÕÔÚËÝÙÆÓÈÕßÒÕÏ
ÓËÚÕÄÔÕÓÇ¬àÕÔÖÇØ¦ÍßÔÇÃÑËÝ
ÊÏËßÛÆÔÕßÙËÝÙÆÓÈÕßÒÕÏ®
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁØËßÔÇÚÎÝ
: 7.SVIHS4HYRL[0U[LSSPNLUJL
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓËÍßÔÇÃÑËÝÊÏËßÛÆÔÕßÙËÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝÛËÜØÕÆÔÚÇÏ
ÒÏÍÄÚËØÕËÖÏÙÌÇÒËÃÝÑÇÏÁÞÕßÔ
ÑÇÒÆÚËØÎÖÕØËÃÇÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ ÊÆÕ ÞØÄÔÏÇ ÇÌÄÚÕß
ÇÔÇÛÁÙÕßÔÙËÍßÔÇÃÑÇÚÇÎÔÃÇ
¡ËÍÇÒÆÚËØÎÑËØÊÕÌÕØÃÇËÓÌÇÔÃàÕßÔÑÇÏÄÙËÝËÚÇÏØËÃËÝÇÔÇÛÁÚÕßÔÙËÍßÔÇÃÑËÝÚÎÛÁÙÎÚÕß
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÊÏËßÛßÔÚÂ ÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÝÕÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÓÌ¦ÔÏÙÇÔ
ÑÁØÊÎÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÓÁÙÕÄØÕ
ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚÕßÑÒ¦ÊÕßÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔËÚ×ÔÖÕßËÐÁÚÇÙËÎÁØËßÔÇ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄ
ËÃÔÇÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÓÏÇÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÓËÍßÔÇÃÑÇ
ÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÊÏËßÛßÔÚÂÎÕÖÕÃÇËÓÌ¦ÔÏÙËÑÁØÊÎ

SHUTTERSTOCK

Οι επενδυτές εμπιστεύονται τις γυναίκες CEO

Στην έρευνα³iØ-B&H>>¦}_²²_xn_R_Ñ¨Ñ³i¨ÊÚi~ÉÉËiØ
Ì³{ÌÉØÉ{TÉ{¨ÊÉ{ØÑÑÚÓ³ÈÙ{ÉÈÚÈ³{~ÓØÚÓÉ{ØÉoÈÑË~ÉØ×¨³ËÇÈÑÈÒ¨TÉ{É{TÈÐÓioÈÑ{~ÉËÑÑ¨ÈËÑ~Ñ{³Ù{{~i³{~Ì
ÈÐKÖÜ{~Ñ{Èo~É~¨{ÐÓÑÓTÈÙ{ÜÒ{Ñ¨{ÚÐÌoÈÑ{~³Û.
ÉÖo~¨{iÐÉ³ÐÓÌ¨³iØÑo¨ÒØ
ËÑÇÚÊÕÒÙËÁÔÇÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕÃÊÏÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕÏ
ßÖÄÒÕÏÖËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕßÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÑÒ¦ÊÕßËÃÞÇÔÑÁØÊÎ
ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÒÏÍÄÚËØÇ
ÚÎÔÁØËßÔÇÚÎÝ: 7.SVIHS
4HYRL[0U[LSSPNLUJLÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËËÖÃÙÎÝÄÚÏÄÙËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÇÔÇÛÁÚÕßÔÊÏËßÛßÔÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝ
ÙËÍßÔÇÃÑËÝÌØÕÔÚÃàÕßÔÔÇßÖ¦ØÞËÏËÔÏÙÞßÓÁÔÎÍßÔÇÏÑËÃÇÖÇØÕßÙÃÇÑÇÏÙÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕ
ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÁÞÕßÔÊÏÖÒ¦ÙÏÕ
ÇØÏÛÓÄÍßÔÇÏÑ×ÔÙÚÕÙËÙÆ-

ÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔÓÁÙÕÄØÕÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËÔÏÑ¦ÄÙËÝËÚÇÏØËÃËÝÖØÕÜÛÕÆÔÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇÙÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄ
ÚÕßÝÙßÓÈÕÆÒÏÕÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÑÇÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÑËØÊÕÌÕØÃÇ
¬ÇËßØÂÓÇÚÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÊËÔ
ÙÎÓÇÃÔÕßÔÜÙÚÄÙÕÄÚÏÕÏÍßÔÇÃÑËÝÙßÔÕÒÏÑ¦ËÃÔÇÏÖÏÕÏÑÇÔÁÝÙÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕßÝ
¦ÔÊØËÝÔÚÏÛÁÚÜÝßÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔ
ÄÚÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖØÄÙÒÎÉÎÝÍÏÇ
ÚÕÔØÄÒÕÚÕßÊÏËßÛÆÔÕÔÚÕÝÂÚÕß
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÊÏËßÛßÔÚÂËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂÄÚÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏ

ÍÏÇÍßÔÇÃÑÇÖÇØ¦ÍÏÇ¦ÔÊØÇ¥Ý
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏËÚÇÏØËÃËÝÚËÃÔÕßÔ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÔÇÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÍÏÇÚÏÝÛÁÙËÏÝÇßÚÁÝ¦ÔÊØËÝÖÇØÄÚÏÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÇÍßÔÇÃÑÇßÖÕÉÂÌÏÇÔÇËÃÔÇÏÑÇÚÇÒÒÎÒÄÚËØÎ
ÓËÍ¦ÒÎÊßÙÇÔÇÒÕÍÃÇÇÔÊØ×Ô
ÑÇÏÍßÔÇÏÑ×ÔÙÚÏÝÇÔ×ÚÇÚËÝÛÁÙËÏÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÎÔßÖÄÛËÙÂ
ÓÇÝ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕËÃÔÇÏÖÏÕËÖÏÒËÑÚÏÑÄÓËÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝ
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇ
ËÖÏÒÁÐËÏÁÔÇÔÒÏÍÄÚËØÕÑÇÚÇØÚÏÙÓÁÔÕ¦ÔÊØÇÖÇØ¦ÓÃÇÍßÔÇÃÑÇ
ÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖØÕÙÄÔÚÇ®ÄÖÜÝ
ÇÔÁÌËØÇÔÕÏËØËßÔÎÚÁÝÚÎÝ1 7
.SVIHS4HYRL[0U[LSSPNLUJL
ÚÕ ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚØËÏÝ
ÂÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊÏËßÛßÔÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÇÔÂÑÕßÔÙËÍßÔÇÃÑËÝÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÓËÍ¦ÒÎÖØÄÕÊÕÇÖÄ
ÚÕÄÚÇÔÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÄÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÔÇÚÜÔ4J2PUZL` 
*VTWHU`ÑÇÏ3LHU0UVYNÇØ¦
ÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÖØÄÕÊÕÖÕßÁÞËÏ
ÙÎÓËÏÜÛËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÓÄÒÏÝÁÔÇÙÚÇÖÁÔÚËÇÔ×ÚÇÚÇÙÚËÒÁÞÎËÚÇÏØËÏ×ÔËÃÔÇÏÍßÔÇÃÑÇßÚÄÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÎÊßÙÑÕÒÃÇÚÜÔ
ÍßÔÇÏÑ×ÔÔÇÖ¦ØÕßÔÖØÕÇÍÜÍÂ
ÄÙÕÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÎ
ÏËØÇØÞÏÑ¦ÛÁÙÎÖÇØÄÚÏÊÏËÑÊÏÑÕÆÔÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÑÇÏËÐÃÙÕß
ÙßÞÔ¦ÓËÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÇÆÐÎÙÎÓÏÙÛÕÆÂÖØÕÇÍÜÍÂÁØËßÔÇÚÜÔ
4J2PUZL`ÑÇÏ3LHU0UÖØÕÚËÃÔËÏ
ÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÔÇÛÁÚÕßÔËÐÇØÞÂÝ
ÜÝÙÚÄÞÕÚÎÔÏËØÇØÞÏÑÂÇÔÁÒÏÐÎÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÄ
ÚÇÑÇÚ×ÚËØÇËÖÃÖËÊÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÛÁÚÕßÔÚÁÚÕÏÕßÝÙÚÄÞÕßÝ
ÓÄÔÕÔÇÌÕÆÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÔ
ÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎÊßÙÇÔÇÒÕÍÃÇ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÌÆÒÜÔÙËÊÏËßÛßÔÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝ

Με τους ναύλους ÚÜÔÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÜÔ
ÊËÐÇÓËÔÕÖÒÕÃÜÔ=3**ÔÇÐËÖËØÔÕÆÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÇ
ÚÏÝÊÕÒ¦ØÏÇÚÎÔÎÓÁØÇÖÕÒÒ¦ÚÁÚÕÏÕßÚÆÖÕßÖÒÕÃÇÖÕßÂÚÇÔ
ÁÚÕÏÓÇÔÇÊËÐÇÓËÔÏÙÚÕÆÔÍÏÇÙßÔÚÎØÂÙËÏÝÑÇÏ¦ÒÒËÝËØÍÇÙÃËÝÐÇÔÇÈÍÇÃÔÕßÔÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÍÏÇÔÇËÖÜÌËÒÎÛÕÆÔÇÖÄÚÕÖØÜÚÕÌÇÔÁÝÙÚÎÔ
ÖØÄÙÌÇÚÎÏÙÚÕØÃÇØ¦ÒÏÚÎÝÙÖÕÚ
ÇÍÕØ¦ÝÑÄÓÇÑÇÏÕÏÖÇÒÇÏÄÚËØÕÏ
ÊËÔÛßÓÕÆÔÚÇÏÖÄÚËËÃÞÇÔÌÛ¦ÙËÏ
ÚÄÙÕÉÎÒ¦ÕÏÔÇÆÒÕÏÙÜÝÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕ ÄÚÇÔÚÇÓËÚÇÌÕØÏÑ¦
ÇÖÄÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÑÄÙÚÏàÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕÃÊÏÕÚÕÌÕØÚÃÕ®
ÊÏÎÍËÃÚÇÏÙÚÎÔ ®ÈËÚËØ¦ÔÕÝÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝÃÔÇÏÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÙÚÏÍÓÁÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÖËØÏÕßÙÃËÝ®ÖØÕÙÛÁÚËÏ ÇÏÑÇÛ×ÝÄÒÎ
ÎÔÇßÒÇÍÕØ¦ÕÊÎÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÇÓËÍ¦ÒÇÖÒÕÃÇÂÊÎÕÏÔÇÆÒÕÏÑÇÏÙÚÇ
ÓÏÑØÄÚËØÕßÓËÍÁÛÕßÝ:\LaTH_ÑÇÏ
(MYHTH_ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÃÔÇÏÄÓÜÝ
ÊÏÇÚÎØÂÙÏÓÇÇßÚ¦ÚÇËÖÃÖËÊÇÑÇÏ
Ö×ÝÌÚ¦ÙÇÓË×ÝËÊ×"
ËÖÃÛËÙÎÙËÏØÇÔÏÑÄÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÕÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝÙËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕ
ÓÁØÕÝÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÚÕÔ¦àÒÄÍÜ
ÙßÔËØÍÇÙÏ×ÔÓËÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎÇÒÒ¦ÑÇÏÎËÖÕÞÏÑ¦ßÉÎÒÂàÂÚÎÙÎ
ÍÏÇÑÇÆÙÏÓÇÖØÏÔÇÖÄÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇ
ÕÊÎÍÕÆÔÚÎÔÑÕÆØÙÇÚÜÔÚÏÓ×Ô©Ï
ÔÇßÒÜÚÁÝÙÖËÆÊÕßÔÔÇÑÒËÃÙÕßÔ
ÖÒÕÃÇÌÕÈÕÆÓËÔÕÏÇÑÄÓÇßÉÎÒÄÚËØËÝÇÖÇÚÂÙËÏÝËÔÓÁÙÜÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝ
ÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÍÏÇÓËÚÇÌÕØ¦ÇØÍÕÆ
ÚØÕÌÕÊÕÚ×ÔÚÇÝÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔ¦ÔÕÊÕÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕËÖÃ
ÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÖÕÆÛÇÏÙÕØØÕÖÂÙËÏ
ÎÇÍÕØ¦ÑÇÏÍÏÇÖÄÙÕÑÇÏØÄÇÒÒ¦
ÍÏÇÚÎÔ×ØÇÄÒÇÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝÄÙÕÏ
ËÃÔÇÏÙÚÎÔÙÖÕÚÇÍÕØ¦ÚÜÔ=3**
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÑËØÊÃàÕßÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÎÓËØÎÙÃÜÝÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÕIYLHRL]LUËÖÃÖËÊÕÚÜÔ
ËßØ×ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÕÎÓËØÎÙÃÜÝ
ËÔßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÝÓÕÔÇÊÏÑÄÝÒÄÍÕÝÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕÎÔÇßÒÇÍÕØ¦ÚÜÔ
ÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÜÔÊËÐÇÓËÔÕÖÒÕÃÜÔÁÞËÏ
ËÑÚÕÐËßÚËÃÙËÙÚØÇÚÕÙÌÇÏØÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇÚÄÙÕÍØÂÍÕØÇÕÒÒÕÃÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÙßÔÁÈÇÒÇÔÑÇÏ
ËÔÏÙÞÆÕßÔÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕÔØ×ÚÇ
ÇÖÄÄÒÇÆÙÚËØÇÇÖÄÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇ¦ÛÒÏÜÔÑËØÊ×ÔÎÇÍÕØ¦ÂÚÇÔ
ÖÏÛÇÔ×ÝÖÏÕÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÎÇÖÄ
ÄÚÏÖËØÃÓËÔË®ÇÔÇÌÁØËÏÎ7V[LU 
7HY[ULYZÖÕßËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÙÚÕÚÓÂÓÇÇßÚÄÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ËÐÇÍÜÍ×ÔÇÖÄÚÕÔ© ÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÇÖÄÓÇÑØÏÔÁÝÓËÚÇÌÕØÁÝ
ÇÖÄÚÏÝÖÏÖÒÁÕÔÕÏÑßØ×ÙËÏÝÍÏÇÚÕØ¦ÔÑÇÏÚÎËÔËàÕßÁÒÇ
ÁÞÕßÔÇÌÇÏØÁÙËÏÖÕÒÒ¦ÖÒÕÃÇÖËØÃ
ÚÕß ÚÕßÙßÔÄÒÕßÇÖÄÚÇÊÏÇÛÁÙÏÓÇÖØÕÝÔÇÆÒÜÙÎ
)YHLTHYßÖÕÒÕÍÃàËÏÖÜÝÕÏ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝÖØÕÝØ¦Ô
ÑÇÏËÔËàÕßÁÒÇÁÞÕßÔÈÍ¦ÒËÏËÑÚÄÝ
ÇÍÕØ¦ÝÖËØÃÚÇÇÖÄÚÇÙßÔÕÒÏÑ¦
ÖËØÃÖÕß3HYNL*Y\KL*HYYPLYZ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏËÖÃÙÎÝÖÜÝÚÄÙÕÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÊÏÆÒÏÙÎÝÄÙÕÑÇÏÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÊËÐÇÓËÔÕÖÒÕÃÜÔÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕßÝ
ÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÝÑÇßÙÃÓÜÔÞÇÓÎÒÕÆ

Είναι ³ÌÐÉoÒÜiiÑÖÂii³ÑÖÜ³ÑÜÖÐÉoÒÜÑÙÉÂÑÐÉÌÜ{Ñ
7VÈÜÜÒÜËÑÈÊ³Ñ
Ó³{ÐÑÑÙÉÂÑÐÉ{³Öo{ÑÈ³i¨ÊÉ{Ø~Ñ{ÒÜÜÉØÉ¨oÑËÉØÂÑÑÐÑËÈ
³iÑo¨ÒVo{ÑÑÉ×ÉÜiÚÖÑÌ
³¨³×ÑÓØ³i¨Ì×Ñ³i{³¨ËÑ¨ÒÜ{³iØ³Ño¨ÒØ

«Είναι από αυτές
τις στιγμές που
δημιουργούνται
περιουσίες»,
τονίζει βετεράνος
της ναυτιλίας.
ÛËÃÕßÚÕß046ÍÏÇÚÇÑÇÆÙÏÓÇ
ÕÒÒ¦ÊÏßÒÏÙÚÂØÏÇËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝ
ÖËÚØËÒÇÃÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÞÜØÃÝÔÇ
ÖÇØ¦ÍÕßÔÙßÓÓÕØÌÕÆÓËÔÇÑÇÆÙÏÓÇÑÇÏÕØÏÙÓÁÔÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÊËÐÇÓËÔÕÖÒÕÃÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕßÔÔÇ
ËÍÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÖÒßÔÚÎØÃÊËÝÑÇßÙÇËØÃÜÔÑÚÄÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÚÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßËÖÎØË¦àÕßÔÚÎÔÖØÕÙÌÕØ¦ÑÇÏÚÎàÂÚÎÙÎÓËÚÇÌÕØÏÑÕÆ
ÁØÍÕßÁÞÕßÓËÊËÏÓÏÇÍØÂÍÕØÎÊÏÇÊÕÞÂÇÖØÄÈÒËÖÚÜÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×Ô
ÖÕßÁÞÕßÔÜÛÂÙËÏÚÎÔÇÍÕØ¦ÖØÕÝ
ÚÇÖ¦ÔÜ©ÏËÖÏÛÁÙËÏÝÙÚÇÙÇÕßÊÇØÇÈÏÑ¦ÊÏßÒÏÙÚÂØÏÇ(IXHPXÑÇÏÕÏ
ÑßØ×ÙËÏÝÑÇÚ¦ÚÎÝ*VZJVÇÑÕÒÕßÛÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÄÚÏ
ÖÕÒÒÕÃÔÇßÒÜÚÁÝÖØÕËÐ¦ØÞÕßÙÇÝ
ÚÎÝ,__VUÇÖÕÌËÆÍÕßÔÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇÖÕßÊÕÆÒËÉÇÔÓËÚÎËÔËàÕßÁÒÇÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝ
ßÚÄÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÖØÄÙÛËÚÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙËÓÏÇÂÊÎÙÚËÔÂÇÍÕØ¦
©ÖÜÝÑÇÏÎÊÏÇÑÕÖÂËÐÇÍÜÍ×ÔÇÖÄ
ÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄ
¬ÎÔÇØÇÙÑËßÂÚÕÖØÜÃÁÔÇ
ÏØÇÔÏÑÄÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÕ:\LaTH_
ÊÁÞÛÎÑËËÖÏÛÁÙËÏÝÙÚÎÔØßÛØ¦
¦ÒÇÙÙÇ ¦ÖÜÝÁÚÙÏÚÇÎÓËØÂÙÏÇ
ÁÙÕÊÇÚÜÔ=3**ÊËÑÇÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÇ
ÓËÃÔÕßÔÙËÇßÚ¦ÚÇËÖÃÖËÊÇÂÛÇ
ßÖÕÞÜØÂÙÕßÔ"ÇÍÕØ¦ÛÇÖ¦ØËÏ
ÓÏÇÇÔÇÖÔÕÂÇØÍ¦ÂÍØÂÍÕØÇ®ÒÁËÏÎ7V[LU 7HY[ULYZÙÚÕØÃÇ
Ó¦ÝÊÏÊ¦ÙÑËÏËÖÃÙÎÝÄÚÏÚÇÑÁØÊÎ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÁÙÕßÔÚÄÙÕÍØÂÍÕØÇ
ÄÙÕÇÔËÈÇÃÔÕßÔ®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
Ô×ßÖ¦ØÞÕßÔÙÞËÊÄÔ=3**Z
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÕÏÔÇÆÒÕÏÇßÚ×ÔÚÜÔ
ÊËÐÇÓËÔÕÖÒÕÃÜÔÑÇÛÕÊÎÍÕÆÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÙÑ¦ÌÎÙÚÎÔÇÍÕØ¦ZWV[ÖÕßËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÚÕ
 ÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆÙÚÄÒÕßÔÇÓÁÔÕßÓËÄÚÏÎÇÍÕØ¦ÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏ
ÏÙÞßØÂÇÔÑÇÏÇÙÚÇÛÂÝ®ËÑÚÏÓ¦Î
7V[LU 7HY[ULYZ

Η ρωσική Dodo’s Pizza
επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη
Ο νεαρής ÎÒÏÑÃÇÝª×ÙÕÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝ¢ÏÕÔÚÄØ©ÈÏÚÙÏÔÃÑÕÌÁÞËÏ
ÈÇÒÛËÃÔÇÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÚÎÊÏËÛÔÂ
ÇÍÕØ¦ÓËÚÎÔÇÒßÙÃÊÇÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ+VKV»Z7PaaHÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ©ÒËÍÄÓËÔÕÝÑÇÏÚÙ¦ØÕÝÚÕßMYHUJOPZL®ÙÚÎÞ×ØÇÚÕß
ÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÁÔÇÑÇÏÓÄÔÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕÙÚÎÔÖÄÒÎÏÑÚÃÈÑÇØÙÚÎ
ÈÄØËÏÇªÜÙÃÇÄÖÕßÚÕÚßØÃÌÛ¦ÔËÏ
ÓËÖÇÍÕÛØÇßÙÚÏÑ¦ÖÒÕÃÇÑÇÏÄÞÏÓË
ÚÇÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÇÓËÚÇÌÕØ¦ÝËÓÖÕØËßÓ¦ÚÜÔÞËÏÇÔÕÃÐËÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÓÇàÃÓËÄÙÕßÝ
ÁÞÕßÔMYHUJOPZLÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÕß
ÑÇÏ ÙËÞ×ØËÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÓÃÇËÃÔÇÏÎ ÃÔÇ¬ÕËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇÚÕßËÃÔÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÇÑÄÓÎÖÏÚÙÇØÃËÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÙÚÎÔÙÃÇÑÇÏÚÎÔÌØÏÑÂËÔÚÄÝ
ÚÎÝÖØÕÙËÞÕÆÝÖËÔÚÇËÚÃÇÝ©ÖØ×ÎÔÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕÝÈÏÈÒÏÕÖ×ÒÎÝÑÇÏ
ÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÏÙÚÕÒÕÍÃÕßÕÏÑÕÊÄÓÎÙË
ÓÏÇËÚÇÏØËÃÇÎÕÖÕÃÇÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏÙÚÏÝÚÇÞÆÚËØÇÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝ
ÇÒßÙÃÊËÝËÙÚÏÇÚÕØÃÜÔÚÎÝÎØÇÏ¦Ý

ÖËÃØÕßÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÚÏÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝ7HWH1VOU»Z+VTPUV»ZÑÇÏ
7PaaH/\[ÙÚÎØÜÙÏÑÂÇÍÕØ¦ÓÁÙÇ
ÙËÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕÑÚÇËÚÃÇÝ
¬ÕÓßÙÚÏÑÄÚÎÝËÖÏÚßÞÃÇÝÚÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÇÙßÔÚÇÍÂÍÏÇÙ¦ÒÚÙÇ
ÔÚÕÓ¦ÚÇÝÇÒÒ¦ÁÔÇÓËÃÍÓÇÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÌÇØÓÕÍ×ÔÑÇÏÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÓËÍ¦ÒÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÖÕßÇÖÕÛÎÑËÆÕÔÚÇÏÙËÒÕÍÏÙÓÏÑÄÔÁÌÕÝÚÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇßÚÄËØÍ¦àÕÔÚÇÏÚËÞÔÏÑÕÃÑÇÏÓËÚÇÐÆÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔ
ÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏËÃÔÇÏ
ÎÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÚÇÓËÏÇÑ×ÔØÕ×ÔÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔ
ÑÇÏÞØÄÔÕßËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÙËÑ¦ÛË
ÙÎÓËÃÕÑÇÏËÙÚÏÇÚÄØÏÕÚÕßÊÏÑÚÆÕß
¶ÑÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÍÃÔÕÔÚÇÏÙËËÒ¦ÞÏÙÚÕÞØÄÔÕÓËÚÕÖ¦ÚÎÓÇËÔÄÝÑÕßÓÖÏÕÆÙÚÕÔÌÕØÎÚÄßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ ÇÏ
ÙÚÎÔÑÕßàÃÔÇÚÕßÑ¦ÛËËÙÚÏÇÚÕØÃÕß
ßÖ¦ØÞËÏßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦ÓÃÇÑ¦ÓËØÇ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÓËÚÇÊÃÊËÏÙËÄÖÕÏÕÔ
ËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÕÖ×Ý
ÖÇØÇÙÑËß¦àËÚÇÏÎÖÃÚÙÇÚÕß
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Ερευνα
στο Βατικανό
για ύποπτες
αγορές ακινήτων
Τραπεζίτης πούλησε στην Αγία Εδρα
49 κατοικίες ιδιοκτησίας του στο Λονδίνο
Πριν ÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÓÏÇÇÙßÔÂÛÏÙÚÎËÃÊÎÙÎ¦ÌÎÙËËÓÈØÄÔÚÎÚÕßÝ ÚÕßÝ ÑÇØÊÏÔÇÒÃÕßÝ
ÙÚÎÔÍÃÇÊØÇ!VÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÇÚÏÑÇÔÕÆ
ÁÑÇÔÇÔËÖÏÊØÕÓÂÙÚÇÍØÇÌËÃÇ
ÚÎÝÍØÇÓÓÇÚËÃÇÝÚÕßÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙÚÎÔÑÇÚ¦ÙÞËÙÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÑÇÏËÍÍØ¦ÌÜÔÙÞËÚÏÑ×ÔÓËÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
ÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÑÇÏÁÛËÙÇÔÙËÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇÖÁÔÚËßÖÇÒÒÂÒÕßÝ
ÚÎÝ¬ÎÔÃÊÏÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÕ¦ÖÇÝ
¢ØÇÍÑÃÙÑÕÝÊÏÄØÏÙËÚÕÔ¬àÕßàÁÖËÏÔÏÇÚÄÔËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
ËÏÙÇÍÍËÒÃÇÝÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÚÕß
ÇÚÏÑÇÔÕÆ
©ÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÕ
ÏÔÏÇÚÄÔËËÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝÙÑÒÎØÄÚËØÕßÝÊÏÑÇÙÚÁÝÊÏ×ÑÚËÝÚÎÝ
ÓÇÌÃÇÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÇÖÕÊÃÊËÚÇÏ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÎÙÆÒÒÎÉÎ
ÚÕßÓÇÌÏÄàÕß¡ÖËØÔ¦ÔÚÕØÕÈËÔÚà¦ÔÕ ÇÏÈÁÈÇÏÇÚÕÇÚÏÑÇÔÄÇÖÁÌßÍËÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÙË
ËØÜÚÂÙËÏÝÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔ
ÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÇÑÃÔÎÚØÇÚÎÝËÖÏÊØÕÓÂÝÙÚÇÍØÇÌËÃÇÚÎÝÍØÇÓÓÇÚËÃÇÝÚÕßÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÎ
ÍØÇÓÓÇÚËÃÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÚÕßÇÚÏÑÇÔÕÆËÃÔÇÏÕÛËÓÇÚÕÌÆÒÇÑÇÝ

ÚÜÔÏÒÏÍÍÏÜÊ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÖÕß
ÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÇÚÇÓËÃÇÚÎÝ
ÍÃÇÝÊØÇÝÇÖÄÊÜØËÁÝÌÏÒ¦ÔÛØÜÖÜÔÖÏÙÚ×ÔÑÇÛÕÒÏÑ×ÔÑÇÏ
ÙÚÕÞËÆÕßÔÙÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÌÚÜÞ×ÔÑÇÏÚÜÔÇÊÆÔÇÓÜÔ¥ÙÚÄÙÕ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÁÝÁØËßÔËÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÒÁÚÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔËÍÍØ¦ÌÜÔÚÕßÇÚÏÑÇÔÕÆÕÏ-PUHUJPHS
;PTLZÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÖÜÝÎËÖÏÊØÕÓÂÙÚÄÞËßËÙÚÕ
ÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÕÏØÞÁÝÖ×Ý
ÈØÁÛÎÑËÎÍÃÇÊØÇÔÇÇÖÕÚËÒËÃ
ÓÁØÕÝÓÏÇÝÖËØÃÖÒÕÑÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÍ¦ÒÎÝËÖÁÔÊßÙÎÝÙËÇÑÃÔÎÚÇÚÕßÕÔÊÃÔÕßÎÕÖÕÃÇÊËÔ
ÕÊËÆËÏÑÇÒ×ÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÕß)YL_P[
ßÖÄÛËÙÎÇÔ¦ÍËÚÇÏÙÚÕ
ÄÚÇÔÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ*YLKP[:\PZZL
ÕØÍ¦ÔÜÙÇÔÓË¦ÑØÇÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙËÁÔÇÔ
ÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÕÚÕßÇÚÏÑÇÔÕÆÑÇÏ
ÁÔÇÔÚÇÒÄÖÕßËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÜÝ
ÍÑÕßØÕÆÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÜÝ
ÛÇßÓÇÚÕÖÕÏÄÝÚÕßÞØÂÓÇÚÕÝ®
ÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙÞÕÒÏ¦àËÏ
ÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÚÕÔªÇÌÇÁÒË¡ÏÔÚÙÏÄÔË
ÖØ×ÎÔÙÚÁÒËÞÕÝÏÚÇÒÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÍÃÇÊØÇËÔÊÏÇÌËØÄÚÇÔ
ÔÇËÔÎÓËØÜÛËÃÍÏÇÚÕÖÄÙÕËÖÏ-

Οι αστυνομικέςÙÈÒÐÉ{Ø³ÈÑ³{~ÑÖÓ~ÑÑÉ{Ù¨ÐÊ³Ño¨Ñ×ÉËÑ³iØo¨ÑÐÐÑ³ÉËÑØ³ÈV¨T¨iÑ³i~Ñ³ÒTÉiiÜÉ~³¨{~ÈÜo{³~Ñ{Éoo¨Ò×TÉ³{~ÐÉ³Ñ{~Ð{~Ò³È~¨Ò³ÈØ~Ñ{ÓÚÉÑÉÙ{ÑÚÉ{ÐÌ³i³ÑÓ³ÉÈÑÜÜÊÜÈØ³iØ
ÙÌÇÒÂÝÛÇÂÚÇÔÓÏÇËÖÁÔÊßÙÎ
ÙËÖËÚØËÒÇáÑÁÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÙÚÎÔÌØÏÑÂÑÇÏàÎÚÕÆÙËËÔÎÓÁØÜÙÎÑÇÏÙßÓÈÕßÒÁÝÇÖÄÚÕÔ
ÚÇÒÄËÓÖËÏØÕÍÔ×ÓÕÔÇ©¡ÏÔÚÙÏÄÔËÇÔÁÒÇÈËÔÇÓËÒËÚÂÙËÏÚÕ
ÛÁÓÇÑÇÏÁÖËÏÚÇÇÖÄ×ØÏÓÎÙÑÁÉÎËÔÄÝÕÒÄÑÒÎØÕßÁÚÕßÝËÖÇÔÂÒÛËÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÔÎÓÁØÜÙËÚÕÔËÑÖØÄÙÜÖÕ
ÚÕßÇÚÏÑÇÔÕÆÄÚÏÎËÖÁÔÊßÙÎ
ÙÚÏÝÖËÚØËÒÇáÑÁÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÊËÔÛÇÂÚÇÔËÖÏÑËØÊÂÝÑÇÏÇÔÚÏÖØÄÚËÏÔËÓÏÇÖÕÒÆÖÏÕÖØÕÙÕÊÕÌÄØÇËßÑÇÏØÃÇ!ÔÇÖÕßÒÂÙËÏÙÚÕ
ÇÚÏÑÇÔÄÁÔÇÓËØÃÊÏÕÙÚÕÊÏÑÄ
ÚÕßÙßÍÑØÄÚÎÓÇÖÕÒßÚËÒ×ÔÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÇÑØÏÈÄÚËØËÝÍËÏÚÕÔÏÁÝÚÕßÕÔÊÃÔÕß
©Ï-PUHUJPHS;PTLZËÐÇÑØÃÈÜÙÇÔÁÖËÏÚÇÇÖÄÁØËßÔÇÄÚÏÚÕ
ÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÙßÓÓËÚÕÞ×ÔÚÕßªÇÌÇÁÒË
¡ÏÔÚÙÏÄÔËÙÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕ
ÖÕÙ¦ÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝËÑÇÚ
ËßØ×ÇÖÄÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ*YLKP[

:\PZZLÑÇÏ)HUJHKLSSH:]PaaLYH
0[HSPHUHÑÇÏÈÁÈÇÏÇÇÖÄÚÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÚÎÝÍÃÇÝÊØÇÝ¬Õ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÂÚÇÔÔÇÈØËÛËÃÚÕ
ÇÚÏÑÇÔÄÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝËÔÄÝÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÕÝ 
ÖÕÒßÚËÒ×ÔÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÙÚÕ¬ÙÁÒÙÏÚÕßÕÔÊÃÔÕßÙËÓÏÇÇØÑËÚ¦
ÚÕÒÓÎØÂËÖÁÔÊßÙÎÊÎÒÇÊÂÖÕß
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÁÍÏÔËÖÕÒÆÖÏÕËÖÏÙÌÇÒÂÝ
©ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÇÖÜÝ
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÕÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ ÑÇÏ Î ÇÖÄÌÇÙÎ ÍÏÇ
ÚÎÔÁÐÕÊÕÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÏÁÑÚÕÚËÖØÕÑÇÒËÃ
ÊÏÇØÑ×Ý ÚØÏÍÓÕÆÝ ÙÚÎÔ ÇÍÕØ¦ÖÕÒßÚËÒ×ÔÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÚÎÝ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÏÇ
ÚÕÔªÇÌÇÁÒË¡ÏÔÚÙÏÄÔËÄÓÜÝ
ÎÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÁÈÎËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ËÖÏÑËØÊÂÝÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÇÓË
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÕ
¡ÏÔÚÙÏÄÔË¦ÔÚÒÎÙËÑÁØÊÎÆÉÕßÝ
 ËÑÇÚËßØ×ÇÖÄÚÎÙßÔÇÒÒÇÍÂÓËÚÕÇÚÏÑÇÔÄ

Το Βερολίνο προβλέπει ανάπτυξη μόλις 1% το 2020
Η γερμανική ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÇÛË×ØÎÙËÖØÕÝÚÕÞËÏØÄÚËØÕÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕÖÇØÇÊËÞÄÓËÔÎÄÚÏÎ
ÓËÃÜÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÎ
ÁÐÕÊÕÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÏÕËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ ÃÔÇÝÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇËÖÎØË¦àÕßÔ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÚÕËÖÄÓËÔÕÁÚÕÝ
ÒÁÕÔÚÕËØÕÒÃÔÕÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÄÚÏÚÕÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃ
ÓËØßÛÓÄÓÄÒÏÝ ËÔ×ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÛËÜØÕÆÙËÄÚÏÛÇËÖÏÚÆÍÞÇÔËØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÏÇÚÕ
 ÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÊÏÇÚÂØÎÙËÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÎ
ÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎ 
ÇÏÓÖÕØËÃÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕÔÇ
ÇÖÕÊËÏÞÛËÃßÉÎÒÄÚËØÎÇÖÄÇßÚÂÔ
ÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝÜÙÚÄÙÕÇÖÕÚËÒËÃÓËÍ¦ÒÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÁÚÎ¬Õ
ÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÞË

ÇÔÇÖÚßÞÛËÃÓËØßÛÓÄ ÚÕ
ÓËØßÛÓÄ ÑÇÏÚÕÓËØßÛÓÄ ©ÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÜÙÚÄÙÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÖËÏÒÂÓÏÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÊÂÒÜÙËÙÚÕËØÕÒÃÔÕÕËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÁÚËØ
ÒÚÓ¦ÏËØ¬ÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖÇÑÁÚÇ
ËÔÃÙÞßÙÎÝÊËÔËÃÔÇÏÚÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÄØÍÇÔÇ®×ÙÚËÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔ
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÖØÕÙÁÛËÙËÕÑÒÚÓ¦ÏËØ¥ÙÚÄÙÕÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÙßØØÏÑÔ×ÔËÚÇÏÙÚÎËØÓÇÔÃÇÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂÚÕßÁÚÕßÝËÔÓÁØËÏËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕßÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇÖËØÏÕØÃàËÏÚÎ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇßÖÕÔÕÓËÆËÏ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÃÙÚÇÙÎÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ

Δεν υπάρχει ÑÉ{ÜÊ¨ÑoÐÑ³{~ÊØ
~¨ËiØVÙÊÜÉÉ¨ÐÑÌØÈÈ¨oÌØ${~ÐËÑØV(åÜ³ÐÒ{É¨
ÏÙÕÙÑËÒÏÙÓÁÔÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ
ØÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÓÁÞØÏÑÇÏÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝÚÎÝÕÚÁÜÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÔßÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕßÒÂÝÄÒÌÍÑÇÔÍÑ

ÄÏÓÖÒËËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÃÙÜÝÁÞËÏ
ÁØÛËÏÕÑÇÏØÄÝÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÇßÚÂÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ×ÙÚË
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÑÇÒÆÚËØÇÔÁËÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÂÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
¦ÔÚÜÝÕÑÒÚÓ¦ÏËØËÖÁÓËÏÔË
ÞÛËÝÖÜÝÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÇÔÛËÑÚÏÑÂÑÇÏÖÜÝßÖ¦ØÞÕßÔ
ËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÈËÒÚÏÜÛËÃÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕÊÏËÛÔÁÝËÓÖÄØÏÕØÕÙÁÛËÙËÖÜÝÇÔÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÔÇËÖÏÚÆÞËÏÎØËÚÇÔÃÇÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÎÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÚÄÚËÛÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÕÇØÔÎÚÏÑÄÝÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÇÖÄÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÑÇÏÛÇÈËÒÚÏÜÛÕÆÔÕÏ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¬ÕÍËØÓÇÔÏÑÄÙÆÔÚÇÍÓÇ
ËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÎÔÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇËÓÌÇÔÃÙËÏÊÏÇØÛØÜÚÏÑÄÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇÃÙÕÓË
ÚÕ ÚÕßÂÖËØÃÖÕß 
ÊÏÙËßØ×ÚÕ

Αδιαφανείς συναλλαγές
ΠηγέςÚÕß ÇÚÏÑÇÔÕÆÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÎ
ÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÙËÑÇÛËÙÚ×Ý
ÇÔÜÔßÓÃÇÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÖÜÝÕÏÊÏÇØØÕÁÝÙÚÕÔ¬ÆÖÕÖØÕÙÌÁØÕßÔÓÄÔÕ
ÓÏÇÌËßÍÇÒÁÇÓÇÚÏ¦ÙËÓÏÇÛÎØÏ×ÊÎ
Ó¦ÞÎÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÙÚÕßÝ
ÑÄÒÖÕßÝÚÎÝÍÃÇÝÊØÇÝ!ÓÏÇÓËØÃÊÇ
ÑÇØÊÏÔÇÒÃÜÔËÔÇÔÚÏ×ÔËÚÇÏÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÕß¦ÖÇ¢ØÇÍÑÃÙÑÕßÔÇ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÑÇÏÔÇÚÇÑÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÇÊÏ¦ÙÖÇØÚÇÑÇÏÙßÞÔ¦ÇÊÏÇÌÇÔÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÕßÇÚÏÑÇÔÕÆÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÊËÑÇËÚÃËÝÙÑÇÔÊ¦ÒÜÔÖÕßÁÌËØÇÔÙË
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÎÛÁÙÎÚÎªÜÓÇÏÕÑÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇ©ÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÚÎÔËÖÁÔÊßÙÎÙÚÇ
ÖÕÒßÚËÒÂÇÑÃÔÎÚÇÚÕßÕÔÊÃÔÕßÑÇÒÒÏËØÍÕÆÔßÖÕÉÃËÝÍÏÇÚÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÚÕßÑÇØÊÏÔ¦ÒÏÕß¬àÏÕÈ¦ÔÏÔÚàËÒÕ¡ÖËÚÙÏÕÆÕÕÖÕÃÕÝÄÚÇÔÁÍÏÔËÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÂÚÇÔÍËÔÏÑÄÝßÖËÆÛßÔÕÝÚÎÝÍØÇÓÓÇÚËÃÇÝÚÕßÇÚÏÑÇÔÕÆÊËÆÚËØÕÝÚÎÚ¦ÐËÏ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÚÎÝÑÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß

ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÎÝ±ÖÄÚÎÔÏÊÏÄÚÎÚÇÇßÚÂÕÑÇØÊÏÔ¦ÒÏÕÝ¡ÖËÚÙÏÕÆßÖÁÍØÇÉË
ÚÎÔËÖÁÔÊßÙÎÇÌÕÆÖØ×ÚÇÙßÓÈÕßÒËÆÚÎÑËÚÕÔªÇÌÇÁÒË¡ÏÔÚÙÏÄÔËÑ¦ÚÕÞÕ
ÞÄÒÔÚÏÔÍÑËÚÇÏØËÃÇÝÙÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕ©¡ÏÔÚÙÏÄÔËÄÓÜÝÊËÔÂÚÇÔÚÕËÃÊÕÝÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßÙßÔÂÛÜÝÛÇËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝ
ËÔÔÂÛÎÑËÙÚÇÖËØÃÞÜØÇÚÎÝª×ÓÎÝÚÕ
 ÑÇÏÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÙÚÕÕÔÊÃÔÕÄÖÕß¦ØÞÏÙËÔÇ
ÖÕßÒ¦ËÏÕÓÄÒÕÍÇÑÇÏÖÇØ¦ÍÜÍÇÙËÊÏ¦ÌÕØËÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÆÔÚÕÓÇ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÚÕßÇÖÁÑÚÎÙË
ÚÎÌÂÓÎËÔÄÝËØÍÁÔÎÑÇØÊÏÕÑÇÚÇÑÚÎÚÂ©ÈØËÚÇÔÏÑÄÝ¬ÆÖÕÝÇÙÞÕÒÂÛÎÑË
ÓÇàÃÚÕßËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝËØÜÚÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÖÕßÊÏÇÚÎØÕÆÙËÓËÚÕÓÕÔÚÁÒÕ
²ÁÊËØ¡ÏÒÝÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß ÕÏÊËÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕßÊÏÇÖÃÙÚÜÔÇÔÖÜÝÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔËÓËÍ¦ÒÇÑÇÏ
ËÖÏÑÃÔÊßÔÇÙÚÕÏÞÂÓÇÚÇÄÚÏÑÁØÊÏàËÑÇÏ
ÊÇÖÇÔÕÆÙËÖÕÒÒ¦ÞØÂÓÇÚÇ

Αργεντινή: σε εκκρεμότητα
δόση 5,4 δισ. δολ. από ΔΝΤ
Το ΔΝΤ ÛÇÙÚÇÛËÃÙÚÕÖÒËßØÄÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝÑÇÛ×ÝÎÞ×ØÇÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ
ÊÂÒÜÙËÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß¬ÇÓËÃÕß
ØÏÙÚÇÒÃÔÇÑËÕØÍÑÃËÈÇØÄÙÛËÙË
ÄÚÏÖËØÏÓÁÔËÏÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÖÕÏÇÛÇ
ËÃÔÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÛÇ
ËÌÇØÓÄÙËÏÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÑÇÛ×ÝÎØÍËÔÚÏÔÂÕÊËÆËÏÖØÕÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
ØÕÈÒÁÖËÚÇÏËßØÁÜÝÄÚÏÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÛÇËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÚÕßÙÎÓËØÏÔÕÆÌÏÒËÒËÆÛËØÕßÖØÕÁÊØÕß¡ÇÕßØÃÙÏÕ¡¦ÑØÏ
ÕÖËØÕÔÏÙÚÂÝÒÓÖÁØÚÕ¢ËØÔ¦ÔÚËÝ
ØÜÚÎÛËÃÙÇÍÏÇÚÕÇÔÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕ¬ÇÓËÃÕÔÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÓËÊ¦ÔËÏÇÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂÎÑ
ÑËÕØÍÑÃËÈÇÇÖ¦ÔÚÎÙËÖÜÝÚÕ§¬
ÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÕÖÒËßØÄÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝËÐÃÙÕßÊßÔÇÚ¦®ÄÙÕÂÚÇÔÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÚÎÝÖØÕÑÇÚÄÞÕßÚÎÝ ØÏÙÚÃÔ
ÇÍÑ¦ØÔÚÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÕß§¬

ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÖÜÝÛÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÔÓË
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÇÖÄÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÙßÔÄÊÕß§¬
ÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏ
Þ×ØÇÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ¥ÙÚÄÙÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕß9L\[LYZÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÒÎÌÛËÃÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÎÔËÑÚÇÓÃËßÙÎÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÊÄÙÎÝÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖØÕÝÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂ
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Ανοδικά
οι τιμές
των ακινήτων
και το 2020

Προς πώληση
το ξενοδοχείο Ritz
του Λονδίνου
Ενα από τα πιο ιστορικά και πολυτελή ξενοδοχεία του κόσμου,
το Ritz του Λονδίνου, πιθανώς
να πωληθεί, καθώς οι ιδιοκτήτες
του, οι δίδυμοι –πανομοιότυποι–
μεγιστάνες Ντέιβιντ και Φρέντερικ Μπάρκλεϊ, έχουν ήδη δεχθεί πολλές, εξαιρετικά ελκυστικές
προσφορές.
Δεν είναι η πρώτη φορά που
ακούγεται κάτι τέτοιο. Τα διευθυντικά στελέχη του Ritz είχαν
δηλώσει πριν από μερικούς μήνες
ότι εκτιμούσαν πως η αξία της
ξενοδοχειακής μονάδας ανέρχεται σε 888,7 εκατ. ευρώ, χάρη
στην εγγύτητά της στα Ανάκτορα
του Σεντ Τζέιμς και του Μπάκιγ-

Αύξηση 10% κατά μέσον όρο
«βλέπουν» ειδικοί της αγοράς
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ανοδικά αναμένεται να κινηθούν
και κατά το 2020 οι τιμές πώλησης
κατοικιών στην Αττική, καθώς στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η
υφιστάμενη δυναμική είναι διατηρήσιμη. Ηδη, η μέση άνοδος των
αξιών κατά το τρέχον έτος κινείται
πέριξ του 10%, αν και σε ορισμένες
περιοχές του κέντρου της Αθήνας,







Σε κάποιες περιοχές
της Αθήνας η αύξηση
αγγίζει ακόμα και
το 30% φέτος.
όπου η ζήτηση είναι μεγαλύτερη,
έχουν καταγραφεί σχεδόν τριπλάσιες αυξήσεις σε ετήσια βάση, αγγίζοντας ακόμα και το 30%, τουλάχιστον αναφορικά με τις ζητούμενες τιμές.
Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Ξυλά,
επικεφαλής της εταιρείας πιστοποιημένων εκτιμητών Geoaxis Property & Valuation Services, κατά
τη διάρκεια του τρέχοντος έτους,
η μέση άνοδος των τιμών προσεγγίζει το 9% κατά μέσον όρο, τάση
η οποία προβλέπεται να διατηρηθεί
και κατά τη διάρκεια του 2020.
Οπως σημειώνει χαρακτηριστικά,
«οι τιμές εμφανίζουν μια σαφή ανο-

δική τάση, η οποία εκτιμούμε ότι
θα διατηρηθεί και τον επόμενο
χρόνο με ανάλογο του σημερινού
ρυθμού, δηλαδή πέριξ του 10%
κατά μέσον όρο».
Συμπληρώνει, δε, ότι «αποτελεί
πεποίθησή μας πως η τρέχουσα
ανάκαμψη της αγοράς διαμερισμάτων θα διατηρηθεί για τους επόμενους 12 μήνες, προεξοφλώντας
μεταξύ άλλων την επιστροφή στην
οικονομική κανονικότητα». Από
την άλλη πλευρά, θα πρέπει βέβαια
να σημειωθεί ότι, όπως ομολογεί
και ο κ. Ξυλάς, «είναι ουτοπικό να
γίνεται λόγος για διατήρηση του
σημερινού ρυθμού αύξησης των
τιμών για τα επόμενα τρία-τέσσερα
χρόνια».
Με βάση το Παρατηρητήριο
Αξιών Κατοικιών της εταιρείας για
το τρίτο τρίμηνο του 2019, το οποίο
καταγράφει την πορεία των τιμών
πώλησης σε πέντε αντιπροσωπευτικές περιοχές της Αττικής (Μαρούσι, Περιστέρι, Χολαργός, Αμπελόκηποι και Παλαιό Φάληρο), η
ετήσια αύξηση διαμορφώνεται πλέον σε 8,5% κατά μέσον όρο. Μάλιστα, η αύξηση είναι μεγαλύτερη
για τα νεόδμητα ακίνητα, καθώς
διαμορφώνεται σε 9%, έναντι 8%
για τα μεταχειρισμένα.
Ειδικότερα, η μεγαλύτερη άνοδος εντοπίζεται στους Αμπελοκήπους με 9,85% σε 1.790 ευρώ/τ.μ.
για ένα νεόδμητο διαμέρισμα. Στο
Περιστέρι οι τιμές διαμορφώνονται








Οι ιδιοκτήτες του, οι
δίδυμοι μεγιστάνες
Ντέιβιντ και Φρέντερικ Μπάρκλεϊ, έχουν
ήδη δεχθεί πολλές
και εξαιρετικά ελκυστικές προσφορές.

Αν και η άνοδος θα συνεχιστεί, είναι «ουτοπικό να διατηρηθεί ο σημερινός
ρυθμός αύξησης των τιμών για τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια», λέει ο κ.
Γιάννης Ξυλάς, επικεφαλής της Geoaxis Property & Valuation Services.
σήμερα σε 1.500 ευρώ/τ.μ., καταγράφοντας άνοδο κατά 9,2%. Αντίστοιχα, στο Μαρούσι η αύξηση
ανήλθε σε 9,75% σε 1.830 ευρώ/τ.μ.,
ενώ στην περιοχή του Χολαργού,
η μέση ετήσια άνοδος των τιμών
διαμορφώθηκε σε 8,73% και 2.570
ευρώ/τ.μ.
Μάλιστα, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ειδικά για τον Χολαργό, είναι η πρώτη φορά από το
2010, όπου η μέση τιμή πώλησης
νεόδμητου διαμερίσματος ξεπερνά
τις 2.500 ευρώ/τ.μ. Οσον αφορά το
Παλαιό Φάληρο, οι τιμές ενισχύ-

ΑΡΘΡΟ

θηκαν κατά 7,8% σε 2.125 ευρώ/τ.μ.
Οσον αφορά τα παλιότερα ακίνητα
(μέσος όρος ηλικίας άνω των 40
ετών), η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται στο Μαρούσι με 10% και
1.157 ευρώ/τ.μ., ενώ έπονται το
Περιστέρι με αύξηση 9,35% σε 940
ευρώ/τ.μ. Στο Παλαιό Φάληρο οι
τιμές αυξήθηκαν κατά 7,7% σε
1.173 ευρώ/τ.μ., ενώ στον Χολαργό
η ετήσια αύξηση άγγιξε το 7,35%
σε 1.370 ευρώ/τ.μ. Στους Αμπελοκήπους η άνοδος των μέσων αξιών
διαμορφώθηκε σε 7,1% και 965 ευρώ/τ.μ.

χαμ, την πολυτελή κατασκευή
της, την άδεια για λειτουργία
καζίνο που διαθέτει και, φυσικά,
την παγκόσμια φήμη της. Οι
αδελφοί Μπάρκλεϊ, ιδιοκτήτες
επίσης της βρετανικής εφημερίδας Daily Τelegraph, δεν σχολίασαν την ενδεχόμενη πώληση.
Από Πάβλοβα έως Θάτσερ
Το Ritz του Λονδίνου άνοιξε
για πρώτη φορά τις θύρες του
το 1906, από τον Ελβετό ξενοδόχο Σεζάρ Ριτζ, πρώην διευθυντή του ξενοδοχείου Savoy,
έξι χρόνια αφότου είχε ανοίξει
το ομώνυμο ξενοδοχείο στο Παρίσι. Η αρχή του μπορεί να ήταν
δύσκολη, αλλά σύντομα, κατά
τα τέλη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το ξενοδοχείο απέκτησε
δεσπόζουσα θέση και παγκόσμια
φήμη ως ένα από τα καλύτερα

του κόσμου. Ανάμεσα στην εκλεκτή πελατεία του συμπεριλαμβάνονταν ο Αγά Χαν, ο «πατέρας
της Νίκης» Ουίνστον Τσώρτσιλ,
που συναντήθηκε εκεί με τον
στρατηγό και μετέπειτα πρόεδρο
των ΗΠΑ Ντουάιτ Αϊζενχάουερ
και τον Γάλλο στρατηγό Ντε
Γκωλ για να συζητήσουν τις επιχειρήσεις του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, ο βαθύπλουτος μεγιστάνας Πολ Γκετί, αλλά και ο
(τότε) μελλοντικός Βρετανός βασιλέας Εδουάρδος H΄, ο οποίος
παραιτήθηκε από τον θρόνο προκειμένου να παντρευτεί την Ουόλις Σίμπσον. Στο Ritz, ο Βρετανός
πρωθυπουργός Ντέιβιντ Λόιντ
Τζορτζ πραγματοποίησε πολλές
μυστικές συναντήσεις κατά το
δεύτερο μισό του Α΄ Παγκοσμίου,
ενώ σε μία από τις πανάκριβες
σουίτες του πέρασε τις τελευταίες
ημέρες της η Σιδηρά Κυρία της
Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ.
Κατά τις δεκαετίες του 1920
και του 1930, συνήθισε να γευματίζει εκεί ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και μουσικός Νόελ
Κάουαρντ, όπως και πολλοί άλλοι
συγγραφείς, ηθοποιοί και πολιτικοί. Eκεί χόρεψε το 1912 η Ρωσίδα πρίμα μπαλαρίνα Αννα Πάβλοβα. To 2002, το διάσημο ξενοδοχείο έγινε το πρώτο που
απέκτησε βασιλική πιστοποίηση
από τον πρίγκιπα Κάρολο, διάδοχο του βρετανικού θρόνου,
για τις υπηρεσίες εστίασης που
προσέφερε. Οταν αγοράστηκε
από τους αδελφούς Μπάρκλεϊ,
τον Οκτώβριο του 1995, το κτίριο
ανακαινίστηκε ριζικά. Οι εργασίες ανακαίνισης διήρκεσαν
οκτώ χρόνια και αποκατέστησαν
την πρότερη λάμψη του. Το ξενοδοχείο είναι ιδιαίτερα διάσημο
για το απογευματινό τσάι που
σερβίρει, μια παραδοσιακή βρετανική συνήθεια, ενώ το μπαρ
του κατασκευάστηκε έτσι ώστε
να θυμίζει εκείνο του Orient Express.
REUTERS

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Κάθετα Υπέρ της Κάθετης Ανάπτυξης
Όταν η πολιτεία βάζει αφτί σε εισηγήσεις που προέρχονται από
άτομα και ομάδες που είναι σε θέση
να εισηγούνται, τότε δημιουργείται
ελπίδα.
Και οι βασικές αρχές των εισηγήσεων που τέθηκαν προ μερικών
ημερών από τον ΥΠΕΣ κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη ως προς την επικείμενη αναθεώρηση των Τοπικών
Σχεδίων στις μεγάλες πόλεις αντήχησε θετικά στα αφτιά όσων ασχολούνται ευρύτερα με τα θέματα του
real estate, της πολεοδόμησης, της
αειφόρου ανάπτυξης και τολμώ να
πω της προστασίας του περιβάλλοντος.
Αν ανοίξετε τον χάρτη του Τοπικού Σχεδίου οποιασδήποτε μεγάλης πόλης μας, θα δείτε πως το
συντριπτικό ποσοστό των οικιστικών περιοχών αναλώνεται σε πολεοδομικές ζώνες που φέρουν τους
κωδικούς «Κα3», «Κα4» και «Κα5».
Αυτοί αντιστοιχούν σε συντελεστές
δόμησης 140%, 120% και 100% και
παράλληλα σε μέγιστο αριθμό ορόφων, τέσσερις για την πρώτη κατηγορία και τρεις για τις άλλες δύο.
Η οριζόντια ανάπτυξη ή η πληθυσμιακή/ αναπτυξιακή επέκταση
των πόλεων προς περιοχές της υπαίθρου ή όπως αγγλιστί είναι γνωστή
ως «urbansprawl» είναι μια φυσιολογική εξέλιξη των παραδοσιακών
πόλεων όταν αυτές έχουν φθάσει
στο όριο της μέγιστης τους χωρητικότητας. Όταν δηλαδή δεν υπάρχει χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη
και δημιουργείται περισσότερη επιβάρυνση παρά καλό σε όλα τα με-

γέθη όταν γίνει προσπάθεια επέκτασης της, καθώς οι υποδομές δεν
μπορούν να λάβουν περισσότερο
φορτίο.
Το ερώτημα που έπρεπε να τεθεί
επισήμως από την πολιτεία προ
καιρού και όχι απλά ανεπίσημα από
εμάς σαν μονάδες, ήταν κατά πόσο
με το ισχύον σύστημα πολεοδόμησης το οποίο είναι δοτό από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως –
ναι έστω κατόπιν διαβούλευσης
και δημόσιας συζήτησης – αξιοποιεί
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τις οικονομικές δυνατότητες της
γης μας, όχι μόνον ειδικά αλλά και
σφαιρικά. Πόσο μάλλον δε αν αναλογιστούμε πως είμαστε ένα νησί
με περιορισμένη έκταση και περιορισμένο πληθυσμό με δημογραφικές δομές που μεταβάλλονται
στο χρόνο με συγκεκριμένους τρόπους.
Η απάντηση είναι πως όχι, δεν
πετυχαίνει την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση. Αν δούμε τα Τοπικά
Σχέδια, τότε αφενός δεν θα διαφωνήσουμε πολύ με τη γενική φιλοσοφία της «πυραμίδας» όπου έχουμε
τους αυξημένους συντελεστές ανάπτυξης στα κέντρα των πόλεων και
ακολούθως μεταπτώσεις σε χαμηλότερους συντελεστές ανάπτυξης
όσο μεγαλώνει η ακτίνα από τα κέντρα αυτά. Ενδεχομένως να μην διαφωνήσουμε τόσο ή καλύτερα να
συμφωνήσουμε λιγότερο με την
φιλοσοφία της δημιουργίας δευτερευόντων κέντρων που εξυπηρετούν ως δορυφόροι των κυρίως κέντρων αλλά εξυπηρετούν καλύτερα

Η αύξηση των συντελεστών δόμησης και αριθμού ορόφων στις περιοχές που
τώρα στεγάζονται τριώροφα και τετραώροφα κτήρια θα δημιουργήσει μια νέα
δυναμική ανάπτυξης και επιστροφής του κόσμου στα κέντρα των πόλεων.
τις τοπικές κοινωνίες όπου βρίσκονται. Θα διαφωνήσουμε όμως
πως αυτό αποτελεί την βέλτιστη
δυνατή αξιοποίηση. Με άλλα λόγια
αναλώσαμε τη γη μας καθηλώνοντας την σε υπολειτουργία σπρώχνοντας τον κόσμο προς τα έξω.
Εκείνο που μας κάνει να διαφωνούμε, είναι το «χορηγηθέν» από
την πολιτεία μέγεθος των δυνατοτήτων των χρήσεων της γης όπως
αυτό αποτυπώνεται από τις πολεοδομικές ζώνες και τους υπό αυτών
συντελεστών ανάπτυξης. Το μικρό
μέγεθος των επιτρεπόμενων αναπτύξεων στις κεντρικές περιοχές
σε συνάρτηση με την ταυτόχρονη
επέκταση των πολεοδομικών ζωνών
ανάπτυξης προς τα έξω δημιούργησε την οριζόντια ανάπτυξη η

οποία επέφερε προβλήματα σε διάφορα επίπεδα.
Δημιούργησε επέκταση στους
Δήμους σε βαθμό που αυτοί να μην
μπορούν να εξυπηρετούν τους δημότες τους αφού ο έλεγχος και η
δυνατότητα παροχής σωστών υπηρεσιών πάσχουν.
Δημιούργησε την ανάγκη σε
επενδύσεις υποδομών με σχετικά
άτακτο τρόπο, οι οποίες λόγω κόστους και αυτές παρέχονται με το
σταγονόμετρο και ποτέ δεν είναι
ολοκληρωμένες. Αύξησε την εξάρτηση του κόσμου στο αυτοκίνητο
με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρό
πρόβλημα κυκλοφοριακού. Παράλληλα έχουμε επιβάρυνση στο περιβάλλον λόγω αυξημένης ρύπανσης.

Λόγω της αναγκαστικής διοχέτευσης πόρων εξαιτίας του ανοίγματος νέων περιοχών, δεν υπήρχαν
και δεν υπάρχουν ικανοποιητικοί
πόροι για ανάπτυξη του συστήματος
δημοσίων συγκοινωνιών. Επήλθε
εμπορική ερήμωση στα παραδοσιακά αστικά εμπορικά κέντρα τόσο
λόγω της αποκέντρωσης πληθυσμού, όσο και λόγω της αποκέντρωσης υπηρεσιών, αλλά και λόγω
της δημιουργίας οργανωμένων κλειστών Εμπορικών Κέντρων σε δορυφορικές περιοχές. Τέλος, σαν
αποτέλεσμα της (πρόωρης) οριζόντιας ανάπτυξης σημειώθηκαν σοβαρές υπεραξίες στη γη σε περιοχές
που μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν γεωργικές ή/ και παραμελημένες, με
ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται
από πλευράς ξαφνικού πλουτισμού,
πιστωτικής επέκτασης κλπ.
Όλα τα πιο πάνω είναι μερικά
κτυπητά παραδείγματα για το πώς
απέτυχε η στρατηγική πολιτική
των Τοπικών Σχεδίων στην ορθολογιστική χρήση της γης μας. Η
αύξηση των συντελεστών δόμησης
και αριθμού ορόφων στις περιοχές
που τώρα στεγάζονται τριώροφα
και τετραώροφα κτήρια θα δημιουργήσει μια νέα δυναμική ανάπτυξης και επιστροφής του κόσμου
στα κέντρα των πόλεων.
Αυτή η προικοδότηση συντελεστή δεν θα επιφέρει κατ’ ανάγκη
και αύξηση στις αξίες καθώς η μαζικότητα του μέτρου σημαίνει αυξημένη προσφορά. Άρα μετά την
πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος μέχρι να λειτουργήσει το μέ-

τρο, οι τιμές θα είναι – τηρουμένων
των αναλογιών – σε πιο λογικά επίπεδα. Αυτή η στρατηγική θα αξιοποιεί καλύτερα τη δυνατότητα των
υφιστάμενων υποδομών, θα αμβλύνει το κυκλοφοριακό και θα δημιουργήσει τις συνθήκες αφιέρωσης
οικονομικών πόρων προς ενδυνάμωση των δημοσίων συγκοινωνιών.
Είναι λογικό η κάθε πόλη να
χρειάζεται και να έχει περιοχές
όπου δεν επιτρέπονται πολυκατοικίες. Γι’ αυτό οι περιοχές που είναι
ήδη καθορισμένες ή χαρακτηρισμένες σήμερα ως τέτοιες θα πρέπει
να διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού, αλλιώς θα έχουμε αντίθετα
αποτελέσματα ως προς την ποικιλομορφία του προσφερόμενου προϊόντος.
Χαίρομαι επίσης που θα αγγίξουν
επιτέλους και το θέμα των δημόσιων
χώρων πρασίνου αφού το μέχρι τώρα σύστημα απέτυχε παταγωδώς.
Θέλουμε πιο λίγους αλλά πιο μεγάλους δημόσιους χώρους πρασίνου
οι οποίοι πραγματικά να αποτελούν
πνεύμονες των πόλεων και να προσθέτουν πραγματική αξία στην ευημερία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.
Σίγουρα αυτές οι βελτιώσεις γίνονται με σοβαρή καθυστέρηση.
Ποτέ όμως δεν είναι αργά να βάλουμε τα πράγματα σε πιο ορθολογική βάση ατενίζοντας το μέλλον
με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Εξώφυλλο ³ÈÉ¨{Ù{~Ö
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Αφίσα ÈÉÂÓÙÉ³¨Ñ×ÉË
0ÖÈ~Ñ{(Üi¨×¨{³iØÉÜÜi{~ÊØ¨ÉKÉËÑØ³{Ø (åo{ÑÑ¨KÜiÚÉËiÈÓT{i³iØÐÒTiØ~Ñ³Ò
³ÈåÂÑÑÌ³i ÜÜÒÙÑm¸
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Το «Οχι» που ένωσε λαούς
Η πλούσια συλλογή του Ελληνοαμερικανού Γκρέγκορι Πάππας παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας
Tης ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Το σημείο ÄÖÕßÓÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎÙßÔ¦ÔÚÎÙËÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÙÚÕØÃÇÇÖÕÚÁÒËÙËÚÎÔÇÌËÚÎØÃÇÓÏÇÝÖØÜÚÄÚßÖÎÝÛËÓÇÚÏÑÂÝ
ÙßÒÒÕÍÂÝÑÇÏÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÖÕßÐËÑÏÔ¦
ÚÎÔÖØÕÙËÞÂÁÓÖÚÎÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝ
ÚÎÝÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÔÜÙÎÝ
©ÚÃÚÒÕÝÚÎÝËÃÔÇÏ×ØÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ®;OL/V\YVM.YLLJLÑÇÏÑÇÛ×ÝÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÙßÓÖÃÖÚÕßÔÞØÕÔÏÑ¦ÓËÚÕÔÌËÚÏÔÄËÕØÚÇÙÓÄÚÎÝ
ÎÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÊÏÇÛÁÚËÏÙÃÍÕßØÇ
ËÖËÚËÏÇÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇ©ÞÏÄÓÜÝ
ÓÄÔÕÔÇßÚÄØÞÃàÕÔÚÇÝÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÎÓÁØÇÚÎÝÑÂØßÐÎÝÚÕßÖÕÒÁÓÕßÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕßÚÕß ËÖÏÞËÏØËÃÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏ
ÚÎÔÇÖÂÞÎÙÎÖÕßËÃÞËÙÚÏÝÎ
ÔÃÑÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÎÔÇØÞÂÚÕßғ
ÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÌÜÚÃàÕÔÚÇÝ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÙßÔÊØÕÓÂÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÙÚÎÔËÖÕÆÒÜÙÎ
ÚÜÔÊËÏÔ×ÔÚÕßÖÕÒÁÓÕß²¦ØÎÙÚÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕß/LSSLUPJ(TLYPJHU

Κονκάρδες ~ÑÚØÉËiØ{¨³Ì~È³Ñ~Ñ{³¨ÑÈÜÌTÑ¨³ÑÐÉÑ³¨{³{~Ì
É¨{ÉTÌÐÉÈÓKÑÜÑ³i¨ÒÚÉ{Ñ³iØ8+ÝÑÈo~É³¨É{
É{{³{³{~ÊKÊÚÉ{Ño{Ñ³i ÜÜÒÙÑ
ÑØÁÍÑÕØÏ¦ÖÖÇÝÕÕÖÕÃÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÛÇÖÇØÇÙÚËÃÙÚÇ
ËÍÑÇÃÔÏÇßÚÂÎÖÒÎØÕÌÕØÃÇÄÖÜÝ
ÑÇÏÖÕÒÒ¦ÇÑÄÓÎ¦ÍÔÜÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÙßÔÛÁÚÕßÔÚÕÔÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÏÙÚÄ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÖÕßÞÜØÃàËÚÇÏÙËÛËÓÇÚÏÑÁÝËÔÄÚÎÚËÝÑÇÏÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎ
ÞØÕÔÕÒÕÍÏÑÂÙËÏØ¦ÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔ
©ØÃàÕÔÚÇÝÙßÓÈÕÒÏÑ¦ÚÎÔÁÔÇØÐÎ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕß¦ØÇÑÇÏÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
ÚÕÎÓËØÕÒÄÍÏÕÚÕßÜ¦ÔÔÎ¡ËÚÇÐ¦
¶Ê¦ÔËÏÕÇÖÄÚÇ ¶ËÃÔÇÏÇÔÕÏÍÓÁÔÕÙÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕßÚÕß 

Η πρώτη συναυλία
του Φρανκ Σινάτρα
στο Μάντισον Σκουέαρ
Γκάρντεν δόθηκε
για να συγκεντρωθούν
χρήματα για τον πόλεμο
στην Ελλάδα.
<UP]LYZP[`/LSSLUPJ(TLYPJHU*VSSLNL
ÑÇÏÚÕß.YLLR(TLYPJH-V\UKH[PVU
ÓËÚÇËÔÏÑ¦ØÞËÃÇÚÕß Ø¦ÚÕßÝ
 ÑÇÏÓËÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÑÇÛÎÍÎÚÂÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
/H]LYMVYKÒÁÐÇÔÊØÕß ÏÚØÕÁÌÎ
ÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÁÞÔÎÝÕßáÃàÇ ÇØÇÖÏÊ¦ÑÎËÖÏÓËÒÂÛÎÑËÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÇÖÄËÑÛËÓ¦ÚÜÔ
ÚÙÏÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÓÏÇÁÑÛËÙÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÚËÑÓÎØÏÜÓÁÔÎÑÇÏÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙËÙÖ¦ÔÏÕÇØÞËÏÇÑÄßÒÏÑÄÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÄÓÜÝÊÏÇÚØÁÞËÏÁÔÇÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÔÂÓÇÇßÚÄÖÕßÖØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇÙßÔÁÊËÙËÚÕßÝÒÇÕÆÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÚÎÝÓËØÏÑÂÝ
ÓËÖØ¦ÐËÏÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ
¬ÕËßÇÃÙÛÎÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÙÚÕÏÞËÃÕÓÏÇÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÏÙÚÕØÃÇÖÇØÇÑÃÔÎÙËËÖÃÙÎÝÚÕÔÕÓÕÍËÔÂÑØÁÍÑÕØÏ¦ÖÖÇÝÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÝ
ÙßÒÒÕÍÂÝÚÕßËÑÃÔÎÙÇÖØÏÔÇÖÄ
ÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇËÖËÏÊÂÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÞÇØÚÏ¦
ÚÕßÖÇÚÁØÇÓÕßÁÔÇËÖÃÙÎÓÕÁÍÍØÇÌÕ!ÚÇÔÚÕËßÞÇØÏÙÚÂØÏÕÍØ¦ÓÓÇ
ÖØÕÝÚÎÍÏÇÍÏ¦ÓÕßÍÏÇÚÎÙßÓÈÕÒÂ
ÚÎÝÙÚÎÊÏ¦ÙÜÙÎßÙÚØÇÒ×ÔÑÇÏ
§ËÕàÎÒÇÔÊ×ÔÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÇÖÄÚÕßÝ
ËØÓÇÔÕÆÝÙÚÎÔ ØÂÚÎÚÕÔÚÄÖÕ
ÚÎÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÓÇÝ®ÓÇÝÒÁËÏÕÑ

Το σημείο καμπής

Ενα μαξιλάριÐÉÖÐKÜÑ³iØ¦__}8>¦+_x_kÝ©©Rx>²xV³iÉÜÜi{~ÊiÐÑËÑ~Ñ{³ÉÖÇÑV³iÉÜÜiÑÐÉ¨{~Ñ{~Ê~Ñ{ÉÜÜiK¨É³Ñ{~ÊÈÐÐÑTËÑ~Ñ³Ò³ÈåÂÑ
¦ÖÖÇÝ¡ËÇÌÕØÓÂÚÏÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÒÕÏÖÄÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÊÏÚÚÂÚÕßÏÊÏÄÚÎÚÇ¶ÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝØÃàËÝÑÇÏÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇ¶¦ØÞÏÙËÔÇËØËßÔ¦ÚÕàÂÚÎÓÇ
ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÖØÕÝ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÄÒËÓÕÚÎÔÖÕØËÃÇÚÜÔÞØÄÔÜÔ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉËÑÇÏÙßÔÁÒËÐËÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÇËÌÎÓËØÃÊÜÔËÐ×ÌßÒÒÇÖËØÏÕÊÏÑ×ÔÑÇÏÊÏ¦ÌÕØÇÚßÞÇÃÇËÔÛÆÓÏÇ
ÖÕßÁÈØÏÙÑËÙËÊÎÓÕÖØÇÙÃËÝÇÔÚÏÑËØÃÑÇÏÖÇÒÇÏÕÖÜÒËÃÇÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÙËÖÜÒÎÚÂØÏÇÏÊÏÜÚ×ÔÇÖÄÄÒÎÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚËÏÇ¬ÕÇÖÕÚÁ-

«King ofGuerrillas»,~ÌÐ{~ØÑ×{É¨ÐÓ³iÐÒTi³iØ¨Ê³iØ~Ñ{³iå³Ë³ÑiÐÉ¨³Ño{³Ê³ ÐÐÑÈÊÜÒ³Ñ~ÑVÐÉ³ÓÉ{³Ñ³¨Ñ³ioÌ³È å.

ÒËÙÓÇËÃÔÇÏÓÏÇÙßÒÒÕÍÂÖÕßÇÖÇØÚÃàËÚÇÏÇÖÄÖÕÏÑÃÒÕÇÔÁÑÊÕÚÕßÒÏÑÄ
ÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÏÇÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕßÛÁÓÇÚÕÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÕ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÕÁÞËÏËÓÖÒÕßÚÏÙÚËÃÇÖÄ
ÚÇÇØÞËÃÇÑÇÏÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÜÔ 
ÓËÚËÑÓÂØÏÇÖÕßÑÇÚ¦ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÓÁØÕÝÚÕßÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÕÑÕÏÔÄ
¬ÕÐÁØÇÚËÄÚÏÎÖØ×ÚÎÙßÔÇßÒÃÇÚÕß¢ØÇÔÑÏÔ¦ÚØÇÙÚÕ¡¦ÔÚÏÙÕÔÑÕßÁÇØÑ¦ØÔÚËÔÊÄÛÎÑËÍÏÇ
ÔÇÙßÍÑËÔÚØÜÛÕÆÔÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕÔ
ÖÄÒËÓÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ"®ÓÇÝØÜÚ¦Õ

ÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÒÒ¦ÊÇËÔËÖÒ¦ÑÎ
ÙÚÕÔғÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÚÎÔÎ
©ÑÚÜÈØÃÕß ÐËÞÜØÃàËÏÜÝÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝËÔÊÕÐÄÚËØËÝÙÚÏÍÓÁÝÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÙÚÕØÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÓÁØÇËÑËÃÔÎ
ÇÖÕÚÁÒËÙËÑÏÁÔÇÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÙÎÓËÃÕ
ÑÇÓÖÂÝÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂ ßÈÁØÔÎÙÎ
ÑÇÏÖÒÇÚÆÑÕÏÔÄÙÚÏÝ¦ØÞÏÙÇÔ
ÔÇÚØÁÌÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÎËÑÚÃÓÎÙÎ
ÚÄÙÕÍÏÇÚÎÔËÄÚËØÎÒÒ¦ÊÇÄÙÕÑÇÏ
ÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÕÆÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÏÙÚÕØÏÑÄÝÒÁÐÇÔÊØÕÝ ÏÚØÕÁÌÙÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÕßÛÇßÓ¦ÙÏÕß
ÕÊÎÍÕÆÒËßÑ×ÓÇÚÕÝÖÕßÙßÔÕÊËÆËÏ
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÙßÓÈÕÒÂÚÎÝËÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÓËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕÔÖÆØÕÑÕÆØÇÖØÄËÊØÕ
ÚÎÝÞÕÒÏÍÕßÔÚÏÇÔÂÝ[O*LU[\Y`
-V_ÂÚÇÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÍÏÇÚÎÙÆÙÚÇÙÎÚÎÝÔÜÙÎÝÍÏÇÚÎÔÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÕÂÛËÏÇÙÚÎÔÓÖÄÒËÓÎÒÒ¦ÊÇ®.YLLR>HY9LSPLM(ZZVJPH[PVU
ÎÕÖÕÃÇÖØÕÙËÃÒÑßÙËÖÕÒÆÙÆÔÚÕÓÇ
ÚÎÙßÔÊØÕÓÂÄÒÜÔÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÑÇÛ×ÝÖÒÂÛßÔÇÔÕÏÙÞËÚÏÑÁÝÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÁÝËÑÙÚØÇÚËÃËÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÛËÇÚØÏÑÁÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝËÑÛÁÙËÏÝÑÇÏ
ØÇÊÏÕÌÜÔÏÑÕÃÓÇØÇÛ×ÔÏÕÏÓËÕÔÄÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕß¡ÖÕÓÖ²ÄÕßÖÚÎÝ
ÃØÒËá¬ËÓÖÒÚÕß¡ÖÏÔÍÑ ØÄÙÓÖÏ
ÑÇÏÚÕß ÒÇØÑÑÁÏÓÖÒÔÇÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔÜÝÖÇØÕßÙÏÇÙÚÁÝ
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Γιώργου Τσαγγάρη»
Το Κοινοτικό .ÈÐKÖÜ{³ÓÑØ~Ñ{

1ÉÑ³¨{~ÌØ%Ð{ÜØ³ÉÑ³~Ñ{
'ËÜt0Ó¨{ØuÑØ¨~ÑÜÖÑ
³{ÐÊÉ³ÉÐÉ³iÑ¨ÈËÑÑØ³iÙ{ÒÜÉÂi³È{¨oÈ0ÑooÒ¨iVÐÉÚÓÐÑU
t${Ñ×ËÉØ³È{¨oÈ0ÑooÒ¨iw¸Æ
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Είσοδος ελεύθερη.

Βασισμένο στο ÐÖÚ³È$¨×ÓÑ~Ñ{³iØ È¨ÈÙË~iØVt0~¨Ë³{ÈÉ{ÐÓÉ{uÉËÑ{ÓÑ³¨È×É¨Ì
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³i¨ÒÚÉ{Ñ~Ñ{V~È¨ËØVo{Ñ³iÉ{ÐÊÈ
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{³ÉÖÉ{ØÓTÑÉ ËÑ{iÉÜËÙÑÈÈÙËÉ{i
ÙÖÑÐi³iØÑoÒiØ Ñ³ÑÂËÙ{³iÐÈÚÜoËÑV³
Ñ¨ÑÐÖÚ{~Ñ{³iÑÜÊÚÉ{Ñ³iØÑoÒiØuÑ{~Ë
È³ÉÜÉ³ÓØUÉËÐÉw.³ËT{³¨ÑoÈÙ{U0iÜÓÐÑTØ0Ñ¨ÙÒ~ÑØV~iÚÉËÑUÑ¨ËÑ¨Ì³iVÐÈ{~ÊUÛ{ÖiØÒ³ÑØ(ÑËÇÈUÛiÐÊ³¨iØå³ËÈV.ÑKKËÑÉ¨oËÈV{¨oØ ÈÑoÌ¨ÈV.³ÓÜ{Ø
ÑÜÜ{³¨Ò³iØV(ÜÈÂÓi.ÒKKÑVÈ¨Ëi¨{³ÙÖÜÈ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÉÈ~ËÑU1ÓÑ³¨1$VåËÚÈÑ ÖiØÑK¨{iÜËÙiØåÌ¸Æ$~³K¨ËÈ~Ñ{
~ÒÚÉÈ¨{Ñ~ÊV³{ØÆU´ÆÐÐΠληροφορίες Ταμείο

Φεστιβάλ

Buffer Fringe

«Δρεπάνι & Κώδικας»
Δρεπάνι & Κώδικας ÉËÑ{³Ë³ÜØ

³iØÙ{ÉÚÖØÓ~ÚÉiØiËÑ¨ÑoÐÑ³{ÉË³Ñ{³ÜÑË{³È¨o¨ÒÐÐÑ³Ø&vÃnx²>0¨Ìo¨ÑÐÐÑTÉÙ{Ò³i~Éo{Ñ³iÖ¨ÑÌ
³iÙ¨Ñ¨È³ÑÜÜÓiÍÇËÙÈÐÉ
³ÌT³iÙ{É¨ÉÖiiÖoT¨
Ù{É¨oÑ{¨ØÐ{Ñ{~ÐËÑKÑ{ÐÓi³~Ñ³ÑÐÉ¨{ÐÌoiØ
~Ñ{³iÉÑÉÂÓ³Ñi³~Ñ{³ÑÜ{³{~É¨ÐiÉ{³iØË³iØV³iØ
É¨oÑËÑØ~Ñ{³iØÑ¨ÑooÊØ.³i
Ó~ÚÉiÛ¨ÉÒ{BÙ{~ÑØVÖ¨{{
~Ñ{Ù{ÉÚÉËØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØVÑ¨È{ÒÇÈÓ¨oÑ³ÑËÑÑÑÜoËÇ³Ñ{V
ÉÑÉÂÉ³ÒÇÈ~Ñ{Ñ³{Ñ¨Ñ³ËÚÉ³Ñ{
ÐÉ³¨ÓT³Ñ¨Ì³ÈÑÑ¨ÑooÊØ
~Ñ{oiØVÌØÑÈ³ÒÙ{ÑÐ¨×³Ñ{³ÜÑË{³Ño~ÌÐ{
i×{Ñ~~{.ÈoT¨ÌØV³

Το 6ο Φεστιβάλ(Ñ¨Ñ³Ñ{Ñ~0ÉT
ºkk_¦¦xn_VÐ{ÑÙ{¨oÒi³È.{³{Ö
³iØ.ÈÉ¨oÑËÑØÑ¨TËÇÉ{³{Ø¸l$~³K¨ËÈ~Ñ{ÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÐÓT¨{³{Ø¸¬$~³K¨ËÈ³iÉÈ~ËÑVÐÉÚÓÐÑUt$¨ËÇ³ÑØ³
ÐÉ³ÑÂÖwT¨V³iÉ~¨ÊÇiu ÓÑ¨Âi
³È×É³{KÒÜÚÑ¨ÑoÐÑ³{iÚÉË³
T¨dm>vR_VÐÉ³¨É{ØÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø
ÉË~iÊØ.³{Ø¸$~³K¨ËÈV³'É³{KÒÜÚÑ¨ÑoÐÑ³{iÚÉË³iÉ~¨ÊÇi
³ÊÙ¨Ñ(ÒÜÑØVÑ¨TËÇ³ÑØ³{ØÆUÆÆ
g´UÆÆÐÉÈÇÊ³iiÐÉ³Ë³Üt0ÓTi~Ñ{
~{Ì³i³ÑuÉ³~Ö¨{ÐÓ¨Ø³È'É³{KÒÜÚÑ¨ÑoÐÑ³{iÚÉË³i³Ò×¨Ë
ÑÌ³.Ë³{³iØ.ÈÉ¨oÑËÑØVÐÉ³iÈÐÐÉ³TÊÓ¨Ñ³´ÐÒÙ~Ñ{Ñ³ÌÐ
ÉËÙØÉËÑ{ÉÜÉÖÚÉ¨io{Ñ³~{Ì0
'É³{KÒÜÜ~Üi¨É³Ñ{³{Ø¸¬$~³K¨ËÈV¬ÆÆw¸´´ÆV³>R_º©__k}©x>V
ÐÉ³¨É{ØÑ¨ÑooÓØΠληροφορίες στο

ÐÈÉËÐÑØÉ{³¨ÓÉ{Ñ¨ËÂÈÐÉ
Ð{ÑÐÑ³{ÒÉ~Ñ³Ñ~ÉÈÑ³{~ÓØ~Ñ{
{~{³{~ÓØÈÊÚÉ{ÉØ³È¨Ì×Ñ³ÈÑ¨ÉÜÚÌ³Ø~Ñ{Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{Ø³×È{~Ì~Ñ{É{Üo{~Ì
ÉÙËo{Ñ³ÑÓ³É¨³Ì³ÈÑ³È
&vÃnx²>³iÖ¨VÉÈÒÐÑV
Ù{ÑÐ¨×É³Ñ{³>}_¦©>R_³i
Ñ~Ñ³ÒÐ{ÑV³(ÜÈÙÖÑÐÓ³¨
³ÈÙÊÐÈÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³
¨ÉÈi³{~ÌÙ¨ÈÐÑ³È(ÑÉ{³iÐËÈÉÈ~ËÑØ o~ÑË{Ñ¸m$~³K¨ËÈV®UÆÆÐÐÛ{Ò¨~É{ÑÓ~ÚÉiØ
ÓØl'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸ÆÈÉË³¨ËÑØ~Ñ{(Ü{³{³{~ÊØÜi¨Ð{ÒØVåoËÑØ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊØVÑ~Ñ³ÒÐÉ{ÑΠληροφορίες σχετικά με
το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων
επισκεφθείτε https://thkioppalies.
org/Projects.

Σπίτι της Συνεργασίας και στο Facebook
Buffer Fringe Performing Arts Festival
(@BufferFringe), τηλέφωνο 22445740.

ΕΚΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Γαρυφαλλιά» σε σκηνοθεσία Στ. Θεοχάρους
Για δεύτερο ~Ö~ÜÑ¨Ñ³ÒÉÑÉKÑËÉ{³Ó¨otÑ¨È×ÑÜÜ{ÒuÉ~ÉËÐÉ~Ñ{~iÚÉËÑ³È.³ÓÜ{È1ÉTÒ¨ÈØ~Ñ{É¨ÐiÉËÑ³iØ{~ÑÓÜÜÑØÒ{È%ØiÐÉ{É³Ñ{³ÙÉÜ³Ë0ÖÈtÒ{ÉØ{³¨ËÉØ¨ÓÉ{Ñ³{ØÜÓÐÉ
Ñ~¨{KØÌØÉËÑ{Ò{ÉØ{³¨ËÉØÑÜÒ¨ÓÉ{Ñ³{Ø
ÜÓÐÉ Ñ¨È×ÑÜÜ{ÒÉ¨ÒÉ{ÜÜÓØ¨ÉØ³iØiÐÓ¨ÑØ
³É¨oÑ³Ê¨{gÑ³ÉÜ{Ó³ÈÚÉÒ³¨ÈÌÈÉ¨oÒÇÉ³Ñ{V¨ÒK³ÑØ~Ñ{É{Ù{¨Ú³ÑØ~È³ÖÐ{ÑÑÙ{~Ê³iØ
È³¨×{ÒV³ÑÙiÐ{È¨oÊÐÑ³Ò³iØ Ñ¨È×ÑÜÜ{Ò³ÑKÒÇÉ{ÐÉ³Ö³iÐÑV³Ñ³É¨ÉÌ³ÈÑV³{ØÑÂËÉØ³iØ~{ËÑØV³¨Ñ³{ÐÌVÐÉ³iËÙ{ÑVÐÉÐËÑ~Ü³Ê(¨ÑÚÉË
ÑTÒÉ{ÌÑ¨ÓÉ{ÑTÑÚÖ~Ñ{ÑK¨É{ÌV³{¨ÓÉ{Ñ
K¨ÉÚÉËå³{ÈÐKÑ³{~Ê~Ñ{Ñ¨Ò³ÜÐiVÚÑÐ¨ÖÉÑ
ioiÚÉË³iØÉÑÒ³ÑiØ³iØÐÑÂ{ÒØ°ÜÜ³Éo{Ñ{
ÙÈÜÉÖÈÐÉ«u(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUÈ¨{Ñ~ÊV¸¬$~³K¨ËÈVÛÉÈ³Ó¨ÑV¸d$~³K¨ËÈ
~Ñ{ÛÉÈ³Ó¨ÑVm ÉÐK¨ËÈ0É³Ò¨³iV® ÉÐK¨ËÈ_>/v_>²¦_V{Òi¨ÐËÑV
ÉÈ~ËÑV¨ÑdU´ÆÐÐΠληροφορίες, κρατήσεις τηλέφωνο 99 798948.

25ο τεύχος του περιοδικού τεχνών «Διόραμα»
Κυκλοφορεί το ¸l³ÉÖTØ³ÈÙ{Ði{-

ÑËÈÉ¨{Ù{~Ö³ÉT~Ñ{Ü{³{ÐÖ
tÛ{Ì¨ÑÐÑuÐÉÜÖ{Ñ~Ñ{
ÉÙ{Ñ×Ó¨ÈÑÖÜi.³
³ÉÖTØÑÈ³ÌÉ¨{ÜÑÐKÒ³Ñ{iÉ¨oÑËÑo{Ñ³¦_Áx²
~Ñ{³Ü{³{ÐÌ³iØ°ooÉÜÑØ¨{³×ËÙÈV~ÉËÐÉ
³ÈåÙ¨ÓÑÑ³ÇiÚÐÒo{Ñ
³Ço¨Ò×¨Ë³¨Ë³ÈViÉ¨oÑËÑ³iØ°³¨iØ
Ñ³ÇioÉ¨oËÈwÈÐÈ¨Ê
o{Ñ³(Ó³¨.³ÈÜ{ÑÖV
³Ö¨{ÐÑÓ³¨ ËiØV³³¨ÓTÓ³ØÙiÐ{ÉÖ³Ñ{³Ñ~ÉËÐÉÑ³³Ñ³ËÈ
{Ño~ÈÜÜÊV³ÈÉÈ³Ó¨i(ÑÑÜÉ³ËÈ

o{Ñ³ÈÜÜo{~ÌÑ×ÊoiÐÑ³ÈtåÉÈu
~Ñ{³Ó{i³ÊåÜÓÂÑÙ¨¨ËÙiV
~ÑÚØ~Ñ{~ÉËÐÉÑ³ È³ÈTËÑØåÜÉÂÒÙ¨ÑØÈ~ËÙÈV
.³(ÑÑ³ËÈVåÌ³ÜÈ
È¨ÈÒ~iVÌÑØ.ÑKKËÙÈ1ÉÙÖÜÈV(ÑÑo{³i {~ÜÑÎÙiVo{ÑÙ{Ò×¨Ñ
Çi³ÊÐÑ³Ñ³iØ~È¨{Ñ~ÊØÜo³ÉTËÑØV~ÑÚØ~Ñ{Ð{~¨Ì
Ñ×{Ó¨ÐÑ³ÑËÜi{TÑiÜËÙiVÐÉ~ÉËÐÉ³È¨{³Ò~i(ÈÐÈ¨Ê.³¸l
³ÉÖTØÉËiØÈÒ¨TÈ{
ÈÉ¨oÑËÉØ³1(ÈÜÑ¨{ÖV³iØ¨ÈÚ(ÑÑoÊ~Ñ{ÒÜÜÑÂ{ÌÜoÑÚ¨³ÈÜ{³{ÐÖ
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δώ και ÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝ
ÇÖÄÑßÖØÏÇÑ¦ÓÕßÙËÃÇËÑÚÃÛËÔÚÇÏÙÚÕ
ÛÔÏÑÄØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ©Ò
ÒÇÔÊÃÇÝÚÕ9PQRZT\ZL\T]HU6\KOLKLU
Ù Ú Õ  ³ Ó Ù Ú Ë Ø Ô Ú Ç Ó   Ó Ë  Ú Ã Ú Ò Õ
*`WY\Z(+`UHTPJ0ZSHUK®ÕÒÆÙÎ
ÓÇÔÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÑÇÏÙÚÇËÍÑÇÃÔÏ¦ÚÎÝÖÇ
ØËßØÁÛÎÙÇÔÎßÖÕßØÍÄÝ¡ËÚÇÌÕØ×ÔÑÇ
ÇÙÏÒÏÑÂÔÇÙÚÇÙÏ¦ÊÕßÎÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ
ÚÕß¬ÓÂÓÇÚÕÝØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÑÇÏ¦ÒÒÕÏËÖÃ
ÙÎÓÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
©ØÛ×ÝÑÇÏÖÕÒÆÙÜÙÚ¦ÑÇÏÓÖØ¦ÈÕÚÕßÝ
ÄÒÕÏÇßÚÕÃÖÕßÖÂÍÇÔÙËÓÃÇËÐÄÞÜÝÙÎ
ÓÇÔÚÏÑÂÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÇÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ¦ÓÇÝ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÒÒ¦ÁÔÇÖÇØ¦ÖÕÔÕÁÞÜÓÄÔÕ
ÑÇÏÛÁÒÎÙÇÔÇÙÇÝÚÕÖÜÖÕßÚØÇÍÕßÊ¦
ÑÇÏÎ¡ÇØÏÔÁÒÒÇÕÏÇËÔÎÓÁØÜÙÎËÃÞÇÔ
ÄÙÕÏÑÇÒÆÖÚÕßÔÚÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇ
ÚÇÙÚÎÔ ÆÖØÕ"ÕÆÂÚÇÔÚÕª ËÑËÃÔÎ
ÚÎÔÎÓÁØÇ"ÏÇÚÃÊËÔßÖÂØÐÇÔÖØÄÊØÕÓËÝ
ÊØ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÕ¬ÓÂÓÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÍÏÇ
ÓÃÇÚÄÙÕÙÖÕßÊÇÃÇÁÑÛËÙÎ"
ËÔÐÁØÜÇÔ¦ÒÒÕÚËÁÞÕßÔÌÆÍËÏÇÖÄÚÎ
Þ×ØÇÚÄÙËÝÖÕÒÒÁÝÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝÓÇàËÓÁÔËÝ
ÖØÕÝÊÇÔËÏÙÓÄ¦ØÇÕÏÖÕßÊÇÔËÃÙÇÓË
ÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÁÖØËÖËÔÇ

Αρχαιότητες, αστειότητες
ÚÕÍÔÜØÃàÕßÓËÑÇÒ¦ÍÏÇÔÇÚÕÑÇÒÆÉÕß
ÓËÊËÄÔÚÜÝÙÜÙÚ¦ÓËÒËÚÎÓÁÔÇ¿ÞÏÇÖÄ
ÊËÒÚÃÇ¬ÆÖÕßÑÇÏÙÑÄØÖÏËÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÜÔ
ËÓÖÒËÑÄÓËÔÜÔÏÇÔÇÓÎÔÖÇØËÐÎÍÎÛ×
ÊËÔÒÁÜÄÚÏÁÖØËÖËÔÇÓÇÝÖ¦ØÕßÔÓÕÆÞÚÏ
ÙÚÕ³ÓÙÚËØÔÚÇÓÑÇÏÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÓËËÏÝ
ßÍËÃÇÔÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÕÏÖÕßÇÙÞÕ
ÒÕÆÓÇÙÚËÓËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÎÝÞ×ØÇÝÄÞÏ
ÇÒÒ¦ÔÇÁÙÚËÒÔÇÔÓÏÇËÔÎÓÁØÜÙÎÔÇËÃ
ÞÇÔÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÓÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕß
ÄÚÇÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇËÃÞÇÔÊÏËßÛËÚÎÛËÃ
ÑÇÏÛÇÂÚÇÔÄÒÇÁÚÕÏÓÇ
§ÇÓÇÝÖØÕÙÑÇÒÁÙÕßÔÙÚÇËÍÑÇÃÔÏÇ
ÑÇÏËÓËÃÝÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÓËÇÔÛÁÒÕßÓË
ÔÇÖ¦ÓËÓËÁÐÕÊÇÊÏÑ¦ÓÇÝÂÚÜÔÓÁÙÜÔ
ÓÇÝÐÄÙÜÔÍÔÜØÃàÜÑÇÔËÃÝÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
ÊËÔÁÍÏÔËÑÇÏÓ¦ÛÇÓËÄÒÕÏÄÚÏÇØÞÇÏ
ÄÚÎÚËÝÛÇÖ¦ÔËÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÄÞÏÁÔÇ
ÂÊÆÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ËßØÂÓÇÚÇÇÒÒ¦
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÇÖÄÙÖÄÔÚÇÇÖÄÊËÒÚÃÇ¬Æ
ÖÕßÑÇÏÇÖÄÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÖÕßàÕßÔÑÇÏ
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂßØ×ÖÎÊ×
ÙÏÍÂÏÞÛÆÕÝÄÚÏÓ¦ÛËÏÑÇÔËÃÝÇÖÄÙÖÄÔÚÇ
ÂÓÁÙÜÚÕßØÇÌËÃÕß¬ÆÖÕßÑÇÏÒÎØÕÌÕ
ØÏ×ÔÚÕß ±ÑÇÏÍËÔÏÑ¦ÑÇÛÎÑÄÔÚÜÝ¯
ÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜÄÚÏÚÕàÂÚÎÓÇÊËÔËÃ

ÔÇÏÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÙÕÊËÔÓÏÒ¦ÓË
ÓËÑÇÈÇÌÏÑÕÆÝÄØÕßÝÇÒÒ¦ÎÓÎÙÜÙÚÂ
ËÔÎÓÁØÜÙÎÄÙÕÊÆÙÑÕÒÕÂÚÇÔÔÇÊÏÕØ
ÍÇÔÜÛËÃÓÃÇËÔÎÓËØÜÚÏÑÂËÑÊÂÒÜÙÎ"ËÔ
ËÃÞËÞØÄÔÕÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕ¡ËÚÇÌÕØ×ÔÔÇ
ÚÎÔÕØÍÇÔ×ÙËÏ"ËÔÈØÂÑÇÔ×ØËÝÑÇÏÓÁ
ØËÝÑÇÚ¦ÒÒÎÒËÝÙÚÕ¬ÓÂÓÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔ"
ßÙÑÕÒËÆÕÓÇÏÔÇÚÕÖÏÙÚÁÉÜ§ÕÓÃàÜÄÚÏ
ÛÇÁÖØËÖËÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕÕÒÏ
ÚÏÙÓÕÆÂÕÏÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝ¯ÇÒÒ¦
ÚÏÒÁÜÚÕ¬ÓÂÓÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÇÔÂÑËÏÕØ
ÍÇÔÏÑ¦ÙÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕ¡ËÚÇÌÕØ×Ô¯ÑÇÏ
Ú×ØÇÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÖ×ÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍËÃÚÇÏÓË
ÚÇÌÁØÕßÓËÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝÚÕÔÇØÏÛÓÄ
ÙÇÔÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÓËËÓÖÕØËßÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÇ
ÂÙÇÔÔÇÁÞÕßÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÓËÒËÜÌÕØËÏ
ÇÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÑÇÏËÖÏÈ¦ÚËÝ ÇÑËÔÚØÁÞËÏÇ
ÛÇÖËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÇÒÒ¦ÙßÍÍÔ×ÓÎÑÏÄÒÇÝ
¡ÂÖÜÝÓÃÇÚÁÚÕÏÇËÑÊÂÒÜÙÎËÑÓÁØÕßÝ
ÚÕß±ÖÕßØÍËÃÕß¡ËÚÇÌÕØ×ÔÛÇÁÐßÔËÖÒÎ
ÍÁÝÑÇÏÛÇÇÍÄØÇàÇÔÚÕÔÓÖËÒ¦ÓËÚÎÙÏÍÂ
ÓÖÇÝÑÇÏÑÇÔËÃÝÇÖÄÓÇÝØÜÚÕÆÙËÖ×ÝÖ¦
ÔËÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÍÏÇÚÕ§ÁÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ
¡ÕßÙËÃÕÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÖÕßËÃÊÇÓËÓÇ
ÑÁÚËÝÇÑÕÆÙÇÓËËÐÇÍÍËÒÃËÝÑÇÏÄÒÇÖÕÒÆ
ÜØÇÃÇÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÍÇÔÃÚÇÇÑÄÓÇÚÃÖÕÚÇ"

Στην «κουζίνα
της Φραγκφούρτης

Ο

Θεάτρου ΘΟΚ 77772717, www.thoc.org.cy

ΕΚΘΕΣΗ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

¡ÖÕØËÃÖ¦ÒÏÔÇËÃÓÇÏÑÇÞÆÖÕÖÚÕÝÊËÔÐÁØÜ
ÂÑÇÏÏÔÚØÏÍÑÇÊÄØÕÝÇÒÒ¦ÇßÚÂÚÎÙÏÜÖÂ
ÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÚÎÔÑÇÚÇÒ¦ÈÜËÏÒÏÑØÏÔ¦
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÒÕÏÖÄÔËÔÄÝÌÕØÁÇÖÕß
ÛÇÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÁÙÚÜ±ÌßÖÕßØÍËÃÕÕÒÏÚÏ
ÙÓÕÆÑØÃÔÜÄÚÏËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÑÇÏÇßÚÄ
ÍÏÇÔÇËÔÚÇÞÛÕÆÔßÖÄÚÎÙÑÁÖÎÚÕßÖØÜ
ÚÕÈÕßÒÃËÝÄÖÜÝÇßÚÁÝÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÎ
ÙÆÙÚÇÙÎËÔÄÝÚÁÚÕÏÕß±ÌßÖÕßØÍËÃÕßÍÏÇ
ÖÕÒÒÕÆÝÒÄÍÕßÝÖÕßÄÒÕÏÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕß
ÓËÑÇÏÊËÔÐÁØÜÍÏÇÚÃÑÇÛßÙÚËØÕÆÓËÚÄÙÕ
ÖÕÒÆ¡ÂÖÜÝÍÏÇÚÃÛÁÒÕßÓËÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÓË
ÚÎÔ±ÌßÖÕßØÍËÏ¦ØÇÑÇÏÊËÔÛÇËÃÔÇÏÇÖÒ×Ý
ÓËÚËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÓËÚÇÌÕØ¦Ó»¦ØËÙËÇßÚÄ
ÇØÓÕÊÏÕÚÂÚÜÔ"
ÌÂÙÚËÖÕßÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÃÙÜÝÔÇ
ÓÇÝÁÒßÔËÑÇÏÇÖÕØÃËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÚÕ
ÖÏÕÚÁÞÔÎÙÎÑÇÏÇÙÚÏÑÂÇÔ¦ÖÒÇÙÎÏÙÚÕØÏ
Ñ×ÔÙÎÓËÃÜÔÚÜÔÖÄÒË×ÔÓÇÝÛÇÁÙÜàË
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÕÆÝÛÎÙÇßØÕÆÝÛÇÇÔÇÊËÃ
ÑÔßËÙÎÓËÃÇÚÕÖÄÙÎÓÇÚÎÝ ÆÖØÕÑÇÏÛÇ
ËÑÖÕÔÕÆÙËÁÔÇÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕÙÞËÊÏÇ
ÙÓÄÍÏÇÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÓÇÝÑÇÏÛÇÐÁØÇÓË
ÑÇÏËÓËÃÝÕÏÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÃÙßÔÚ¦ÑÚËÝÖÕÆ
ÔÇÇÖËßÛßÔÄÓÇÙÚËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÍÏÇÔÇ
ÒÁÓËÚÇÖÇØ¦ÖÕÔ¦ÓÇÝÑÇÏÚÏÝÏÊÁËÝÓÇÝ

τίτλος είναι ËÒÑßÙÚÏÑÄÝ! 2P[JOLU
KLIH[LZ®6ßÖÄÚÏÚÒÕÝ ÕßàÃÔÇÑÇÏ
ÕÏÑÏÇÑÄÝÞ×ØÕÝÔÇÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÛÎÒßÑÄÚÎÚÇÝÙÚÕÔÇÖÄÎÞÕÚÕß)H\OH\Z®
ØÜÚÄÚßÖÕÇÔÓÎÚÏ¦ÒÒÕÏÊÁÇÚÕßÔ
ÙÚÏÚÕÆÚÕßÑÇÃÚËÔÇËÔÚ¦ÐËÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÜÔËÖËÚËÏÇÑ×ÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÍÏÇÚÇ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÔÃÊØßÙÎÚÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝ
ÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÙÞÕÒÂÝÚÕß¡Ö¦ÕßÞÇ
ÕßÝÑÇÏÓÏÇÈØÇÊÏ¦ÍÏÇÚÎÔ ÕßàÃÔÇÚÎÝ
¢ØÇÍÑÌÕÆØÚÎÝ®ÖØÕÑÇÒËÃÁÔÇËßÖØÄÙÊË
ÑÚÕÐ¦ÌÔÏÇÙÓÇØ×ÚÇÎÖÒÎØÕÌÕØÃÇ!Õ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÎÝÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎ4HYNHYL[L
:JO [[L3POV[aR` ÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÍßÔÇÃÑÇÖÕßÙÖÕÆÊÇÙËÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÙÚÎ
ÏÁÔÔÎ¡ÏÇÑÕßàÃÔÇÓËÖÚßÙÙÄÓËÔËÝËÖÏ
Ì¦ÔËÏËÝËØÍÇÙÃÇÝËÔÙÜÓÇÚÜÓÁÔÕßÝÇÖÕ
ÛÎÑËßÚÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÇÌÇÏØÕÆÓËÔÕÑ¦ÊÕ
ÇÖÕØØÏÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏÖØÕÙÇØÓÕàÄÓËÔÕÌÜ
ÚÏÙÓÄÕØÕÌÂÝÇÖÕÛÂÑËßÙÎÚØÕÌÃÓÜÔ
ÍÏÔÄÚÇÔÙËÇÒÕßÓÏÔÁÔÏÇÙßØÚ¦ØÏÇÓËËÚÏÑÁ
ÚËÝÍÏÇÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕ®ÖØ×ÚÎÒÕÏÖÄÔ
ÇßÚÂËÔÚÕÏÞÏÙÓÁÔÎÑÕßàÃÔÇËÃÞËÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ
 Ó_ÓÙÚËÔÂÊÏÇØØÆÛÓÏÙÎËÃÞË
ÙÑÕÖÄÔÇËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÏÎÛËÃÕÇØÏÛÓÄÝÈÎÓ¦
ÚÜÔÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÔÍÏÇÚÎÊÕßÒËÏ¦ÙÚÎÔ
ÑÕßàÃÔÇÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝ®
ÈØÇÊÏ¦ÚÎÔËØÞÄÓËÔÎÁÓÖÚÎÙÚÕ
¥ÊËÃÕÛÎÔ×ÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÁÙÙËØÏÝÓÏ
ÑØÕÆÓÂÑÕßÝÚÇÏÔÃËÝÈÜÈÁÝÖ¦ÔÜÙÚÕ¶
ÇÝÚÕÕÔÕÓ¦ÙÕßÓËÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕß
ÙÞÕÒÃÕß¶ÇÒÌ¦ÈÎÚÕÚÎÝÑÕßàÃÔÇÝ®ÑÇÏÓÏÇ
ÙßàÂÚÎÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙËÚØËÏÝÍßÔÇÃÑËÝÓÏÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÔÛØÜÖÕÒÄÍÕÓÏÇÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ
ÑÇÏÓÏÇËÏÑÇÙÚÏÑÄ
¬ÕÈÒÁÓÓÇÓÕßÙÑÄÔÚÇÉËÙÚÕÊËÒÚÃÕ¬Æ
ÖÕßÑÇÏÇÔÇàÂÚÎÙÇÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÚÇÏÔÃËÝÊÆÕ
ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÓÃÇÚÕß ÑÇÏ
ÚÎÔÖØ×ÚÎËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÎÝÍÔÜÙÚÂÝËÒÍÃÊÇÝ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÏÊÕÝÇÔÚ¦ÒÑËØÓ¦Ô:H\[LTH
]PSSL® ËÏØÇÓÇÚÏÑÁÝÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÁÝ
ÌËÓÏÔÏÙÚÏÑÁÝÊÎÒ×ÔÕßÔÓÏÇÙÞÁÙÎËÐ¦ØÚÎ
ÙÎÝÑÇÏÇÖ×ÛÎÙÎÝÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÓËÚÎÔ
ÑÕßàÃÔÇ¬ÕÈÇÙÃÒËÏÕ®ÚÎÝØÕßÚÃÔÇÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝßÚÄÖÕßÑ¦ÖÕÏËÝÌË
ÓÏÔÃÙÚØÏËÝÕÔËÏØËÆÕÔÚÇÔÔÇÑÇÚÇØÍÂÙÕßÔ
ÇÔÄÞÏÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÉÕßÔ¦ÒÒËÝÚÕËÖÏÙÑÁ
ÖÚÕÔÚÇÔÉßÞÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏÇÊÏ¦ÌÕØÇÑÇÏ
ÕØÏÙÓÁÔËÝÇÌÂÔÕÔÚÇÔÔÇËÓÖÔËßÙÚÕÆÔÑÇÏ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔ ÇÓÃÇÚÁÞÔÎÊËÔÁÓËÏÔË
ÇÊÏ¦ÌÕØÎÙÚÎÔÇÖÕÚÆÖÜÙÎÚÎÝàÜÂÝÙÚÎÔ
ÑÕßàÃÔÇÙÏÔËÓ¦ÛÁÇÚØÕËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÑßØÃÜÝ
ÑÇÏÎÚ¦ÙÎÑ¦ÚÏÙÎÓÇÃÔËÏßÍÍØÇÌËÃÝÑÇÏ
ÖÕÏÂÚØÏËÝÁÞÕßÔÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÁÍØÇÌÇÔÇØÍ¦
ÚÕÈØ¦ÊßÙÚÎÔÑÕßàÃÔÇÙÞÁÙËÏÝÖÇØËÐÎÍÂ
ÙËÏÝÑÇÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÒÆÔÕÔÚÇÔÂ¦ÔÇÈÇÔÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÝËÔÄÝÍËÆÓÇÚÕÝ
ÖÇØÇÙÑËßÂËÔÄÝÌÇÍÎÚÕÆÇÑÕÒÕßÛÕÆÙË
ÚÕßÝÖÇÒÓÕÆÝËÔÄÝàÜÔÚÇÔÕÆÕØÍÇÔÏÙÓÕÆ
ßØÇÑÚÜÔÄÚÇÔÂÖ¦ÍÜÔËÇÌÎÔÄÚÇÔÙÚÎ
ÍÕÎÚËÃÇÂËÖÏÚ¦ÞßÔËÚÎÔÄÖÕÏÇÑÇÚÇÙÚØÕ
ÌÂ¶ÚÕßÌÇÍÎÚÕÆÂÚÎÝÙÞÁÙÎÝ
ÓÏÑØÂÑÕßàÃÔÇÙÚÕÔÌÜÚÇÍÜÍÄÚÎÝ
ÓÏÑØÕÇÙÚÏÑÂÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇÝ
ÁÞËÏÓÏÇÙÞËÊÄÔÙÇØÑÇÙÚÏÑÂÕÓÕÏÄÚÎÚÇ
ÓËÚÎÔËÔÚÕÏÞÏÙÓÁÔÎ ÕßàÃÔÇÚÎÝ¢ØÇ
ÍÑÌÕÆØÚÎÝ®¡ËÚÇÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑ¦ÖÒÇÑ¦
ÑÏÇÚÎÌÕØÓ¦ÏÑÇÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÚËÚØÇÍÜÔÏ
Ñ¦ÖÕßÇÔÇÒÕÍÕÆÔÙÚÎÔÕÏÑÕÑßØ¦Ó¦ÒÒÕÔ
ÇÌÏÒÄÐËÔÎÑÇÏÇÑÇÒÇÃÙÛÎÚÎÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÇÔÇÍÑÇÃÇÄÙÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇÖÄ
ÚÕßÝËÔÏÇÃÕßÝÌÜÚËÏÔÕÆÝÞ×ØÕßÝÓËÖ¦
ÙÕ®ÚÎÓËÚËÐÁÒÏÐÎÚÕßÖ¦ÍÑÕßÖÕßÞÜ
ØÃàËÏÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂËÔ×ÔËÏÙÇÔÁÔÇ
ÙÆÔÕÒÕÙßÓÖÇÍÁÝÚÎàÜÂËÔÚÄÝÑÇÏËÑÚÄÝ
ÑÕßàÃÔÇÝ ÕßàÃÔÇÚÎÝ¢ØÇÍÑÌÕÆØÚÎÝ®
ÓÕÏ¦àËÏÓËÚÕÓÂ¡ËÚ¦ÚÃÖÕÚÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÃÊÏÕÙÚÕÙÖÃÚÏÏÇÚÃÇßÚ¦ÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÚË
ÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÄØÏÙÇÔËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÔÞØÄÔÕ
ÑÇÏÚÎÊÏ¦ÛËÙÎ¡ÇàÃÓËÚÇÑÇÒ¦ÚÎÝÇÖÕ
ÛÂÑËßÙÎÝÑÇÏÙßÔÚÂØÎÙÎÝÚÜÔÚØÕÌÃÓÜÔ
ÂØÛËÇÔÚÕÑÇÒÕÙÑËÌÚÕÆÓËÑÏÁÔÇÝÇÔË
ÖÇÃÙÛÎÚÕÝÙÚÎÔÇØÞÂÑÇÏÖÏÕÕØÇÚÄÝÄÙÕ
ÖËØÔÕÆÙËÕÑÇÏØÄÝÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÝÓÇàÃÓË
ÁÔÇÇÃÙÛÎÓÇÇÙÌßÐÃÇÝÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÔÕÏ
ÑÕÑßØ¦Ý¬ÇÓÏÑØ¦ÔÚÕßÒ¦ÖÏÇ¦ØÞÏÙÇÔÔÇ
ÇÔÕÏÍÕÑÒËÃÔÕßÔÓËÚÇÞÆÚÎÚÇÑÇÏÁÔÚÇÙÎ
ÙÇÔÖÇÒÓÕÍØ¦ÌÕÝÚÎÝàÜÂÝÚÕßÙÖÏÚÏÕÆ
¡ÕÔÇÞÏÑÂÝÂÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÝ
ÚÎÒËÖÚÎÚÇÏÔÃÇÚÎÝÑËØÓ¦ÔÎÔËÇ
ØÂÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÎÃÊÏÇÎÙÑÎÔÕÛÁÚÏÝ
ÙÚÎÔÇØÞÂÑÒËÏÊ×ÔËÚÇÏÙÚÕÓÏÑØÄÚÕÑÕß
àÏÔ¦ÑÏÚÎÝÙÌØÇÍÃàËÏÓËÚÇÏÔÃÇÚÏÝÞÇØÇ
Ó¦ÊËÝÙËÖÄØÚÇÑÇÏÖÇØ¦ÛßØÇÑÇÏÈØ¦àËÏ
ÓÇÑÇØÄÔÏÇ¬ÇÑÕßàÏÔÏÑ¦ÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙÚÕ
Ö¦ÚÜÓÇ¬ÕÑÇÛÇØÃàËÏÌÕØ×ÔÚÇÝÇÊÏ¦ÈØÕ
ÞÕÑÇÏÖÒÎÓÓßØÃàËÏÚÎÔÑÕßàÃÔÇÔËØ¦¬Ç
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÐËÌËÆÍÕßÔÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÔË
ÇØÂÍßÔÇÃÑÇÙÑ¦ËÏÁÔÇÓÖÇÒÄÔÏÑÇÃËÏÁÔÇ
ÍØ¦ÓÓÇÇÔÕÃÍËÏÚÕÔÊÏÇÑÄÖÚÎÚÕßÍÑÇàÏÕÆ
ÑÇÏÚÏÔ¦àËÏËÇßÚÄÔÑÕßàÃÔÇØÕßÚÃÔÇÚÎÝÔÕÏ
ÑÕÑßØ¦ÝÑÏÄÒÎÚÎÔÖÄÒÎÙÚÕÔÇÁØÇ)(5.
ÑÕßàÃÔÇ®ÄÖÜÝÍØ¦ÌËÏÎÛËÜØÎÚÏÑÄÝÑÇÏ
J\YH[VY)PYNP[2VOSLYÁÞËÏÍÃÔËÏÁÔÇÁØÍÕ
ÊÜÓÇÚÃÕßÄÖÕßÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÞÏÕÆÓÕØÑÇÏ
ÙÕÈÇØÄÚÎÚÇËÐÁÍËØÙÎÑÏÇÖÄÍÔÜÙÎÞÇ
ØÕÆÓËÔÎÇÔÇØÞÃÇÑÇÏÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂ
ËÔÁØÍËÏÇ® ¦ÖÜÝÙÇÔÚÎàÜÂÓÇÝÊÎÒÇÊÂ
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Ο Μάνσον και η μάταιη
αναζήτηση της αλήθειας
Μια έρευνα για τον άνθρωπο - ενσάρκωση του κακού
TOM O’ NEIL
Chaos, Charles Manson, the CIA
and the Secret History
of the Sixties
εκδ. William Heinemann, 2019,
σελ. 520
Του ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΥ

Στις 20 Ιουλίου 1969ÎÓËØÏÑÂàÕÆÙË
ÚÎÔËßÌÕØÃÇÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÇÖÕÙÚÕÒÂÇÔÛØ×ÖÕßÙÚÎËÒÂÔÎ¬ØËÏÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÇØÍÄÚËØÇàÕÆÙËÚÎÌØÃÑÎÇÖÄÚÎÔ¦ÍØÏÇÙÌÇÍÂËÖÚ¦ÇÚÄÓÜÔÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÎËÚÕÏÓÄÍËÔÔÎÎÛÕÖÕÏÄÝ¦ØÕÔ¬ÁÏÚÇÖÄÕÖÇÊÕÆÝÚÕßÉßÞÕÖÇÛÕÆÝÍÑÕßØÕÆ¬ÙÇØÒÝ¡¦ÔÙÕÔ
©ÏÇÍØÏÄÚÎÚËÝÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÇÔÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÎÝÇÛÜÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÇÔÇÚØËÖÚÏÑÂÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÓËÚÕËÒËÆÛËØÕÙËÐÚÇÔÇØÑÜÚÏÑ¦ÑÇÏÚÎÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÕßÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕßÑÇÏ
ÑÇÚÁÚÇÐÇÔÚÕÔ¡¦ÔÙÕÔÖÇØÄÚÏÊËÔ
ÙÑÄÚÜÙËÓËÚÇÃÊÏÇÚÕßÚÇÞÁØÏÇ
ÙËÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÊÏÇÈÄÎÚÕßÝ
ÑÇÚ¦ÙßØØÕÂÔÊÕÒÕÌÄÔÕßÝÙÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÇØÄÚÏÖÁØÇÙÇÔÞØÄÔÏÇÚÇ
ÙÚßÍËØ¦ËÍÑÒÂÓÇÚÇÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇ
ÑËÔÚØÃàÕßÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓËÚËÒËßÚÇÃÕÊËÃÍÓÇÚÕÌÏÒÓÚÕß ÕßÁÔÚÏÔ¬ÇØÇÔÚÃÔÕ ¦ÖÕÚËÙÚÕ²ÄÒÏÍÕßÔÚ®¡ËÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß²¦ÕÝ®Õ
ËØËßÔÎÚÏÑÄÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝ¬ÕÓ©»
§ÏÒËÖÏÞËÏØËÃÔÇØÃÐËÏÔÁÕÌÜÝÙÚÎÔ
ÖÕÒÆÑØÕÚÎßÖÄÛËÙÎÇÓÌÏÙÈÎÚ×ÔÚÇÝÚÎÔËÖÃÙÎÓÎËÑÊÕÞÂÄÖÜÝ
ÊÏÇÚßÖ×ÛÎÑËÇÖÄÚÕÔËÏÙÇÍÍËÒÁÇ
ÚÎÝÊÃÑÎÝØÕáÄÔÓÏÇÝËÓÓÕÔÏÑÂÝ
ËÚÕÆÝÁØËßÔÇÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÁÔÇÚÕÃÞÕÙÏ-

ÜÖÂÝÑÇÏËØÜÚÕÚØÕÖ×ÔÚÇÝÓËÚÎ
ÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÕÍÃÇÚÕÈÏÈÒÃÕÓËÚÎ
ÈÕÂÛËÏÇËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔÙßÔËÔÚËÆÐËÜÔÑÇÏ¦ÍÔÜÙÚÜÔÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÜÔ
ÚÎÝÙÚßÔÕÓÃÇÝÚÕßÕÝÔÚàËÒËÝ
ÚÕß-ÑÇÏÚÎÝ*ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏ
ÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚÇÒ¦ÛÎÇÖÄÑØßÉÎ
ÌÇÑÁÒÜÔÑÇÏÉËßÊÕÓÇØÚßØÃËÝÛÁÚÕÔÚÇÝÇÓËÃÒÏÑÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÙÚÇ
ÕÖÕÃÇÊËÔÁÞÕßÔÊÕÛËÃÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÁÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ!
|ÕÏËÝÂÚÇÔÕÏÙÞÁÙËÏÝÚÕß¡¦ÔÙÕÔÙÚÕ²ÄÒÏÍÕßÔÚÑÇÏÖÕÏÕÏËÃÞÇÔ
ÙßÓÌÁØÕÔÔÇÚÏÝÇÖÕÑØÆÉÕßÔ"
|ÏÇÚÃÎÇÙÚßÔÕÓÃÇÙßÔÁÒÇÈËÚÕßÝ
ÊÕÒÕÌÄÔÕßÝÓËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÙÞËÊÄÔÚËÙÙ¦ØÜÔÓÎÔ×ÔÑÇÏÍÏÇÚÃÁÊËÏÞÔËËÖÏËÃÑËÏÇÙÚÎÔÖÇØÇÈÇÚÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕß¡¦ÔÙÕÔÑÇÏÚÎÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦Ý®ÚÕß"
|×ÝÁÔÇÝÇÓÄØÌÜÚÕÝÑÇÑÕÖÕÏÄÝ
ÇÖÁÑÚÎÙËÚÄÙËÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝËÖÏØØÕÂÝÑÇÏÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÝÚÜÔÖÏÙÚ×Ô
ÚÕßÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÙËÇÏÓÕÙÚÇÍËÃÝËÍÑÒÎÓÇÚÃËÝ"
|ÃÞËÕ¡¦ÔÙÕÔÑ¦ÖÕÏÇËÓÖÒÕÑÂ
ÙÚÇÇÖÄØØÎÚÇÖËÏØ¦ÓÇÚÇËÒÁÍÞÕß
ÚÕßÓßÇÒÕÆÖÕßÎ*0(ÊÏËÔËØÍÕÆÙË
ËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊVÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÂÙÚÕÓßÙÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕß
-)0ÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÑÇÏ
ËÐÕßÊËÚÁØÜÙÎÚÕßËÙÜÚËØÏÑÕÆ
ËÞÛØÕÆ®ÄÖÜÝÕÏ¡ÇÆØÕÏ¦ÔÛÎØËÝ®"
ÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇËÃÔÇÏ
ÍÔÜÙÚÂ¬ÕÈØ¦ÊßÚÎÝÎÝßÍÕÆÙÚÕß  ÁÔÇÝ¦ÔÊØÇÝÑÇÏÚØËÏÝ
ÍßÔÇÃÑËÝÚÎÝÞÃÖÏÑÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ¡¦ÔÙÕÔÓËËÔÚÕÒÂÚÕßÇØÞÎÍÕÆÚÕßÝÙÌ¦àÕßÔÚÁÙÙËØÇ¦ÚÕÓÇÙËÓÃÇÁÖÇßÒÎÙÚÕ¡ÖÁÈËØÒÏ
²ÏÒÝÚÎÔÕÖÕÃÇÔÕÃÑÏÇàËÖÇÒÇÏÄÚË-

ØÇÁÔÇÝÓÕßÙÏÑÄÝÖÇØÇÍÜÍÄÝÖÕß
ËÃÞËÇÖÕØØÃÉËÏÊÃÙÑÕÓËÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕß¡¦ÔÙÕÔÑÇÏÄÖÕßàÕÆÙË
ÚÄÚËÎÞØÕÔÎÎÛÕÖÕÏÄÝ¦ØÕÔ
¬ÁÏÚÓÎÔ×ÔÁÍÑßÕÝÙÆàßÍÕÝ
ÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎªÄÓÇÔÕÒ¦ÔÙÑÏ
ÖÕßÇÖÕßÙÃÇàËÙÚÕÕÔÊÃÔÕ¡Ë
ÚÕÇÃÓÇÚÎÝÍØ¦ÌÕßÔÙÚÎÔËÐ×ÖÕØÚÇÍÕßØÕÆÔÏ®ÍÏÇÔÇËÔÕÞÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕßÝ¡ÇÆØÕßÝ¦ÔÛÎØËÝ®
ÔÇÖØÕÑÒÎÛËÃÌßÒËÚÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ
ÑÇÏÔÇËÑÖÒÎØÜÛËÃÁÚÙÏÎÖØÕÌÎÚËÃÇ®ÚÕß¡¦ÔÙÕÔÄÚÏÇÖÄÚÕÞ¦ÕÝ
ÛÇÇÔËÊÆËÚÕÕÃÊÏÕÝÜÝÔÁÕÝ¦ÍÍËÒÕÝÚÎÝÖÕÑ¦ÒßÉÎÝÚÎÔËÃÙÕÊÕÕÏÊÕÒÕÌÄÔÕÏËÃÞÇÔÙÑÕÚ×ÙËÏ
ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÁÔÇÔËÇØÄÌÃÒÕÚÕß
ËÖÏÙÚ¦ÚÎ¡ËÚÎÙÌÇÍÂÕ¡¦ÔÙÕÔ
ÁÙÚËÒÔËÓÂÔßÓÇÇÃÓÇÚÕÝÑÇÏÚØÄÓÕßÙÚÕÊÏÕÔßÙÏÇÑÄ²ÄÒÏÍÕßÔÚÑÇÏ
ÁÙÖËØÔËÚÕÌßÒËÚÏÑÄÓÃÙÕÝ¡ËÖÇØÄÓÕÏÕÚØÄÖÕÚÕËÖÄÓËÔÕÈØ¦Êß
ÑÇÚÇÑØËÕßØÍÂÛÎÑËÚÕÇÛ×ÕàËÆÍÕÝÇ¡ÖÏ¦ÔÑÇÓËÚÕÇÃÓÇÚÕßÝ
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÍÏÇÚÕÙÆÔÛÎÓÇ
Û¦ÔÇÚÕÝÙÚÇÍÕßØÕÆÔÏÇ®ÇØ¦ÒÒÎÒÇÓÁÒÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ®ËÔÁÞÕÔÚÇÔÙË¦ÒÒËÝÊÆÕÊÕÒÕÌÕÔÃËÝ
ÖØÏÔÑÇÏÓËÚ¦ÚÕÇÏÓÇÚÎØÄÊÏÂÓËØÕ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÙËÑÒÕÖÁÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
ÒÎÙÚËÃËÝÑÇÏÊÏÇÑÃÔÎÙÎÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô ¡ËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÌßÒ¦ÑÏÙÂÚÕß
ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßÁØÜÚÇ®ÚÕ 
ÙËÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔÕ¡¦ÔÙÕÔËÍÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßÍÃÕß
¢ØÇÍÑÃÙÑÕßÖØÕÙËÒÑÆÕÔÚÇÝÔËÇØÁÝÑßØÃÜÝÍßÔÇÃÑËÝÙÚÎÔÁÑÒßÚÎ
àÜÂÚÕßÑÕÏÔÕÈÃÕßÓËÚÇÄØÍÏÇÙËÐ
ÑÇÏÔÇØÑÜÚÏÑ×ÔÏÇÚÕßÝÕÖÇÊÕÆÝ
ÚÕßÂÚÇÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇ¡ËÙÙÃÇÝÑÇÏ
ÇÚÇÔ¦ÝÁÔÇÝªÇÙÖÕÆÚÏÔÖÕßËÃÞËÇÖÕÑÚÂÙËÏÇÖÄÒßÚÎÑßØÏÇØÞÃÇ

Πώς έναςÑÐÌ¨×³Ø~Ñ~{ÌØÌØ0Ñ¨ÜØÒÑÓ~³iÉ³ÌÉØ{~ÑÌ³i³ÉØÉ{¨¨ÊØ~Ñ{TÉ{¨ÑooiiØ³{³³ÈVÐÉ³Ñ³¨Ó³ÒØ³ÈØÉÑ{Ð³ÑoÉËØÉo~ÜiÐÑ³ËÉØ« ËÑ{ÓÑÑÌ³ÑÉ¨³ÊÐÑ³ÑÈÚÓ³É{
³K{KÜË³È0Ð$¤ {Ü

Ο συγγραφέας ξεθάβει
το απόρρητο πρόγραμμα
ελέγχου του μυαλού
με το οποίο η CIA πειραματιζόταν επί μία
20ετία στο απόγειο
του Ψυχρού Πολέμου.

ÙÚÇÙ×ÓÇÚÇÑÇÏÙÚÇÓßÇÒ¦ÚÕßÝ
ÚÎÔÑÒÏÔÏÑÂÚÕß²¦ÏÚÙÓÖÕßØÏ
ÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÜÝÑ¦ÒßÓÓÇÚÎÝ
*0(ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÜÔÒÕßÒÕßÊÏ×Ô®
ËÐÇÙÌ¦ÒÏàÇÔÊÜØË¦ÔÏÇÚØÏÑÂÖËØÃÛÇÒÉÎÍÏÇÇÌØÕÊÏÙÏÇÑ¦ÔÕÙÂÓÇÚÇÑÇÏÇÔËÖÏÛÆÓÎÚËÝËÍÑßÓÕÙÆÔËÝ
ÇÒÒ¦ÞÜØÃÝÚÎÍÔ×ÙÎÚÕßÝÍÃÔÕÔÚÇÔÖËÏØÇÓÇÚÄàÜÇÙËÁØËßÔËÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÒÒÇÍÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÇÖÄÚÎ
ÞØÂÙÎÉßÞËÊËÒÏÑ×ÔÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô
©ÚÇÔÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ®ÓËÚÇÑÏÔÂÛÎÑËÚÕ ÙËØ¦ÔÚÙÕÁÐÜÇÖÄÚÕ
ÕÝÔÚàËÒËÝÖÇØÄÓÕÏËÝÚËÞÔÏÑÁÝ
ÖÒÆÙÎÝËÍÑËÌ¦ÒÕß®ÓËÞØÂÙÎ3:+
ÑÇÏÆÖÔÜÙÎÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÑÇÏ
Õ¡¦ÔÙÕÔÍÏÇÔÇÖËÚÆÞËÏÚÎÔÖÒÂØÎßÖÕÚÇÍÂÚÜÔÇÑÕÒÕÆÛÜÔÚÕß
ÙÚÏÝÕØÁÐËÏÝÚÕßÙÚÎÈÃÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÖÇØ¦ÔÕÏÇ
ÏÇÔÇÒÆÙËÏÚÕÔÍØÃÌÕÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÐËÛ¦ÈËÏÚÕÇÖÄØØÎÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÒÁÍÞÕßÚÕßÓßÇÒÕÆÓËÚÕÕÖÕÃÕ
Î*0(ÖËÏØÇÓÇÚÏàÄÚÇÔÓËÚÎÔÑÜÊÏÑÂ
ÕÔÕÓÇÙÃÇ42<3;9(ËÖÃÓÃÇËÚÃÇ
ÙÚÕÇÖÄÍËÏÕÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕß
¬ÇÖËÏØ¦ÓÇÚÇÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÔÓÁÞØÏÚÕ
 ÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÌßÒÇÑÁÝÑÕÒÁÍÏÇÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÈ¦ÙËÏÝÑÇÏ

ËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ¬ÙËØÚÝÚÎÝËØÕßÙÃÇÝÚÕ ÄÚÇÔÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÜÔÓßÙÚÏÑ×Ô
ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÚÎÝ*0(ÑÇÏÚÕß-)0

Αδιέξοδο
©©»§ÏÒÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÄÚÏÖÇØ¦
ÚÎÔËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÂÁØËßÔ¦ÚÕßÊËÔ
ÑÇÚÄØÛÜÙËÚËÒÏÑ¦ÔÇÈØËÏÚÏÝÇÚØ¦ÔÚÇÞÚËÝÇÖÕÊËÃÐËÏÝÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÙË©ÆÚËÖØÄÙÌËØËÑ¦ÖÕÏÇÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÇÐÃÇÎÚÎÒËÌÜÔÏÑÂËÖÇÌÂ
ÚÕßÓËÚÕÔÇÓËÚÇÔÄÎÚÕ¡¦ÔÙÕÔ
ÖÕßÊÁÞÛÎÑËÔÇÚÕßÓÏÒÂÙËÏÙÆÔÚÕÓÇÊÆÕÌÕØÁÝÇÖÄÚÎÌßÒÇÑÂ
ÏÙÞßØÏàÄÓËÔÕÝÄÚÏÊËÔÍÔ×ØÏàËÑÇÔÁÔÇÔÕÆÚËÚÕÔËÇßÚÄÚÕß¡ÖÕØËÃ
Õ¡¦ÔÙÕÔÖÕßÖÁÛÇÔËÚÕÙË
ÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔÔÇÂÚÇÔÎËÔÙ¦ØÑÜÙÎÚÕßÑÇÑÕÆÑÇÚ¦ÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÄÓÜÝÊËÔÍÔÜØÃàÕßÓËÚÎÔÖÒÂØÎÁÑÚÇÙÎÚÕßÑÇÑÕÆÑÇÏÃÙÜÝÊËÔ
ÛÇÚÎÓ¦ÛÕßÓËÖÕÚÁ

Ο κ. Αχιλλέας Παπαρσένος υπηρέτησε
ως προϊστάμενος του Γραφείου
Τύπου και Επικοινωνίας στην ελληνική
πρεσβεία της Ουάσιγκτον.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι μετακλήσεις
Ελλαδιτών ηθοποιών
είναι ελάχιστες
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΘΟΚ Σάββας Κυριακίδης
μιλάει στην «Κ» για τις θεατρικές επιλογές του
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Σάββας ßØÏÇÑÃÊÎÝÙÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇ
ÚÎÝÛËÇÚØÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÓÏÒ¦ËÏÙÚÎÔ
 ®ÍÏÇÚÎÛÎÚËÃÇÚÕßÜÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÊÏËßÛßÔÚÂÚÕßËÇÚØÏÑÕÆ
©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ©Ñ ßØÏÇÑÃÊÎÝÇÖÇÔÚ¦ËÏÍÏÇÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝ
ÚÕß© ÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÑÇÏÍÏÇÚÏÝ
ÓËÚÇÑÒÂÙËÏÝÎÛÕÖÕÏ×ÔÑÇÏÙÑÎÔÕÛËÚ×ÔÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁËÏÙÚÎÔ
 ®ÄÚÏÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝ
ÚÕßÊËÔÐËÖËØÔÕÆÔÚÇÊ¦ÑÚßÒÇÚÜÔ
ÊÆÕÞËØÏ×ÔÚÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÄÚÏÕÏËÐ
ÒÒ¦ÊÕÝËÃÚËÖØÕÙÑÇÒÕÆÔÚÇÏÙÚÕÞËßÓÁÔÇËÃÚËÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÓÁØÕÝÙË
ÇÑØÕ¦ÙËÏÝÑÇÏÚËÒÏÑ¦ËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ
–Κύριε Κυριακίδη, να ξεκινήσουμε με τον τρόπο επιλογής του ρεπερτορίου του ΘΟΚ.
¶ËÖÏÒÕÍÂÚÕßØËÖËØÚÕØÃÕßËÃÔÇÏÍÏÇËÓÁÔÇÑÕÓÈÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ
ÏÙÚËÆÜÄÚÏÕÏÃÊÏÕÏÕÏÚÃÚÒÕÏÚÜÔ
ÁØÍÜÔÇÖÄÓÄÔÕÏÚÕßÝÖØÁÖËÏÔÇ
ÌÁØÕßÔÑ¦ÚÏÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÏÄÞÏÓËÚÎÔËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÑÇÛ»ËÇßÚÂÇÒÒ¦ÓËàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÏÝÑÕÏÔÜÔÃËÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÖÃÙÎÝ
ÖØÕÙÖÇÛ×ÑÇÏÇßÚ¦ÚÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇÔÕÓÃàÜÚÕÁÞÜÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏÓÃÇÑÕÏÔÂÙßÔÏÙÚÇÓÁÔÎ
ÁÔÇÝÑÕÏÔÄÝ¦ÐÕÔÇÝÖÕßÔÇÙßÔÊÁËÏÚÇÑËÃÓËÔÇÓËÚÇÐÆÚÕßÝÁÈÇÏÇÛÁÒÜÖ¦ÔÚÕÚËÑËÃÓËÔÇÖÕß
ÕÑÄÙÓÕÝÛÇÚÇÊËÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ ¦ÖÜÝÁÚÙÏÁÍÏÔËÑÇÏÎÌËÚÏÔÂËÖÏÒÕÍÂÃÓÇÏÖÏÇÍÏÇÚØÃÚÎÞØÕÔÏ¦ÙËÓÄÔÏÓÎÈ¦ÙÎÙÚÎÔ
ÆÖØÕÑÇÏÖÇØÇÚÎØÕÆÙÇÄÚÏÁÔÇ
ÇÖÄÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÓÇÝÇÖÇÙÞÕÒËÃ¶ÓÏÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÖÕßÚÃÛËÚÇÏÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕ¶ËÃÔÇÏ
ÎÇÍÜÔÃÇÚÎÝÖØÕÈÕÒÂÝÖØÕÝÚÇ
ÁÐÜÓÏÇÝËÏÑÄÔÇÝÖÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÑÇÛ×ÝÖØÁÖËÏ
´ÚÙÏÒÕÏÖÄÔÌÁÚÕÝÑÇÚÄØÛÜÙÇÔÇÈØÜÁÔÇÙÆÔÕÒÕÁØÍÜÔÖÕß
ËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÁÔÇÓÄÚÕ
ÖÕßÛÇÚØÁÞËÏÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÛËÇÚØÏÑÂÞØÕÔÏ¦ÈÍÇÒÓÁÔÕÇÖÄÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÁØÍÕßÚÕßÑÕÒÔÚÄÔÏÖÕßÒÁËÏÑÇÏÚÏÛÇÖËÏÕ
ÑÄÙÓÕÝÇÔÚÕÓ¦ÛËÏ®ÃÔÇÏÓÃÇ
ÞØÕÔÏ¦ÖÕßÛÁÒÜÔÇÖÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÛÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÑÇÒÆÚËØÎÇÖÄÚÏÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÑÇÏÙÚÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÑÇÏÙÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ¬ÇÊÆÕÁØÍÇÖÕßÁÞÕßÓË
ÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÑÎÔÂËÃÔÇÏÑÇÏÖÕÒÆÙÖÕßÊÇÃÇÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÙßÔÚËÒËÙÚÁÝ¡¦ÒÏÙÚÇÚÕÊËÆÚËØÕ
ÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝÑ ÕÔÏÄØÊÕßËÃÞËÙßàÎÚÎÛËÃÖÕÒÆÙÕÈÇØ¦ÔÇÚÕÑ¦ÔËÏ
ÁÔÇÝÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕÝ ÆÖØÏÕÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÕÕÖÕÃÕÝÍÏÇÊÏ¦ÌÕØÕßÝ
ÒÄÍÕßÝËÖÁÒËÐËÔÇÓÎÔÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏ
ÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕ¬ÇÁØÍÇËÖÃÙÎÝ

ÚÎÝ§ÁÇÝÑÎÔÂÝËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑËÃÓËÔÕ
–Είναι ο ΘΟΚ ένας εξωστρεφής
οργανισμός, τόσο ως προς την
τοπική κοινωνία όσο και διεθνώς;
¶ÃÔÇÏÇÒÒ¦ÙÃÍÕßØÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÍÃÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏÖÕÒÆ
ÙÜÙÚ¦ÚÕÛÁÚËÚËÑÇÏÜÝÖØÕÝÚÎÔ
ÆÖØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙËËßØÆÚËØÕÖËÊÃÕÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÄÚÏ
ßÖ¦ØÞËÏÊØÄÓÕÝÇÑÄÓÇÍÏÇÔÇÓÇÝ
ÍÔÜØÃÙËÏÚÕÑÕÏÔÄÚÎÝ ÆÖØÕß
ØÕÙÖÇÛÕÆÓËÜÙÚÄÙÕÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÚÎÔÖØÕÈÕÒÂ
ÚÕßÝÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËÑÇÏÇÔÊËÔ
ÚÕÖËÚßÞÇÃÔÕßÓËÙÚÕÔÈÇÛÓÄÖÕß
ÖØÁÖËÏËÃÔÇÏËßÛÆÔÎÓÇÝÌßÙÏÑ¦
ÌßÙÏÑ¦ËÃÔÇÏËÔÓÁØËÏËßÛÆÔÎÑÇÏ
ÚÕßÊÁÑÚÎÔÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÚÏÍÃÔËÚÇÏÙÚÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÚÕÖÃÕÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÕßÓËÃÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÓË
ÔÇÇÖËßÛßÔÛÕÆÓËÖØÕÝÚÇÁÐÜÓË
ËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÑÇÏÓËÊÏ¦ÛËÙÎÔÇÓÎ
ÊËÃÞÔÕßÓËËÒÏÚÏÙÚÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÁÔÇÚÇÍÑÄÍÏÇÊÆÕ¿ÙÕÔÇÌÕØ¦
ÍÏÇÚÇËÑÚÄÝ ÆÖØÕßÙÚÕÔËÒÒÇÊÏÑÄÞ×ØÕÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÕßÒÁÔË
ÄÚÏÕ© ÁÞËÏÞÚÃÙËÏÏÙÞßØÂÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎÖÕÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÄÚÇÔ
ÇÑÕÆÔÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÕßÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÚÕÒÏÍÄÚËØÕÖÕÏÕÚÏÑÂÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÖÜ
ÄÚÏÇßÚÄËÃÔÇÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑßØÃÜÝÚÜÔÖÇÒÇÏÄÚËØÜÔÇßÚ×ÔÖÕß
ÁÌÚÏÇÐÇÔÚÕÔ©ØÍÇÔÏÙÓÄÃÓÇÙÚË
ÇØÑËÚ¦ÚßÞËØÕÃÖÕßÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÓËÚÎÔËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝ
ÇÓÃÇÝ®ÓËÚÕßÝÁØÙËÝ®ÓË
ÚÏÝÑÁÚÏÊËÝ®ÇÑÄÓÇÙßàÎÚÎÛÂÑÇÓËÇØÑËÚ¦ÜÝ© ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
–Αυτό ίσως δικαιολογεί την «εμμονή» με την Επίδαυρο;
¶ÃÔÇÏÓÃÇÖÕÒÆËÆÒÕÍÎËØ×ÚÎÙÎËÔÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇ
ÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÚÎÒÁÐÎÚÎÒÁÐÎËÓÓÕÔÂÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÄÚÇÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÝËÖÏÒÁÍËÏÔÇÖ¦ËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÔÇÝÖØ×ÚÕÝÚÄÖÕÝÊÏÑÇÃÜÙÎÝËÃÔÇÏÎÖÃÊÇßØÕÝÖÁØÇÔÚÕß
ÄÚÏÑÇÏÕÌËÃÒÕßÓËÔÇÚÕÙßÔËÑÚÏÓÕÆÓËßÖ¦ØÞËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÄÌËÒÕÝ
ÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÇÍÔÕÂÙËÏÇÌÕÆÄÚÇÔÓÃÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
Ö¦ËÏÑÇÒ¦ÌÁØÔËÏÑÇÒÁÝËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÓÓÕÔÂÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖ¦ÔÚÜÝ
¢ÁÚÕÝÓ¦ÒÏÙÚÇÊËÔÛÇÖÎÍÇÃÔÇÓË
ÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÃÞÇÓËÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÄÚÏÇÌÕÆÇÖÕØØÃÌÛÎÑËÎÖØÄÚÇÙÂÓÇÝÊËÔÛÇÖ¦ÓË
–Τελικά πήγαμε…
¶ÖØÄÚÇÙÎÖÕßÑ¦ÔÇÓËÇØÞÏÑ¦ÊËÔËÔÊÏÁÌËØËÚÕÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÊÏËßÛßÔÚÂÚÄÚËÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×Ô¶ÖÏÊÇÆØÕßÇÔÑÇÏ
ËÍ×ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÂÚÇÔÓÃÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÕß
ÇÔÇÍÏ×ÚÎ¦ØÑÕßÑÇÏÓËÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÚÎÁÙÖÕÏÔÇ¡ÖËÓÖËÊÁÒÎ¡ÃÇÇÓÏÍ×ÝÑßÖØÏÇÑÂ

Βεβαίως και θα θέλαμε
να πάμε με αποκλειστικά κυπριακό, δικό μας
θίασο (σ.σ. στην Επίδαυρο). Δεν πιστεύω,
ωστόσο, ότι αυτό που
κάναμε ήταν εις βάρος
των καλλιτεχνών.

Είμαστε αρκετά τυχεροί
που τα τελευταία χρόνια, με την επανάληψη
της «Σαμίας», με τους
«Πέρσες», με τις «Ικέτιδες» ακόμα συζητηθήκαμε αρκετά ως ΘΟΚ
στην Ελλάδα.
ÖØÄÚÇÙÎ¬ÄÚËÓÕßÚÎÒËÌ×ÔÎÙËÕÑÏÈÇÛÏÔÄÝÊËÔÚÕÔÖÂØÇ
ÄÓÜÝËÍ×ÖØÕÚËÃÔÕÔÚ¦ÝÓÕßÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÑ¦ÚÏÓÇàÃ¬ÕÁÛËÙÇÙÚÕ
ÑÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÝÂÚÇÔ
ÛËÚÏÑÂÑÇÏÓÖÕØ×ÔÇÖÜÖÏÇÄÚÏ
ÕÑÇÏÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÂÚÇÔÛËÚÏÑÄÝ
ËÈÇÃÜÝÑÇÏÛÇÛÁÒÇÓËÔÇÖ¦ÓË
ÓËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÑßÖØÏÇÑÄÊÏÑÄ
ÓÇÝÛÃÇÙÕËÔÖÏÙÚËÆÜÜÙÚÄÙÕ
ÄÚÏÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÇÓËÂÚÇÔËÏÝÈ¦ØÕÝÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô¦ÔÚÜÝÑÇÏ
ÌÁÚÕÝÛÇÑ¦ÔÕßÓËÇÖÄÖËÏØÇÔÇ
ÈØËÛÕÆÓËÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÎÖÃÊÇßØÕÝÓ¦ÝËÔÊÏÇÌÁØËÏÖØÄÚÇÙÎÖÕßÛÇßÖÕÈ¦ÒÒÕßÓËÈÁÈÇÏÇ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÌÕØ¦ÑÇÏÔÇËÔÊÏÇÌÁØËÏÑÇÏÔÇÁÞËÏÒÄÍÕÔÇÖ¦ËÏ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
–Πέραν της Ελλάδας, σε άλλα φεστιβάλ;
¶¿ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔËÏÑÄÔÇÓÇÝ
ÑÇÏÖÏÕÁÐÜÑÇÏÇßÚÂÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ËÔÃÙÞßÙÎÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÚÇÚÁÒÎ
§ÕËÓÈØÃÕßÛÇÈØËÛ×ÙÚÕ³ÓÙÚËØÔÚÇÓÍÏÇÔÇËÖÇÔËÔÚÇÞÛÕÆÓËÙÚÕ
ÊÃÑÚßÕÛË¦ÚØÜÔÚÎÝßØ×ÖÎÝÙÚÕ
,\YVWLHU;OLH[YL*VU]LU[PVU
ÙÚÕÕÖÕÃÕÖÇÒÇÏÄÚËØÇÇÔÂÑËÕ
© ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÊÃÑÚßÕ
ÙÇØ¦ÔÚÇÑÇÏÖÒÁÕÔÛË¦ÚØÜÔÇÖÄ
ËÃÑÕÙÏÞ×ØËÝ¬×ØÇÍÏÇÚÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÍÔÜØÃàËÚËÄÚÏÊËÔÙßÓÓËÚÁÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÖÇÃØÔÕÔÚÇÝÇÖÒ×Ý
ÁÔÇÚÎÒÁÌÜÔÕÚÇÙÕÈÇØ¦ÌËÙÚÏÈ¦ÒÁÞÕßÔÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÖÏÒÕÍÂÝÑÇÏÕ© ÊËÔÛÁÒËÏÇÖÒ×ÝÔÇ
Ò¦ÈËÏÓÁØÕÝÙËÁÔÇÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚË
ÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÏÇÚÎÊÏÑÂÓÕßÖËØÃÕÊÕÓÖÕØ×
ÔÇÙÇÝÖÜÄÚÏÓËÚÎÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔËØÙ×Ô®ÚÕß
³ØÎ¡ÖÏÔÏ¦ØÎÓÏÒÂÙÇÓËÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÎÔËÖÕ-

Φέτος ×³{ÒÂÑÐÉÐËÑ~{i³ÊÚÉÑ³¨{~ÊÐÒÙÑVÉ{ÜÓÂÑÐÉ~Ñ{ÓÑÓ¨oVit{~¨ÊÐÑØÌÜiu³È1Ì¨³$ÈÒ{Ü³É¨V
É~iÚÉËÑåÜÉÂËÑØ(ÑÑÜÑÇÒ¨ÈVÈÐ¨ÉËÑÑ¨Ñ³ÑÚÉËÉ{ÙÊ³ÉÐiÚÉÑ³¨{~ÌT¨VT¨ËØ~ÑÐËÑ
{³{~ÊÓ~³i
ÞÂÚÎÝËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÝÑÇÏÓËËÐÇÃØËÙÎÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÎÝÈÏÔÏÄÔÚÕ
ÕÖÕÃÕÓÇÝËÃÖËÄÚÏËÃÞËÑÒËÃÙËÏÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕßÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÙÕÈÇØ¦ÌËÙÚÏÈ¦ÒÓËÚÇÕÖÕÃÇÓÏÒÂÙÇÓËÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔÙÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÖÕßËÓËÃÝÖØÕâÖÕÛÁÚÇÓËÍÏÇÔÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÓËÃÓÇÙÚËÁÔÇÝÑØÇÚÏÑÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝ
ÖØ¦ÍÓÇÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÚÇÖÕÙ¦ÖÕßÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÓËËÃÔÇÏÊÆÕÑÇÏÚØËÏÝÌÕØÁÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÁÔÇÔÏÊÏÜÚÏÑÄ
ÌÕØÁÇ±ÖÂØÐËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖÄ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÇÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØÁÙÇÓËÔÇ
ÚÇÈØÕÆÓËÙÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÁÔÚÇÐÎÙÚÕÊÃÑÚßÕÛÇÓÇÝ
ÈÕÎÛÂÙËÏÙËÇßÚÄÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÊÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÎÇÒÒÎÒÕâÖÕÙÚÂØÏÐÎ
–Σε τοπικό επίπεδο;
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÁÞÕßÓËÚÎÔßÖÕÞØÁÜÙÎÈ¦ÙËÏÚÕßÑÇÚÇÙÚÇÚÏÑÕÆ
ÓÇÝÔÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÄÒËÝÚÏÝ
ËÖÇØÞÃËÝÓËÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÓÇÝ
ßÙÚßÞ×ÝÑ¦ÖÕÏËÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÓËÚÇÌËØÛÕÆÔÖÇÔÚÕÆÕÆÚËÓËÖØÕÙÇØÓÕÍÂÑÇÏÊËÔ
ÛÁÒÕßÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝËÐÇÏÚÃÇÝÙßÔÛÎÑ×Ô
ÛÇÁÞÕßÔËÑÖÁÙËÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦
¬ÇÚØÃÇÚÁÚÇØÚÇÚÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÜÙÚÄÙÕÖ¦ÔËÑÇÏÙÚÏÝ¦ÒÒËÝ
ËÖÇØÞÃËÝÁÒÜÔÇÖÜÑ¦ÚÏÖÕÒÆ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖ¦ÔÜÙËÇßÚÄ¢ÁÚÕÝ
ÌÚÏ¦ÐÇÓËÓÃÇÑÏÔÎÚÂÛËÇÚØÏÑÂÓÕÔ¦ÊÇËÖÏÒÁÐÇÓËÑÇÏÁÔÇÁØÍÕÎ
¡ÏÑØÂÓÇÝÖÄÒÎ®ÚÕßÄØÔÚÕÔ
©ß¦ÏÒÔÚËØÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÒËÐÃÇÝÇÖÇÒÇà¦ØÕßÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÖÇØÇÙÚÇÛËÃÙËÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÓÎ
ÛËÇÚØÏÑÄÞ×ØÕÞÜØÃÝÑÇÓÃÇÖÕÏÕÚÏÑÂÁÑÖÚÜÙÎÑÇÏÖÕßÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙËÁÔÇÑÕÏÔÄÖÕßÃÙÜÝÔÇ

ÓÎÔËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÕÓË
ÚÕÑÕÏÔÄÚÜÔÇÙÚÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔ
ÍÏÇÔÇÖÇÏÞÚËÃÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇÚÎÝ
ÆÖØÕßÑÇÏÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß´ÞÕßÓËÙÚËÃÒËÏÂÊÎËÖÏÙÚÕÒÁÝÙËÊÂÓÕßÝÑÇÏ
ÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÖÜÄÚÏ
ÊËÔÁÞÜÚÎÔÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÖÕß
ÛÇÖËØÃÓËÔÇÑÇÏÑÇÒ×ÚÕßÝÑÕÏÔÕÚ¦ØÞËÝÑÇÏÚÕßÝÊÎÓ¦ØÞÕßÝÔÇ
ßÖÕÊËÞÛÕÆÔÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕÔ
ÚÄÖÕÚÕßÝ
–Κ. Κυριακίδη, γίνεται λόγος για
πολλές μετακλήσεις ηθοποιών
από την Ελλάδα, αλλά και σκηνοθετών. Είναι τόσο αναγκαίες
πράγματι αυτές οι μετακλήσεις;
¶ÇËÃÓÇÏÖÕÒÆÙÇÌÂÝ±Ö¦ØÞÕßÔÊÆÕÑÇÚÎÍÕØÃËÝÎÛÕÖÕÏ×Ô
ÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑËÃÔÕÏÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÓËÖØÄÙÑÒÎÙÎÙÚÕÞËßÓÁÔÇÊÏÄÚÏÑÇÚ¦ÚÎ
ÍÔ×ÓÎÓÕßËÃÔÇÏÕÏÎÛÕÖÕÏÕÃÖÕß
ÁÞÕßÔÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÙÚÕÔ© 
ÓÏÇÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÇÐÃÇÑÇÏÄÞÏ
ÓÄÔÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÖÕßÊËÔÈØÃÙÑÜÙÚÎÔ
ÆÖØÕÑËÃÔÕÏÒÕÏÖÄÔÖÕßÁÞÕßÔ
ÁØÛËÏÓËÖØÄÙÑÒÎÙÎÙÚÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇÖÕßËÃÓÇÏÙÚÎÛÁÙÎÇßÚÂËÃÔÇÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÓËÚØÎÓÁÔÕÏÙÚÇÊ¦ÑÚßÒÇ
ÚÜÔÞËØÏ×ÔÓÕß
¦ÒÒÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÑÇÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄËÃÔÇÏÓÏÑØÄÁØÞÕÔÚÇÏÓË
ÇÑØÕ¦ÙËÏÝÑÇÏÚÕßÝÊÏÇÒÁÍÕßÔÕÏ
ÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÖÕßÚÕ ÖËØÃÖÕßÚÕÏÝËÑÇÚÄËÃÔÇÏ ÆÖØÏÕÏ ÇÔÁÔÇÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏ
ÑÇÔÁÔÇÔÖÕßÓÏÒ¦ËÏÚÎÍÒ×ÙÙÇ
ËÔÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÔÇÓÎÒ¦ÈËÏÓÁØÕÝÙËÇÑØÄÇÙÎ§ÇÚÕÔÃÙÜÄÚÏ
ÙÚÎÛÎÚËÃÇÓÕßÑÇÓÃÇÇÑØÄÇÙÎ
ÊËÔÁÍÏÔËÓËÚÎÔÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÕß
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÊÏËßÛßÔÚÂÖÇ-

ÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜÕÏÓËÚÇÑÒÂÙËÏÝÊËÔ
ÐËÖËØÔÕÆÔÚÇÊ¦ÑÚßÒÇÚÜÔÊÆÕ
ÞËØÏ×ÔÓÕß
–Υπάρχει κάτι στο όραμα του καλλιτεχνικού διευθυντή που έγινε
και κάτι που θα θέλατε να γίνει;
¶´ÔÇÖØ¦ÍÓÇÖÕßÂÚÇÔÖÇÍÏÜÓÁÔÕÑÇÏËßÚßÞ×ÝÚÕÐËÖËØ¦ÙÇÓËÂÚÇÔÄÚÏÕ© Ñ¦ÔËÏÖØÄÈËÝ
ÓÄÔÕÚÕÖØÜÃÓËÚÎÔÁÇÙßÒÒÕÍÏÑÂÙÆÓÈÇÙÎÕÏÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÕßÒÁÉÕßÔÑÇÏÇÖÄÍËßÓÇ
ÇßÚÄÖÕßÓÇÝÊßÙÑÕÒËÆËÏÇÑÄÓÇ
ËÃÔÇÏÄÚÏÙËËÖÃÖËÊÕÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÑÇÒ¦ÕØÍÇÔÜÓÁÔÕ
ÑÇÏËÐÕÖÒÏÙÓÁÔÕßÖ¦ØÞÕßÔÖ¦ÔÚÇ
ÖØÇÑÚÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÐËÖËØ¦ÙÕßÓËÖËØÔ×ÔÚÇÝÇÖÄ
ÊÇÏÊÇÒ×ÊËÏÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÍÏÇÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓËÚÕÛÁÇÚØÕÙËÄÒÎÚÕßÚÎ
ÊÆÔÇÓÎÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÓÇÝÊ×ÙËÏ
ÜÝÞ×ØÕÝ
§ÕÓÃàÜÄÚÏÙËÓËØÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÁÞÕßÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ËßËÒÏÐÃÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÕ
ÛÁÇÚØÕÒÃÍÕÁÐÜÇÖÄÚÎÒÕÍÏÑÂ
ËÔÄÝÊÎÓÄÙÏÕßÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÔÇÈÒÁÖÕßÓËÄÚÏËÃÔÇÏÁÔÇÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÑÇÏÊËÔ
ÓÖÕØËÃÄÒÇÔÇËÃÔÇÏÓÁÙÇÙËÁÔÇ
ÚËÚØÇÍÜÔÏÙÓÁÔÕÇßÙÚÎØÄÖÒÇÃÙÏÕ
¿ÚÏØËÖËØÚÄØÏÕÑÇÏÔÇÑ¦ÔÕßÓË
ÄÖÕÏÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÑÇÏÔÇÁÞÕßÓËÚÕÛÁÇÚØÕÖÒÁÕÔÍÏÇÔÇÓÖÕØËÃÔÇÖËÏÄÚÏÖÇØ¦ÍËÏÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÖØÁÖËÏÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÁØÍÕ
ÑÇÏÇßÚÕÃËÃÔÇÏÕÏÎÛÕÖÕÏÕÃ

Διαβάστε ολόκληρη
τη συνέντευξη στο
www.kathimerini.com.cy

Υπάρχουν ταλαντούχοι ηθοποιοί και άλλοι συντελεστές
Τι πιστεύετε για το κυπριακό θέατρο;
¶ÒÁÖÜÖÕÒÒÕÆÝÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÑÇÏ¦ÒÒÕßÝ
ÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÖÕßÁÞÕßÔÏÑÇÔÄÚÎÚËÝ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÌÇÔÚÇÙÃÇÊÏ¦ÛËÙÎ
ÑÇÏÚÇÒÁÔÚÕÔÕÓÃàÜÄÓÜÝÄÚÏÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÊÏÑÕÆÔÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕßÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖ»
ÄÙÇÁÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÛÇÁÖØËÖË
ÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÓ¦ÒÏÙÚÇÄÒÇÍÃÔÕÔÚÇÏÑÇÏÒÃÍÕ
ÈÏÇÙÚÏÑ¦ßÚ¦ÊËÔÈÕÎÛÕÆÔÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕßËÆØÕßÝÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÕÒÒÁÝ
ÌÕØÁÝÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÊÏÑËÃÚÏÝ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÑÇÏÚÕÖØÜÚÕÍËÔÁÝ

ßÒÏÑÄÍÏÇÚÃÍÃÔÕÔÚÇÏÚÇÖØ¦ÍÓÇ
ÈËÈÏÇÙÓÁÔÇÑÇÏÄÒÇÓÇàÃÔÓÖÕØÁÙËÏÚÕÑßÖØÏÇÑÄÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄ
ÊßÔÇÓÏÑÄÔÇÓÖËÏÙËØßÛÓÕÆÝÖÕß
ÛÇÖÇÃØÔËÏÇÔ¦ÙËÝÑÇÏÊËÔÛÇÑ¦ÔËÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖØÄÞËÏØÇËÃÔÇÏ
ÈÁÈÇÏÕÄÚÏÎËÏÑÄÔÇÇßÚÂÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏËÌ¦ÓÏÒÒÎÄÒÜÔÚÜÔ
ßÉÎÒ×ÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÛË¦ÚØÜÔËÔ
ÓÇÝÒËÃÖËÏÚÃÖÕÚÇ
–Για την κυπριακή συγγραφή;
¶©ÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÕßÁÞÕßÔÚÕ
ÚÇÒÁÔÚÕÔÇÍØ¦ÌÕßÔÛÁÇÚØÕÖØÁÖËÏÔÇßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÓËÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÚØÄÖÕÑÇÏÊËÔËÔÔÕ×ÔÇÇÔËÈÇÃÔÕßÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÙËÓÏÇËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÇÒÒ¦ÙËËÑÖÇÏ-

Αν μπορέσει το κυπριακό καλλιτεχνικό δυναμικό να μπει σε ρυθμούς
που θα παίρνει ανάσες
και δεν θα κάνει τα πράγματα πρόχειρα, είναι βέβαιο ότι η εικόνα αυτή θα
μπορούσε να είναι εφάμιλλη όλων των υψηλών
ευρωπαϊκών θεάτρων.
Δεν μας λείπει τίποτα.

ÊËßÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÊÎÒÇÊÂÙÚÕÖ×Ý
ÍØ¦ÌËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÛËÇÚØÏÑÄÑËÃÓËÔÕ
ÖÃÙÎÝÑÇÏÎÙßÍÍØÇÌÂÞØËÏ¦àËÚÇÏÊÄÙÏÓÕàÜÂÝÑÇÏÁÞÕßÓËÚÁÚÕÏËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏ
ÖÕßËÃÔÇÏÙËÖÕÒÆÑÇÒÄËÖÃÖËÊÕ
ÑÇÏÚÕßÝÁÞÕßÓËÌÁÚÕÝÙÚÕÔ© 
ÄÖÜÝÕ ×ÙÚÇÝ¡ÇÔÔÕÆØÎÝÖÕß
ËÃÔÇÏÛËÇÚØÏÑÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÁÞÕßÓËÑÏ¦ÒÒÕßÝÚÁÚÕÏÕßÝÔÕÒÃÍÕÏÝ
ÛÇÁÒËÍÇÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÙßÔËÏÊÎÚÂ
Ú¦ÙÎÍÏÇÔÇÍØ¦ÌËÏÑÇÔËÃÝÛÁÇÚØÕ
–Ποια είναι η γνώμη σας για τη
συγγραφή θεατρικών στην κυπριακή διάλεκτο;
¶¿ÚÇÔÊËÔËÃÔÇÏÍØÇÓÓÁÔËÝÙÚÎ

ÒÕÍÏÑÂÓÏÇÝËØÇÙÏÚËÞÔÏÑÂÝÎÛÕÍØÇÌÃÇÝÁÞÕßÔËÔÊÏÇÌÁØÕÔÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÊËÔÓËÐËÔÃàËÏÚÕÔÇÍØ¦ÉËÏÝ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÙÚÎÊÏ¦ÒËÑÚÕÇØÑËÃÇßÚÄ
ÚÕËÍÞËÃØÎÓÇÔÇËÐÎÍËÃÚÇÏÔÇÁÞËÏ
ÓÏÇØËÇÒÏÙÚÏÑÂÈ¦ÙÎËÔËÃÓÇÏ
ÇØÔÎÚÏÑÄÝÇÒÒ¦ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÑÇÔËÃÝÄÚÏÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÖËØÏÕØÃàËÏ
ÚÎÔËÓÈÁÒËÏÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏ
ÁÔÇÛËÇÚØÏÑÄÁØÍÕÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÂÚÇÔÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ¡ÇØÃÇÝ ßØÏ¦ÑÕßÚÇÔÇÍÁÒÇÙÚÇ®
ÓËÓÃÇÕÓÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÝÊÆÙÑÕÒÎ
ÍÒ×ÙÙÇÇÒÒ¦ÖÕßËÃÞËÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÇßÛßÖÇØÐÃÇÑÇÏÚÕßÔÚ×ÔÎ
ËÜØÍÃÕßËÃÕÝÏ¦ÔÔÎÝ®ÂÚÇÔ
ÁÔÇØËÇÒÏÙÚÏÑÄÁØÍÕÖÕßÎÊÏ¦ÒËÑÚÕÝÖËØÔÕÆÙËÇÈÃÇÙÚÇ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Να παραιτηθεί ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΘΟΚ
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΤΖΗ

Α

νακοινώθηκε πριν ÇÖÄÒÃÍËÝÓÁØËÝÄÚÏÇØÞÃàÕßÔÕÏÖØÄÈËÝÚÕß
ÔÁÕßÁØÍÕßÚÕß© ÓËÙÑÎÔÕÛÁÚÎÚÕÔÑ¬¦ÑÎ¬àÇÓÇØÍÏ¦ÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËËÖÃÙÎÝÚÕÑ¦ÙÚÏÔÍÑÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÑ ÕÔÏÄØÊÕß
ÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÕÆÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÕÝ¬ÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÕÑÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÛÔÏÑÕÆ
Ë¦ÚØÕßÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÏÝÑÁÚÏÊËÝ®´ÒËÏÖÇÂÓÕßÔÇ
ÙÚÕÇØÃÙÏÍÏÇÚÎÔÁÇÓÕßÚÇÏÔÃÇ
ÑÇÏÊËÔËÃÊÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ©ÒÃÍÕÔÂÛÕÝÄÓÜÝÙÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝ
ÚÕßÑÏÈÇÛÎÔÕÆÊËÔÛÇÁÈÒÇÖÚË
ÎÒ×ÔËÏÄÚÏÕÏÑÁÚÏÊËÝÊËÔÂÚÇÔ
ÊÏÑÂÓÕßÏÊÁÇËÍ×ÂÛËÒÇÔÇÑ¦ÔÜ
Ñ¦ÚÏ¦ÒÒÕZPJ
½ÛËÒÇÄÓÜÝÓÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ÚÕÔ© ÖÕßÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÊÏËßÛÆÔËÚÇÏÇÖÄÁÔÇÖÕÒÆ¦ÐÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏÌÃÒÕÚÕÔ¦ÈÈÇ ßØÏÇÑÃÊÎ
ÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÚÏÝÑÁÚÏÊËÝ®ÂÚÇÔ
ÓÏÇÖØÄÚÇÙÎÊÏÑÂÚÕßÖÕßÓËÈØÂÑËÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚÕÙÚÎÔÇØÞÂÍÏÇÚÃ
ÊËÔËÃÞÇÚÁÚÕÏÕÙÑÕÖÄ®ÇØ¦ÛßØÕ®ÕÒÃÚÎÝ ©ÒÃÍÎÒÏÍÄÚËØÎÁÖÇØÙÎÇÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÑÆØÏÕÏ¦ØÞÕÔÚËÝÚÕßÛË¦ÚØÕßÊËÔÛÇ
ÁÈÒÇÖÚËÔÜØÃàÕßÓËÄÚÏÓÖÕØËÃÚË
ÔÇÑ¦ÔËÚËÄÚÏÛÁÒËÚËÄÓÜÝÓÎÔÚÕ
ÌÜÔ¦àËÚËÎÒÇÊÂÕÑ ßØÏÇÑÃÊÎÝ
ËÑÒÏÖÇØÕÆÙËÚÕÔÑÏÈÇÛÎÔÄÔÇ
ÁØÛËÏÔÇÙÑÎÔÕÛËÚÂÙËÏÙÚÕÔ© 
ÍÏÇÚÃÙÚÎÔ ÆÖØÕÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÃÔÇÏÄÒÕÏÇÔÃÑÇÔÕÏ
ÇÓÇÛËÃÝÇÍÔÕÕÆÔÚËÝÑÇÏÇÚ¦ÒÇÔÚÕÏ¬ÕßÚÁÙÚÏÔÓÏÑØÕÃ®ÊÏ¦ÓÃÇÔ
ÚÁÚÕÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¯¬ÕÖØ¦ÍÓÇ
ÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇÈØÜÓ¦ËÏßÖÁØÕÞÎÙÑÎÔÂ© ÚÕß© 
ÁÑÒËÏÙËÑÇÏÊÃÔËÚÇÏÙËÙÑÎÔÕÍØ¦ÌÕßÝÔÇÓËÍÇÒÕßØÍÂÙÕßÔ¿ÒÕÏ
ËÃÔÇÏÑØßÌÕÃÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ¿ÒÕÏ
ËÃÔÇÏ¡ÖÕÓÖÕßÃÒÙÕÔ
¿ÓÜÝÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÄÚÏÇÑÄÓÇÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÓÁÔÕßÔ¦ÔËØÍÕÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÓËÚÕ

Καλώ τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να
διορθώσει τα θεατρικά
πράγματα της Πολιτείας.
ÑÒËÃÙÏÓÕËÑËÃÔÎÝÚÎÝÙÑÎÔÂÝÑÇÏ
ÎÛÕÖÕÏÕÃÓÁÔÕßÔÞÜØÃÝÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÞÜØÃÝÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÝ©ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÖØÁÖËÏÔÇÊÕßÒËÆËÏÔÇ
ÙÑÁÌÚËÚÇÏÖ¦ÔÜÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕß
ÛËÜØÎÚÏÑ¦ÑÇÏÔÇÌÚÏ¦ÞÔËÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖØÁÖËÏÔÇàËÏÇÖÄÚÎÔ¬ÁÞÔÎ
ÚÕß´ÞËÏÁÔÇÙÖÃÚÏÓÏÇÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÛÁÒËÏÉÜÓÃÑÇÏÍ¦ÒÇÍÏÇÚÕ
ÖÇÏÊÃÚÕßÁÞËÏÎÒËÑÚØÏÙÓÄÔËØÄ
ÌÄØÕßÝ×ÝÚÇÖÒÎØ×ÔËÏÇßÚ¦"
ÃÊÇÙÚÏÝ© ÚÕØÄÓÕÏ ØÕÑÕÊËÃÒÜÔ®ÏÇÒËÖÚ¦
ËÃÞËÜØÇÃËÝËÏÑÄÔËÝÇÒÇÕßÃÒÙÕÔÑÇÏÓÏÇÇÔÁÒÏÐÎÊØÇÓÇÚÕßØÍÏÑÂ¡ËÚ¦ÄÒÇÈÕÆÒÏÇÐÇÔÒËÖÚ¦ËÖÇÔÇÒÂÉËÜÔÑÇÏÆÖÔÕßËÔ
ÛÇËÖËÑÚÇÛ×ÖÒ×ÝÛÇØÜÚÂÙÜ
ÚÕÔÑ ßØÏÇÑÃÊÎÇÔÛË×ØËÏÄÚÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÜÌËÒÂÛÎÑËÇÖÄÇßÚ¦ÚÇ
ßÖËØÌÃÇÒÇÖËÏØ¦ÓÇÚÇ©ÏÎÛÕÖÕÏÕÃÜÌËÒÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËËØÇÙÏÚÁÞÔËÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ"
¬ÕÑÕÏÔÄÜÌËÒÂÛÎÑË"ÕÏÕÑÕÏÔÄ"¿ÚÇÔÚÕÍËÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÚÕß
ÑÕÏÔÕÆËÃÔÇÏÇßÚÄÓÏÇÝÖØÜÚÄÒËÏÇÝÎÛÕÍØÇÌÃÇÝÖÕÏÕÏÛÇÖ¦ÔËÔÇ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÇßÚ¦ÚÇÖËÏØ¦ÓÇÚÇ"¬ÕÈØ¦ÊßÖÕßÂÓÇÙÚÇÔ
ËÓËÃÝßÖÂØÞÇÔÛËÇÚÁÝÝÓÇÝ
Ê×ÙÕßÔÑÇÏÇØÏÛÓÕÆÝÛËÇÚ×ÔÙË
ÄÒÕÇßÚÄÚÕÛËÇÚØÏÑÄËÍÞËÃØÎÓÇ
ÁÚÙÏÖÕßÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍËÃÚÇÏÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÓÏÇÝÛËÇÚØÏÑÂÝÇÃÛÕßÙÇÝÍÏÇ
ÒÄÍÕßÚÕßÝ"ÏÇÌ¦ÔËÏÇÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ
©Ñ ßØÏÇÑÃÊÎÝÂÚÇÔÊØÇÓÇÚÕßØÍÄÝÙÚÕÛÔÏÑÄÁÇÚØÕßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÚÕßÑÏÈÇÛÎÔÕÆÑÇÏËÔÓÏÇ

Στην Κύρια~iÊ³È1$V³i¤.~iÊ~Ñ{³{Øå($1  .VÓ¨ÉÉÑÑÉKÑËÈ~ÒÚÉT¨Ì¸wlÓ¨oÑ(ÌÑ
Ñ¨ÒoÉ{1$³¨Ñ«dwÐÉ³ÒKËÑØ
ÔßÑÚÃÈÇÌÚÃÙÚÎÑË ÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝ
ÏËßÛßÔÚÂÝÙÚÕÔ© ÃÍÕßØÇ
ÐÁØËÏÚÇÑËÃÓËÔÇ¿ÓÜÝÕÆÚËÚÕÔ
ÖÄÔÕÚÜÔÙÑÎÔÕÛËÚ×ÔÐÁØËÏÕÆÚË
ÚÎÔÇÍÜÔÏ¦ÚÕßÝÍÏÇÁÑÌØÇÙÎÑÇÏ
ÉÜÓÃÕÆÚËÔÇÊÏÕÏÑËÃÁÔÇÛÁÇÚØÕ
ÚÎÔ ÆØÏÇÙÑÎÔÂÚÕß© ÙÚÎ
»ÑÎÔÂÑÇÏÙÚÏÝ© 
ÁÖØËÖËÔÇÇÔËÈÇÃÔÕßÔÑ¦ÛËÞØÄÔÕ
ÁØÍÇÄÙÇÖÇØ¦ÍËÏÕ© 
Ú×ØÇ" ÓËÚ¦ÈÃÇÝËÃÚËÖÄÙÇ
ÁØÍÇÇÔËÈ¦àËÏÚÕÛÁÇÚØÕ§ÚÕ
ÇÚÏØÏÑÄÚÕÛÔÏÑÄÁÇÚØÕÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÚÎÝÕØËÃÕßÒÒ¦ÊÇÝ
ÂÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚË ØÇÚÏÑÄÁÇÚØÕ
ÖÕßÁÞËÏÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÓÁÙÇÄÖÕß
ßÖ¦ØÞÕßÔÕÏÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÑÇÏÕÏ
ÎÛÕÖÕÏÕÃÑÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝÃÔÇÏËÐÄÌÛÇÒÓÕ
ÄÚÏÊËÔÂØÛËÍÏÇÔÇÊ×ÙËÏÈÂÓÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÙËÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÑÇÏ

ÎÛÕÖÕÏÕÆÝ¦ÒÒÇÍÏÇÔÇÓËÏ×ÙËÏ
ÔÇÖËØÏÌØÕÔÂÙËÏÑÇÏÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÉËÏ¿ÖÜÝÁÍÏÔËÌÇÔËØÄÕØÄÒÕÝ
ÚÕßËÃÔÇÏÎÖÒÂØÎÝÑÇÏÖÇÔÚËÒÂÝ
ÇÖÇÐÃÜÙÎÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÝÎÇÞØÂÙÚËßÙÎÑÇÏÖÇØÇÍÑÜÔÏÙÓÄÝÚÜÔ ßÖØÏ×ÔÙÑÎÔÕÛËÚ×Ô
ÑÇÏÕÏÊÎÓÄÙÏËÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕßÝ
ÒÒÇÊÃÚËÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ ÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÄÚÏÕÑ ßØÏÇÑÃÊÎÝÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝËÊ×ÙËÁÔÇÔÞ×ØÕ¦ÍÔÜÙÚÕ
ÛÇÍÇÔÚàÜÔÄÚÇÔÇÖËÍÔÜÙÓÁÔÇÙË
ÇßÚÕÆÝÖÕßÂÐËØË¬ÕßÝÛÎÔÇÃÕßÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ¡ËÚ¦ÛÇÊÏ¦ÒËÍËÑ¦ÖÕÏÕßÝ ÆÖØÏÕßÝÖÕßÛÇÚÕß
ÖØÕÜÛÕÆÙÇÔÕÏÑÕÔÚÏÔÕÃ®ÚÕß©Ï
ÇÍÇÖÎÓÁÔÕÏÚÕßÑÇÏÚÜÔÖÇØÇÑÕÏÓÜÓÁÔÜÔ¿ÓÜÝÚ×ØÇÚÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÏËÃÔÇÏÕÒÕÌ¦ÔËØÕÑÓÎÊÁÔÏÙÎÇÌÇÔÏÙÓÄÝ
ÚÜÔ ßÖØÏ×ÔÙÑÎÔÕÛËÚ×ÔÌÕÆ

ÕÑÇÒÄÝÚÕßÌÃÒÕÝÕÑÏÈÇÛÏÔÄÝ
ÖÕßÙÃÍÕßØÇËÃÖËÚÕÔÒÄÍÕÚÕßÍÏÇ
ÔÇÍÃÔËÏÕ¦ÈÈÇÝ ÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝ
ÏËßÛßÔÚÂÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙËÊÆÕÌÕØÁÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÚÕßàÎÚÂÙËÏÔÇÙÑÎÔÕÛËÚÂÙÕßÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÊÆÕ ÆÖØÏÕÏÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÙÚÕÛÔÏÑÄÁÇÚØÕ"ÓÁÔÇ
ÚÕÓÕßßÖÕÙÞÁÛÎÑËÔÇÙÑÎÔÕÛËÚÂÙÜÚÕ ÑÇÏÌÁÚÕÝÓÕß
ËÃÖËÄÚÏÚÃÖÕÚÇÊËÔÓÕßßÖÕÙÞÁÛÎÑË±Ö¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÚÇÓÁÏÒ¯
©Ñ¦ÈÈÇÝÊËÔËÃÔÇÏÓ¦ÔÇÚàËØ
ÛË¦ÚØÕßÃÔÇÏÁÔÇÝÑÇÒÄÝÊØÇÓÇÚÕßØÍÄÝ¦ÒÒÇÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕÝ
ÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÏËßÛßÔÚÂÝË¦ÚØÕßÊÏÄÚÏÑÒËÃÔËÏÛÁÇÚØÇÇÔÚÃ
ÔÇÚÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÔÚÃÔÇÑ¦ÔËÏ
ÁØÍÇÑ¦ÔËÏÓÕÔÄÑÇÏÊÃÔËÏÚÇÙËÒÒÇÊÃÚËÝÓËÃÝÇÝ
ÖËÛ¦ÔÕßÓË ÇÒ×ÚÕÔßÖÕßØÍÄ

ÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆÔÇàÎÚÂÙËÏÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÂÚÕßÊÏÄÚÏ
ÂØÛËÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÉËÏÑÇÏÄÞÏÔÇ
ÖØÕÙÌÁØËÏßÚÄÚÕÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÕÏÇØÏÛÓÕÃ¬×ØÇÖÁÙÚËÓÕß
ÙÇÝÖÇØÇÑÇÒ×ÚÏÍßØËÆËÏÙÚÎÔ
ÆÖØÕÎÑ ÕÔÏÄØÊÕßÎ¦ÐÏÇÇßÚÂÎÎÛÕÖÕÏÄÝËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÙÑÎÔÕÛËÚÂÙËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÕ
ÛÔÏÑÄÚÕÕØËÃÕßÒÒ¦ÊÕÝÚÕ
ËÏØÇÏ×ÝÚÇ"Ê×ßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÊÆÙÓÕÏØÕÑØÇÚÏÑÄÛÁÇÚØÕ
ÓÄÔÕßÚÄÕÑ ÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÏËßÛßÔÚÂÝÚÕÒÇÓÈ¦ÔËÏßÖÄÉÎÚÕß
ÂÖÕßÒ¦ËÏËÑÊÕßÒËÆÙËÏÝÑÇÏÑ¦ÔËÏ
ÊÎÓÕÙÏÁÝÙÞÁÙËÏÝÍÏÇÚÃÐÁØËÏÄÚÏ
ÊËÔÛÇ»ÔÇÏËÊ×ÍÏÇÖÕÒÆÑÇÏØÄ"
ÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÑ¦ÛËÞØÄÔÕÒÒÇÊÃÚËÝÔÇÙÑÎÔÕÛËÚÕÆÔÙÚÕÔ© "
ÇÃØÔÕßÔÑÇÏÇßÚÕÃÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÄÙÇÊÎÒÇÊÂÖÇÃØÔÕßÔÕÏ ÆÖØÏÕÏ
ÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÍÏÇÓÏÇÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ
ÄÖÜÝÓËÖÒÎØÕÌÄØÎÙËÎÑÖØÄËÊØÕÝÚÕß© ÎÒÇÊÂÖØÁÖËÏÄÒÕÏ
ÔÇÙÑÆÈÕßÓËÚÕÑËÌ¦ÒÏÑÇÏÔÇÓÎÔ
ÓÏÒ¦ÓËÜÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÃ´ÒÒÎÔËÝ
ÆÖØÏÕÏ©ØÛÄÊÕÐÕÏØÕÚËÙÚ¦ÔÚËÝ"
¬ËÒËÏ×ÔÕÔÚÇÝÛÁÒÜÔÇÊÎÒ×ÙÜ
ÄÚÏËÍ×ËÃÓÇÏ´ÒÒÎÔ ÆÖØÏÕÝÑÇÏ
ËÑÚÏÓ×ÑÇÏÇÍÇÖ×ÚÕßÝÑ¦ÒÕßÝÒÒÇÊÃÚËÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝ¬ÇÇÖÄ
ÚÇÏËÛÔÂÈØÇÈËÃÇÓÕßÚÇÖÂØÇÜÝÒÒ¦ÝËÔËÃÓÇÏÇÞ¦ØÏÙÚÕÝ
Ê×ÄÓÜÝÁÞÕßÓËÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝ
ÓÏÇÇÊÏÑÃÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÊÏÕØÛÜÛËÃÏÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔ ÆÖØÏÕÏ
ÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÍ×ÁÑÇÔÇÙÚÕÛÔÏÑÄÁÇÚØÕÚÎÝÕßÒÍÇØÃÇÝ©ÏÊÃÖÕÊÇ¬ÆØÇÔÔÕ®ÚÕÔØÕÓÎÛÁÇ
ËÙÓ×ÚÎ®ÙÚÇ ±ªÑÇÏÌÁÚÕÝ
ÛÇÑ¦ÔÜÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÎÕßÒÍÇØÃÇ
ÚÎÔÒÁÑÚØÇ®ÚÕßßØÏÖÃÊÎÏÇ
ÚÕÔ© ÄÓÜÝÊËÔßÖ¦ØÞÜ

Ο κ. Ανδρέας Πάντζης είναι
σκηνοθέτης-σεναριογράφοςπαραγωγός. (Το άρθρο γράφτηκε εις
μνήμη Χρίστου Σιοπαχά).
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Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΩ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Λάθος κίνηση;

EPA / ANTONIO COTRIM

Π

οτέ ÊËÔÑÇÚ¦ÒÇÈÇÚÕÔ²¦ÔÚÑËÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÁàÎÙËÍÏÇÞØÄÔÏÇ
ÙÚÇÈÕßÔ¦"ÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝÖÕßÌØÄÔÚÏàËÚÎÔÑÄØÎÚÕß"ÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÖÕßÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑËÓËÚÕÔÁÔÚËØÝ"ÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÖÕßÖÇØÁÙÚÎÙÚÎÔÑÎÊËÃÇÚÕß
¡ÏÒÄÙËÈÏÚÝ"ÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝ¦ÔÚØÇÝ
ÖÕßÑÒËÏÙÓÁÔÕÝÙÖÃÚÏÑÇÛÇØÃàËÏ
ÁÔÇÓÇÔÏÚ¦ØÏ"
©²¦ÔÚÑËËÃÔÇÏÕÒÄÑÒÎØÕÝÓÏÇ
ÇÔÚÃÌÇÙÎÎÖØÕÙÜÖÕÖÕÃÎÙÂ
ÚÎÝÔÇÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÕßÊËÔ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏ¶ÕÆÚËÛÁÒËÏ¶ÔÇÚÕÔ
ÇÍÇÖ¦ÝÂÔÇÚÕÔÛßÓ¦ÙÇÏËØÏÙÙÄÚËØÕÓÕÏ¦àËÏÓ»ÁÔÇÔÖÕÚÇÓÄ
ÖÕßËÃÔÇÏÖÇÍÜÓÁÔÕÝ ÇÛ×ÝÕ
ÇÔßÖÕÉÃÇÙÚÕÝÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÞ¦ÔËÏÚÎÔÏÙÕØØÕÖÃÇÚÕßÍÒÏÙÚØ¦
ÑÇÏÖÁÌÚËÏÖ¦ÔÜÙÚÎÙÚÏÒÖÔÂ
ÙÑÒÎØÂËÖÏÌ¦ÔËÏÇ!ÁÔÇÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÕßÛÇÖØÕÚÏÓÕÆÙËÝÔÇÓÎ
ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÖÕÚÁ
ÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÄÚËÖÕßÖØÜÚÕÊÏ¦ÈÇÙÇÚÕ
ÆÔÚÕÓÕÍØ¦ÓÓÇÍÏÇÁÔÇÔÓËÍ¦ÒÕÇÖÕÞÇÏØËÚÏÙÓÄ®ÍØÇ 
ÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßÇÐÃàËÏÑÇÔËÃÝÔÇÊÏÇÈ¦àËÏÇÔ¦ÊËÑÇËÚÃÇÓË
ÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÙÚÁÑËÚÇÏÁÔÇÖÇÏÊÃÙÚÕÔÚÕÃÞÕÍÏÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÚÕ
ÆÉÕÝÚÕßÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÙÇÔ
ÙÎÓ¦ÊÏÇÇÖÄÓÕÒÆÈÏÙÚÕÔÚÕÃÞÕ
×ÝÂÙÕßÔÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß"×ÝÂÙÕßÔÙÚÎÞØßÙÂ
ËÖÕÞÂÚÜÔÚØÏ¦ÔÚÇ"×ÝËÃÙÇÏÜÝ
ÖÇÚÁØÇÝ"¥ÝÓËÙÂÒÏÑÇÝ"
©ÖÜÝÕËÔÑØÃÙËÏÂØÜÇÝÊÏÇÙÞÃàËÏÚÏÝÖÕÒÏÚËÃËÝÚÎÝÓËØÏÑÂÝ
ÊÏÇÈ¦àÜÐÇÔ¦ÚÕÓÏÑØÄÈÏÈÒÃÕ
ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÚÇÐÃÊÏÍÏÇ
ÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÓËÖÇØÁÇÖÜÝÚÇ
ÞØÄÔÏÇÖØÕÞÜØÕÆÔÇØÍ¦ÙÇÔÓÁÙÇÙËÄÔËÏØÕ ÏÄÖÜÝÕÏÌßÙÇÒÃÊËÝÇÔËÈÇÃÔÕßÔÍÕØÍ¦ÖØÕÝÚÎÔ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇÓËÚÕÔÃÊÏÕØßÛÓÄÇÔÇÙÆØËÏÑÇÏÎÓÔÂÓÎÓÕßÚÏÝËÏÑÄÔËÝ
ÇÖ»ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÚÏÝÖØÕÈ¦ÒÒËÏÓßÙÚÎØÏÜÊ×ÝÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÂ
ÓÕß®ËÑÕÒÒ×ÚØËÏÝÇØ¦ÊËÝÇÖÄ
ÚÎÙËÒÃÊÇÚÏÝÙÚØËÈÒ×ÔÜÚÏÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÚÏÝÑ¦ÔÜÊÏÑÁÝÓÕß
ÏÇÚÕßÝÎÛÏÑÕÒÄÍÕßÝÕÓÕÚÁÞÔÕßÝÎÈØ¦ÈËßÙÎÚÕß²¦ÔÚÑË
ÂÚÇÔÓÏÇÒ¦ÛÕÝÑÃÔÎÙÎÚÎÝÕßÎÊÏÑÂÝÑÇÊÎÓÃÇÝÚÇÔ"¡ÖÕØËÃ
ÔÇÏÌÄÙÕÔÈÁÈÇÏÇÊÃÔÕßÓËÈ¦ØÕÝÙÚÎÔÑÇÊÎÓÃÇÙÚÕÈØÇÈËÃÕ
¡ÇÝËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÇÖÄÉËÏÝËÔÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÎÎÛÏÑÂÚÕß"§ÇÏ©ÚÇÔÇÔÇÌËØÄÓÇÙÚË
ÙÚÕÔ²¦ÓÙÕßÔÖÂØËÚÕ§ÕÓÖÁÒ
ÚÕ ÙÚÕÔËÒÃÔÊËÔÛÇÚÕ

Εχουν É¨ÒÉ{ÉË~{T¨Ì{ÑÑÌ³Ì³ÉÈ¨³Ù{ÒKÑÑ³t.Ö³Ðo¨ÒÐÐÑo{ÑÓÑÐÉoÒÜÑTÑ{¨É³{ÐÌu
³ÈgK¨ÑKÉÈÐÓÈ¨{ÑÌÜËoÉØiÐÓ¨ÉØÐÉ³ ÐÓÜo³ÉTËÑØg(Ó³É¨Ò³~ÉVÓÑÐÈÚ{³Ì¨iÐÑÈÑÂËÇÉ{
~ÑÉËØÑÙ{ÑKÒÇÉ{ÑÒÙÉ~ÑÉ³ËÑVÐÉ³³¨ÌÈ³Ó~É³Ñ{ÓÑÑ{ÙË³³ËTo{ÑÑÐÉ³¨ÊÉ{³ÖØ³È

Μας ενδιαφέρουν
οι πολιτικές απόψεις
ενός συγγραφέα,
η ηθική του; Ναι.
Οταν αναφερόμαστε
στον Χάμσουν (πήρε
το Νομπέλ το 1920),
στον Σελίν (δεν θα
το καταδεχόταν ποτέ);
ÑÇÚÇÊËÞÄÚÇÔÖÕÚÁ"¡¦ÒÒÕÔÔÇÏ
ÃÙÜÝÄÞÏ»ÇßÚÂÔÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÓÖËØÊËßÄÓÇÙÚËÖËÏÊÂÖÏÑØÇÏÔÄÓÇÙÚËÓËÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÕßÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓÇÝÒßÚØ×ÔËÏÚÕÌÃÒÚØÕ
¶ÚÕÙßÍÍØÇÌÏÑÄÚÕßÝÇÔ¦ÙÚÎÓÇ
ÚÕÁÔÙÚÏÑÚÕ¶ÖÕßÇÖÕÓÕÔ×ÔËÏÚÇ
ÙÜÓÇÚÃÊÏÇÚÕßÌÇÙÏÙÓÕÆÖØÕÚÕÆ
ÓÕÒÆÔÕßÔÚÇÑËÃÓËÔ¦ÚÕßÝ
±Ö¦ØÞÕßÔÒÕÏÖÄÔÑ¦ÖÕÏËÝÇÔÇÖÄÌËßÑÚËÝÙÚÏÍÓÁÝÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÖÇØÇÊËÞÚÕÆÓËÖÜÝÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇËÃÔÇÏÎÚÁÞÔÎÚÎÝÇÔÚÃÌÇÙÎÝ!ÚÕÞÁØÏÚÕßÚØÏÇÔÚ¦ÞØÕÔÕß
²¦ÔÚÑËÖÕßÖÏ¦ÔËÏÚÕÞËØ¦ÑÏÚÎÝ

ÑÄØÎÝÚÕßÍÃÔËÚÇÏÚÕÍÁØÏÑÕÞÁØÏÖÕßÌßÒÒÕÓËÚØ¦ÁÔÇÙÎÓËÏÜÓÇÚ¦ØÏÕÓËÕØÔÏÛÕÙÑÇÒÃÙÓÇÚÇ
ÙÚÕÔÑÂÖÕÚÎÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝÚÕß
ÍÏÇÔÇÓËÚÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÕÞÁØÏ
ÖÕßÇÖÕÞÇÏØËÚ¦ÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÚÕÔÇßÚÕßØÍÄÚÕÔËÍÑÒÎÓÇÚÃÇ
ÔÇÇÓÌÃÈÕÒÕÞÁØÏÓÕÔÃÓÜÝÏÑÇÔÄÍÏÇÚÎÒ¦ÛÕÝÑÃÔÎÙÎ¶ÚÎÙÑÕÚËÏÔÂÚÎÔÇÔÁÒÖÏÊÎ
ÕÏÕÝËÃÔÇÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÝÓÕß
Þ¦ØÚÎÝÍÏÇÚÕÔ²¦ÔÚÑË"¡ÏÇÖÇØ¦ÍØÇÌÕÝÇÖÄÚÕÔ ÏÔÁàÕÚÕß
ÖÄÔÕß® © ÌÜÚËÏÔÄÝ ÑÆÑÒÕÝ
ÚÎÝÒ¦ÓÖÇÝÖ¦ÔÜÙÚÕÚØÇÖÁàÏ
ÚÕÙÚÕÃÈÇÍÓÇÚÜÔÑÇÒÇÛÏ×ÔÚÕß
ÙÕßÖËØÓ¦ØÑËÚ ÚÇ ÑÇÛÏÙÓÁÔÇ
ÙÚÕßÝÛ¦ÓÔÕßÝÖÕßÒÏ¦®ÚÕÖÕÃÎÓÇÖÕßÇÑÕÆÍËÚÇÏÙÚÎÙÑÎÔÂ
ÚÕßÊßÙÚßÞÂÓÇÚÕÝÇÖÄÚÇ¢ÚËØ¦
ÚÕßØÜÚÇ®ÔßÞÚËØÏÔÂÖÚÂÙÎ
§ÇÑ¦ÔËÏÝÖÕÊÂÒÇÚÕÞÜØÃÝÞÁØÏÇ
ÄÓÕØÌÎ¦ÍÔÜÙÚÎ®ÚÕËØÃ
ÑÕÖ×ÙËÜÝ®¡ÂÖÜÝÎÞØÕÔÏÑÂ
ÇÖÄÙÚÇÙÎÜØÇÏÕÖÕÏËÃÚÕÖÇØËÒÛÄÔ"®ÊÆÕÙÚÃÞÕÏÇÖÄÚÎÔ¥ÊÂ
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ®¬ÕÔÇÓÖÕØ×ÔÇ
ÓËÑÕÏÚ¦ÐÜÌÏÒÏÑ¦ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÓË
ÑÎØÆÙÙËÏÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÇÛ×Õ®
ÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÕÓÕÒÕÍÃÇÙÚÎ¦-

Μ

ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊËÃÞÔËÏÕÖÏÕËß¦ÒÜÚÕÝÇÔÃÙÞßØÕÝÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÙÚÎ
àÜÂÚÏÝÙßÍÍØÇÌÏÑÁÝÓËÛÕÊËÆÙËÏÝ
ÚÕßÇÚÕÒÓÃÇÚÕßÇÔÚÏÓÇÞÄÚÇÔ
ÚÎÙßÍÍØÇÌÏÑÂËÐÕßÙÃÇÚÕß¡ÏÑØÁÝÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÔÕÏÊßÔÇÚÄÚÎÚÁÝÓÕßÍÏÇÁÔÇÚÁÚÕÏÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
¡ËÍÇÒÆÚËØÎÎÊËÏÒÃÇÓÕß®
¬ÎÔ ÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÂ ÖØÕÙÕÞÂ
ÊÏËÍËÃØËÏÎÊßÙËÐÏÞÔÃÇÙÚÎÉßÞÕÙÆÔÛËÙÎÚÎÝÑÄØÎÝ
ÖÕß ÇÙÚßÔÕÓËÆËÏ ËÓÓÕÔÏÑ¦ ÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÚÎÝÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÙÇÊÏÙÚÏÑ¦ÚÕÓÇØÚÆØÏÕÙÚÕÕÖÕÃÕÚÕÔ
ßÖÁÈÇÒËÖÇØÇÓÕÔËÆÕÔÚÇÝÚÎÔÂÚÚÇÚÕß ÇÏÎÃÊÏÇ
ÇÖÕØËÃ!¬ÏÌØÏÑÚÄ
ÑÄÒÒÎÓÇÓÃÙÕÝÑÇÏ
ÔÕÏ¦ÐÏÓÕÓÇàÃÂÚÇÔËÇßÚÄÓ»ÁÔÇÇÔÚØÏÑÄÖØÄÚßÖÕ
ÖÇØÜÞÎÓÁÔÕÑÇÏÚËÒËÏÜÓÁÔÕ"®©
ÖÇÚÁØÇÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕÔÕÖÕÃÕ
Õ¡ÂÚÙÕßËÖÏÌÕØÚÃàËÏÓËÇÒÍËÏÔÁÝ
ÊÆÙÑÕÒËÝËÑÓßÙÚÎØËÆÙËÏÝÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÖÜÝÑØÇÚÏÁÚÇÏÇÖÄÓÏÇÉÏÒÂ
ÚØÃÞÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÈ¦ØÇÛØÕÚÎÝ
ÍËÒÕÏÄÚÎÚÇÝ ÇÚÇÑØÎÓÔÏàÄÚÇÔÙË
ÁÔÇÔÓÇÆØÕÍÑØËÓÄÚÎÙÑÕÚËÏÔÏ¦
ÚÕßÕÖÕÃÕßÊÏÇÑÇ×ÝÒÇÞÚÇØÕÆÙË

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0{Øt$ÙioËÉØo{Ñ{~{Ñ~ÓØKiÚÖØu³iØÈ³ËÑÉ¨ÜË~Ñ{³
t TÑØ³Ñ×¨ÓÑØu³È
å¨oÖ¨i{Ìi

0È,Ò{É¨Ñ¨ËÑ,ËÜ~ÉVt${iÐÉ{É{Ø³ÈÒÜ³ÉÒÈ¨{³Ø
¨Ëo~Éu

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

Ò³Éi Ì¨ÑÑÌt0~È~ÜÌ{³u³ÈÉVØÐ{Ñ³ÜÐi¨ÊoÈÑË~ÑÈÑÉ{¨Ò³Ñ{ÑTÉ{¨Ñ×É³iÚÉËiåÑÑ¨Ó{ÑVÐÓT¨{~Ñ{
³¨³~Ñ{¨ÌÐÉ³É¨Ñ³Ê³iØ
ÑÉËÑ{³ÌÉ{KÑ¨ÈÐÓÉØÌÜÉØ
{i¨ËÙÉØVÈ³¨Ñ{ÑÐÈÑ¨~ÉË
³Ù{~ÌÐÈKÒ¨Ø

ßÚÄÝÕ¦ÌËßÑÚÕÝÍÑØËÓÄÝÊÏÇÔÕÃÍËÚÇÏÇÖÄËÑËÃÔÎÚÎØÜÍÓÂÖÕßÌÁØËÏÝÓÁÙÇÙÕß®ÓÏÇØÜÍÓÂÏÙÕÈÇÛÂ
ÓËÚÎÔ¦ÈßÙÙÕ©ÚÇÔÖÎÊÂÙËÏÝ
ÙÚÕÔÍÑØËÓÄÚÄÚËÓÄÔÕÚÎÔÇÔÚÏÑØÃàËÏÝÚÎÔ¦ÈßÙÙÕ®ÊÎÓÕÔÕÆÙË
ÔÇÇÖÕÚÕÒÓÂÙËÏÚÕÙ¦ÒÚÕÙÚÕÑËÔÄ®ÊÏÄÚÏÎÈÕßÚÏ¦ÙÚÕÔÍÑØËÓÄÚÎÝ
ÍËÒÕÏÄÚÎÚÇÝÊËÔËÍÑßÓÕÔËÃÓÄÔÕ
ÚÕÔÇÌÇÔÏÙÓÄÇÒÒ¦ÙßÞÔ¦ßÖÄÙÞËÚÇÏÚÎÔÖÇØÇÌÕØ¦ÚÎÝßÖÁØÈÇÙÎÝ
ÚÎÝÇÖÄÊØÇÙÎÝÇÖÄÚÎÔÖÒÂÐÎÚÎÝ
ÖØÕÌßÒÇÍÓÁÔÎÝàÜÂÝ
©¡ÂÚÙÕßËÃÔÇÏÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇ
ÁÔÇÝÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÝËØÜÚÕÍØ¦ÌÕÝÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÁÔÇÝÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÄÚÏÓËØÏÓÔ¦ÍÏÇÚÎÔÕÎÓÇÚÏÑÂÊÏÇÙÚØÜÓ¦ÚÜÙÎÚÎÝÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝ
ÚÕÖÇØÄÔÈÏÈÒÃÕÑÄØÎÑÇÏÖÇÚÁØÇÝÁØÓÇÏÇÚÎÝÇÍØÏÄÚÎÚÇÝÓÏÇÝ
ÇÓÌÃÖÒËßØÎÝÇÔ¦ÑØÏÙÎÝÊÏÇÚßÖ×ÔÕßÔËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÙÑÁÉËÏÝÍÏÇ
ÚÏÝßÖÄÍËÏËÝÖÇÍÏÊËÆÙËÏÝÖÕßËÔÁÞÕßÔÕÏËØÜÚÄÒÎÖÚËÝËÔÕØÓÂÙËÏÝ
ÄÚÇÔÄÓÜÝÙßàÎÚÕÆÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÇÌÆÙÏÑÇÙÚÕÓÌ×ÊËÏÝ
²¦ØÎÙÚÎÔÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÕ¡ÂÚÙÕßÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàËÏÚÕ
ßÖËØÛËÚÏÑÄÎÞÄÞØÜÓÇÚÜÔÊÏÇÒÕÍÏÑ×ÔÓËØ×ÔÓËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÙÚÕÞÇÙÚÏÑÂÝËÓÈ¦ÛßÔÙÎÝÑÇÏÉßÞÕÍØÇÌÏÑÂÝÒËÖÚÇÏÙÛÎÙÃÇÝÖØÜÚËÆÕÔÚÇ¦ÒÒÜÙÚËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ÍØÇÌÂÝÚÕß

0iåÜ{Ø¨ÌV³,Ó{Ð³Ò¨KÉ¨V³'ËÜ{,ÚV³i ³Ì¨{ØÓ{o~Ø~ÐÐÒ³{³ÉÑ{~ÐÈ
T¨Ì{ÉoVÑÌ¨Ñ³i{~ÙÓ{ÑVÑ¨Ñ~ÜÈÚÑÌ~Ò{
ÐÈ³{~ÌÑ¨Ñ³i¨i³Ê¨{
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

ÉÑ×¨ÐÊÓÑÙ{ÊoiÐÑVo¨{Ñ
³Ço¨Ò× {~ÜÒ(ÈÓ~Ñ{ÉËÙÑËÑ~ÓØ³È³Û{ÑÙË~³È

Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

.ÈÊÚØÂÑÑÙ{ÑKÒÇËiiÈ¨ËØ ÜÜiÉØ{i³ÓØ
Στο μυθιστόρημά σας το ιστορικό
τραύμα ταξιδεύει μέσα στον χρόνο,
συνδέοντας το χθες με το σήμερα;

Ñ{VÓ³{ÉËÑ{ ÂÑ~ÜÈÚÉËÑ
ÈÒ¨TÉ{~Ò³ÑÌÐ{Ñ~¨Ö³Ñ~Ñ{~Ì³i³ÑØ~Ñ{ÙÊÚÉÂÉÉ¨ÒÐÑ³Ø³ÈÑ¨ÉÜÚÌ³ØV³¨ÑÈÐÑ³ËÇ³ÑØ~Ñ{³{ØÉÌÐÉÉØoÉ{ÓØÑ{
ÑÙÉÉ{ÚÖÐÉÉ{Ü{~¨ËÉ{Ñ{
ÑÜÊÚÉ{ÉØÑÌ³iÐËÑ~Ñ{³iÒÜÜi
ÜÉÈ¨ÒVÜÖ×KÒÐÑ{ØÚÑÙ{Ñ{ËÇÉ³Ñ{
Οι ασύμβατες διαδρομές είναι αυτές
ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές;

$T{ÐÌåÒÐÉÑ~Ñ{ÉÒ³ÐÑ³iØ
ËÙ{ÑØoÉ{ÒØVÑÒÐÉÑ³ÑÙÖ×ÖÜÑVÑÒÐÉÑ¤ÉÐÒØ~Ñ{³ÒÜÜ
ÉÑÈ³ÌÈÑÑÙÖÉ³Ñ{Ñ¨ÌÐÉÑ
ÏØÑ³ÈTiÐÓÉØ¨ÒÚÉ{ÉØÉ{~{ËÑØ~Ñ{ÈÐ×{ÜËiØ
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.;
Υπάρχει καθόλου ποίηση εκεί μέσα;

å³{³ÒÚi~Ño{Ñ~Ñ{¨ÌVÑÜÜÒT¨i{Ð{ÜÓ~Ò{ÑÑÌÑÈ³Ò³Ñ
ÐÓÑÛÉÚÑ³ÌÐÑÇÑËii
1Ñ³ÓÜÉoÑÉ¨{Ì³É¨ÐÈ{~Ê³È~ÌÐÈVÈ×³ÒÉ{ÉÐÓÑ
ÑÌÙ{Ò×¨ÉØ~Ñ³ÉÈÚÖÉ{ØãÒÜÜ³ÉØÑ¨ÐËÑVÒÜÜ³ÉØÑ¨Ñ×ËÑ~Ñ{~ÑÐ{Ò×¨ÒÑÚÌ¨ÈKØ

Πρώτα σε πωλήσεις

1
2

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

ÚÕßÑÇÏÙËÓÏÇ¦ÒÒÎÍßÔÇÃÑÇÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎÇÙÚßÔÄÓÕÝÇÔÇÍÔÜØÃàËÏ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÎØÜÃÊÇÚÕßÖÇÚÁØÇ
ÚÎÝ§ÃÑÎÓÏÇÍßÔÇÃÑÇËÑÛÇÓÈÜÚÏÑÂÝÕÓÕØÌÏ¦ÝÇÓÄØÌÜÚÎÑÇÏ
ÒÇáÑÂÑÇÑÕÖÕÏÎÓÁÔÎÇÖÄÚÕÔÙÆàßÍÄÚÎÝÍÃÔËÚÇÏÚÕÊÄÒÜÓÇÖÕß
ØÃÞÔËÏÎÇÙÚßÔÄÓÕÝÙÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÚÕÔÚØÇÈÂÐËÏ
ÇÖÄ ÚÎÔ ÑÇÛÎÓËØÏÔÂËßÚÁÒËÏÇ®
ÄÖÕßÚÕÔÙÁØÔËÏ
ÎÙÆÔÚØÕÌÄÝÚÕß
¬ÕÖÏÕÇÐÏÕÖÇØÇÚÂØÎÚÕ ÙÚÕÏÞËÃÕÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÇÍÔÕÕÆÓË ÓÁÞØÏ
ÚÁÒÕßÝÖÕÏÕÝÊÏÇÚÎØËÃÚÕÔÁÒËÍÞÕ
ÚÕßÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆ
ÑÄØÎËÓÖÒÁÑËÏÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÚÎÝÙËÁÔÇ
ÙÚÎÓÁÔÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÈÇÛÓÏÇÃÇÄÓÜÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÄÚÏ
ÖËØÏÙÙËÆËÏÙËÇßÚÄ§ÃÑÎÖ¦ÒÏ
ÎÜØÇÃÇÚÕßÏÍ¦ÒËÜÚÕÛÆÓÇÖÕß
ÍÃÔËÚÇÏ¦ÛßØÓÇÑÇÛßÖÕÚ¦ÙÙËÏÚÕÔ
ËØÇÙÚÂÚÎÝÓÁÞØÏÔÇÚÕÔÕÊÎÍÂÙËÏ
ÙÚÎÔËÑÓÎÊÁÔÏÙÎÙÚÎÔÇÖÄÒßÚÎ
ÚÇÖËÃÔÜÙÎ¬ÕËØÜÚÏÑÄÚÎÝÖ¦ÛÕÝ
ÑÇÚÇÖÔÃÍËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÏÓÕÈÕØÃÇ
ÚÎÝÇÒÒ¦ÚËÒÏÑ¦ÎÁÑÈÇÙÎÍÏÇËÑËÃÔÎÊËÔËÃÔÇÏÊÏÄÒÕßÔÏÑÎÚÂØÏÇ©

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

Aυτή την
εβδομάδα

Απεγνωσμένο παιχνίδι
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΣΟΥ
Η αστυνόμος
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 240

ια κόρη, ÎÇÙÚßÔÄÓÕÝÚÕßÚÃÚÒÕßÑÇÏÕÖÇÚÁØÇÝÚÎÝÁÔÇÝ
ËØÜÚÕÓÇÔÂÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ËÌËßØÃÙÑÕßÔÚËÞÔ¦ÙÓÇÚÇÍÏÇÔÇ
ÍÒÏÚ×ÔÕßÔÇÖÄÚÎÔÖÒÂÐÎÚÎÓÄÔÏÓÎÖÒÎÍÂÚÎÝÇÒÎÛÏÔÂÝàÜÂÝ
ÚÎÔÕßÙÃÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔËÔÓÁØËÏ
ËØÂÓÎÔÚÕßÝËÔÓÁØËÏËÔÍÔ×ÙËÏ
ÚÕßÝÙËÁÔÇÙÇÊÕÓÇàÕÞÏÙÚÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏËÐÇÖ¦ÚÎÙÎÝÑÄØÎÖÒÕÆÙÏÇ
ÙËÇÏÓÇÚÄÈØËÞÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÚÕß
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÊËÒÚÃÕßÖØÕÙÌÁØËÏ
ÙÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÎÝÚÎÔÖØ×ÚÎÆÒÎ
ÍÏÇÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕßÑËÃÔÕÝÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÕßÇÖÕàÎÚ¦ÙËËÌÂÓËØÕßÝÍËÒÕÃÕßÝÁØÜÚËÝÚÎÔÑÇÆÙÏÓÎÆÒÎÚÎÝÁÓÖÔËßÙÂÝÚÕß ÇÏÕÏ
ÊÆÕËÖÏÔÕÕÆÔÓßÛËÆÓÇÚÇÍÏÇÔÇ
ÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔÚÕÔÇÏÓ¦ÙÙÕÔÚÇÊËÙÓÄÚÕßÝÖÕßÖÇÒÏÔÊØÕÓËÃÓËÚÇÐÆ
ËÓÓÕÔÂÝÑÇÏÇÖÕÙÚØÕÌÂÝ
©ÔÊØÁÇÝ¡ÂÚÙÕßÑÇÚÇÈßÛÃàËÚÇÏÓËÚËÞÔÏÑÂÊËÐÏÕÙÆÔÎÑÇÏÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂÖØÜÚÕÚßÖÃÇÙÚÏÝÇÖÄÑØßÌËÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝËØÜÚÏÑÂÝ
ËÖÏÛßÓÃÇÝÙÚÏÝÖÏÕÙÑÒÎØÁÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝÚÎÝÚÕÖØÄÙÌÇÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÊÏÇÓÕÏØ¦àËÏÚÎÔÕÙÎØÂÊØÏÓÆÚÎÚÇËÔÄÝÑÇÔÏÈÇÒÏÑÕÆËØÜÚÏÑÕÆ
ÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÑÄØÎ
ÙÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÎÝÙÚÎÙÆÔÚØÕÌÄ

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

ÛÕÝÑÃÔÎÙÎ®!ÁÒÜÔÇÍÃÔÜÙßÍÍØÇÌÁÇÝ©ÓÜÝÖ×ÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÇÌÕÆÊËÔÇÔÚÁÞÜ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ"®
ÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÕßÎÊÏÑÂÝ
ÑÇÊÎÓÃÇÝÐËÖÒÎØ×ÔËÏÚÕÞØÁÕÝ
ÚÎÝÙÚÎÔÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎÙÆÙÚÇÙÎ
ÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÚÎÔÖÕÏÑÏÒÃÇÚÎÝ
ÔÇÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝßÖÕÞØË×ÔËÚÇÏ
ÔÇËÃÔÇÏÒÃÍÕÇÖ»ÄÒÇÊßÙÚßÞ×Ý
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÍØ¦ÉËÏ!ÒÃÍÕÑÇÒÄÝÒÃÍÕÑÇÑÄÝÒÃÍÕÚØßÌËØÄÝ
ÒÃÍÕÙÑÒÎØÄÝ¡ËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕßÌËÚÏÔÕÆ§ÕÓÖÁÒÓÇàËÆÚÎÑÇÔÙÚÕÔÑÂÖÕÚÕß²¦ÔÚÑËÕÏ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÚÇÓÏÑØÄÌÜÔÇ6
ßÙÚØÏÇÑÄÝÑÕßØÇÙÓÁÔÕÝÑÕÔÚ¦
ÙÚÇÖÏÇÊÂÒÜÙË!ËÔËÃÓÇÏ
ÔÏÑÎÚÂÝËÔËÃÔÇÏÙÚÎÌÆÙÎÓÕß
ÔÇËÃÓÇÏÔÏÑÎÚÂÝ¥ÙÚÄÙÕÔÏ×ÛÜ
ËÒËÆÛËØÕÝÚ×ØÇ®ÇÔÔÇÂÛËÒË
ÔÇÖËÏ!ÃÓÇÏÁÔÕÞÕÝÓÇÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕßÚÁÒËÏÜÙË®ÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
ÚÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÓÇÍÑÜÓÁÔÕßÝ
Ó»ÁÔÇÊ¦ÍÑÜÓÇÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÔÇ
ÙßÔËÞÃÙÕßÔÚÕÊÏ¦ÈÇÙÓÇÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÚÕßÓ»ËÔÕÞÂ¡ËÚÎÔËÔÕÞÂÔÇËÖÏÚËÃÔËÏÚÎÔÇÖÄÒÇßÙÎÚÎ
Ò¦ÙÖÎËÝÑÇÏÖ¦ÒÏÊËÔÖØ¦ÐÇÓË
ÚÕÙÜÙÚÄ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

Η Βάσω Σπηλιοπούλου γεννήθηκε
στην Αθήνα και σπούδασε φυσικές
επιστήμες στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα πήρε το πτυχίο της από τη
δραματική σχολή Σταυράκου και
συμμετείχε για μικρό διάστημα σε
θιάσους ως ηθοποιός. Εργάζεται ως
καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 2002 ολοκλήρωσε
το μεταπτυχιακό της στο ΜΙΘΕ με
τίτλο «Βασική και εφαρμοσμένη
γνωσιακή επιστήμη». Οι «Ασύμβατες διαδρομές» είναι το πρώτο
της μυθιστόρημα και κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2019 από τις εκδόσεις Ιωλκός.
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Δοκίμιο, φιλοσοφία,
ιστορία, πολιτική
«Η τελευταία μπλόφα»
των Ελένης Βαρβιτσιώτη,
Βικτώριας Δενδρινού (Παπαδόπουλος)
«Τα εσώψυχα
του Ντίνου Χριστιανόπουλου»
της Σωτηρίας Σταυρακοπούλου
(Ιανός)
«Ασπονδοι αδελφοί»
του Σταύρου Ζουμπουλάκη
(Πατάκης)
«Μικροί δρόμοι της Αθήνας»
του Νίκου Βατόπουλου
(Μεταίχμιο)
«Το μεγάλο φακέλωμα»
του Εντουαρντ Σνόουντεν
(Ψυχογιός)

Λογοτεχνία
«Αμέρικα, Αμέρικα»
του Ιθαν Κέινιν
(Καστανιώτης)
«Πατρίδα»
του Φερνάντο Αραμπούρου
(Πατάκης)
«Μηχανές σαν κι εμένα»
του Ιαν Μακ Γιούαν
(Πατάκης)
«Μαύρο νερό»
του Μιχάλη Μακρόπουλου
(Κίχλη)
«Η ιστορία ενός γάμου»
του Γκάιρ Γκούλικσεν
(Ποταμός)

• Αυτή την εβδομάδα τα στοιχεία παρέχονται από το βιβλιοπωλείο «Booktalks»
(Αρτέμιδος 47, Παλαιό Φάληρο)
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BOBBY ROGERS/ WALKER ART CENTER

A.P./MICHEL SPINGLER

EPA/SERGEI ILNITSKY

EPA / CHEMA MOYA

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

VITRA DESIGN MUSEUM

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΜΟΣΧΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ

ΜΙΝΕΑΠΟΛΗ

Η γοητεία του Χοακίν Σορόγια

Η Ισπανία στη Ρωσία

Αντικείμενα επιθυμίας

Το κέντρο συντήρησης του Λούβρου

Η τέχνη του Θεάστερ Γκέιτς

Οσοι ÑoÑÖ³{Ð¨É{{³{~Ì
Ó¨o³ÈÑÖÇo¨Ò×ÈÑ~Ë.¨Ìo{Ñd®¸w¸´ÚÑÑÜÑÖÈ³iÓ~ÚÉiÓ¨o³È³i
ÑÙ¨Ë³iV³ËÙ¨ÈÐÑ>¦x>¦x©²x>
>©>¿_º&_²_¦©$É{TÉ{¨iÐÑ³ËÑØ
(ÓÙ¨ÑÑKÓÈ(Ó³É¨´dw
´Ê³ÑÚÑÈÐÑ³ÊØ³È.¨Ìo{Ñ
~Ñ{ÈÊ¨ÂÉÐÉoÑÜÖ³É¨iØÈÜÜÓ~³iØÓ¨o³È ËTÉÑo¨ÒÉ{l
Ó¨oÑ0ÑÉ¨{Ì³É¨ÑÑÊ~È³{Ø
ÈÜÜoÓØ³È{Ù¨ÖÐÑ³Ø~Ñ{Ü{oÌ³É¨Ñ³ÈÉËÑÜ0ÉT³
å³È¨{

Η μεγαλύτερηÑ³ÜÊÓ¨o³ÓTiØÑÌ³iÑËÑ³i,ËÑÉËÑ{
Ù{ÑÚÓ{Ði³iÓ~ÚÉi{Ñ{~ÊØ³ÓTiØÑÌ³~Ñ{³¸ÆÌÑ{Ñ
³ÐÈÉË(Ö~{³iØÌTÑØ
.³i×³o¨Ñ×ËÑVÓÑØÉ{~Ó³iØ
KÜÓÉ{Ó¨oÑ³ÈÑÖÇo¨Ò×È
oÒÚ{1ÈÜÒoÑ Ó~ÚÉi³
ÐÈÉË(Ö~{³i¨ËÇÉ³Ñ{ÉÙÑÉ{ÐÌÓ¨od~¨È×ÑËÑ
Ço¨Ò×ÑÌÐÈÉËÑ~Ñ{{Ù{³{~ÓØ
ÈÜÜoÓØ³iØÑËÑØV~ÑÚØ~Ñ{É
Ó¨oÑÈÑÊ~È³{ØÐÌ{ÐÉØÈÜÜoÓØ³È¨{~ÖÐÈÉËÈ

Στο Μουσείο³ÈÉ¨ÜËÈ7x²¦>
_©xnÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{ÓÑÑÌ¨ÑÐÑÈ¨ÉÑÜ{³{~ÊØ³ÓTiØÑÌ³
¸mÓØ³{ØÐÓ¨ÉØÐÑØ Ó~ÚÉiV
ÐÉÐÉoÒÜi{~{ÜËÑ~Ñ{ÜÖ³Ó¨oV
ÉÂÉ³ÒÇÉ{³iÉËÙ¨Ñi³iØÈ¨ÉÑÜ{³{~ÊØ³ÓTiØ³³{ÇÒ{~Ñ{³{Ø
É×Ñ¨ÐÐÓÉØ³ÓTÉØ ËÑ{i¨³i
×¨ÒVÜÓÉ{Ù{¨oÑ³ÓØVÈÐËÑ
Ó~ÚÉio{Ñ³È¨ÉÑÜ{ÐÌÑTÜÉË³Ñ{ÉÙÉÜÉTØÐÉ³iÉ{¨¨Ê
³È³i×³o¨Ñ×ËÑV³iÐÌÙÑV³{Ø
o¨Ñ×{~ÓØ³ÓTÉØV³iÉËÜi~Ñ{
³iÉ³É¨{~ÊÙ{Ñ~ÌÐii

Οι πρόσφατεςÜiÐÐÖ¨ÉØ³³ÑÐÌ.i~ÈÒÑ¸Æ®~Ñ{¸Æd~Ñ³Ó³iÑ³¨ÌKÜiÐÑ¨³ÑËÑØ
³Ó¨o³ÓTiØ³{ØÑÚÊ~ÉØ~Ñ{
³{ØÑËÚÈÉØ³ÈÖK¨ÈÑÜÖ³ØÉ{³Ñ~³{~Ì(¨{ÑÌÜËo~Ñ{¨ÌV
³ioÑÜÜ{~ÊÌÜix_¿xV³iKÌ¨É{Ñ
ÑÜÜËÑVÉo~Ñ{{Ò³i~É³~Ó³¨È³Ê¨iiØ³ÈÖK¨ÈV³Ë
É¨³{~ÊT¨ÌÈÓ³ÉÉ³
ÚÑÐ¨ÉËÑ×ÈÜÒÉ{É¨ËÈ
¸lÆÆÆÆÓ¨oÑ³ÓTiØ0~Ó³¨
ÑÉoÓ¨Úi~É~³Ò³Ñ¨Ò¨³iÐÑ
º¿¦_w_©

Προσωπικότητα ÐÉoÒÜiØÉÐKÓÜÉ{ÑØ~Ñ{É{¨¨ÊØVm®T¨ØåÐÉ¨{~ÑÌØ~ÑÜÜ{³ÓTiØ1ÉÒ³É¨~Ó{³ØV
ÐÉKÒi³.{~ÒoVÉËÑ{Ù{ÒiÐØ
o{Ñ³{ØÉo~Ñ³Ñ³ÒÉ{Ø³ÈVÈÙ{É¨ÉÈÖÌÉ{Ø³ÈÑ³{~ÖTÉÙ{ÑÐÖV³iØË³iØ~Ñ{³É³É¨{~T¨åÈ³Ê³iÉ¨ËÙV
Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{Ó~ÚÉiÐÉÉo~Ñ³Ñ³ÒÉ{Ø³ÈVÜÌ~Üi¨ÑÖÐÑ³ÑV
³8>}_¦Ý¦²_²_¦³iØ{ÉÒÜiØÈgÐÉ³Ë³ÜtÝ©©_HÃ>ug
ÐÉ³ÑÐ¨×É³Ñ{³ËÙ{ÉÐ{ÑÑTÑÊÉo~Ñ³Ò³Ñi

THE GLASS KEY

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

$ÈÒ¨~ÌÐØ³È ³Ò{ÉÜÒÐÉ³
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Πριν ÇÖÄÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇËÃÞË
àÜÔÚÇÔÁÉËÏÙÚÏÝÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÕß
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÕÌÏÒÓÔÕß¦ØÄÖÜÝ
ËÃÞÇÔÇÑÓ¦ÙËÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕ 
 ÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßËÖÏÞËÏØÕÆÙËÔÇÊËÏÓË¦ÒÒÎÑØÏÚÏÑÂ
ÓÇÚÏ¦ÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÊÇÙÑ¦ÒÕßÝ
ÚÕßËÃÊÕßÝËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÑÇÏÕÏ
ÈÏÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏÕÏÇÔÇÒÆÙËÏÝÚÕß
ªÃÚÙÇØÔÚÁÏÓÇÔÚÕßÑÇÚËÐÕÞÂÔ
ÓËÒËÚÎÚÂÚÕß§Ú¦ÙÏËÒ²¦ÓËÚÚÕß
ÑÕØßÌÇÃÇÙÚßÒÃÙÚÇÖÕßÙ¦ØÜÔË

ÙËÖÜÒÂÙËÏÝÚÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß»
ÚÕß»ÑÇÏÚÕß»¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ËÃÔÇÏÊÏÇØÑÁÝÁÑÚÕÚËÓËÚÏÝÄÖÕÏËÝ
ÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÑÇÏ
ÙÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝÇÖÕÑÚÕÆÔÙßÒÒËÑÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÑÄÓÎÑÇÏÔÁÇ
ÓÇÚÏ¦®ÚÎÝÖËØÏÄÊÕß  
ÚÇÔÚÄÚËÖÕßÖÕÒÒÁÝÔÁËÝËÑÊÄÙËÏÝÚÎÝÞØßÙÂÝËÖÕÞÂÝÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÝÌÏÒÕÒÕÍÃÇÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÇÖÄËÑÊÕÚÏÑÕÆÝÕÃÑÕßÝ
ÓËÙÇÌÂÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕÕÏËÑÊÄÙËÏÝÍØÇÁÊÜÙÇÔÚÃÚÒÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÓßÛÏÙÚÕØÎÓ¦-

ÚÜÔÓËÔÁÇÌÏÒÕÒÕÍÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÑÇÏÇÔÇÈ¦ÖÚÏÙÇÔÚÎÔÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦
ÚÕßÝÙÚÎÔÑÕÏÔÂÙßÔËÃÊÎÙÎÚÜÔ
ÇÔÇÍÔÜÙÚ×Ô©ÕÃÑÕÝÊÎÓÕÖØÇÙÏ×Ô*OYPZ[PL»ZÊÎÓÕÖØÇÚËÃÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
ÚÎÔÖØ×ÚÎÁÑÊÕÙÎÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝ
ÖÒÁÕÔÈÏÕÍØÇÌÃÇÝÚÕß§Ú¦ÙÏËÒ²¦ÓËÚÇÖÄÚÕÔªÃÚÙÇØÔÚÁÏÓÇÔÃÞË
ÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÚÕ ÓËÚÃÚÒÕ©
¦ÔÛØÜÖÕÝÙÑÏ¦àÜÂÚÕß§Ú¦ÙÏËÒ
²¦ÓËÚ®:OHKV^4HU;OL3PMLVM
+HZOPLSS/HTTL[[ÑÇÏÚ×ØÇÓË
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÚÎÝÊÎÓÕÖØÇÙÃÇÝÕ
ªÃÚÙÇØÔÚÁÏÓÇÔÊÎÓÕÙÃËßÙËÁÔÇ

ÖßÑÔÄÑÇÏÞØÂÙÏÓÕ¦ØÛØÕÙÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÖËØÏÕÊÏÑÄÚÜÔ*OYPZ[PL»Z
ÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕß§Ú¦ÙÏËÒ²¦ÓËÚ©ÙÕÏÚÕÔÛßÓÕÆÔÚÇÏ
ÙÂÓËØÇÖÁØÇÔÚÜÔÖÏÙÚ×ÔÚÕßËÃÊÕßÝÚÕÔÍÔÜØÃàÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÓËÚÇÌÕØ¦ÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÚÕßÑÇÏÚÎÔÇØÞËÚßÖÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÕß²¦ÓÌØËá¡ÖÄÍÑÇØÚÙÚÕËØ¦ÑÏÚÎÝ¡¦ÒÚÇÝ®
 ©§Ú¦ÙÏËÒ²¦ÓËÚËßÚÆÞÎÙË
ÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÕÛÄÔÎ¬ÇÈÏÈÒÃÇÚÕß
ÖÕßÁÈÍÇÏÔÇÔÖØ×ÚÇÙËÙßÔÁÞËÏËÝÙËÖËØÏÕÊÏÑ¦ÙßÔÁÖËÙÇÔÓËÚÎ
ÞØßÙÂËÖÕÞÂÚÕß²ÄÒÏÍÕßÔÚÑÇÏ

ÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔÓËÓËÍ¦ÒÎËÓÖÕØÏÑÂËÖÏÚßÞÃÇÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÈÒÁÖÕßÓËÙÑÎÔÂÇÖÄÚÕ
;OL.SHZZ2L`® ÓËÚÕßÝÇÖÄ
ÇØÏÙÚËØ¦¡ÖØ¦ÏÇÔ§ÚÄÔÒËÈÏÒÇÔ
ÇÔÚËØÄÔÏÑÇÁÏÑÊÏ¦ÙÎÓÎÍÏÇ
ÚÇÓÇÑØÏ¦ÐÇÔÛ¦ÓÇÒÒÏ¦ÚÎÝ©
§Ú¦ÙÏËÒ²¦ÓËÚÁàÎÙËÓÏÇÖÒÂØÎÑÇÏ
ÙÑÒÎØÂàÜÂÖÇØ¦ÚÎÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÓËÚ¦ÚÕ ßÍËÃÇ
ÚÕßÂÚÇÔÑÒÕÔÏÙÓÁÔÎÂÊÎÇÖÄÚÕ
 ÄÚÇÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß¡ËÍ¦ÒÕßÕÒÁÓÕßËÃÞËÖØÕÙÈÒÎÛËÃÇÖÄ
ÚÎÔÏÙÖÇÔÏÑÂÍØÃÖÎÔÇÝÓËÍ¦ÒÕÝ
ÓËÚØÖÕßÇÐÃàËÏÔÇÓÔÎÓÕÔËÆÕßÓË

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Ρίχνοντας λίγη άμμο στα μάτια πριν τον ύπνο
Ο κύριος Γκρι ÛßÓ¦ÚÇÏÖ×ÝÄÒÇÐËÑÃÔÎÙÇÔÓËÁÔÇÓÏÙÕÙÑÄÚËÏÔÕÊÜÓ¦ÚÏÕ
ÍËÓ¦ÚÕÇÔÇÓÓÁÔÇÌÜÚ¦ÑÏÇÑÕßÑÒ¦ÑÏÇÓÇÐÏÒÇØ¦ÑÏÇ¬ÕÙÑÎÔÏÑÄÌÇÔÚ¦àËÏÍÒßÑÄÔÇÔÕßØÏÙÚÏÑÄ¶ÄÞÏÇÑØÏÈ×ÝÄÓÜÝËÖÏÓÁÔËÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏ!Î
ÖÒÎÛÜØÏÑÂÊÏÇÑÄÙÓÎÙÎÕÏÙÑÏÁÝ
ÚÇ¦ÉßÞÇÓ¦ÚÏÇÇÖÄÚÏÝÑÕÆÑÒËÝ
ÎÑ¦ÓËØÇÁÚÙÏÄÖÜÝÊÏÇÚØÁÞËÏÚÕÔ
Þ×ØÕÚÇÖ¦ÔÚÇÁÞÕßÔÓÏÇÔÇÊÏÄØÇÚÎÕÙÓÂËÌÏ¦ÒÚÎ¡ÏÇÑÕÖÁÒÇÓË
ÜØÇÃÇÃÙÏÇÓÇÑØÏ¦ÓÇÆØÇÓÇÒÒÏ¦
ÑÕÏÓ¦ÚÇÏÈßÛÏÙÓÁÔÎÇÔ¦ÓËÙÇÙËÓÇÐÏÒ¦ØËÝÙÑËÖ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏÑÕÆÑÒËÝ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÖÕÒÆÞØÜÓÇÌÜÚ¦ÑÏÇÔÇ
àËßÍ¦ØÏÍßÔÇÏÑËÃÇÞÁØÏÇÚÕÖÕÛËÚËÃ
ÙÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÎÝÜØÇÃÇÝÑÕÏÓÜÓÁÔÎÝ
ÁÔÇËÖÃÙÎÝàËßÍ¦ØÏÇÑÕßÙÚÏÑ¦ ÇÏ
ÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÇØÞÃàËÏ
ÃÔÇÏÎÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇËÔÄÝ
ÍßÔÇÏÑËÃÕßÌÜÔÎÚÏÑÕÆÍÑØÕßÖÚÎÝ
ÓËØÏÑÂÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÚÜÔ
*OVYKL[[LZÚÕ4Y:HUKTHU®ÂÍËÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÕ ÄÓÜÝÚÏÝ
*OVYKL[[LZÛßÓÕÆÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÙÂÓËØÇÍÏÇÓÏÇÔ¦ÒÒÎÓËÍ¦ÒÎËÖÏ-

Ενα ζευγάρι γυναικεία
χέρια τοποθετεί
στο κεφάλι της ωραίας
κοιμωμένης ένα επίσης
ζευγάρι ακουστικά.
Και το τραγούδι αρχίζει.
ÚßÞÃÇÚÕßÝÚÕß ÚÕ3VSPWVW®
ÒÒ¦ÚÕ4Y:HUKTHU®ÓËÚÇ
ÇÏÛÁØÏÇÍßÔÇÏÑËÃÇÌÜÔÎÚÏÑ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÇÒÇÓÖÏÍÑÓÖÇÔÚÕØÞÎÙÚØÏÑÂÙßÔÕÊËÃÇËÖÏÓÁÔËÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÕ ÇÏÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏÓË
ÇßÚÁÝÚÏÝËÔÇØÑÚÂØÏËÝÙËÑ¦ÔÝÚÎÝ
ÒßÑÏ¦ÝÙßÓÓÕØÃÇÝ®ÖÕßÕ§ÃÑÕÝ
§ÏÑÕÒÇãÊÎÝÍÆØÏÙËÚÕ ÚÕÇÔÇÑ¦ÒßÉËÕÑÆØÏÕÝÑØÏ
¬ÏÊÕßÒËÏ¦ÁÞËÏÄÓÜÝÁÔÇÇÛ×Õ
ÁÜÝËÐÕØÍÏÙÚÏÑÂÝÇÌÁÒËÏÇÝÓËÒÜÊÏÑÄÚÇÚÕÖÒÎÔÄÓÜÝÍÒßÑËØÄÌÃÌÚÏÝ®
ÙÚÎÒßÑÏ¦ÙßÓÓÕØÃÇ®ÙËÓÏÇÈÃÒÇ
ÙÚÎÔ ÎÌÏÙÏ¦ÖÕßÚÎÔÑÇÚÕÏÑËÃÓÏÇ

Η Δώρα ΜασκλαβάνουØÑ¨ËÑ³{ØÉÑ¨~³Ê¨{ÉØ~iÓØ³iØtÜÈ~{ÒØ
ÈÐÐ¨ËÑØuVÌÈÑ~ÖoÉ³Ñ{~Ñ{³t¦->X>uVÈÓ~ÑÑÐÉoÒÜiÉ{³ÈTËÑ³ll³{Ø (å{v¦X_²²_©

ÖÇØÁÇÖËØÏÛÜØÏÇÑ×ÔÖÕßÁÞÕßÔÖ¦ØËÊ×ÙËÓËÇÔÚÏËÐÕßÙÏÇÙÚÁÝÔËÑØÄÌÏÒÕßÝÑÇÏÖÕØÔÕÍØ¦ÌÕßÝÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÁÏÚÏÝ®"ÃÔÇÏÃÙÜÝ
ÚÕÄÚÏÄÖÜÝÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÚØÇÍÕßÊ¦ÑÏÇÚÕß»ÁÚÙÏÑÇÏÚÕ
4Y:HUKTHU®ÓÁÙÇÙÚÎÔÇÛÜÄÚÎÚ¦ÚÕßÁÞËÏÓÏÇÆÖÕÖÚÎÙË¦ÔÝÊÏÇÙÚØÕÌÂÝÑÇÏÙÑÕÚËÏÔÏ¦Ý¬ÇÏØÏ¦àËÏ
Í¦ÔÚÏÓË¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÓËÚÕJ\S[ÙÂÓËØÇÌÏÒÓÚÕß§ÏÑÕÒÇãÊÎ
©ÑÆØÏÕÝÑØÏËØÜÚËÆÚÎÑËÚÕ4Y
:HUKTHU®ÇÂÛËÒËÖÕÒÆÔÇÚÕÖÇÃÐÕßÔÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÔÑÎÊËÃÇÚÕß¬Õ
ËØÜÚËÆÚÎÑËÚÄÙÕÖÕÒÆÖÕßÈ¦ÒÛÎÑË
ÔÇÓ¦ÛËÏÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕ ÆØÏÕÝÓÓÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ®!ÓßÛÏÑÄÖÒ¦ÙÓÇÚÎÝ
ÊßÚÏÑÂÝÑÇÏÈÕØËÏÕËßØÜÖÇáÑÂÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÚÕÕÖÕÃÕÙÑÕØÖÃàËÏ¦ÓÓÕ
ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÍÏÇÔÇÔßÙÚ¦ÐÕßÔÑÇÏÔÇÕÔËÏØËßÚÕÆÔ
©¬²ÄÌÓÇÔÕËØÓÇÔÄÝ
ÓËÚØÚÕßÌÇÔÚÇÙÚÏÑÕÆÇÌÏÁØÜÙËÁÔÇ
ÊÏÂÍÎÓÇÙËÇßÚÄÚÕÓßÙÚÎØÏ×ÊËÝÕÔ
+LY:HUKTHUU®ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚ¦Ý
ÚÕÄÓÜÝÖÕÒÆÖÏÕÇÖËÏÒÎÚÏÑÄÙÇÚÇ-

ÔÏÑÄÕÒÒ¦ÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÕÏ
4L[HSSPJHÁÖØÇÐÇÔÑ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕÓË
ÚÕßÖÕÈÒÎÚÏÑÄ,U[LY:HUKTHU®ÇÒÒ¦ÕÑÆØÏÕÝÑØÏÛÇÐÇÔÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏ
ÚÕÖÒ¦ÙÓÇÖÕßÌÁØÔËÏÄÔËÏØÇÑÇÏ
ËÌÏ¦ÒÚËÝÄÓÜÝÙÚÎÔÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑÂÓÖÇÒ¦ÔÚÇÖÕßÕÓÁÍÇÝªÄÏ
©ØÓÖÏÙÕÔÎÞÕÍØ¦ÌÎÙËÚÕ ÚÕ
0U+YLHTZ®ÙÚÕßÖÁØÕÞÕÇßÚÄÚØÇÍÕÆÊÏÁÊÜÙËÐÇÔ¦àÜÂÚÕ Õ§ÚÁÏÈÏÔÚÏÔÚÝÓËÚÕËÖÃÙÎÝËÌÏÇÒÚÏÑÄ
ÑÇÚ¦ÚÄÖÕßÝ¡ÖÒËÈËÒÕÆÊÕ®
©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÙÚÕ4Y:HUKTHU®
ÚÕß ÚÕÄÔËÏØÕÖÕßàÎÚÕÆÔÔÇ
ÚÕßÝÌÁØËÏÕÏÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏËÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÔ¦ÔÊØÇÂÓ¦ÒÒÕÔÁÔÇÔÁØÜÚÇ
ÄÒÕÖ¦ÛÕÝ©ÕÖÕÃÕÝÄÓÜÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃËÌÏ¦ÒÚÎÝ¬ÄÚË
Õ:HUKTHUÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙÚÕÔËÌÏÇÒÚÏÑÄØÇÞÔ¦ÇÖÄÚÕÔØÕÓÇÔÚÏÑÄ
ÖÃÔÇÑÇÚÕß¢ÕßÙÁÒÏ©ÑÆØÏÕÝÑØÏ
ÙßÒÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÔÇÙÇÍÎÔËÆËÚÇÏÑÇÏÇÖÄÚÇÊÆÕ!ÚÕÄÔËÏØÕ
ÑÇÏÚÕÔËÌÏ¦ÒÚÎÄÖÜÝÄÚÇÔÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÔËÑØ×ÔËØÇÙÚ×ÔÞÕØËÆÕßÔ
ÁÔÇÞÇØÏÚÜÓÁÔÕÌÕÐÚØÕÚ

8

O

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Υπνος, αυτή
η συγκλονιστική
μηχανή
ανυπαρξίας
Ο συγγραφέας Μισέλ Φάις μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Με τον Μισέλ ΦάιςÓ¦ÝÙßÔÊÁËÏÌÏÒÃÇÖÕßÚØÇÈ¦ËÏ×ÝÚÕ¶ÓÇÑØÏÔÄ"¶
 ßÚÂÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÈØÇÈËßÛËÃÜÝÎ¦ÞØÎÙÚÎÖÒÎØÕÌÕØÃÇ
ÚÎÝÎÓÁØÇÝÇÒÒ¦ÑÇÒÄËÃÔÇÏÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÔÇÍÔÜØÃàËÏÖÜÝÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃËÃÔÇÏÓËÚÇÐÆ
ÌÃÒÜÔ ÇÏÖÇØ¦ÚÇÄÙÇÒÁÍÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÕÙÏÔ¦ÌÏÑÇÏÚÏÝÌÏÒÃËÝÓË
ÑÇÏÞÜØÃÝËÏÙÇÍÜÍÏÑ¦ÓÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÊËÔÚÕßËÃÞÇÑ¦ÔËÏËßÑÇÏØÃÇÊÄÛÎÑËÚ×ØÇÓËÚÕÔÁÕÚÕß
ÈÏÈÒÃÕÚÕÓÕÔÕÒÕÍÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ©ÖÜÝÖÕÚÁ®ËÑÊÇÚ¦ÑÎ
¬ÇÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕ ÁÜÝÑÇÏÚÕ
àÂÙÇÓËÖÕÒÒ¦ÖÇØÁÇÓËÚÕÔ
¡ÏÙÁÒ!ÒÆÖËÝÓÇÑÇÏÞÇØÁÝÓËÙÎÓËØÏÇÔ¦ÚØÇÖÁàÏÇÑÇÏÔßÞÚÕÖËØÖÇÚÂÓÇÚÇÍËÒ¦ÙÇÓËÖÕÒÆÑÇÏÚØÕÓ¦ÐÇÓËÒÃÍÕ¡ÏÙÁÒÛßÓ¦ÙÇÏÚÕÔ
ÙËÏÙÓÄÚÕß» "ÑÒ¦ÉÇÓËÑ¦ÖÕÚËÙÚÎÔÑÎÊËÃÇÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕß
ÙÚÕËÈØÇáÑÄÚÓÂÓÇÚÕßq§ËÑØÕÚÇÌËÃÕßÇÚÕÒÓÕÆÙÇËÖÃÙÎÝÔÇ
ÖÜÄÚÏËÖ¦ÔÜÓÕßÕ¡ÏÙÁÒÊÕÑÃÓÇÙËÚÇÖØ×ÚÇÚÕß¦ÚßÖÇÙËÓÏÔ¦ØÏÇÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÝÍØÇÌÂÝ¶ËÊ×
ÑÇÏÞØÄÔÏÇÕ¢¦ÏÝÌÆÙËÏÊ¦ÙÑÇÒÕÝÊÏÊ¦ÙÑËÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂÖËØÏÖÁÚËÏÇ®ÄÖÜÝ
ÚÎÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ¬ÎÔËÖÕÞÂÖÕß
ÍÔÜØÏÙÚÂÑÇÓËÕ¡ÏÙÁÒÊÕÆÒËßË
ÇÑÄÓÎÚÕÊËÆÚËØÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÚÇ
ÈØÇÈËßÓÁÔÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇÖ»ÚÕ
ÃÊÏÕÖÕÚÂØÏ®¶ÖÕßÛËÜØ×ÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÑÇÒÆÚËØÇÈÏÈÒÃÇÚÕß ¦ÖÕÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÇÖÕÓÇÑØßÔÛÂÑÇÓËÞÜØÃÝ
ÄÓÜÝÔÇÉßÞØÇÔÛÕÆÓË!ÚÕÖÕÚ¦ÓÏÚÎÝàÜÂÝÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ØËÆÓÇÚÇßÍÍØÇÌÏÑ¦
ÓÏÒ×ÔÚÇÝÕ¡ÏÙÁÒÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÙÞÂÓÇÚÇÖÕßËØÜÚÕÚØÕÖÕÆÔÓË
ÚÕÔÛËÇÚØÏÑÄÒÄÍÕÚÎÔÖÕÃÎÙÎ
ÚÕÖËÏØÇÓÇÚÏÑÄÙÏÔËÓ¦ÑÇÏÚÎØÕÂ
ÚÎÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝ¶ÑßØÃÜÝÁÍÏÔËÇßÚÄÖÕßÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÝÚÕß¬ÄÓÇÝ
¡ÖÁØÔÞÇØÔÚÒÁËÏÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕß! ÇÚÇÙÚØÕÌÁÇÝÏÙÚÕØÏ×Ô®
©ÍØ¦ÌÜÔÖ¦ÒÏÙÚØ¦ÌÎÑËÄÒÕÑÇÏ
ÖÏÕÖÕÒÆÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÏÙÚÕØÏ×ÔÎÈÇÛÏ¦ËÑÚÃÓÎÙÎÄÓÜÝÖÇØÁÓËÏÔËÇÓÕÏÈÇÃÇ©ØÏÙÓÁÔÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÖÒ×ÝÊËÔÇÒÒ¦àÕßÔ
– Υπάρχει ένας κεντρικός, εμβληματικός μονόλογος στον πυρήνα του πρώτου σου μυθιστορήματος, της «Αυτοβιογραφίας
ενός βιβλίου» (1994), ο οποίος,
έχω την αίσθηση ότι προετοιμάζει με σαφή τρόπο τον κατοπινό
λογοτεχνικό σου εαυτό και επι-

κοινωνεί σχεδόν με όσα έγραψες
από εκεί και μετά, κυρίως όμως
με τα σύντομα μυθιστορήματαεσωτερικούς, συνειρμικούς μονολόγους που εξέδωσες τα τελευταία χρόνια. Συμφωνείς με
αυτή τη διαπίστωση; Εάν ναι,
πώς θα περιέγραφες την πορεία
σου στη γραφή από τότε έως
σήμερα, πώς δένει εκείνος ο μακρινός πια μονόλογος του «Κοιμόσουν. Συχνά ξυπνούσες μέσα
στη νύχτα για να διαπιστώνεις
αν ζεις» με το πιο πρόσφατο βιβλίο σου, το «Οπως ποτέ»;
¶ ÇÃØÏÇÎËÖÏÙÂÓÇÔÙÂÙÕß
©ÚÇÔÚËÒËÃÜÙÇÚÎÔßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇ ËÔÄÝ ÈÏÈÒÃÕß® ÚÕ ÓÇÑØÏÔÄ
 ÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÓÇÑØ¦Ý
ÓÇÛÎÚËÃÇÝÑÇÛ×ÝÍØ¦ÌÕÔÚ¦ÝÚÕ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÁÓÇÛÇÔÇÍØ¦ÌÜÚÕ
ÁÍØÇÌÇÙÞËÊÄÔÓÏÇÊËÑÇËÚÃÇÇÔÇØÜÚÏÄÓÕßÔÇÔÁÍØÇÉÇÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕÍÏÇÔÇÖÒÇÏÙÏ×ÙÜÓÎÔÖÜ
Û¦ÉÜÇßÚÄÔÚÕÔÙÖËÏØÕËÏÊÂÇßÚÕÚØÇßÓÇÚÏÑÄÓÕÔÄÒÕÍÕÓËÚËÑÓÂØÏÇ
ËÖÃÚËÑÓÎØÃÜÔÇÒÎÛÏÔ×ÔËÖÏÔÕÎÓÁÔÜÔßÈØÏÊÏÑ×ÔÂÚÕÇÔÚÃÙÚØÕÌÕÎÒÇÊÂÇÔÇßÚÄÝÕÑÇÚ¦ÙÇØÑÕÝÑÇÏÌÏÒÕÑÇÚÂÍÕØÕÝÓÕÔÄÒÕÍÕÝ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÊËÙÖÄàÕÔÑÇÏÑØÃÙÏÓÕ
¸ÚËÑÓÂØÏÕ¹ÓÏÇÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÓÏÇÝ
ÖÄÒÎÝÓÏÇÝÓÔÂÓÎÝÓÏÇÝÍÒ×ÙÙÇÝ
ÑÒÕÔÏÙÓÁÔÎÝÙÖÇÙÓÁÔÎÝÇÌÇÔÏÙÓÁÔÎÝ6ÙÕÔÇÌÕØ¦Ú×ØÇÚÕÔÂÓÇ
ÖÕßÙßÔÊÁËÏÚÕÚÄÚË¸ ÕÏÓÄÙÕßÔ¹
ÓËÚÕÚÜØÏÔÄ©ÖÜÝÖÕÚÁ®ËÃÔÇÏ
Ö¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÕÆÖÔÕÝÇßÚÂÎÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂÓÎÞÇÔÂÇÔßÖÇØÐÃÇÝ
ÇÑØÏÈÁÙÚËØÇÎÓËÛÄØÏÕÝÄÒÜÔÇßÚ×ÔÖÕßàÕÆÓËÑÇÛ»ÆÖÔÕÔÑÏÄÒÜÔ
ÇßÚ×ÔÖÕßÕÔËÏØËßÄÓÇÙÚËËÑÚÄÝ
ÆÖÔÕßßÚÂÎÇÖÃÙÚËßÚÎÛËÇÚØÏÑÂÙÑÎÔÂÇßÚÂÎÇÃÙÛÎÙÎÕÏÑËÃÇÝÓËÚÇÌßÙÏÑÂÝÇßÚÂÎÓßÛÏÑÂ
ÙßÔËÑÚÏÑÂÇÖÕÙÖÇÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
– Στην «Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου» και πάλι, υπάρχει ένας
ακόμη κομβικός μονόλογος, ο
οποίος έχει περισσότερο την
πατίνα του ντοκουμέντου παρά
του εσωτερικού μονολόγου. Αναφέρομαι στον περίφημο μονόλογο του νεκροθάφτη. Καθ’ όσον
γνωρίζω, βασίζεται σε αληθινή
μαρτυρία ενός παλαιού νεκροθάφτη της Κομοτηνής. Στα πρώτα
σου βιβλία αξιοποίησες σε βάθος την επεξεργασμένη ηχογραφημένη προφορική μαρτυρία, η
οποία όμως στη συνέχεια πήρε
περισσότερο τη μορφή της μαρτυρίας των απολύτως ανωνύμων,

Φωτογραφία ³È{ÓÜ'Ò{Øt ÑÑÚÑÒ³{io{Ñ~Ò{ÑÉÐÓÑVÑËÑ³ÑÑ¨TÉ{ÐÑÊVÉËÑ{Ð{ÑÙ{ÓÂÙØÌ³ÑÑ×È~³{~Ñ{ÙÉo¨Ò×uVÜÓÉ{³itutÒØÓ³{ÐÑÜÒ~Ñ³ÚÒÑ³³ÈÑ³Ó¨ÑÐÈV³¸ÆÆÆ$³ÑKoÊ~Ñ³ÈØÙ¨ÌÐÈØ~Ñ{×³o¨Ò×{ÇÑ³ÈØÒÚÜ{ÈØ³åÚiut ÌÜi³ÑoÌÑ³ÑuV¸ÆÆ¸

«Στη γραφήÐÑÚÑËÉ{ØVÌØ~Ñ{
³iÇÊÉÂÒÜÜÈVÑÙÓTÉÑ{³ÂÓØ{~ÉËuVÜÓÉ{{ÓÜ'Ò{Ø

Από παιδάκι με μαγνήτιζαν οι ιστορίες
γνωστών ή αγνώστων,
εξακολουθητικών ή περιστασιακών αφηγητών.

Η ανθρώπινη λαλιά είναι ένα φλεγόμενο ορυκτό, μια λάβα στα αυτιά,
στα χέρια και στην ψυχή
αυτού που γράφει, αρκεί
να ξέρει να το χειριστεί.

των άστεγων και αποσυνάγωγων
και όσων συνέλαβες τυχαία να
παραληρούν μέσα στην πόλη,
αλιεύοντας έστω και μία φράση, μία στιχομυθία. Πώς θα όριζες το λογοτεχνικό ορυκτό που
εξορύσσεις μέσα από αυτές τις
τυχαίες, αδέσποτες κουβέντες,
και πώς έγινε κομμάτι της δικής
σου φωνής;
¶ÚÎÍØÇÌÂÓÇÛÇÃÔËÏÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÙÚÎàÜÂËÐ¦ÒÒÕßÔÇÊÁÞËÙÇÏ
ÚÕÐÁÔÕÜÝÕÏÑËÃÕ©ÔÚÜÝÚÕßÖÁÊÇÌÕÝÚÕßÔËÑØÕÛ¦ÌÚÎÖÕßÚÁÓÔËÏ
ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÙË
ËÔÕÃÑÕßÝÚÕß¦ÔÜÑÇÏÚÕßÑ¦ÚÜÑÄÙÓÕßËÃÔÇÏËÔÖÕÒÒÕÃÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÔÊÕÑËÏÓËÔÏÑ¦ÄÓÜÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÊÎÒÇÊÂÇßÛËÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÓÄÔÕÇßÚÄÖÕßÇÊØ¦ÞÔËÏÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÙÚÎÈÕßÂÚÕßÑÄÙÓÕßÊËÔ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎ
ÙÏÜÖÂÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÖÄÖÇÏÊ¦ÑÏÓËÓÇÍÔÂÚÏàÇÔÕÏÏÙÚÕØÃËÝÍÔÜÙÚ×ÔÂÇÍÔ×ÙÚÜÔËÐÇÑÕÒÕßÛÎÚÏÑ×ÔÂÖËØÏÙÚÇÙÏÇÑ×ÔÇÌÎÍÎÚ×Ô
ÏÇÊËÑÇËÚÃËÝÙÚÎÔÚÙ¦ÔÚÇÓÕß
ßÖÂØÞËËÑÚÄÝÇÖÄÑ¦ÓËØÇÑÇÏÓÏÑØÕÓÇÍÔÎÚÄÌÜÔÕßÚÄÚÕÎÞÎÚÏÑÄ
ßÒÏÑÄßÖÂØÐËÚÕÁÔÇßÙÓÇÕÙÖÏÔÛÂØÇÝÇØÑËÚ×ÔÏÙÚÕØÏ×ÔÓÕßßÚßÞ×ÝÊËÔÛßÓ¦ÓÇÏÖÒÁÕÔÚÕÓËÃÍÓÇ
ÇÒÎÛÏÔÕÆÖÒÇÙÚÕÆÇÒÎÛÕÌÇÔÕÆÝ
ÖÏà×ÔÚËÝÚÕß©ÒÕÑÇßÚ×ÓÇÚÕÝ
©ÖÒÇÚàÂÊËÝÚØÄÌÏÓÕÏÉßÞÏÇÚØËÃÜÔ¦ÙÚËÍÕÏÖÄØÔËÝàËßÍ¦ØÏÇÙË
ÑØÃÙÎÍßÔÇÃÑËÝÓÄÔËÝ¦ÔÚØËÝÙË
ÖÇÔÏÑÄÚÇÐÏÚàÂÊËÝËÑÚÄÝËÇßÚÕÆ
ÚÎÒËÙÚ¦ØÙËÖÇØÇÒÂØÎÓÇÊÏ¦ÌÕØÇÊÏÇÔÕÎÚÏÑ¦ÖÇÍ×ÔÏÇ¶ÖÄÙÕÏÑÇÏ
ÖÄÙÕÏÊËÔÓÇÍÔÎÚÕÌÜÔÂÛÎÑÇÔ¶
¦ÒÒÕÏÓËÙßÔÇÃÔËÙÎÑÇÏ¦ÒÒÕÏËØÂÓÎÔÚÕßÝ§ÇÏÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÒÇÒÏ¦
ËÃÔÇÏÁÔÇÌÒËÍÄÓËÔÕÕØßÑÚÄÓÏÇ
Ò¦ÈÇÙÚÇÇßÚÏ¦ÙÚÇÞÁØÏÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÉßÞÂÇßÚÕÆÖÕßÍØ¦ÌËÏÇØÑËÃÔÇ
ÐÁØËÏÔÇÚÕÞËÏØÏÙÚËÃËÏÊÇÒÒÏ×Ý
Ö¦ËÏÞÇÓÁÔÕ

Διήνυσα, ως αφηγητής,
διάφορες ακρότητες
– Εχω την αίσθηση ότι μέσα από
τα βιβλία σου αναδύονται λογιών λογιών μνήμες: εβραϊκή
μνήμη, βαλκανική μνήμη, ελληνική μνήμη, πολιτική, ερωτική,
ανδρική, της μόνωσης και του
περιθωρίου, μνήμη του άλαλου
και του ανείπωτου εν τέλει. Θα
έλεγες πως μέσα από την πεζογραφία σου προσπαθείς να αναδείξεις αυτό που δεν μπορεί ή
δεν πρέπει να ειπωθεί, αυτό που
κάποιος προσπαθεί να ξεχάσει;
¶ÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÕßÞØÄÔÕß
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÇÑØÃÈËÏÇÝßÚÂÖÒÁÕÔÓËÙßÔÁÞËÏÑÇÏ
ÓËÑÇÛÕÊÎÍËÃÇØÇÛÁÚÜÁÔÇËßÚØ¦ÖËÒÕÊÏÇÒÕÍÏÑÄÛØÇÆÙÓÇÇÖÄ
ÚÕ©ÖÜÝÖÕÚÁ®!¬×ØÇÖØÕÙÖÇÛ×
ÔÇËÃÓÇÏÄÙÕÖÏÕÇÑØÏÈÂÝÍÃÔËÚÇÏ
ÑØÏÈÂÝÂÇÒÎÛÏÔÄÝ"ÑØÏÈÂÝ¡ËÍÇÒÆÚËØÎÇÒÂÛËÏÇÇÖÄÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÑØÃÈËÏÇÁÞËÏ
Ñ¦ÚÏÚÕÇÖÄÒßÚÕÎÒÇÊÂ" ¦ÚÏÚÕ
¦ßÒÇÇÖÚÄ¡¦ÒÏÙÚÇÑÁÉÕßÓÏÇ
ÑÇØÁÑÒÇÚÁØËÎÑÇÏÇÔÇÖÇßÚÏÑÂ
¬ÎÙÑÁÌÚËÙÇÏ"¬ÎÔÑÇØÁÑÒÇ"ßÚÂ
ÎÑÇØÁÑÒÇÊËÔßÖ¦ØÞËÏËÔßÚÂÎÑÇØÁÑÒÇÈÍÇÃÔËÏÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕ
ÄÔËÏØÕÂÇÖÄÚÕËÖÁÑËÏÔÇ¡¦ÒÏÙÚÇÇÑØÃÈËÏÇÒÕÏÖÄÔÁÞËÏÚÎÔ
ÚËÞÔÏÑÂÚÎÊÆÔÇÓÎÖËÝÚÕÄÖÜÝ
ÛËÝÔÇÇÖÕÙÖ¦ÇßÚÂÚÎÔÑÇØÁÑÒÇÇÖÄÚÎÔÇÞÒÂÂÚÕ¦ÊÎÒÕ Ï
ÄÞÏÓÄÔÕ§ÇÚÎÌÁØÔËÏÙÚÕÔÞ×ØÕÙÕß§ÇÚÎÔËÓÌÇÔÃàËÏÓÖØÕÙÚ¦ÙÕßÏÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÖÄÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂ ÇÚÇÔÕÎÚÄ" ÏÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÇÚÎÌÁØÔËÏÙÖÃÚÏÙÕßÙÚÕ
ÊÜÓ¦ÚÏÄÙÕßÇÒÒ¦ÔÇÓÖÕØËÃÝÇÔ
ÛËÝÇÔÊËÔÌÕÈ¦ÙÇÏÔÇÑÇÛÃÙËÏÝ®
– Στο έργο σου, εντοπίζω λο-

γής λογής θηριωδίες: από το
Ολοκαύτωμα, τον Εμφύλιο και
το βαλκανικό μακελειό έως πιο
«εσωτερικές», προσωπικές, ιδιωτικές ακρότητες: το οικογενειακό σφαγείο, το ερωτικό σφαγείο, πώς μπορεί να ξεσκίσει τις
σάρκες του ένα ζευγάρι. Εσχάτως, με τα τελευταία σου τρία
βιβλία ιδίως, μοιάζει σα να επιθυμείς να διεισδύσεις πια στο
ασυνείδητο σφαγείο του καθενός, στον άβατο χώρο και χρόνο του κάθε ανθρώπου. Ισχύει
αυτή η μετατόπιση;
¶ÏÂÔßÙÇÜÝÇÌÎÍÎÚÂÝÊÏ¦ÌÕØËÝÇÑØÄÚÎÚËÝ¬ÏÝÇÔÇÑËÌÇÒÇÏ×ÔËÏÝÓËÇÑØÃÈËÏÇ¡»ÁÔÇÔÇÙÚËØÃÙÑÕÄÓÜÝÄÒËÝÇßÚÁÝÕÏÛÎØÏÜÊÃËÝ
ÑÇÏÕÏÜÓÄÚÎÚËÝÇÚÕÓÏÑÁÝÂÙßÒÒÕÍÏÑÁÝÇÖÕàÎÚÕÆÔÁÔÇÑÇÛØÁÌÚÏÙÓÇ
ÙËÓÏÇÇÔ¦ÒÕÍÎÍÒÜÙÙÏÑÂËÖÏÌ¦ÔËÏÇØÇÇÝÓÕßËÖÏÚØÇÖËÃÔÇÖØÕÙÛÁÙÜÄÚÏÚÕÊËÙÖÄàÕÔÙÌÇÍËÃÕ®
ÖÕßÁÞËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÁÔÇÝ
ÍØÇÌÏ¦ÝËÃÔÇÏÚÕÍÒÜÙÙÏÑÄÑËÃ
ËÐ¦ÒÒÕßÑØÃÔËÚÇÏÄÒÕÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
©ÞÏÙÚÕÛÁÓÇÇÒÒ¦ÙÚÕÈÒÁÓÓÇ
ØÕÙÜÖÏÑ¦ÇÖÄÚÕÖØ×ÚÕÓÕß
ÈÏÈÒÃÕÓÁÞØÏÙÂÓËØÇËÃÞÇÚÎÔÃÊÏÇ
ÇÚÇÒ¦ÔÚËßÚÎÓÁØÏÓÔÇ¬ÎÙßÔÕÉÃàÜ!ÔÇÍØ¦ÌËÏÝÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÝ
ÔÇÍØ¦ÉËÏÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÚØÄÖÕÝÔÇ
ÍØ¦ÌËÏÝ©ÔÚÜÝÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÚØÏÒÕÍÃÇ ÈÏÈÒÃÇÖÕß
ÍØ¦ÌÚÎÑÇÔßÖÄÚÕÌÜÝÚÎÝÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂÝÓÕßËÓÖÒÕÑÂÝÁÔÚËÑÇ
ÞØÕÔ¦ÑÏÇËÃÔÇÏÓÏÇÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎ
ÖËØÃÕÊÕÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÓÄÔÕÔÇ
ÚÎÊËÏÝÄÖÕßÓËÚÇÚÕÖÃàÕÓÇÏÙË
ÓÏÇà×ÔÎÖÏÕÓÏÙÕÌ×ÚÏÙÚÎÖÏÕÒÎÛÇØÍÏÑÂÖÏÕÖÇØÕÐßÙÓÏÑÂ¶ÖÏÕ
¦ÈÇÚÎÄÖÜÝÒËÝ

Ο αναγνώστης είναι για μένα άγνωστος και αχαρτογράφητος
– Βαφτίζεις μυθιστορήματα τα
τελευταία σου έργα, ή νουβέλες,
όμως κάλλιστα θα μπορούσαν
να είναι έργα έτοιμα να ανεβούν
στη σκηνή.
¶ØÍÇÓÕßÁÞÕßÔÍØÇÌÚËÃÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÊØÇÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÍÏÇÚÎÙÑÎÔÂ
ÞÜÍØ¦ÉËÏÑÇÏÙËÔ¦ØÏÇÓÇàÃÓËÚÕÔ
ÇËÃÓÔÎÙÚÕ§ÃÑÕÇÔÇÍÏÜÚÄÖÕßÒÕ
©ÞØÄÔÕÝÚÕßÛË¦ÚØÕßÑÇÏÕÞØÄÔÕÝ
ÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÊÏÇÖÕÚÃàÕßÔ
ÚÕÔÞØÄÔÕÚÎÝÖØÄàÇÝÓÕßÑÄÓÎÛßÓ¦ÓÇÏÚÎÔÚÇØÇÞÂÓÕßÄÚÇÔ
ÇÑÕÆÍÇÓËÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÝÙÚÎÔ ÕÓÕÚÎÔÂÇÖÄÁÔÇÐÆÒÏÔÕØÇÊÏÄÌÜÔÕ
7OPSSPWZÓËÍ¦ÒÕÙÇÔÑÕßÑÒÕÛÁÇÚØÕ
ÚÕÛÁÇÚØÕÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÄÒËÝËÑËÃÔËÝÚÏÝÖÇÒÒÄÓËÔËÝÌÜÔÁÝÎÛÕÖÕÏ×ÔÚÕßÛÔÏÑÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÍÑØÕÚÁÙÑÇÎÞÎÚÏÑ¦ËÌÁ
– Σε ελκύει η αποσπασματική
γραφή στον βαθμό που ένα μυθιστόρημά σου να θυμίζει περισσό-

τερο ποίηση παρά πεζογραφική
σύνθεση. Σε αφορούν οι ειδολογικές αυτές επισημάνσεις;
¶©ÖÕÏÕÝÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÓÇÍÑÇÔÕÖÂÍÇÊÕÚÎÝÍØÇÌÂÝÇÖÄÁÔÇÙÎÓËÃÕÑÇÏÓËÚ¦ÖËÝÚÕÊÏÇÙÚØÕÌÂ

Μόνο όταν αποκτάς
παιδί, κατανοείς ότι
τα βιβλία δεν είναι
παιδιά και ότι όλο
αυτό δεν είναι παρά μια
διανοητική σαχλαμάρα.

Το εξώφυλλο³È³ÉÜÉÈ³ÑËÈÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³ÌØ³ÈÈ~È~Ü×¨ÉË
ÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(Ñ³Ò~i

ÊÃÑÇÚÇÔÕËÃÝÄÚÏÚÇÈÏÈÒÃÇÊËÔËÃÔÇÏÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÄÚÏÄÒÕÇßÚÄÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÇØ¦ÓÏÇÊÏÇÔÕÎÚÏÑÂÙÇÞÒÇÓ¦ØÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÒÕÏÖÄÔÖÕß
ÓÖÂÑËÙÚÎàÜÂÓÇÝÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝÕ¡¦ØÑÕÝÃÙÜÝ
ÑÇÏÔÜØÃÚËØÇÄÚÇÔÜØÃÓÇàËÇßÚÂÎÙßÔÛÂÑÎÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÇßÚÄ
ÚÕÇßÚÕÖÇØÇÓÆÛÏÇÙÓÇ ÄÖÎÑË
ÓÇÞÇÃØÏ¬ÇÑËÃÓËÔÇÑËÃÓËÔÇÑÇÏ
ÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇ¬ÇÙÆÓÖÇÔÚÇÇßÚ¦ÌßÙÏÑ¦
ÑÇÏÚÁÓÔÕÔÚÇÏÇÒÒ¦ÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÖÒÁÕÔÎÇÌÄØÎÚÎËÔÊÕÍÇÓÏÑÂÇÃÙÛÎÙÎÎÇÖÕÓÆàÎÙÎÚÎÝÕÏÑËÃÇÝ
ÙÚÏÍÓÂÝßÖÁØÚÎÝÊÏ¦ØÑËÏ¦Ý®ÚÎÝ
ÙÚÕÁØÍÕ

ÖËÝÚÕËÛÏÙÓÄÖËÝÚÕÖÄàÇÇØÞÃàËÏ
ÑÇÏÈÒÁÖËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÜÝÁÔÇÑËÃÓËÔÕÕÍÕÚËÞÔÕÖÕÏËÃÑÇÏÚÕÔÇÁØÇ
ÖÕßÇÔÇÖÔÁËÏßÚÄÙßÔÁÈÎÑÇÏÙË
ÓÁÔÇÇÔÔÇàÕÆÙÇÑ¦ÚÏÓÄÔÕÑÇÏ
ÓÄÔÕÍÏÇÔÇÚÕÇÖÕÚßÖ×ÙÜÙÚÎÔ
¦ÊËÏÇÕÛÄÔÎÚÕßÒ¦ÖÚÕÖÙÜÝÍÏ»

ÇßÚÄÇÏÙÛ¦ÔËÙÇÏÙÇÔÇÃÓÇÙÕßÄÒÇ
ÇßÚ¦ÚÇËÐ×ÌßÒÒÇÖÕßÙÚÁÑÕÔÚÇÏ
ÙÚÏÝÖØÕÛÂÑËÝÚÜÔÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÜÔÚÇÔÏ×ÛËÏÝÙÇÔÖÇÏÊÏ¦ÙÕß¶
ÔÄÓÏÓÇÔÄÛÇÇÖÄÖØÕÐËÔÏÄÇÖÄ
ÁØÜÚÇÓËÈÏÕÒÕÍÏÑÂÂÖÇØÁÔÛËÚÎ
ÓÎÚÁØÇ¡ÄÔÕÄÚÇÔÇÖÕÑÚ¦ÝÖÇÏ-

– Σου αρέσει να βασανίζεις τον
αναγνώστη, να του βάζεις τρικλοποδιές στην ανάγνωση ενός
κειμένου σου; Ή δεν σε αφορά
καθόλου ο αναγνώστης;
¶©ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÍÏÇÓÁÔÇËÃÔÇÏ
¦ÍÔÜÙÚÕÝÇÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÚÕÝÑÇÏ

ÇÖØÕÙÊÏÄØÏÙÚÕÝ¶ÄÖÜÝËÐ¦ÒÒÕß
ÑÇÏÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÓÕß
ËÔÁÞÜÕÆÚËÙßÓÖ¦ÛËÏÇÕÆÚËÇÔÚÏÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÑ¦ÚÏÖÕßÇÍÔÕ×©ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÊÏÇÈ¦àËÏ
ÚÇÈÏÈÒÃÇÓÇÝÕßÚÇÇÍÕØ¦àËÏÂ
ÊËÔÚÇÇÍÕØ¦àËÏÕßÚÇÙßÙÚÂÔËÏ
ÂÚÇÊßÙÌÎÓËÃÔÇÓÌÃÈÕÒÇØÏÔ
ÄÓÜÝÇÖÄÇßÚÄÔÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
ÇßÚÄÔÖÕßÇÔËÈ¦àËÏÂÑÇÚËÈ¦àËÏ
ÁÔÇÔÚÃÚÒÕßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÝÇÌÇÔÂÝ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÔÕÓÕÒÄÍÎÚÕÝÑÇÏ
ÇÊÂÒÜÚÕÝßÚÄÝÖÕßÊÏÇÈ¦àËÏÚÇ
ÈÏÈÒÃÇÓÇÝÖØÏÔÍÃÔÕßÔÈÏÈÒÃÇØÏÔ
ËÑÊÕÛÕÆÔ ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÓÇÝÊÃÔËÏ
ÑÕßØ¦ÍÏÕÓÇÝÑØÃÔËÏÓÇÝÙßÓÈÕßÒËÆËÏÓÇÝÙÇØÑ¦àËÏ ÇÚ¦ÓÃÇÁÔÔÕÏÇÄÒÕÏÍÏ»ÇßÚÄÔÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
ÍØ¦ÌÕßÓËÙËÇßÚÄÔÒÕÍÕÊÕÚÕÆÓË
¡ËÇßÚÄÔÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÐßÖÔ¦ÓË
ÑÇÏÑÕÏÓÄÓÇÙÚËÖÄÑËÏÑÇÏÖÁØÇ
ÙÚÕÓÁÚØÕÚÕßÑÇÛËÔÄÝËÔÇÖÄÑËÏÚÇÏ
ÇÔÛÇÁÞËÏÊÃÖÒÇÚÕßÁÔÇÔÑÄÒÇÑÇ
ÁÔÇÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÇÂÁÔÇÔÇÑØÏÈÕÊÃÑÇÏÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ

– Το έργο σου χωρίζεται σε διάφορες θεματικές τριλογίες όπως φαίνεται. Πώς εξηγείς αυτή την επανάληψη θεματικών τριπτύχων;
¶©ÚÇÔÚÕÙßÙÙÜØËßÓÁÔÕËÖÃ
ÞØÄÔÏÇßÒÏÑÄÙÕßÊËÔÚÏÛÇÙËÆËÚÇÏ
Ù»ÁÔÇÑÇÒÕÆÖÏÇÌËÔÄÝÑÏÄÚÇÔ
ÇÌËÚÁØÕßÕÇÚËÓ¦ÞÏÙÚÕÝÞØÄÔÕÝ
ÍÏÇÍØ¦ÉÏÓÕËÃÔÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕ
ÙÚËÔÄÝËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÇÔÕÃÍËÏ
ÚÕÇÑÕØÔÚËÄÔËÚØÏÒÕÍÃÇÂÚËÚØÇÒÕÍÃÇÏÇÚÃÁÞÜÑÏÇÖ»ÇßÚÄ±ÖÄÚÕÔ
¦ÚßÖÕÚÃÚÒÕÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇËÔÄÝ
¦ÒÒÕß®!¬ÕÓÁÒÏÑÇÏÎÙÚ¦ÞÚÎÚÕß
ËÕÆ®ÒÒÎÔÏÑÂÇâÖÔÃÇ®
 ÃÚØÏÔÕÙÑßÒÃ® ÕØÌßØ¦ÍÁÒÏÇ®»ËÑËÃÔÎÚÎÔ
ÕÑÚÇËÚÃÇÓÁÙÜÚÕß¬àÕÆÒÏÕ ÇãÓÎ
ÚÕß¡ÏàßÎÔÕÆÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÇÝ ÕÆÔËÈÇÑÇÏÚÕß§ÃÑÕßÇÞÇØÏ¦ÊÎÓÃÒÎÙÇ¦ÒÒÕÚËËÒËÍËÏÇÑ¦ÑÏ
¦ÒÒÕÚËÙÇÚÏØÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔËÈØÇáÑÂ
ÑÇÏÚÎÛØÇÑÏ×ÚÏÑÎÌÆÚØÇÓÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÄÉËÏÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÕß
ÖËØÏÁØÍËÏÇÝ
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ΑΠΩΛΕΙΑ

Ενας παθιασμένος, μοναχικός αναγνώστης
Ο μεγάλος συγγραφέας του «Δυτικού κανόνα», Χάρολντ Μπλουμ, πέθανε την περασμένη εβδομάδα στα 89 του χρόνια
Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το πληθωρικό ύφος,
η τερατώδης μνήμη,
η αναγνωστική ταχύτητα
και η πεποίθηση
ότι η λογοτεχνία
ανοίγει τον άνθρωπο
στον κόσμο
είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά του.

Για τις απόψεις του
χαρακτηρίστηκε
ένας ηθικολόγος
που υπερασπίζεται
αποκλειστικά τον δυτικό
ιμπεριαλισμό,
τον εβραϊσμό
των προγόνων του και
τις αξίες των λευκών.

ÇÔÕÃÍËÏÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÑÇÏÚÕÔÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÏÍÏÇÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÛÇÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÙÚÎàÜÂÚÕß
ËÃÔÇÏÚÇÑÆØÏÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕß
ËÔÔÎÓÁÔÕÝÚÕ ÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎÐËÑÃÔÎÙËÚÎÊÏÇÊØÕÓÂÚÕß
ÜÝÑØÏÚÏÑÄÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÓËÁÔÇÇÔÇÒßÚÏÑÄÁØÍÕÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÚÕßÁÒËáÑÇÏÙßÔÁÞÏÙËÓËÓËÒÁÚËÝÖÕßÇÌÕØÕÆÙÇÔÑßØÃÜÝÚÎÔ
ÖÕÃÎÙÎÑÇÏÚÕÑÃÔÎÓÇÚÕßªÕÓÇÔÚÏÙÓÕÆ¬Õ ÁÍØÇÉËÑÇÏÊÎÓÕÙÃËßÙËÚÕÖÏÕÍÔÜÙÚÄÚÕßÈÏÈÒÃÕÚÎÔ
ÍÜÔÃÇÚÎÝËÖÃÊØÇÙÎÝ®ËÑÊÍØÇ
ÄÖÕßËÐËÚ¦àËÏÚÎÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂ
ÍÄÔÏÓÎÙÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÙÞÁÙÎÓËÚÇÐÆÔËÄÚËØÜÔÑÇÏÖÇÒÇÏÄÚËØÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÜÙÚÄÙÕÛÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÇÖÄÚÎ
ÛËÜØÎÚÏÑÂÑØÏÚÏÑÂÑÇÏÙÚÕËÐÂÝ
ÛÇÇÔÚÏÚÇÞÛËÃÙËÄÚÏÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏ
ÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÇÖÄÚÎÔËÓÖËÏØÏÑÂÑÇÏ
ÖØÇÑÚÏÑÂÚÎÝÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÞÜËÔÇÔÚÏÜÛËÃ®ÛÇÖËÏÕÃÊÏÕÝ
ÑÇÚ¦ÙËÏØ¦ÙÚÎÔËÕÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂ
§ÁÇ ØÏÚÏÑÂÚÕß¬ÒÏÕÚÑÇÏÚÜÔ
ÇÑÇÊÎÓÇáÑ×ÔßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×ÔÚÕß
ÙÚÎÔÖÕÊÄÓÎÙÎÚÕßÕÒÔÚË¡ÇÔ
ÑÇÏÚÜÔÑÒ×ÔÜÔÇßÚÕÆÙÚÏÝÙÎÓËØÏÔÁÝËÖÏÛÁÙËÏÝÚÎÝ§ÁÇÝØÏÙÚËØ¦Ý

È¦ÔÚËÝÕ¡ÕÔÚÇÃÔÕÑÇÃÚËÑÇÏÕ
ÕßÄÒÚÕßÃÚÓÇÔÎÓÏÒÏ§ÚÃÑÏÔÙÕÔ
Õ¢ØÄÏÔÚÑÇÏÕØÕßÙÚÕ¬àÁÏÓÝ¬àÄÏÝÎÏØÚàÃÔÏÇÕßÒÌÑÇÏÕ ¦ÌÑÇ
Õ¡ÖÄØÞËÝÕËÙÄÇÑÇÏÕ¡ÖÁÑËÚ
ËÃÔÇÏÕØÏÙÓÁÔÕÏÇÖÄÇßÚÕÆÝ ÆØÏÕ
ÑØÏÚÂØÏÕßÖËØÕÞÂÝÚÕßÝËÃÔÇÏÎÏÙÞßØÂÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÖØÜÚÕÚßÖÃÇÚÕßÝÎ
ÏÊÏÕÚßÖÃÇÑÇÏÎÇÔÚÃÛËÙÂÚÕßÝÙÚÏÝ
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Το σκηνικό

Η ταινία βασίζεται
πολύ στους χαρακτήρες,
έχει θαυμάσιους διαλόγους και ο φακός είναι
στραμμένος με επιμονή
επάνω στα πρόσωπα
των ηθοποιών.
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«Εξόρυξη από τα βάθη της μνήμης»

Ενα σκληρό χωριό της Νάξου, η Κόρωνος, η Παναγία, το σμυρίγλι, ο Βρετανός ανθρωπολόγος Τσαρλς Στιούαρτ και τα όνειρα
CHARLES STEWART
Oνειρα και ιστορική συνείδηση
στην Ελλάδα
(προλεγόμενα M. Mazower,
Δ. Π. Σωτηρόπουλος)
μτφρ. Κωστής Πανσέληνος
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 462
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Αποκλειόταν πολύ
συχνά από δριμείς
χειμώνες, ομίχλη
και χιόνια, μαστιζόταν
από την πείνα
και δεν διέθετε
τα «καλά» του κάμπου.
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ / Του ΝΙΚΟΥ Α. ΔΟΝΤΑ

Συναρπαστική βραδιά μουσικής δωματίου στον Παρνασσό
ÓÏÇÍØÇÌÂÇÔ¦ÒÇÌØÎÊÏÇÌÇÔÂÝ
ÒËÖÚÇÃÙÛÎÚÎËÒÇÌØÏ¦ÙÇÔÖÇÚÂÓÇÚÇÐÜÚÏÑ×Ô®ÎÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃ
ËÐÃÙÕßÔÇÇÖÕÖÔÁËÏÖÔËßÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ©ÏÊÆÕÓÕßÙÏÑÕÃÖÁÚßÞÇÔÚÎ
àÎÚÕÆÓËÔÎÇÃÙÛÎÙÎÑÇÏËÖÏÖÒÁÕÔ
ÁÊÜÙÇÔÞÇØÇÑÚÂØÇÙÚÏÝÙÇÌËÃÝ
ßÖÕËÔÄÚÎÚËÝÇßÚÕÆÚÕßÓÁØÕßÝ
¬ÕÇÑÄÒÕßÛÕÇØÍÄÓÁØÕÝËÖÁÚØËÉË
ÍËÔÔÇÏÄÊÜØËÝÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÝÍËÓ¦ÚËÝÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ

Κλέκνερ και Γκαγιάρδο
προσέφεραν ερμηνείες
συναισθηματικά
πλούσιες και στυλιστικά
ενημερωμένες.
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É{³ÈTËÑ³ÉÜË³ÑØÓÉ³{~³ÜÓ~É¨~Ñ{{ÑË³ÑØÓ~Ño{Ò¨Ù

ÁÊÜÙËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÙÚÕÔÖÏÇÔÃÙÚÇ
ÔÇÁØÛËÏÙËËÑÌØÇÙÚÏÑÄÊÏ¦ÒÕÍÕÓË
ÚÕÚÙÁÒÕ ¦ÛË¦ÒÒÕÖÇØ¦ÙßÓÈÇÚÏÑÄÝÙßÔÕÊÄÝÕÑÇÍÏ¦ØÊÕÙßÔÁ-

ÈÇÒËÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÔÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÚÕßÆÌÕßÝÑ¦ÛËËÔÄÚÎÚÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÕÔ¦ÚÇÝÙßÔÕÒÏÑ¦
©ÏÊÆÕËØÓÎÔËßÚÁÝÕÒÕÑÒÂØÜÙÇÔ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

Μετά ÚÏÝÛËÚÏÑÁÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÖÕß
ËÃÞËÇÌÂÙËÏÚÕÕËØÓÇÔÄÝ
ÚÙËÒÃÙÚÇÝ¡ÖÁÔËÔÚÏÑÚ ÒÁÑÔËØ
ËÖÁÙÚØËÉËÌÁÚÕÝÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÙÚÕÔÇØÔÇÙÙÄÍÏÇÁÔÇØËÙÏÚ¦Ò
ÓËÚÕÔØÍËÔÚÏÔÄÖÏÇÔÃÙÚÇ²ÕÙÁ
ÑÇÍÏ¦ØÊÕ
¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕßÝ
ÐËÑÃÔÎÙËÓËÚÎÊËÆÚËØÎÕÔ¦ÚÇ
ÍÏÇÚÙÁÒÕÙËØËÓËÃàÕÔÇÚÕß¢ÁÒÏÐ¡ÁÔÚËÒÙÕÔØÍÕÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÖËØÏÄÊÕßÚÎÝÙÆÔÚÕÓÎÝàÜÂÝ
ÚÕßÙßÔÛÁÚÎËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÎÓÄÔÎ
ÙÕÔ¦ÚÇÚÕßÓËÚÁÙÙËØÇÓÁØÎ¬Õ
ÖØ×ÚÕËÑÖÁÓÖËÏÚÎÔÃÊÏÇÓËÚÇÊÕÚÏÑÂÞÇØ¦ÍÏÇàÜÂÄÖÜÝÑÇÏÎÚÇÒÏÑÂ®ßÓÌÜÔÃÇÑÇÏÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄ
ÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇËÐÁÖËÓÉÇÔÕÏ ÒÁÑÔËØÑÇÏÑÇÍÏ¦ØÊÕÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
àÜÎØÂÍËÓ¦ÚÎËÔÁØÍËÏÇÑÇÏÖ¦ÛÕÝ
ËØÓÎÔËÃÇÚÕßÝ¬ÕÏÊÏÇÃÚËØÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝËÃÔÇÏÚßÖÏÑÄ
ÇßÚÕÆÖÕßÖÕÒÒÕÃÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔ
ÓÕßÙÏÑÂÚÜÔÐÜÚÏÑ×Ô®ÙÚÕÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÁØÍÕÚÕß¡ÁÔÚËÒÙÕÔ!

ÚÕÁØÍÕÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÝËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÚÕÚÇÞÆÊËÐÏÕÚËÞÔÏÑÄÚËÒËßÚÇÃÕ
ÓÁØÕÝÚÎÙßÔÁÞËÏÇËÑÚÄÔÜÙÇÔ
ÚÎÔÁÔÚÇÙÎÚÎÝÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂÝÇßÚÂÝ

ÕÔ¦ÚÇÝÓËÚÎÔÏÙÇÍÜÍÂÑÇÏÒÇÓÖËØÂÕÒÜÔÁàÇ®ÙËÔÚÕÓËÃàÕÔÇ
ÁØÍÕÚÕßÕÖÁÔ
ÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝÈØÇÊÏ¦Ý
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÓÃÇÇÑÄÓÇÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂ
ÕÔ¦ÚÇÚÕÁØÍÕÙËØËËÒ¦ÙÙÕÔÇ
ÚÕßÕÙÚÇÑÄÈÏÚÝÖÕßÍØ¦ÌÎÑËÚÕ
 ÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇÔÇÛËÜØÂÛÎÑËÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝ ÇØÖÄÝÓÏÇÝ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕß
ÙÚÎàÜÂÚÕßÙßÔÛÁÚÎÙßÔÕÉÃàËÏ
ÄÒÇÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÚÕßÍÒ×ÙÙÇÝÇÖÄÚÕÈÇÛÆÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÄÖÜÝËÑÌØ¦àËÚÇÏ
ÓËÓËÒÜÊÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÁØÞËÚÇÏÜÝ
ÙßÔÁÞËÏÇÚÎÝÍØÇÌÂÝÚÜÔ¬ÙÇáÑÄÌÙÑÏÑÇÏªÇÞÓ¦ÔÏÔÕÌ×ÝÚÕßÝ
ÓÎÞÇÔÏÙÚÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝÚßÖÏÑÕÆÝ
ÚÕßÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÚÜÔÖØ×ÚÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ ÒÁÑÔËØ
ÑÇÏÑÇÍÏ¦ØÊÕÇÖÁÊÜÙÇÔÓËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÕÏÎÚÏÑÄÚØÄÖÕÚÕËÑÌØÇÙÚÏÑÄÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÌØÕÔÚÃàÕÔÚÇÝ
ÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙÕßÔÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÚÎÔ
Ñ¦ÛËÌØ¦ÙÎÚÎÔÇØÞÂÚÕ¦ÔÛÏÙÓÇ

ÑÇÏÚÎÔÑÇÚ¦ÒÎÐÂÚÎÝ¬ÕÔËßØÏÑÄÖØÕÈÕÑÇÚÄØÏÑÕÑÇÏËÏØÜÔÏÑÄ
ÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÛßÓÃàËÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ËÊ¦ÌÏÇÚÎÝÇÃÊÎÝ¡¦ÑÈËÛÚÕß
¡ÚÙËÔÙÑ®ÁØÍÕÚÎÝÃÊÏÇÝËÖÕÞÂÝ
ÑÇÏÇÖÕÊÄÛÎÑËÓËÇÑØÃÈËÏÇÑÇÏÚÇÏØÏÇÙÚÄÔËÆØÕÐÃÙÕßÚÇßÚÏÙÓÁÔÎ
ÓËÚÕÔÕÙÚÇÑÄÈÏÚÝËÃÔÇÏÎÓËÒÇÍÞÕÒÃÇÑÇÏÎÊÏ¦ÛËÙÎÖËØÏÙßÒÒÕÍÂÝ
ÚÕßÇØÍÕÆÚØÃÚÕßÓÁØÕßÝÎÕÖÕÃÇ
ËÑÌØ¦àËÚÇÏÓËÏÊÏÇÃÚËØÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÓÁÙÇÇÖÄÚÎÍØÇÌÂ
ÍÏÇÚÕÚÙÁÒÕÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÓÁØÕÝ
ÚÕÖÏ¦ÔÕËÖÏÙÚØÁÌËÏÓËÁÔÇÙÇØÑÇÙÚÏÑÄÙÞÄÒÏÕÖÕßÙÚÇÊ¦ÞÚßÒÇÚÕß
²ÕÙÁÑÇÍÏ¦ØÊÕÇÖÁÑÚÎÙËÇÑÄÓÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÊÎÑÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÒÄÍÜÚÎÝÇÑØÃÈËÏÇÝÑÇÏÚÜÔ
ÑØÃÙÏÓÜÔÚÕÔÏÙÓ×Ô©ÏÊÆÕÓÕßÙÏÑÕÃÁÑÒËÏÙÇÔÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕßÝ
ÓËÚÕÔÕÙÚÇÒÍÏÑÄ¡ËÍÇÒÄÖØËÖÕ
Ú¦ÔÍÑÕ®ÚÕßÏÇÚÙÄÒÇÑÇÏÖØÕÙÁÌËØÇÔÙÚÕÑÕÏÔÄËÑÚÄÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÎÔ¬ØßÌËØÂÓËÒÜÊÃÇ®ÚÕß
§ÃÑÕßÑÇÒÑ×ÚÇ

#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

Jo Johnson

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

Former Director of Policy,
No10 Downing St,
& Minister of State
for Universities

Nikos
Christodoulides

Harris Georgiades

Yiorgos
Lakkotrypis

Savvas Angelides

Gikas Hardouvelis

Minister of defence
Cyprus

Former minister of ﬁnance
Greece

Minister of ﬁnance
Cyprus

Minister of foreign affairs
Cyprus

Minister of energy,
commerce and industry
Cyprus

Panicos Nicolaou

Evgenios Evgeniou

Don Bagley

Elias Kassis

Demetra Kalogerou

CEO
Bank of Cyprus

CEO
PwC Cyprus

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

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

Chairwoman
Cyprus Securities
and Exchange Commission

NOVEMBER 4TH - 5TH 2019
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