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ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ

Στόχος μας
ποσοστό πάνω
από 4% το ’21
Το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών κατέδειξε πως η ΔΗΠΑ δεν
είναι καπρίτσιο ούτε
ζήτημα προσωπικών
φιλοδοξιών, αναφέρει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο πρόεδρος της
ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν. Μιλώντας
για τη συμμετοχή στο κυβερνητικό
σχήμα υπογραμμίζει πως ουδέποτε
απαίτησε ή ζήτησε οτιδήποτε από
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όμως,
αν υπάρχουν πεδία στα οποία ο πρόεδρος θεωρεί ότι μπορεί να συνεργαστεί με φίλους ή μέλη της Παράταξης μπορεί να το κάνει. Μιλάει για τη
σχέση του με ΔΗΚΟϊκά στελέχη και
για το ενδεχόμενο προσχώρησης κάποιων εξ αυτών στη ΔΗΠΑ. Σελ. 7

ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

Οστά και πυρομαχικά
από τις ανασκαφές
Υπολείμματα εκρηκτικών και πυρομαχικά καθώς και κόκκαλα βρέθηκαν
στον κρατήρα του νοσοκομείου εκστρατείας που ισοπέδωσε η τουρκική ναπάλμ στις 9/8/1964. Κάτω από
τα συντρίμμια πιστεύεται ότι ετάφησαν 12 και πλέον άτομα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων
στην «Κ», μετά τον βομβαρδισμό που
ισοπέδωσε το όμορφο χωριό του Παχύαμμου, κάποιοι μάζευαν κομματάκια από ανθρώπινες σάρκες. Σελ. 10

ΔΙΑΔΙΚΤΥO

Οι εκλογές στις ΗΠΑ
ξυπνούν το Facebook
Το Facebook ανακοίνωσε ότι εντόπισε και εξουδετέρωσε τέσσερις κρατικές απόπειρες παραπληροφόρησης:
τρεις από το Ιράν και μία από τη Ρωσία. Ο διευθύνων σύμβουλος τoυ Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τονίζει
ότι όλοι πρέπει να έχουν φωνή στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σελ. 23

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Σελ. 2
Η διαφθορά και η κυρία Άννα
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Σελ. 13
Δίλημμα στο προσφυγικό
ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Είναι και μένουν Αγγλοι

Σελ. 13

Όροι που θέτει η Άγκυρα
για τις διαπραγματεύσεις

Αποκαλύπτουμε το σχεδιάγραμμα που παρουσίασε σε Η.Ε. και ξένους πρέσβεις
Σχεδιάγραμμα υπό τον τίτλο «Κυπριακό/
Οδικός χάρτης» παρουσίασε στην ειδική
απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών Τζέιν
Χολ Λουτ, Τούρκος διπλωμάτης, ενημερώνοντάς την πως η Άγκυρα αποδέχεται
την πραγματοποίηση της τριμερούς διάσκεψης, μεταξύ των δύο ηγετών και του
γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκου-

θέσει όλες τις μορφές λύσης στο τραπέζι.
Στόχος της Άγκυρας είναι πριν από τη συνομολόγηση των όρων αναφοράς να υπάρξει συμφωνία επί όλων των παραμέτρων
της πολιτικής ισότητας. Δηλαδή εκ περιτροπής προεδρία, αποτελεσματική συμμετοχή στα θεσμικά όργανα και μία θετική
ψήφος. Σελ. 3

Ένας καφές 45 χρόνων στον Λάρνακα Λαπήθου
Ο Νικόλας Σκουρίδης έφυ-

γε ως πρόσφυγας από τη
γενέτειρά του στις 15 Αυγούστου 1974, το απόγευμα, την ώρα που τα τουρκικά στρατεύματα έμπαιναν
στον κατεχόμενο, σήμερα
Λάρνακα της Λαπήθου. Ο
κ. Σκουρίδης 45 χρόνια δεν
επέστρεψε για μια απλή
επίσκεψη, αλλά για μόνιμη εγκατάσταση. Η «Κ» συνόδευσε τον Ε/κ πρόσφυγα στο γενέθλιο τόπο του,
κάνοντας μια διαδρομή 45
λεπτών για να καταγράψει
τις στιγμές που άργησαν να
έλθουν 45 χρόνια. Στη θέση του ερειπωμένου πατρικού του ανήγειρε μια
νέα κατοικία, από το μπαλκόνι της οποίας ατενίζει με
προβληματισμό το μέλλον
της Κύπρου. Σελ. 9

ΑΘΗΝΑ: ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ

Πολιτική ισότητα
και ενεργειακά
ισούνται με λύση
Μια πολιτική λύση είναι αντιληπτή –σύμφωνα
με οποιοδήποτε μοντέλο– μόνον εφόσον
διασφαλίζεται η πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων και ικανοποιούνται οι ανάγκες
ασφαλείας τους στην πράξη. Αυτό λέει ο
Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα Μπουράκ
Οζγκιουργκιούν και σημειώνει: «Όλα τελικά
καταλήγουν στο αν οι Ελληνοκύπριοι θα
μπορέσουν να αποδεχθούν τον διαμερισμό
της πολιτικής ισχύος, καθώς και τους πόρους
πάνω και γύρω από το νησί». Σελ. 18

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Δύο βδομάδες που
άλλαξαν τη Συρία
Εννέα περίπου χρόνια μετά την έναρξη του
εμφυλίου, η τρίτη εισβολή της Τουρκίας
έμελλε να αλλάξει τα δεδομένα στη Συρία
και στις σχέσεις των μεγάλων και περιφερειακών δυνάμεων. Oι επαΐοντες συστήνουν
ψυχραιμία καθώς ο εμφύλιος, λένε, δεν έχει
τελειώσει, με εκατομμύρια να παραμένουν
εγκλωβισμένοι στο Ιντλίμπ. Σελ. 5

Πολιτική και οικονομική
κρίση στον Λίβανο

Λιγοστές οι επιλογές καθώς η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα κυβερνητικής και οικονομικής κατάρρευσης. Σελ. 5

Άπιαστο το δικαίωμα
των Κούρδων σε κράτος

Οι Κούρδοι έχουν ηττηθεί, το όραμα του δικού τους κράτους παίχτηκε στη Συρία και
διαλύθηκε στα εξ ων συνετέθη. Σελ. 6

Καζάνι που βράζει
ολόκληρη η υφήλιος
Brexit, Χιλή και Βαρκελώνη
Ο πλανήτης βρίσκεται ενώπιον σοβαρότατων προκλήσεων. Από τη Βηρυτό ως
το Σαντιάγο της Χιλής και από το Λονδίνο
έως τη Βαρκελώνη οι κοινωνίες βιώνουν
ακραία κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα.
Οι πολίτες εκφράζουν την αγανάκτησή
τους απέναντι σε πολιτικές ηγεσίες, αναίσθητες στις λαϊκές ανησυχίες. Σελ. 22

Το βέτο που έφερε
πρόωρα τον χειμώνα
Σε βέρτιγκο τα Δυτικά Βαλκάνια

Από τις 4 π.μ. τέθηκε σε ισχύ η
χειμερινή ώρα. Ως εκ τούτου, οι
δείκτες των ρολογιών θα πρέπει
να μετακινηθούν μία ώρα πίσω.

τιέρες, με την προϋπόθεση, όπως ανέφερε,
ότι αυτή θα λειτουργήσει υποβοηθητικά
για την προετοιμασία της ανεπίσημης
πενταμερούς που θα ακολουθήσει. Η Άγκυρα έχει ήδη ετοιμάσει τον δικό της οδικό
χάρτη για την πενταμερή διάσκεψη –τον
οποίο έχει στην κατοχή της η «Κ»– και
από τον οποίο επιβεβαιώνεται πως θα
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Τα Σκόπια και τα Τίρανα δεν ξεκινούν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση με αποτέλεσμα τα Δυτικά
Βαλκάνια να εισέρχονται σε αχαρτογράφητα ύδατα. Αποτέλεσμα του βέτο είναι
ο κίνδυνος κλονισμού της στρατηγικής
διεύρυνσης της Ε.Ε. Σελ.19

Εύσημα στην Κύπρο από το ΔΝΤ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Μηνύματα στον υπ. Οικονομικών και τον διοικητή της ΚΤ

Επί θύραις

Ικανοποίηση από την πορεία της κυπριακής
οικονομίας εξέφρασαν το ΔΝΤ και άλλοι
παράγοντες κατά τις επαφές που είχαν
στην Ουάσιγκτον ο υπ. Οικονομικών και
ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Ο
Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι ιδιαίτερη
μνεία έγινε στη μείωση του δημοσίου
χρέους, τις περαιτέρω μειώσεις των ΜΕΔ

και τη μείωση της ανεργίας. Είπε επίσης
ότι εξήγησε τη διαδικασία για πρόωρη
αποπληρωμή του δανείου. Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου σημείωσε πως τονίστηκε
το πόσο σημαντικό είναι ένα κράτος να
έχει πλεονάσματα και να τα χρησιμοποιεί
ορθά και δόθηκαν συγχαρητήρια στην
Κύπρο. Οικονομική, σελ. 4

Δέκα πολιτογραφήσεις από κόσκινο
Παραδοχή για προβληματικές περιπτώσεις οδηγούν σε έρευνα
Από κόσκινο θα περάσει το σύνολο των
πολιτογραφήσεων μέσω του Επενδυτικού
Προγράμματος, μια κίνηση που στόχο έχει
να εκτονώσει τις συνεχιζόμενες διεθνείς
πιέσεις προς τη Λευκωσία. Οι έρευνες θα
αφορούν υποθέσεις πριν από το 2013 και
θα επεκταθούν μέχρι και το 2018. Οι κρατικές αρχές φαίνεται να έχουν ενώπιόν

τους λίστα με 10 ύποπτες περιπτώσεις, που
οι κάτοχοι των διαβατηρίων δεν φαίνεται
να πληρούν τα υφιστάμενα κριτήρια. Η
διεξαγωγή έρευνας, που συνεχίζει να προκαλεί πολιτικούς τριγμούς στο εσωτερικό,
αποδίδεται και σε προσπάθεια διαχείρισης
νέων περιπτώσεων που ενδεχομένως δουν
το φως της δημοσιότητας. Σελ. 16

Ο πιο σύντομος δρόμος προς το φως
είναι η αλήθεια, λέει ένα παλιό ρητό,
που καθημερινά αποδεικνύεται ακατανίκητο. Κι αυτό με αφορμή τις συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και μείζονος αντιπολίτευσης για το «πρόγραμμα ξένων επενδύσεων» ή τα «χρυσά
διαβατήρια», που έχουμε φτάσει στο
σημείο να κατηγορεί η μία πλευρά την
άλλη για συγκεκριμένο Ρώσο μεγιστάνα,
τη στιγμή που η Κύπρος διαπομπεύεται
ως πλυντήριο ξεπλύματος χρημάτων
από ταινία του Χόλυγουντ με διεθνούς
φήμης πρωταγωνιστές, όπως η Μέριλ
Στριπ και ο Αντώνιο Μπαντέρας. Αν η
κυβέρνηση και η πολιτική μας ηγεσία
γενικώς δεν έχουν αντιληφθεί ότι το
κυνήγι κερδών μέσω των εξουσιών των
οποίων είναι περιβεβλημένοι αποτελεί
διαφθορά, καιρός είναι να συνειδητοποιήσουν ότι ο εξευτελισμός μας έχει
ήδη γίνει τέλειος και η επόμενη καταστροφή είναι επί θύραις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΜΟΥΣΕΙΟ

Στο σπίτι του Πάτρικ Λι Φέρμορ
Η «Κ» στην ιστορική οικία του Πάτρικ Λι Φέρμορ στην Καρδαμύλη Λακωνίας, μετά την αποκατάστασή της από το Μουσείο Μπενάκη. Στην Οικία Λι
Φέρμορ γίνονται οργανωμένες ξεναγήσεις. Ο κήπος του ανακαλεί μνήμες, και μας τον καθιστά οικείο. Ζωή, σελ. 1

ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο «μουσειοπλάστης» Δημήτρης Πιερίδης
Ο Δημήτρης Πιερίδης, γόνος μιας από τις παλαιότερες οικογένειες της Κύπρου, με καταγωγή από τα Επτάνησα, μας υποδέχθηκε στο Αρχαιολογικό
Μουσείο του Ιδρύματος Πιερίδη στη Λάρνακα και μας μίλησε για την αγάπη
που τρέφει για την αρχαία κυπριακή τέχνη και τον πολιτισμό. Ζωή, σελ. 4

ΧΟΡΟΣ

19η Πλατφόρμα Χορογραφίας στο Ριάλτο
Ο χορογράφος Παναγιώτης Τοφή παρουσιάζει, στη 19η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου στο Θέατρο Ριάλτο της Λεμεσού, το έργο του «through me, THEM» και μιλάει στην «Κ». Για την Πλατφόρμα μιλάει επίσης στην
«Κ» η ανώτερη λειτουργός Χορού Κατρίν Μοσχοβάκη. Ζωή, σελ. 11
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Η διαφθορά και η κυρία Άννα

Η τριμερής, τα βαρίδια του Νίκαρου
και η συμπάθεια της Ελένης

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Τις προάλλες πήγα στο
ηρωικό χωριό της Τηλλυριάς, τον πανέμορφο
Παχύαμμο, όπου άρχισαν ήδη οι ανασκαφές
στον χώρο που τον Αύγουστο του 1964 οι δυνάμεις της Δημοκρατίας είχαν μετατρέψει μια νεόκτιστη μονοκατοικία σε νοσοκομείο
εκστρατείας Στις 9 Αυγούστου βομβαρδίστηκε από την τουρκική αεροπορία με ναπάλμ και ισοπεδώθηκε.
Κάτω από τα συντρίμμια βρήκαν τον
θάνατο 12 νέοι, απειροπόλεμοι που
πήγαν να υπερασπιστούν την πατρίδα
τους. Εκεί συνάντησα ανθρώπους
που βίωσαν τους βομβαρδισμούς,
που είδαν να τρέχουν καιγόμενοι άνθρωποι και ζώα, που μάζεψαν από
τις αυλές των σπιτιών τους ανθρώπινες σάρκες και τις έθαψαν. «Τα σπίτια μας έμειναν χωρίς στέγες, πόρτες
και παράθυρα, από τις βόμβες, μου
είπε η 80χρονη κυρία Άννα. Στο ερώτημά μου, αν τους επιδιόρθωσαν τα
σπίτια και ποιος, μου απάντησε κατά
λέξη: «Έβαλεν κάτι ειδικούς η κυβέρνηση τζι εφάαν τα ριάλια μονιχά.
Εν τζι εκάμαν μας δουλειά του χαϊρκού. Ήμασταν όμως υποχρεωμένοι
να μπούμε στα σπίθκια μας. Εμείς είχαμεν τέσσερα μωρά. Άμαν εφύαν
εσάσαμεν τα μόνοι μας». Αυτό το
1964, με την Κυπριακή Δημοκρατία
να διάγει μόλις το τέταρτο έτος από
την ίδρυσή της. Ο 84χρονος κύριος
Ηλίας, μου είπε το εξής χαρακτηριστικό: «Όταν ετέλειωσεν το κακόν
ήρτεν ο Μακάριος. Ήρτεν δαμαί στο
σπίτι μας. Του έδειξα τα μυαλά στους
τοίχους τζιαι τα γαίματα. Είδαν τα
σπίθκια τζιαι είπεν ότι θα εκάμναν
επιδιορθώσεις». Εγύρισεν όμως τζιαι
είπε μας: «Δεν μπορούμε εμείς να χτίζουμε τζιαι και οι άλλοι να χαλούν»…
Τα σπίθκια μας εσάσαμεν τα μόνοι
μας». «Γιατί δεν τα λαλείς ούλλα;»,
τον παρατηρεί η διπλανή κυρία. Γιατί
δεν λαλείς ότι τα ριάλλια που έπρεπε
να δώκουν για να σάσουν τα σπίθκια
μας εκάμαν τα εξοχικά τζείνοι που
ξέρουν να τρώσειν;». Το ημερολόγιο
έδειχνε 9 του Οκτώβρη του 2019, δηλαδή 55 χρόνια μετά την τραγωδία
του 1964 και οι άνθρωποι ζούνε ακόμα
με τον τρόμο της κόλασης των ναπάλμ
και το παράπονο της αδικίας εξαιτίας
της διαφθοράς δημοσίων λειτουργών,

ξεκινώντας από τον Μακάριο που
πήγε μαζί με τον Πολύκαρπο Γιωρκάτζη, είδαν και απήλθαν και φτάνοντας, δεν ξέρω μέχρι ποιον κρατικό
λειτουργό. Στις 23 Οκτωβρίου 2019,
ο γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας αναγορεύεται σε επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick και μιλάει στην τελετή
με θέμα: «Εμπειρίες και βιώματα από
την υπηρεσία σε δύο σημαντικούς
θεσμούς του κράτους» και αναφέρεται
στα 25 χρόνια στη δικαστική έδρα
και στα έξι και πλέον στη Νομική
Υπηρεσία και μεταξύ άλλων λέει ότι
ως γενικός εισαγγελέας το δυσκολότερο σε χειρισμό θέμα ήταν, «αυτό
της εκ των έσω πολεμικής για τους
γνωστούς λόγους. Μιας πολεμικής,
η οποία δεν περιοριζόταν στην περίμετρο της Νομικής Υπηρεσίας. Επεκτεινόταν και δικτυωνόταν και σε
δυνάμεις άλλες. Στη νομοθετική εξουσία, σε κάποια μέλη της, στην εκτελεστική, στην αστυνομία. Και δυστυχώς, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Υπό εκείνες τις συνθήκες, οι δυσχέρειες ήταν πολλές και κάποτε ανυπέρβλητες» […] Ανίερος και ανελέητος
ο πόλεμος από κάποια μέσα ενημέρωσης που έχουν τις δικές τους ατζέντες. Καταστάσεις γνωστές σε όλους,
ή έστω σε πολλούς. Χωρίς όμως κανένας να αντιδρά. Χωρίς κανένας να
διαμαρτύρεται». Είπε κι άλλα πολλά
ο κ. Κληρίδης, αλλά θα περιοριστώ
σε αυτά που σημείωσα για να ρωτήσω:
Κύριε εισαγγελέα, 25 χρόνια στη δικαστική έδρα μάλλον δεν αντιληφθήκατε τι τρέχει στην Κύπρο; Μήπως
η έδρα λειτουργεί ενίοτε και σαν κρύπτη; Ως εισαγγελέας όμως δεν μπορεί
να μην ακούσατε τις εκκλήσεις μας
για το σκάνδαλο Μιλόσεβιτς; Ούτε
τα ρεπορτάζ μας για την πλαστογραφία του εγγράφου του μισθού της διοικήτριας της ΚτΚ; Εκείνο που σίγουρα
δεν βρήκατε είναι εκείνο το μαχαίρι
που θα φτάσει μέχρι το κόκαλο. Στα
σοβαρά τώρα. Αν εσείς, ο ισχυρότερος
άνθρωπος στη δικαιοσύνη, δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τη διαφθορά
που περιγράφετε, ποιος μπορεί, η κυρία Άννα που την αντιμετωπίζει από
το 1964;

paraschosa@kathimerini.com.cy

Εξάλλου, Ελένη μου, όπως είπε και ο Μιτεράν: «Οι υποσχέσεις δεν δεσμεύουν παρά μόνο εκείνους που τις δέχονται».
Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για την

άτυπη τριμερή μεταξύ Γκουτιέρες, Νίκαρου
και Μουσταφά στις 25 Νοεμβρίου στο Βερολίνο αναμένεται η ανακοίνωση του νέου ταξιδιού της Τζέιν Χολ Λουτ στη Λευκωσία.

Το Γκουτιέρες Girl θα έχει αυτή τη φορά μια

νέα αποστολή: Να πιστοποιήσει πέραν κάθε
αμφιβολίας τη συμφωνία των δύο ηγετών
στους όρους αναφοράς. Είναι μια αποστολή
δύσκολη, αν κρίνει κανείς και από το μη αποτέλεσμα της προηγούμενης προσπάθειάς της,
αυτής του Σεπτεμβρίου. Η ίδια δεν φαίνεται να
είναι και πολύ αισιόδοξη παρά το ότι ελπίζει
στη δυναμική των πιέσεων που ασκούνται από
πολλές πλευρές και ίσως εκτάκτως και πολύ
συγκεκριμένα από τον ίδιο τον Γκουτιέρες.
Όπως μου ανέφερε πηγή μου που γνωρίζει:
«Είναι πολύ πιθανόν ο Γκουτιέρες να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με Αναστασιάδη και
Ακιντζί ως μια «εποικοδομητική» παρέμβαση
και ενισχυτική των προσπαθειών της Λουτ, λίγο πριν από την τριμερή».

Σύμφωνα με την πηγή μου, σε περίπτωση που

επιτευχθεί η συμφωνία στους όρους αναφοράς ενδέχεται αυτή να ανακοινωθεί κατά την
άτυπη τριμερή του Βερολίνου από τον ίδιο τον
Γκουτιέρες. Ωστόσο, υπάρχει και το ενδεχόμενο να δοθεί άλλη μία «παράταση» μέχρι την
άτυπη πενταμερή, «κάτι που θα σημαίνει πως
η Τουρκία έχει σκληρύνει ακόμη περισσότερο
τη στάση της».

Πηγή μου που ανεβοκατεβαίνει συχνά στον

Λόφο μου έλεγε προχθές ότι οι εξελίξεις στο
Κυπριακό πυροδοτούν και εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο. Όπως μου ανέφερε: «Ο Νίκαρος δεν θέλει με τίποτα να κουβαλάει μαζί του
στο Βερολίνο τα βαρίδια του ανασχηματισμού
και των μεταρρυθμίσεων γι’ αυτό και θα καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να ξεκαθαρίσουν
και τα δύο πριν από την Τριμερή».
Όπως μου λέχθηκε οι τελευταίες πρωτοβου-

λίες του Νίκαρου για προώθηση των μεταρρυθμίσεων φαίνεται να πηγαίνουν καλά μέχρι
στιγμής, αφού βρίσκει κατανόηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που συνάντησε.
Βεβαίως, δεν έχει συναντηθεί ακόμα με τον
Άντρο, ούτε με τον Περδίκη...

Σε ό,τι αφορά το νέο υπουργικό ακούω πως οι

επαφές που είχε πρόσφατα ο Νίκαρος με τον
Φούλη απέδωσαν αρκετά, αλλά θα υπάρξει
και άλλη συνεργασία «μόλις ο Φούλης μαζέψει όλες τις ελιές», όπως μου λέχθηκε...

Μία από τις μεγάλες εντάσεις που έχει να αν-

τεπεξέλθει ο Νίκαρος στο εσωτερικό μέτωπο
είναι ο πόλεμος για τα λεγόμενα «χρυσά διαβατήρια» και την πολεμική που δέχεται κυρίως
από το ΑΚΕΛ και τους Οικολόγους. Αναλυτής
που μελετά τις αντιδράσεις των κομμάτων, αλλά και του Λόφου, έλεγε τις προάλλες πως
«ΑΚΕΛ και Οικολόγοι είναι αποφασισμένοι να
το «τραβήξουν μέχρι τέλους». «Η ένταση με
την οποία επικρίνεται ο Νίκαρος, που έκανε
ακόμα και τη Θεοχάρους να τον κρίνει με κατανόηση, είναι αμφίβολο κατά πόσο θα καταλα-

γιάσει γρήγορα. Ακόμα και η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον υπουργό Εσωτερικών δεν αναμένεται να καταφέρει να εκτονώσει την κατάσταση εκτός κι αν ο Κωνσταντίνος
Πετρίδης γνωρίζει από μαγικά», ανέφερε ο
αναλυτής, ο οποίος προέβλεψε ακόμα πιο
«σκληρό ροκ».
- Αληθεύει ότι το ΑΚΕΛ προσπάθησε να συμ-

πτύξει συμμαχία με άλλα κόμματα κατά του Νίκαρου για τις υπηκοότητες, αλλά δεν τα κατάφερε;

Νομικό πόλεμο κατά της Άγκυρας ετοιμάζει το

ΥΠΕΞ. Όπως σας είχα γράψει και παλαιότερα ο
Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ήδη κινήσει διαδικασίες και το υπουργείο του έχει προχωρημένη συνεργασία με διεθνείς νομικούς οίκους
για αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής στην
κυπριακή ΑΟΖ. Προχθές το επιβεβαίωσε ο
ίδιος, μιλώντας στο διήμερο συνέδριο του
Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκείνο που δεν ανέφερε ο υπουργός,
σύμφωνα με πηγή μου που γνωρίζει, είναι
πως σύντομα θα τεθούν σε εφαρμογή συγκεκριμένα, ξεκάθαρα και στοχευμένα μέτρα που
θα επιφέρουν κόστος στην Τουρκία.

ΚΟΥΙΖ: Ποιος... λαϊκός ήρωας που κάθεται σε

σημαντική θεσμική θέση εξέθεσε ξανά τους
συνεργάτες του και προκάλεσε έντονη αντίδραση εντός της υπηρεσίας του; Τώρα τα βάζουν ξανά μαζί του και της «μανίας του» για
αυτοπροβολή. Η όλη ιστορία ξεκίνησε από δημοσίευμα για αξιολόγηση υφισταμένων...

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
27.X.1939
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ματα. Είσαι ντηβέλοπερ και είχες 500
μύρια χρέος που δεν το εξυπηρετούσες. Σε βοήθησε ο θειος Νίκαρος και
ξελάσπωσες φτιάχνοντας έναν πύργο
και πουλώντας τη Λεμεσό σε τιμές
Πριγκιπάτου του Μονακό. Τι τον θες τον
δεύτερο πύργο; Τι τον θες τον τριπλό
νέο πύργο;

Στο σύμπαν. Πάντως αυτό το σύμπαν

συνωμοτεί συνεχώς εναντίον μας. Είδαν οι Ευρωπαίοι πως ανακάμπτουμε
και θέλουν να μας κτυπήσουν ξανά. E,
αγαπημένε μας CIPA;
Στη σύμπτωση. Το ότι οι ξένοι, αυτοί

οι ζηλόφθονες, μας έστειλαν μια λίστα από διεθνούς εμβέλειας απατεώνες, εμπόρους όπλων, δικτάτορες, εμπόρους ναρκωτικών, που τους πουλήσαμε διαβατήρια είναι γνωστό. Το ότι όλα
έγιναν υπό την υπουργία συγκεκριμένου υπουργού και αυτό γνωστό.
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Στην ομορφιά. «Θα μας κλείσετε το

σπίτι με τον νέο νόμο» φωνάζουν οι

Στο μέλλον. Και τι θα γίνει με τα σχέ-

δια; Ό,τι γίνεται πάντα. Οι μακέτες θα
στολίσουν τα conference rooms και θα
παραμείνουν μακέτες.

8

Στο τείχος. Πάντως ότι ο Πορτογά-

λος κάλεσε το Μουσταφούιν και τον
Healthy στο Βερολίνο έχει και αυτό τη
σημασία του.

Στην περίπτωση. Μια φορά που λέ-

τε, πριν αλλάξει ο νόμος, ένας δισεκατομμυριούχος ασιατικής χώρας έκανε
αίτηση για διαβατήριο. Όλη η πολιτική
ηγεσία (όταν λέμε όλη, εννοούμε ΟΛΗ),
συμπολίτευση και αντιπολίτευση, συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πίεζαν για να δοθεί
υπηκοότητα στον άξιο αυτό άνθρωπο, ο
οποίος είχε σαγηνεύσει τους λιγούρηδες με υποσχέσεις για δωρεές και λοιπά
παραμύθια. Ο Θεός μας λυπήθηκε και
πριν εγκριθεί με παλλαϊκή απαίτηση το
διαβατήριο στο άξιο τέκνο της Ασίας,
αυτός συνελήφθη σε τρίτη χώρα.
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9
ΚΥΠΕ

ΘΩΡΗΚΤΑ ΤΣΕΠΗΣ: Το Πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορείται εκ Παρισίων ότι οι εκεί καλώς πληροφορημένοι
κύκλοι δηλούν ότι, ως φαίνεται δύο γερμανικά θωρηκτά
«της τσέπης» ευρίσκονται εν δράσει εις τον Ατλαντικόν
ωκεανόν. Τα θωρηκτά ταύτα είναι το «Ναύαρχος Σέερ»
και το «Ντώυτσλανδ» [φωτ.]. Εν τω μεταξύ το Ναυαρχείον
ανεκοίνωσεν ότι κατεστραμμένον γερμανικόν υποβρύχιον
ανευρέθη σήμερον εις Γκουντμίν της περιφερείας του
Κεντ. Κατ’ επίσημον ανακοίνωσιν, εξηκριβώθη σήμερον
ότι 7 εκ των 14 γερμανικών βομβαρδιστικών αεροπλάνων
τα οποία ενήργησαν επίθεσιν κατά της νηοπομπής εις την
βόρειον θάλασσαν, δεν επέστρεψαν εις τας βάσεις των.
Είναι πιθανόν να κατερρίφθησαν και άλλα διά τα οποία
όμως δεν υπάρχουν εξηκριβωμέναι πληροφορίαι.
«ΣΙΤΥ ΟΦ ΦΛΙΝΤ»: Κατά τηλεγράφημα του Χαβάς εκ
Μόσχας ανεκοινώθη εκεί ότι αι αρχαί του Μουρμάνσκ
αφού επεθεώρησαν το φορτίον του ατμοπλοίου «Σίτυ
οφ Φλιντ» απεφάσισαν ν’ αφίσουν ελεύθερον το σκάφος
με την υποχρέωσιν ν’ αποπλεύση αμέσως εκ του λιμένος.
[...] Τούτο σημαίνει προφανώς ότι αι σοβιετικαί αρχαί
έκριναν, ότι εφ’ όσον το σκάφος ωδηγήθη εις Μουρμάνσκ
υπό γερμανικού πληρώματος ανήκει εφεξής εις την Γερμανίαν, δυνάμει των ναυτικών Νόμων και ότι το σκάφος
θ’ αναχωρήση από τα ρωσσικά ύδατα φέρον γερμανικήν
σημαίαν.
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Ξέρω κάτι ωραία μπαράκια στο Βερολίνο...

ντηβέλοπερς. Και στέλνουν και σημειώματα. Ε βέβαια, αφού αν είσαι λαμόγιο
και θες διαβατήριο η τιμή πάει Χ6 (όχι το
αυτοκίνητο), για να μετακινηθεί ο φάκελος στο πάνω ράφι των υπογραφών. Τέλος όμως αυτά εδώ και μήνες ας είναι
καλά ο Σκληρός - του - Μαϊάμι , Πετρίδης
και ο Χάρης το χαρούδιν.

5

Στο ξέπλυμα. Όχι χρήματος, αλλά του

ονόματός μας από την απληστία. Έτσι,
κερδίζει έδαφος η ιδέα να αποσυρθούν
διαβατήρια από κάποια μεγάλα ψάρια.
Ας έρθουν να ζητήσουν αποζημιώσεις.

6

Στις μακέτες. Και οι πύργοι που δεν

ξεκίνησαν; Εδώ είναι απλά τα πράγ-

Στο λαχματζούν. Ο Μάριος έβαλε

στόχο το 4% και το εξήγγειλε σήμερα στην «Κ». Να δείτε που τελικά θα τα
βρουν και θα συνεργαστούν το παλιό, με
το νέο ΔΗΚΟ για να βγάλουν τον επόμενο πρόεδρο. Φυλάξτε τη σημερινή έκδοση για να με έχετε υπ’ όψιν όταν αυτό
συμβεί.

10

Στις προειδοποιήσεις. Αυτό δεν

είναι μετεωρολογική υπηρεσία,
αλλά το ουράνιο τόξο. Άσπρα, κόκκινα,
κίτρινα, μπλε καραβάκια στο ταξίδι δε με
παίρνετε, καλέ;
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Με οδικό χάρτη στις συνομιλίες η Τουρκία
Το σχεδιάγραμμα για το Κυπριακό παρουσίασε η Aγκυρα στα Η.Ε. και σε ξένους πρέσβεις, με όλες τις μορφές λύσης στο τραπέζι
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σχεδιάγραμμα με τίτλο «Κυπριακό
/ Οδικός χάρτης» παρουσίασε στην
ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων
Εθνών Τζέιν Χολ Λουτ, Τούρκος
διπλωμάτης, ενημερώνοντάς την
πως ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου αποδέχεται
την πραγματοποίηση της τριμερούς
διάσκεψης, μεταξύ των δύο ηγετών
και του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών
Αντόνιο Γκουτιέρες, με την προϋπόθεση, όπως ανέφερε, ότι αυτή
θα λειτουργήσει υποβοηθητικά για
την προετοιμασία της ανεπίσημης








Στόχος της Aγκυρας
είναι πριν από τη
συνομολόγηση των
όρων αναφοράς να
υπάρξει συμφωνία επί
όλων των παραμέτρων
της πολιτικής ισότητας.
πενταμερούς που θα ακολουθήσει.
Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι καθόλου τυχαίες και οι πρόσφατες
δηλώσεις του Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών, ότι «εάν δημιουργηθούν οι συνθήκες που έχουμε πει,
θα διεξάγουμε διαπραγματεύσεις
στο Κυπριακό, εάν οι Ε/κ δεν θέλουν
να διαπραγματευτούν σε αυτό το
πλαίσιο θα συνεχίσουμε τον δρόμο
μας με την ‘ΤΔΒΚ’».

Τα δύο σενάρια

Η Άγκυρα έχει ήδη ετοιμάσει
τον δικό της οδικό χάρτη για την
πενταμερή διάσκεψη –τον οποίο
έχει στην κατοχή της η «Κ»– και
από τον οποίο επιβεβαιώνεται πως
θα θέσει όλες τις μορφές λύσης

στο τραπέζι. Όπως καταγράφεται
στο σχεδιάγραμμα, θα τεθούν στο
τραπέζι δύο σενάρια:
1) Λύση δύο κρατών, βασισμένη
στην κυριαρχία και την ισότητα
των δύο οντοτήτων.
2) Ένα νέο συνεταιριστικό μοντέλο, βασισμένο στην πολιτική ισότητα των δύο οντοτήτων, που θα
περιλαμβάνει συζήτηση για συνομοσπονδία, ομοσπονδία, χαλαρή
ομοσπονδία και αποκεντρωμένη
ομοσπονδία.
Στο πρώτο σενάριο, αν τα εμπλεκόμενα μέρη συναινέσουν να
συζητήσουν τη λύση δύο κρατών,
θα συνομολογηθούν σε αυτή τη
βάση οι όροι αναφοράς και στη συνέχεια επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένο όμως
χρονοδιάγραμμα. Στο δεύτερο σενάριο, αν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
απορρίψουν λύση δύο κρατών, θα
συζητηθεί το νέο συνεταιριστικό
μοντέλο, που θα περιλαμβάνει και
συνομοσπονδία εκτός από ομοσπονδία, χαλαρή ομοσπονδία και
αποκεντρωμένη ομοσπονδία.

Πριν τους όρους αναφοράς

Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα,
στόχος της Άγκυρας είναι να υπάρξει προηγουμένως συμφωνία όλων
των παραμέτρων γύρω από το ζήτημα της πολιτικής ισότητας, συμπεριλαμβανομένης της εκ περιτροπής προεδρίας, της αποτελεσματικής συμμετοχής σε όλα τα θεσμικά
όργανα και της μιας θετικής ψήφου.
Όταν συμφωνηθούν οι παράμετροι
της πολιτικής ισότητας, τότε θα
ακολουθήσει η προετοιμασία συνομολόγησης των όρων αναφοράς
και στη συνέχεια η επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Με βάση
δηλαδή τον τουρκικό οδικό χάρτη,
στόχος είναι να κλειδώσει η πολι-

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
AΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡHΣ ΔΙAΣΚΕΨΗ

(δύο ηγέτες, τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, ΟΗΕ)

1

2

ΜΟΝΤEΛΟ ΛYΣΗΣ
συνομοσπονδία/ ομοσπονδία/
χαλαρή ομοσπονδία/
αποκεντρωμένη ομοσπονδία

ΛYΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ

Προσυμφωνία σε πολιτική
ισότητα (εκ περιτροπής
προεδρία, αποτελεσματική
συμμετοχή σε όλα τα όργανα
μία θετική ψήφος)

Συνομολόγηση όρων αναφοράς
Επανέναρξη συνομιλιών
με χρονοδιάγραμμα

Συνομολόγηση Όρων
Αναφοράς
Επανέναρξη
συνομιλιών
(συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα)

τική ισότητα πριν από τις διαπραγματεύσεις και πριν καν τη συνομολόγηση των όρων αναφοράς.
Το κεφάλαιο της πολιτικής ισότητας και συγκεκριμένα η ερμηνεία
που δίδεται από την τουρκική πλευρά, είναι κάτι που απασχολεί έντονα
την κυβέρνηση, ιδιαίτερα από τη
στιγμή που μπαίνουν όλες οι παράμετροι στο τραπέζι, προτού καν

ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Όπως
είχε καταγράψει και την προηγούμενη Κυριακή η «Κ» διπλωματικές
πηγές ανησυχούν για τον κίνδυνο
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 ζητεί η τ/κ πλευρά για

την πολιτική ισότητα προηγουμένως. Αν η πολιτική ισότητα, που
περιλαμβάνει εκ περιτροπής προεδρία, αποτελεσματική συμμετοχή
σε όλα τα θεσμικά όργανα και μία
θετική ψήφο, κλειδώσει πριν από
τη διαπραγμάτευση, τότε αποτελεί
ερώτημα τι θα δώσει η δική μας
πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ώστε να κερδίσει έδαφος, ασφάλεια και περιουσίες.

Χρονοδιάγραμμα Aγκυρας

Στο σχεδιάγραμμα της Άγκυρας
υπογραμμίζεται η επανέναρξη συνομιλιών με χρονοδιάγραμμα και
στα δύο σενάρια που θέτει. Η Άγκυρα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
αλλαγή του στάτους κβο με την
πρόφαση ότι δεν είναι βιώσιμο,
κάτι άλλωστε που υπογραμμίστηκε
και στην έκθεση του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με έγκυρες
τ/κ πηγές, στόχος της τουρκικής
πλευράς είναι ακόμη και επιδιαιτησία των Ηνωμένων Εθνών για
κατάληξη. Στο δημοψήφισμα που
θα ακολουθήσει στόχος της Τουρκίας είναι να μην υπάρχει ως επιλογή η παραμονή του στάτους κβο.
Στόχος, όπως λένε τ/κ πηγές, είναι
ένα δημοψήφισμα με τις πλευρές
είτε να αποδέχονται το Σχέδιο που
θα προκύψει, είτε να οδηγούνται
σε δύο κράτη. Διπλωματικοί κύκλοι,
πάντως, θεωρούν πως η Τουρκία
έχει ήδη μπει σε μία διαδικασία
«πακετοποίησης» των θεμάτων
που την αφορούν. Συγκεκριμένα,
θα βάλει μέσα σε ένα πακέτο, τη
Συρία, το Κυπριακό και το Ενεργειακό με στόχο να έχει οφέλη τουλάχιστον σε έναν από τους άξονες
που την ενδιαφέρουν.

Το μήνυμα της Αθήνας

Η ατζέντα της πενταμερούς διάσκεψης, πάντως, είναι κάτι που

απασχολεί ιδιαίτερα και την Αθήνα.
Υπενθυμίζεται πως εδώ και καιρό
η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλέπει
με ιδιαίτερη ανησυχία το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε μία πενταμερή κατά την οποία θα μπουν
κάτω όλες οι μορφές λύσης. Η νεοσυσταθείσα κυβέρνηση δεν θέλει
να βρεθεί προ τετελεσμένων ούτε
βέβαια να της μείνει ιστορικά η
«σκιά» συμμετοχής της σε μία διάσκεψη οπισθοδρόμησης, όπου δεν
θα συζητηθούν διαδικαστικά θέματα αλλά η βάση λύσης του Κυπριακού. Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα, η
κυβέρνηση Μητσοτάκη πιέζει να
τεθεί ως προϋπόθεση η συνομολόγηση των όρων αναφοράς κατά
την τριμερή, προτού οδηγηθεί στην
πενταμερή διάσκεψη. Αυτό, άλλωστε, το έχουν ήδη διαμηνύσει στην
κυβέρνηση Αναστασιάδη, κατά
την παρουσία του στην Αθήνα.
Όπως είχε αναφέρει η «Κ» την
προηγούμενη Κυριακή, η Λευκωσία
δεν θέτει ως προϋπόθεση τη συνομολόγηση όρων αναφοράς πριν
από την πενταμερή. Αναμένεται,
ωστόσο, να προκύψει ένα κοινό
ανακοινωθέν μετά την τριμερή συνάντηση για τις προθέσεις των δύο
ηγετών. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν πως το πιο πιθανόν 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.
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Σύννεφο ασαφειών
πλανάται γύρω από
τριμερή-πενταμερή
Θα πάνε οι ηγέτες με συμφωνημένους τους όρους αναφοράς
ή θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι εγγυήτριες πρώτα;
Νέα Υόρκη
Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Το μόνο ζήτημα που απομένει για
τη διευθέτηση της τριμερούς διάσκεψης των ηγετών των δύο κοινοτήτων με τον γ.γ. του ΟΗΕ, είναι το
πρόγραμμα του κ. Γκουτέρες, ανέφερε στην «Κ» διπλωματική πηγή».
Η αναφορά αυτή έρχεται σε συνέχεια
δήλωσης που έκανε την Πέμπτη, ο
αναπληρωτής εκπρόσωπος του γ.γ.
του ΟΗΕ, Φερχάν Χακ, που είπε ότι
η Τζέιν Χολ Λουτ είναι σε επαφή με
διάφορα μέρη κι ότι η πρόοδος είναι
καλή, όμως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Η συνάντηση, σύμφωνα με δηλώσεις από κυβερνητικούς αξιωματούχους, προσδιορίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.
Στο διάστημα αυτό έχει διάφορες
υποχρεώσεις στην Ευρώπη, οπότε
πρέπει να βρεθεί μία ημερομηνία
που να διευκολύνει και τους τρεις
συμμετέχοντες. Την ίδια στιγμή,
από την ειδική αντιπρόσωπο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ έχει αναφερθεί για
πιθανή επίσκεψη της συμβούλου
του γ.γ., Τζέιν Χολ Λουτ, για να βοηθήσει τα μέρη. Η επίσκεψη προσ-









Η κ. Λουτ εμπλέκεται και
σε θέματα που ανήκουν
σε αρμοδιότητες άλλων,
όπως της Σπέχαρ και
του ΟΗΕ, γεγονός που
δημιουργεί τριβές
στη σχέση της με το Σ.Α.
διορίζεται κάποια στιγμή πριν από
την τριμερή. Μέσα σ’ όλα αυτά υπάρχει και η έκθεση των καλών υπηρεσιών του γ.γ., η οποία θα πρέπει να
υποβληθεί προς το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 15 Νοεμβρίου.
Πηγή του κυπριακού υπουργείου
Εξωτερικών ανέφερε ότι την ημερομηνία της τριμερούς θα την ανακοινώσει ο ίδιος ο γ.γ. και δεν απέκλεισε αυτό να γίνει ταυτόχρονα με
την έκθεση των καλών υπηρεσιών.
Άλλη πηγή, ωστόσο, μίλησε για τρία
ανεξάρτητα πράγματα. «Το μόνο σίγουρο είναι πως η κ. Λουτ θα επισκεφθεί την Κύπρο πριν την τριμερή,
όμως δεν υπάρχει καμία σύνδεση
της ημερομηνίας της τριμερούς με

την έκθεση του γ.γ. ή της επίσκεψης
Λουτ με την έκθεση». Την ίδια στιγμή
υπάρχει ασάφεια σε σχέση με το αν
οι δύο ηγέτες προσέλθουν στην τριμερή με συμφωνημένους τους όρους
αναφοράς ή αν αυτοί θα συμφωνηθούν στην συνάντηση. Και στην
δεύτερη περίπτωση, αν ο γ.γ. θα
ανακοινώσει τη συμφωνία για τους
όρους αναφοράς, ή αν θα περιμένει
την άτυπη πενταμερή, για να υπάρχει
συμφωνία και των εγγυητριών δυνάμεων.

ΟΥΦΙΚΥΠ και Λουτ
Γράφαμε στο φύλλο της
13/10/2019 ότι η ανορθόδοξη κάλυψη του κενού που άφησε με την
παραίτησή του ο ειδικός σύμβουλος
για την Κύπρο, Έσπεν Μπαρθ Αϊντε,
από το γ.γ., δημιούργησε ευθύς
εξαρχής τριβές στη σχέση της Τζέιν
Χολ Λουτ με το Συμβούλιο Ασφαλείας, προεξάρχουσας της Ρωσίας.
Η πρώτη ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών (3/7/2018) για την εμπλοκή της στο Κυπριακό ανέφερε
ότι «ο γ.γ. ζήτησε από την Τζέιν Χολ
Λουτ να διεξάγει διαβουλεύσεις με
όλα τα μέρη της διάσκεψης για την

Στην τελευταία διμηνιαία έκθεση του αμερικανού προέδρου για την Κύπρο σημειώνεται ότι, «στις 15 Μαΐου, ο πρό-

εδρος Νίκος Αναστασιάδης είπε (τηλεφωνικώς) στη Τζέιν Χολ Λουτ ότι οι ερευνητικές γεωτρήσεις της Τουρκίας στα υπεράκτια ύδατα της Κύπρου απέτρεψαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων». Κι όμως άλλα πιστοποιεί η ηχογράφηση…
Κύπρο». Απ’ εκεί και μετά η κ. Λουτ
αποκαλείται στις διάφορες ανακοινώσεις των Η.Ε., άλλοτε ως «σύμβουλος (στα αγγλικά consultant και
όχι special advisor, όπως ήταν οι

κ.κ. Αϊντε, Ντάουνερ κ.λπ.) ) του
γ.γ. για τις διαβουλεύσεις κι άλλοτε
ανώτερη αξιωματούχος. Η Ρωσία
έχει εκφραστεί ποικιλοτρόπως αρνητικά σε διάφορες διαβουλεύσεις

Λανθασμένη εικόνα και για Αναστασιάδη
Σε σχέση με την τελευταία διμη-

νιαία έκθεση του αμερικανού
προέδρου για την Κύπρο (καλύπτει τους μήνες Απρίλιο και Μάιο
2019 και ως γνωστόν από το
2004 ετοιμάζεται από το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ), περιέχει και την
ακόλουθη αναφορά. «Στις 15 Μαΐου, «ο πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είπε στη Τζέιν Χολ Λουτ ότι οι
ερευνητικές γεωτρήσεις της
Τουρκίας στα υπεράκτια ύδατα
της Κύπρου απέτρεψαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων».
Πρόκειται για τηλεφωνική συνο-

μιλία του προέδρου της Δημοκρατίας με την κ. Λουτ, για την
οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε τα εξής: «Η παραβίαση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
ΑΟΖ ούτε βοηθά στη δημιουργία
του κατάλληλου κλίματος, ούτε
και επιτρέπει την επανέναρξη
διαλόγου». Δηλαδή κάτι διαφορετικό από την αναφορά της έκθεσης, η οποία παρουσιάζει τον κ.
Αναστασιάδη να λέει πως λόγω
των γεωτρήσεων δεν άρχισαν οι
διαπραγματεύσεις και ως να είχαν συμφωνηθεί τα υπόλοιπα.

του Σ.Α. κι όπως ήδη γράψαμε, στην
τελευταία συνεδρίαση για το Βαρώσι, απαίτησε να αφαιρεθούν οι
όποιες αναφορές στη Τζέιν Χολ
Λουτ και την αποστολή της στην
ανακοίνωση.
Φαίνεται ωστόσο ότι η κ. Λουτ
εμπλέκεται και σε θέματα – όπως
η ΟΥΝΦΙΚΥΠ - που ανήκουν σε αρμοδιότητες άλλων, όπως λόγου χάρη
της ειδικής αντιπροσώπου Ελίζαμπεθ Σπέχαρ και του τμήματος ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.
Διαβάζουμε στην τελευταία διμηνιαία έκθεση για την Κύπρο προς
το Κογκρέσο, του αμερικανού προέδρου, ότι «στις 31 Μαΐου «ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών, Μάθιου
Πάλμερ, συναντήθηκε με την ειδική
απεσταλμένη του γ.γ. του ΟΗΕ,
Τζέιν Χολ Λουτ, για να συζητήσουν
την ανανέωση της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, όπως και την πρόοδο στην
κατεύθυνση του προσδιορισμού
όρων αναφοράς για την έναρξη των
διαπραγματεύσεων».

Κλονίζεται η «κυβέρνηση» Ερσίν Τατάρ στα Κατεχόμενα
Αναβρασμός στην τ/κ πολιτική σκηνή ενόψει της «προεκλογικής» περιόδου, με αφορμή τον νέο «νόμο» για τη μετανάστευση
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Οι τελευταίες εξελίξεις για το «αστέρι»
της τουρκοκυπριακής πολιτικής
σκηνής, Κουντρέτ Όζερσαϊ, αυτή
την περίοδο είναι κάθε άλλο παρά
ενθαρρυντικές. Πρώτο, η «κυβέρνηση» Ερσίν Τατάρ, στην οποία
συμμετέχει, καλείται να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις. Δεύτερο,
οι επικείμενες «προεδρικές εκλογές»
σε συνδυασμό με το κλίμα ασυνεννοησίας στις σχέσεις των δύο κομμάτων που έχουν δημιουργήσει τον
«κυβερνητικό» συνασπισμό δυσχεραίνουν το έργο του Τ/κ οικονομολόγου και πολιτικού. Η Άγκυρα παρακολουθεί με εκνευρισμό τις εξελίξεις στο τ/κ πολιτικό πεδίο και η
«κυβέρνηση» στην οποία στήριξε
τις ελπίδες της έδειξε ότι δεν είναι
σε θέση να αντιμετωπίσει τα σοβαρά
ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των Τ/κ. Την ίδια ώρα,
οι προσωπικές φιλοδοξίες των στελεχών της τ/κ Δεξιάς περιπλέκουν
τις εξελίξεις. Τις τελευταίες ημέρες,
δύο θέματα έχουν δημιουργήσει
προβλήματα τόσο στο εσωτερικό
της «κυβέρνησης» όσο και στον άξονα τ/κ πλευράς-Άγκυρας. Ένας νέος
«νόμος περί μετανάστευσης» και οι
«προεδρικές εκλογές» πυροδοτούν
αλυσιδωτές εξελίξεις.

«Νόμος» που άναψε φωτιές
Στην «κυβέρνηση» Τατάρ, όπως
και στην προηγούμενη τετρακομματική «κυβέρνηση», το Κόμμα του
Λαού (ΚΛ) του Κουντρέτ Όζερσαϊ









Μπαϊμπάρς να προβάλλει τον νέο
«νόμο» ως μια αναγκαιότητα στο
πλαίσιο της εναρμόνισης της τ/κ
πλευράς με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές νόρμες.

Ο Όζερσαϊ απειλεί να
τινάξει στον αέρα την
«κυβέρνηση» σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή η υποψηφιότητά
του στις «προεδρικές».
ελέγχει το «Υπουργείο Εσωτερικών».
Η «υπουργός» Αϊσεγκιούλ Μπαϊμπάρς είναι μια νεαρή πολιτικός, η
οποία θέλει να κάνει τη διαφορά. Ο
πατέρας της εργάζεται στην αντιπολιτευόμενη εφημερίδα «Αφρίκα»,
η οποία είναι γνωστή για τις ριζοσπαστικές της θέσεις σε διάφορα
ζητήματα. Η Αϊσεγκιούλ Μπαϊμπάρς
επίσης πρεσβεύει φιλελεύθερες θέσεις και αρχές κα επιθυμεί να περάσει
στη σύγχρονη τ/κ ιστορία με ένα
νέο ριζοσπαστικό «νόμο περί μετανάστευσης», ο οποίος έρχεται να
αλλάξει τα δεδομένα στο ευαίσθητο
αυτό πεδίο.
Ο «νόμος» διαιωνίζει το καθεστώς
της «βίζας» που επιβάλλει η «ΤΔΒΚ
σε πολίτες της Αρμενίας, Νιγηρίας
και Συρίας, ενώ η νέα πρωτοβουλία
της κ. Μπαϊμπάρς φέρνει σαρωτικές
αλλαγές στο ζήτημα της μεταφοράς
πληθυσμού από την Τουρκία στα
Κατεχόμενα. Η «ΤΔΒΚ» πλέον θα
ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα
και οι «τουριστικές θεωρήσεις» θα
μπορούν να έχουν ως μέγιστη διάρκεια τις 90 ημέρες σε μια περίοδο
των 180 ημερών. Με άλλα λόγια, οι

Οι «προεδρικές»

Τούρκοι πολίτες που εισέρχονται
στα Κατεχόμενα θα έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στο νησί
90 ημέρες (3 μήνες) σε μια περίοδο
έξι μηνών. Μετά την παρέλευση
των τριών μηνών, οι ξένοι υπήκοοι
είτε θα προσφεύγουν στις «αρχές»
για να αποκτήσουν «άδεια διαμονής»,
της οποίας το καθεστώς αλλάζει με
τον νέο «νόμο», είτε θα πρέπει να
αποχωρούν και να επανέρχονται,
αν το επιθυμούν στα Κατεχόμενα,
μετά την έναρξη μιας νέας περιόδου
έξι μηνών.
Ο νέος «νόμος», ο οποίος περιέχει
αρκετές καινοτομίες για τα τ/κ δεδομένα, έχει ανάψει στην κυριολεξία
φωτιές στις σχέσεις Τουρκίας – Κατεχομένων, αλλά και εντός της «κυβέρνησης» Τατάρ. Οι εθνικιστικοί
κύκλοι της τ/κ κοινότητας βάλλουν
κατά της «κυβέρνησης», με το σκε-

πτικό ότι υλοποιεί πάγια αιτήματα
ξένων παραγόντων και της ε/κ πλευράς. Από τη δική τους σκοπιά, ο νέος
«νόμος» θα περιορίσει τη μετακίνηση
πολιτών από την Ανατολία και το
εξωτερικό προς την «ΤΔΒΚ».
Όπως πληροφορείται η «Κ», και
στην Άγκυρα κύκλοι της τουρκικής
κυβέρνησης δεν βλέπουν με καλό
μάτι τον «νόμο Μπαϊμπάρς». Ο Τούρκος πρόεδρος είχε παλαιότερα ζητήσει από την τ/κ πλευρά να επισπεύσει την «πολιτογράφηση» χιλιάδων πολιτών της Τουρκίας, παρά
τη συνέχιση της προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», τόσο στην Άγκυρα όσο και στα
Κατεχόμενα ακούγονται φωνές που
θέλουν την άμεση απομάκρυνση
της κ. Μπαϊμπάρς από το «κυβερνητικό» σχήμα, με το κόμμα της κ.

Ένα άλλο ζήτημα που κλονίζει
την «κυβέρνηση» Τατάρ είναι το ζήτημα των «προεδρικών εκλογών».
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν
τον κ. Τατάρ να κατεβαίνει στις
«εκλογές» ως υποψήφιος του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ). Ο
ίδιος ο κύκλος του κ. Τατάρ τονίζει
ότι η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη
ληφθεί. Παρ’ όλα αυτά αποδέχεται
ότι τόσο στην τ/κ πλευρά όσο και
στην Άγκυρα υπάρχουν παράγοντες
και κύκλοι που υποστηρίζουν τη
συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Επίσης, οι συνεργάτες του «πρωθυπουργού» αφήνουν να εννοηθεί ότι
σε περίπτωση που δεν προχωρήσει
η «υποψηφιότητα» Τατάρ, ένα άλλος
στέλεχος του κινήματος θα εκπροσωπήσει την παράταξη στην αναμέτρηση του Απριλίου.
Τα προαναφερόμενα μηνύματα
σκοντάφτουν πάνω στο βέτο του κ.
Όζερσαϊ, ο οποίος «απειλεί» πλέον
τους συνεργάτες του στην «κυβέρνηση» ότι η διάλυσή της δεν θα είναι
ένα απομακρυσμένο σενάριο, εάν
το ΚΕΕ δεν συμφωνήσει με τον ίδιο
για τις «προεδρικές». Οι τελευταίες
πληροφορίες δείχνουν ότι παράλληλα με τη συγκεκριμένη απειλή, ο
κ. Όζερσαϊ χτυπά την πόρτα του
ΚΕΕ και με εναλλακτική πρόταση

για τις «προεδρικές εκλογές». «Ποια
θα ήταν η απάντηση του ΚΕΕ εάν
στις προεδρικές κατέβαιναν δύο
υποψήφιοι, το πρώην μέλος της τ/κ
διαπραγματευτικής ομάδας και νυν
υψηλόβαθμο στέλεχος του ΚΕΕ,
Ογουζχάν Χασίπογλου, και ο ίδιος
ο κ. Όζερσαϊ; Δεν θα μπορούσαν το
ΚΕΕ και το ΚΛ να υποστηρίξουν από
κοινού στην δεύτερη Κυριακή των
εκλογών τον υποψήφιο που θα λάμβανε τις περισσότερες ψήφους;»,
είναι το ερώτημα που θέτει το ΚΛ
προς τον μεγαλύτερο συνεργάτη
της «κυβέρνησης», κ. Τατάρ.
Στο εσωτερικό του ΚΕΕ επικρατεί
αρνητικό κλίμα σε ό,τι αφορά την
υποψηφιότητα του κ. Όζερσαϊ. Εκτός
από το γεγονός ότι κορυφαία στελέχη
του ΚΕΕ φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν το κόμμα στις «προεδρικές»,
στελέχη και υποστηρικτές του κινήματος δεν εμπιστεύονται τον νεαρό πολιτικό.
Η Άγκυρα παρακολουθεί με προσοχή τις προαναφερόμενες εξελίξεις
και ετοιμάζεται να ανοίξει τα χαρτιά
της στη συνέχεια, ενδεχομένως μετά
τις αναμενόμενες διασκέψεις στο
Κυπριακό, εφόσον έχει ξεκαθαρίσει
το τοπίο στο Κυπριακό και όταν όλα
τα βλέμματα θα έχουν στραφεί στις
«προεδρικές». Σε κάθε περίπτωση,
οι τελευταίες εξελίξεις και ο αναβρασμός στο εσωτερικό της «κυβέρνησης» και της τ/κ Δεξιάς δημιουργεί «πονοκέφαλο» για την Τουρκία και εντατικοποιεί την καχυποψία
των Τούρκων αξιωματούχων απέναντι στους Τ/κ πολιτικούς.
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Οι δύο
εβδομάδες
που άλλαξαν
τη Συρία
Τα κέρδη του Πούτιν, τα σχέδια
της Ουάσιγκτον και της Aγκυρας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Εννέα περίπου χρόνια μετά την
έναρξη του συριακού εμφυλίου, η
τρίτη εισβολή της Τουρκίας, που
ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου
και τερματίστηκε στις 22 του ίδιου
μήνα, έμελλε να αλλάξει τα δεδομένα στο εσωτερικό της Συρίας και
στις σχέσεις των μεγάλων και περιφερειακών δυνάμεων. Καθώς,
λοιπόν, η τουρκική εισβολή υποχρεώνει τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν
από τη βορειοανατολική Συρία, η
Ρωσία βλέπει τη θέση της να ενισχύεται. Η σύμμαχος Δαμασκός
αναπτύσσει τις δυνάμεις της σε
περιοχές που μέχρι πριν από λίγες
ημέρες ήλεγχαν οι Κούρδοι, έχοντας
οι τελευταίοι την υποστήριξη των
ΗΠΑ και των συμμαχικών δυνάμεων. Η Τουρκία από την άλλη εξασφαλίζει ένα νέο «αφήγημα» στρατιωτικής επιτυχίας, ώστε να ενισχύσει τη θέση της κυβέρνησης
του Ερντογάν.

Η απόφαση για την εισβολή
Νέες πληροφορίες από την Άγκυρα δείχνουν ότι η ιστορική απόφαση για την τρίτη τουρκική εισβολή στη Συρία ελήφθη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, στις 30 Σεπτεμβρίου. Σε αυτήν ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί
Ακάρ, ανέλαβε το βάρος της νέας
εισβολής, και ενημέρωσε τον πρόεδρο Ερντογάν και τους υπουργούς
του ότι ο τουρκικός στρατός και οι

συμμαχικές δυνάμεις είναι έτοιμες
να εισβάλουν στο βορειοανατολικό
κομμάτι της Συρίας. Το επιτελείο
του τουρκικού στρατού είχε ήδη
δημιουργήσει ένα επιχειρησιακό
σχέδιο, το οποίο συμπεριλάμβανε
την ανάπτυξη των τουρκικών δυνάμεων σε μια μεγάλη περιοχή, με
μεγάλο βάθος, το οποίο απλωνόταν
από τα περίχωρα του Άφριν μέχρι
τα σύνορα της Συρίας με το Ιράκ.
Με την έγκριση του προέδρου
της Τουρκίας, σε Μόσχα, Δαμασκό
και Ουάσιγκτον, αλλά και στους
Κούρδους, σήμανε συναγερμός. Οι
ΗΠΑ προσπάθησαν να καθυστερήσουν την τουρκική εισβολή και
να διατηρήσουν ζωντανή τη συνεργασία τους με τους Κούρδους,
οι οποίοι στράφηκαν στις ΗΠΑ για
βοήθεια, και μετά τις αμφιταλαντεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ έστρε







Ούτε τα Η.Ε. ούτε και η
Ε.Ε. αναφέρονται ή ευνοούν το δικαίωμα απόσχισης, καθώς αυτονόητα
διακυβεύεται η ειρήνη.
ψαν το βλέμμα τους στη Ρωσία. Η
κουρδική πλευρά ζήτησε από τη
Μόσχα αεροπορική κάλυψη απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα,
με τη Ρωσία να απορρίπτει το αίτημα και να παραπέμπει τους Κούρδους στη Δαμασκό. Κάπως έτσι ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις των

Με το νέο ρωσοτουρκικό μνημόνιο, η Τουρκία εξασφάλισε τον έλεγχο δύο συριακών πόλεων και η Ρωσία αύξησε τα κέρδη της σχεδόν σε όλα τα μέτωπα στα
οποία αναμετριέται με τους ανταγωνιστές της.

Το ρωσοτουρκικό μνημόνιο και η τελική φάση του πολέμου
Η αμερικανοτουρκική συμφωνία

θα έβγαινε το βράδυ της Τρίτης,
όταν οι πρόεδροι και υπουργοί
Εξωτερικών της Ρωσίας και της
Τουρκίας ανακοίνωσαν το νέο ρωσοτουρκικό μνημόνιο, με το οποίο η
Τουρκία εξασφάλισε τον έλεγχο
δύο συριακών πόλεων και η Ρωσία
αύξησε τα κέρδη της σχεδόν σε
όλα τα μέτωπα στα οποία αναμετριέται με τους ανταγωνιστές της.
Το νέο ρωσοτουρκικό μνημόνιο
αφήνει πολλά πεδία ακάλυπτα και
δεν λύνει σημαντικά προβλήματα
στην Συρία. Παρ’ όλα αυτά έχει τη
σημασία του και έρχεται να αλλάξει
τα δεδομένα, όπως σημειώνει ο
Τούρκος αναλυτής, Φεχίμ Τάστεκιν,
ο οποίος τα τελευταία οκτώ χρόνια

Κούρδων με τη συριακή κυβέρνηση, φτάνοντας στη συμφωνία, με
βάση την οποία ο Αραβικός Στρατός
της Συρίας επέστρεψε σε περιοχές
από τις οποίες απουσίαζε τα τελευταία έξι χρόνια.
Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την
έναρξη της τουρκικής εισβολής,

τα τουρκικά και συμμαχικά στρατεύματα βρέθηκαν στα περίχωρα
των πόλεων Ταλ Άμπιαντ και Ρασουλάιν. Οι Κούρδοι, συνειδητοποιώντας ότι δεν ήταν σε θέση να
πολεμήσουν με συμβατικά μέσα
έναν από τους ισχυρότερους στρατούς του ΝΑΤΟ, άρχισαν να ετοι-

που ανακοινώθηκε στα τέλη της
προηγούμενης εβδομάδας έδωσε
περιθώρια ανάσας σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Παρ’ όλα
αυτά, η συμφωνία δεν εγγυόταν
τον τερματισμό της τουρκικής επιθετικότητας στη Συρία. Για να συμβεί αυτό, θα απαιτείτο η δυναμική
παρέμβαση της Ρωσίας. Γι’ αυτό
τον λόγο, λίγο πριν από τη λήξη
της διορίας για την κατάπαυση του
πυρός, προγραμματίστηκε στο Σότσι της Ρωσίας η συνάντηση των
προέδρων της Ρωσίας και της
Τουρκίας.
Τελικά, ο άσπρος καπνός για το βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας

παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στον πόλεμο της Συρίας.
Σύμφωνα με τον κ. Τάστεκιν μετά
το τέλος του σύντομου πολέμου
στη βορειοανατολική Συρία, η Ρωσία στρέφει την προσοχή της στην
κατάληψη του Ιντλίμπ. Μετά την
επίτευξη και αυτού του στόχου, με
βάση την υπογράμμιση της σημασίας της Συνθήκης Αδάνων από
όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, η
Μόσχα δεν αποκλείεται να φέρει
αντιμέτωπη την Τουρκία με μια
«έκπληξη», η οποία θα αφορά την
προοπτική της τελικής αποχώρησης όλων των τουρκικών και ξένων
στρατευμάτων και ένοπλων δυνάμεων από τα εδάφη της Συρίας.
μάζονται για ανταρτοπόλεμο εντός
των πόλεων.
Ενώ, λοιπόν, η πτώση σημαντικών κουρδικών κέντρων προδιαγραφόταν πλέον ξεκάθαρα οι ΗΠΑ
και η Ρωσία δρομολόγησαν τις δικές
τους παρεμβάσεις. Οι ΗΠΑ επιστράτευσαν σχεδόν όλα τα μέσα

επικοινωνίας που διέθεταν με την
τουρκική πρωτεύουσα. Σύμφωνα
με τις πληροφορίες της «Κ», ο εκπρόσωπος του τουρκικού προεδρικού, Ιμπραχίμ Καλίν, διαδραμάτισε
πρωταγωνιστικό ρόλο στις εν λόγω
κρίσιμες συνομιλίες. Από πλευράς
ΗΠΑ, σημαντικό ρόλο φαίνεται να
ανέλαβε ο απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας για τη Συρία.
Την ίδια ώρα, η Ρωσία επίσπευσε
την ανάπτυξη των συριακών δυνάμεων σε ευαίσθητα σημεία, όπως
το Μάνμπιτς, το Κομπάνι και η
Ράκκα. Στέλνοντας τον συριακό
στρατό σε περιοχές, οι οποίες αρχικά συμπεριλαμβάνονταν στα
τουρκικά επιχειρησιακά σχέδια, η
Μόσχα ξεκίνησε την αναζήτηση
και για μια νέα συμβιβαστική φόρμουλα στο βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας. Τουρκικές πηγές
που παρακολουθούν από κοντά τις
εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων συσχετίζουν αυτή την προσπάθεια με την αμερικανοτουρκική
προσέγγιση και την προσωρινή
κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε όταν ο αντιπρόεδρος και ο
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
έσπευσαν εκτάκτως στην Άγκυρα.

Σοβαρή πολιτική και οικονομική κρίση πλήττει τον Λίβανο

Λιγοστές είναι οι επιλογές που διαθέτει ο πρωθυπουργός Σαάντ Χαρίρι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Οι μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις
που συνεχίζονται από την προηγούμενη Πέμπτη σε ολόκληρο
τον Λίβανο έχουν στο επίκεντρό
τους τη βαθιά κοινωνική και οικονομική κρίση της χώρας, η
οποία έχει τις ρίζες της στις αποφάσεις που λήφθηκαν μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου του Λιβάνου, το 1990. Για την «Daily
Star», τη μεγαλύτερη φιλελεύθερη
αγγλόφωνη εφημερίδα του Λιβάνου, οι επιλογές που διαθέτει αυτήν
την περίοδο η κυβέρνηση Χαρίρι
του Λιβάνου είναι περιορισμένες.
Αντιμέτωπη με μια μεγάλη πολιτική και οικονομική κρίση, με χιλιάδες διαδηλωτών να παραμένουν
στους δρόμους, και με τους Χριστιανούς να αποχωρούν από το
κυβερνητικό σχήμα, η κυβέρνηση
είτε θα επιχειρήσει να συνεχίσει
την πορεία της με μια σειρά ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, είτε
θα διαλυθεί.
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις,
η λιβανέζικη εφημερίδα συμπεραίνει ότι ο Λίβανος θα βρεθεί αντιμέτωπος με δύσκολες αποφάσεις.
Οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις θα σήμαιναν τη ριζική
αντιμετώπιση των προβλημάτων
που δημιουργεί το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο της χώρας.
Η δε διάλυση της κυβέρνησης θα
έχει ως αποτέλεσμα την πολιτική
ακυβερνησία, ενδεχομένως για
πολλούς μήνες.
Μια άλλη μεγάλη εφημερίδα της
περιοχής, η «Al Mayadeen», αναλύει
με απαισιοδοξία τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο. Σύμφωνα με
την εφημερίδα, στο σημείο που

με μυθικά ποσά σε πολιτικές και
κοινωνικές προσωπικότητες της
χώρας, και η πολιτική και οικονομική διαφορά δημιούργησαν μια
κλειστή κάστα ελίτ, η οποία σήμερα
αδυνατεί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη φτώχεια. Παράλληλα, το
φορολογικό σύστημα εξακολουθεί
να ενισχύει την κοινωνική ανισότητα και η κυβέρνηση αδυνατεί
να αντιμετωπίσει νέες κρίσεις,
όπως οι πρόσφατες δασικές πυρκαγιές και η επικείμενη κρίση συναλλάγματος.

Οι ρίζες της κρίσης

Οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις θα σήμαιναν τη ριζική αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί το

πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο της χώρας.
έχουν φτάσει σήμερα οι εξελίξεις
μόνο δύο πρωταγωνιστές θα μπορούσαν να δώσουν ανάσα στην
κοινωνία, οι ένοπλες δυνάμεις και
το σιιτικό κίνημα «Χεζμπολάχ».
Με ποιους θα συνεργαστεί ο στρατός για τη έξοδο από την κρίση;
«Με τους διεφθαρμένους πολιτικούς, τη στιγμή μάλιστα, που ο
λαός παραμένει στους δρόμους και
απαιτεί τη συνολική ανατροπή του
πολιτικού συστήματος της Συρίας;»,
αναρωτιέται η «Al Mayadeen». Και
με τι είδους εργαλεία θα αντιμετωπίσει την κρίση η Χεζμπόλαχ,

την ώρα που το κίνημα δεν έχει
καταφέρει μέχρι σήμερα να προβάλει ένα πειστικό οικονομικό πρόγραμμα, ρωτά επίσης η εφημερίδα.

Οι διαδηλώσεις
Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση
των προτάσεων του πρωθυπουργού
Σαάντ Χαρίρι για μεταρρυθμίσεις
που έχουν ως στόχο την πάταξη
της διαφθοράς και την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, τα
αραβικά και αγγλόφωνα μέσα της
περιοχής εκφράζουν απαισιοδοξία
για το πολιτικό και οικονομικό μέλ-

λον του Λιβάνου, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζοι εξακολουθούν να βρίσκονται στους
δρόμους. Ενώ, λοιπόν, οι μαζικές
κινητοποιήσεις προκάλεσαν πολιτικό και οικονομικό «έμφραγμα»
στον Λίβανο, έμπειροι αναλυτές
υπογράμμισαν την προηγούμενη
εβδομάδα ότι οι οικονομικές και
πολιτικές επιλογές των τελευταίων
δεκαετιών έχουν οδηγήσει τη χώρα
σε μια μη βιώσιμη κατάσταση για
την οποία ευθύνεται ολόκληρη η
πολιτική τάξη του Λιβάνου. Πρακτικές, όπως το «μοίρασμα» δανείων

Η λιβανέζικη οικονομία εξαρτάται από τις εισαγωγές και μια ενδεχόμενη υποτίμηση του νομίσματος θα αυξήσει τις τιμές για τα εισαγόμενα αγαθά και θα υποβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο. Πρόκειται
για ένα εφιαλτικό σενάριο, με το
οποίο ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη η γειτονική χώρα. Ο Λίβανος
είναι ένα από τα πιο χρεωμένα
έθνη του οποίου το δημόσιο χρέος
εκτιμάται στο 155% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Η χώρα
εισάγει πολύ περισσότερα αγαθά
και υπηρεσίες από ό,τι εξάγει και
το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού προβλέπεται φέτος να
φτάσει το 10% του ΑΕΠ.
Ο υπερβολικός κρατικός δανεισμός έχει διογκώσει τον πολιτικά
συνδεδεμένο τραπεζικό τομέα, ο
οποίος δανείζει στο κράτος με υψηλά επιτόκια. Οι τράπεζες προτιμούν
να δανείζουν στην κυβέρνηση αντί
να χρηματοδοτούν καινοτόμες επιχειρήσεις και βασίζονται στις τσέπες πλούσιων Λιβανέζων και ιδιαίτερα στη διασπορά που καταθέτει
τα χρήματά της στη Βηρυτό. Πε-

ρίπου το 1% όλων των λογαριασμών
υπολογίζεται ότι κατέχει περίπου
το ήμισυ των συνολικών καταθέσεων.
Η σύγχρονη μη παραγωγική οικονομία του Λιβάνου περιστρέφεται
γύρω από τις τραπεζικές και ακίνητες περιουσίες, γεγονός που δημιουργεί μεγάλη ανισότητα εισοδήματος την ώρα που οι έμμεσοι
φόροι που πληρώνουν όλοι οι πολίτες, όπως ο φόρος προστιθέμενης
αξίας (ΦΠΑ), παρουσιάζουν συνεχώς αυξητικές τάσεις. Ο νέος φόρος
της εφαρμογής WhatsApp αποτέλεσε την τελευταία σταγόνα που
ξεχείλισε στο ποτήρι και την αφορμή για να ξεσπάσουν οι μαζικές
πορείες και συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι διαδηλωτές βγήκαν στους
δρόμους απαιτώντας την ανατροπή
του πολιτικού κατεστημένου της
χώρας και την λήψη ριζοσπαστικών
οικονομικών μεταρρυθμίσεων.
Ωστόσο, τα «εργαλεία» της κυβέρνησης Σαάντ Χαρίρι είναι περιορισμένα. Η εξυπηρέτηση του υπερβολικού χρέους της χώρας αφήνει
λίγα περιθώρια για κυβερνητικές
δαπάνες στη βάση της αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων. Τα δε δεσμά της κυβέρνησης
με τη μικρή κάστα των πολιτικών
και οικονομικών ελίτ δεν αφήνουν
πολλά περιθώρια ελιγμών. Ο ίδιος
ο κ. Χαρίρι είναι ένας οικονομικός
μεγιστάνας της περιοχής το όνομα
του οποίου εμπλέκεται σε πολλές
αμφιλεγόμενες υποθέσεις. Ο ρόλος
του λ.χ. στην οικονομική πτώση
του εθνικού φορέα τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας είναι ένα ζήτημα
το οποίο απασχολεί τους ανεξάρτητους Τούρκους αναλυτές.
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Απιαστο το δικαίωμα των Κούρδων σε κράτος
Ούτε τα Η.Ε. ούτε και η Ε.Ε. αναφέρονται ή ευνοούν το δικαίωμα απόσχισης, καθώς αυτονόητα διακυβεύεται η ειρήνη
Του δρος ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Γενικά το δικαίωμα αυτοδιάθεσης
το έχουν μόνο οι αποικιακοί λαοί
και το οποίο έχει νομιμοποιηθεί
από τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τις
διεθνείς συμβάσεις. Όμως, με το
τέλος της αποικιοκρατίας, στον
21ο αιώνα εμφανίζεται μια άλλη
τάση απαιτήσεων: εθνοτικές μειονότητες (μικρές ή μεγαλύτερες),
οι οποίες ιστορικά διαβιούν σε κράτος ή κράτη συμβιώνοντας με άλλες
εθνότητες, απαιτούν τη δημιουργία
δικού τους κράτους.
Το Διεθνές Δίκαιο δεν αναφέρεται, και δεν είναι δυνατόν να αναφέρεται, σε δικαίωμα απόσχισης.
Αντίθετα, μελετώντας τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, διαπιστώνεται η συνεχής υπογράμμιση της
διαφύλαξης της κυριαρχίας και της
εδαφικής ακεραιότητας των κρατών
μελών του. Κανένα κράτος δεν θα
υπέγραφε Διεθνή Σύμβαση, ούτε
θα συμμετείχε σε διάσκεψη, η οποία
θα νομιμοποιούσε το δικαίωμα της
απόσχισης στις εθνικές ή άλλες μειονότητες που ιστορικά διαβιούν
στο έδαφος του και είναι πολίτες
του. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοεί την απόσχιση, αυτό αναφέρεται
σε μια σειρά αποφάσεις της περί
δικαιωμάτων των μειονοτήτων, αλλά το έκανε ξεκάθαρο μόλις τα μέλη
της αντιμετώπισαν τέτοιο πρόβλημα. Όπως είναι γνωστό, το φάντασμα της απόσχισης πλανάται πάνω
από την Ισπανία με την Καταλονία
συνεχώς να το υπενθυμίζει. Το ίδιο
πρόβλημα και περίπου την ίδια εποχή και η Βρετανία αντιμετώπισε
την απαίτηση της Σκωτίας για απόσχιση. Η Συρία, το Ιράκ και η Τουρκία αντιμετωπίζουν κι αυτά το ίδιο
πρόβλημα με τους Κούρδους. Αν
εξετάσουμε το πρόβλημα της αυτοδιάθεσης των λαών ως τέτοιο,
θα διαπιστώσουμε ότι το δικαίωμα
αυτοδιάθεσης το απαιτούσαν οι
αποικιακοί λαοί. Μέχρι τον πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο κυριαρχούσε
το «αποικιακό δίκαιο», χαρακτηρίζοντας τα αποικιακά εδάφη ως terrae nullius. Το καταστατικό της
Κοινωνίας των Εθνών κατοχύρωσε
στη διάρκεια μεταξύ των δυο παγκοσμίων πολέμων, μια νέα μορφή

Από τυχόν δημιουργία
κουρδικού κράτους, θα
επηρεαστούν τέσσερα
κράτη, Τουρκία, Ιράν,
Ιράκ και Συρία, που
εκτός του ότι θα
πολεμήσουν τους
Κούρδους, θα το
θεωρήσουν και σαν
ευκαιρία να διευρύνουν
και τα σύνορά τους,
όπως κάνει τώρα η
Τουρκία, επικαλούμενη
την ασφάλειά της.

ΑΡΜΕΝΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ντιγιάρμπακιρ

Ερμπίλ
Χαλέπι

ΚΥΠΡΟΣ

Μοσούλη

Κιρκούκ
Κερμανσιάχ

ΣΥΡΙΑ
ΙΡΑΚ

αποικισμού, το σύστημα του mandate (εντολής ή πληρεξουσίου) στη
διακυβέρνηση αυτών των λαών και
των εδαφών τους, ενώ μετά τον β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο το δικαίωμα
της αυτοδιάθεσης των λαών κατοχυρώθηκε στο Καταστατικό του
ΟΗΕ, το οποίο εγκρίθηκε στη διάσκεψη του Σαν Φραγκίσκο στις 5
Μαΐου 1945 και επικυρώθηκε σε
μια σειρά διακηρύξεις της Γενικής
Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού. Αναφέρεται αυτό το ιστορικό,
επειδή είναι αναγκαίο να τονιστεί
ότι το σημερινό δράμα που διέρχεται
ο λαός της Συρίας σχετίζεται με τις
γραμμές που τράβηξαν στον χάρτη
της περιοχής η Γαλλία και η Βρετανία, οι οποίες τράβηξαν τις γραμμές και δημιούργησαν κράτη, αποσπώντας τα από την οθωμανική
αυτοκρατορία.

Το Κουρδικό








Οι κυρίαρχες ελίτ των
κρατών στα οποία ζουν
Κούρδοι πρέπει να εξετάσουν στα σοβαρά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι των
εθνοτικών μειονοτήτων
της χώρας τους.







Οι Κούρδοι έχουν ηττηθεί κατά κράτος, το όραμα
του δικού τους κράτους
παίχτηκε στο έδαφος της
Συρίας και διαλύθηκε
στα εξ ων συνετέθη.

Οι Κούρδοι έμειναν εκτός δημιουργίας δικού τους κράτους, αλλά

ΙΡΑΝ

Οι κουρδικές περιοχές

αποτέλεσαν μέρος τεσσάρων άλλων
κρατών: της Τουρκίας, της Συρίας,
του Ιράν και του Ιράκ.
Ο Elie kedourie, που καταγόταν
από τη Βαγδάτη (γόνος πλούσιας
εβραϊκής οικογένειας), δίνει ζωντανή περιγραφή το πώς συμπεριφέρθηκαν οι μειονότητες, όταν χαράσσονταν τα σύνορα των νέων
κρατών, τα οποία βρέθηκαν κάτω
από το καθεστώς mandate territories («Μειονότητες, θρησκεία
και πολιτική», Κατάρτι 2002). Τελικά, στον τελικό σχεδιασμό, οι
Κούρδοι δεν απέκτησαν το δικό
τους εθνικό κράτος.
Οι Κούρδοι που ζουν στην Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ προσπάθησαν με ένοπλους αγώνες να αποσχιστούν από τα κράτη στα οποία
ζουν και να ενωθούν, εγκαθιδρύοντας δικό τους εθνικό κράτος. Εδώ
βρίσκεται το όλο πρόβλημα που
παρουσιάστηκε έντονα και απειλεί
την ειρήνη στην περιοχή μας. Αλλά
ας μη ξεχνούμε ότι στο Ιράν επίσης

διαβιοί μεγάλη κοινότητα Κούρδων
που αν πετύχει το πείραμα των
Κούρδων των άλλων γειτονικών
κρατών, θα δημιουργηθεί και πρόβλημα στο Ιράν. Μιλούμε, δηλαδή,
για μια ευρύτερη σύρραξη στην
περιοχή μας.
Κανένα κράτος της περιοχής
δεν θα παραχωρήσει αυτόβουλα
τα εδάφη του για να έχει δίπλα ένα
μη φιλικό κράτος. Θα αντιδράσει
με όλα τα μέσα, όπως και γίνεται
αυτές τις μέρες στη Συρία. Δεν θα
αναφέρω γιατί δημιουργήθηκε το
πρόβλημα.
Περιορίζομαι μόνο στο δικαίωμα
της απόσχισης, αν δηλαδή οι Κούρδοι της Συρίας και των άλλων κρατών δικαιούνται να αποσχιστούν
και να δημιουργήσουν το δικό τους
κράτος, όπως οι ίδιοι το οραματίζονται, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη
τις γεωπολιτικές συγκυρίες, τα συμφέροντα των κρατών στα οποία
ζουν και των κρατών που γειτονεύουν μ’ αυτούς.

Στο Ιράκ
Οι Κούρδοι του Ιράκ, παρό-

λο που διεξήγαγαν δημοψήφισμα (27/09/2017) για
απόσχιση και δημιουργία δικού τους κράτους, έλαβαν
θετική απάντηση (92%), αλλά τελικά «μετάνιωσαν» και
ο εμπνευστής της ανεξαρτησίας, ο Μασούντ Μπαρζανί, αποσύρθηκε από την πολιτική. Οι Κούρδοι πρέπει να
αντιληφθούν ότι αντί να ξοδεύουν όλοι την ενέργειά
τους και τις δράσεις τους
στη βία και στον συνεχή πόλεμο, θα θαυματουργήσουν
με την εγκατάλειψη του ουτοπικού οράματος της απόσχισης και της δημιουργίας
ενός μεγάλου κουρδικού
κράτους. Από την άλλη, οι
κυρίαρχες ελίτ των κρατών
στα οποία ζουν Κούρδοι
πρέπει να εξετάσουν στα
σοβαρά, τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις τους έναντι
των εθνοτικών μειονοτήτων
της χώρας τους. Σήμερα η
ευρωπαϊκή σύγκλιση, παρά
τα όποια προβλήματα και αν
αντιμετωπίζει, αποτελεί ένα
δυνατό παράδειγμα που θα
πρέπει να μελετήσουν οι
Κούρδοι ηγέτες, αφήνοντας
το όπλο και πιάνοντας βιβλία. Όπως γράφει και ο Ernest Gellner, «αυτό που διακρίνει το νεωτερικό έθνος
είναι η ‘αδιαμεσολάβητη‘
(υπογράμμιση συγγραφέα )
συμμετοχή του στο ολικό
«έθνος», χωρίς την παρεμβολή σημαντικής υποομάδας» («Nationalism» 1997).
Η ειρήνη κερδίζεται με τη
μελέτη, τη διαβούλευση,
τον συμβιβασμό και όχι με
το όπλο στο χέρι, όσο «πατριωτικό» κι αν αυτό φαντάζει. Ήρωες στον στίβο της
ανάπτυξης της κοινωνίας και
όχι με το όπλο στα βουνά
και στη βία. Έτσι κερδίζονται οι μάχες.

Η «αυτόνομη σχέση» με το καθεστώς στη Συρία
Οι Κούρδοι στη Συρία είχαν σχηματίσει σε μια συγκεκριμένη περιοχή διοικητικούς μηχανισμούς
αποδίδοντάς τους κρατική υπόσταση, με πολιτικές αρχές που εγκαθίδρυσαν, και οι οποίες θα μετεξελίσσονταν σε κρατική οντότητα. Έχουν δηλώσει ότι δεν θα
ανακηρύξουν κράτος, αλλά θα βρίσκονται σε αυτόνομη σχέση με το
καθεστώς της Συρίας. Ανατολίτικη
πονηριά, η οποία βεβαίως δεν ευσταθεί και δεν επιβιώνει στη διεθνή
πολιτική αρένα.
Αυτό που δημιούργησαν οι
Κούρδοι στη Συρία και πολλοί έτρεξαν να το χαιρετίσουν ως ένα προοδευτικό βήμα, σε σχέση με το φιλελευθερισμό, μπορεί να αναποδογυρίσει όλη την κατάσταση όχι
μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο
αλλά και ευρύτερα. Άμεσα θα επηρεαστούν τέσσερα κράτη, θα πολεμούν τους Κούρδους, αλλά θα
θεωρήσουν ότι ήρθε η στιγμή να
διευρύνουν και τα σύνορά τους,
όπως κάνει τώρα η Τουρκία επικαλούμενη την ασφάλειά της. Η ειρήνη θα υποφέρει πολύ.

Οι Κούρδοι θα πρέπει να σκεφθούν ήρεμα, να αντιληφθούν ότι
κουρδικό κράτος δεν πρόκειται να
ανακηρυχθεί, δεν συμφέρει σε καμιά χώρα να το υποστηρίξει, ούτε
στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου
Ασφαλείας που εκεί βρίσκονται οι
μεγάλες δυνάμεις, που καθορίζουν
τις τύχες των λαών. Οι Κούρδοι
ηγέτες θα πρέπει να κοιτάξουν και
να μελετήσουν καλά τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής και τότε
θα αντιληφθούν γιατί όλα τα κράτη
της περιοχής αντιδρούν στην εγκαθίδρυση κουρδικού κράτους. Τα
θέλω είναι εύκολα, η εφαρμογής
τους είναι και δύσκολη και ανεφάρμοστη. Δεν μπορούν, δεν έχουν
το δικαίωμα οι Κούρδοι να οδηγήσουν τους λαούς της περιοχής μας
σε ένα ατέρμονο πόλεμο, επειδή
οι ίδιοι αποφάσισαν να αποσχιστούν και να δημιουργήσουν το
δικό τους εθνικό κράτος. Δυστυχώς
για τους Κούρδους, έτσι όπως εξελίχτηκαν και έχουν οριστικά διαμορφωθεί τα πράγματα στο σύντομο μέλλον, δεν πρόκειται να αποκτήσουν δικό τους εθνικό κράτος.

Εκτός από το γεγονός ότι είναι παράνομη η απόσχιση, δεν το επιτρέπουν τα κράτη/μέλη του Διεθνούς Οργανισμού, επειδή διακυβεύεται σοβαρά η υπόθεση της ειρήνης στην περιοχή μας. Δεν μπορεί στις σύγχρονες συνθήκες η διεθνής αμφικτυονία να δημιουργήσει
ένα προηγούμενο, για να «δικαιωθούν» οι φαντασιακές ρητορείες
των Κούρδων ηγετών, που επηρεάζουν τα συναισθηματικά οράματα
που υποβάλλουν στους λαούς της
περιοχής. Δεν μπορεί ο ΟΗΕ να δημιουργεί συνθήκες διάλυσης των
κρατών/μελών του και περισσότερο
να υποσκάπτει την ειρήνη στο όνομα της οποίας ιδρύθηκε (Για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και το
«δικαίωμα της απόσχισης δείτε
στο: Γιώργος Ι. Διακοφωτάκης: «Περί Μειονοτήτων κατά το Διεθνές
Δίκαιο», 2001).
Η αδιάλλακτη στάση της κουρδικής ηγεσίας, όχι μόνο της Συρίας,
αλλά και του Ιράκ, για απόσχιση
και η επιμονή τους να δημιουργήσουν το εθνικό τους κράτος, δημιούργησε μεγάλες ανησυχίες, όχι

μόνο στη συριακή εξουσία, αλλά
και στην Τουρκία, επειδή οι κουρδικοί μηχανισμοί διοίκησης βρίσκονται στο νότιο υπογάστριό της.
Γι’ αυτό και αντέδρασε με τον τρόπο
που αντέδρασε. Δεν ισχυρίζομαι
ότι είναι ορθή η αντίδραση της
Τουρκίας και ότι τήρησε τους νόμιμους διεθνείς κανόνες. Από την
άλλη βλέπουμε και την αντίδραση
των μεγάλων δυνάμεων στο συγκεκριμένο θέμα: οι ΗΠΑ που επιθυμούν να διατηρήσουν τις συμμαχικές τους σχέσεις με την Τουρκία έδωσαν το «πράσινο φως» για
την τουρκική παρέμβαση. Γι’ αυτό
και έχουν αποσύρει τα στρατεύματά
τους, που μέχρι σήμερα βρίσκονταν
σε αρμονία με τους Κούρδους ηγέτες. Ταυτόχρονα σχεδόν, οι ρωσικές
και οι συριακές ένοπλες δυνάμεις
αντικαθιστούν στην περιοχή τις
αμερικανικές δυνάμεις, αποκαθιστώντας την κυριαρχία του συριακού κράτους. Οι Κούρδοι έχουν ηττηθεί κατά κράτος, το όραμα του
δικού τους κράτους παίχτηκε στο
έδαφος της Συρίας και διελύθη στα
εξ ων συνετέθη.

Οι Κούρδοι του Ιράκ, παρόλο που διεξήγαγαν δημοψήφισμα (27/09/2017) για

απόσχιση και δημιουργία δικού τους κράτους, έλαβαν θετική απάντηση (92%),
αλλά τελικά «μετάνιωσαν» και ο εμπνευστής της ανεξαρτησίας , ο Μασούντ
Μπαρζανί, αποσύρθηκε από την πολιτική.
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Ο ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ ΣΤΗΝ «Κ»

Στόχος μας να λάβουμε πάνω
από 4% στις βουλευτικές εκλογές
Στις τελευταίες ευρωεκλογές φάνηκε πως η ΔΗΠΑ δεν είναι καπρίτσιο ούτε αποτέλεσμα προσωπικών φιλοδοξιών

Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών
έδειξε πως η Δημοκρατική Παράταξη
δεν είναι καπρίτσιο ούτε εγχείρημα
προσωπικών φιλοδοξιών, αναφέρει
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης (ΔΗΠΑ) Μάριος Καρογιάν,
υπογραμμίζοντας πως στόχος των
βουλευτικών εκλογών –για τις οποίες
ήδη εργάζονται– είναι ένα ποσοστό
πάνω από το 4% που έλαβε το νεοσυσταθέν κόμμα στις τελευταίες
ευρωεκλογές. Ο Μάριος Καρογιάν
ανέφερε πως η ΔΗΠΑ έχει κάνει
σοβαρά βήματα προς την κατεύθυνση κάλυψης του κενού που υπάρχει στο Κέντρο. Διατηρεί, όπως λέει,
επαφή με ΔΗΚΟϊκά στελέχη, αποφεύγοντας, ωστόσο, να σχολιάσει
τα δημοσιεύματα που θέλουν στελέχη του ΔΗΚΟ να προσχωρούν
στη ΔΗΠΑ. Μιλώντας για την παρουσία «καρογιανικών» στο υπουργικό σχήμα σημειώνει πως εφόσον
«υπάρχουν πεδία στα οποία ο πρόεδρος θεωρεί ότι μπορεί να συνεργαστεί με φίλους ή μέλη της Παράταξής μας, μπορεί να το κάνει». Σε
ό,τι αφορά τον επικείμενο ανασχηματισμό σημειώνει πως η ΔΗΠΑ
δεν ζήτησε ούτε απαίτησε τίποτα
και αν προκύψει τέτοιο θέμα θα το
δουν.
–Πέρασε ένας χρόνος από την
ίδρυση της ΔΗΠΑ. Είχατε κάνει
λόγο για την ίδρυση ενός κόμματος που θα καλύψει το κενό
που υπάρχει στο Κέντρο. Το έχετε
επιτύχει;
–Έχουμε κάνει πράγματι σοβαρά
βήματα προς την κατεύθυνση της
κάλυψης του κενού που υπάρχει
στο Κέντρο αυτό τον ένα χρόνο. Το
κενό, όμως, αυτό αποτελεί χρόνιο
πρόβλημα του κυπριακού πολιτικού
συστήματος. Δημιουργήθηκε με τη
μετατροπή των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου σε κόμματα διαμαρτυρίας, που δεν υπηρετούσαν
τον ιστορικό τους ρόλο ως ρυθμιστικών παραγόντων, βιώσιμων και
παραγωγικών πολιτικών ισορροπιών. Επρόκειτο για ένα κυπριακό
παράδοξο. Σε μια δηλαδή χώρα που
η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της αυτο-τοποθετείται στο
Κέντρο του ιδεολογικού φάσματος,
να μην υπάρχουν κόμματα που να
μπορούν να εκπροσωπήσουν αυτή
την πλειοψηφία. Η πολιτική ζωή
ουσιαστικά παραδιδόταν στα μεγάλα
κόμματα του διπολισμού, χωρίς να
μπορούν να δημιουργηθούν αντίβαρα στις μεταξύ τους συγκρούσεις.

Επειδή, όμως, αυτό το πρόβλημα
έχει ιστορικές διαστάσεις, το κενό
που δημιουργήθηκε ήδη δεν θα
μπορούσε να καλυφθεί μέσα στο
ελάχιστο χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την ίδρυση της ΔΗΠΑ.
Στο διάστημα αυτό, ωστόσο, η ΔΗΠΑ έχει κάνει βήματα που για πολλούς αποτέλεσαν έκπληξη. Ελάχιστοι
περίμεναν ότι στις ευρωεκλογές θα
συγκεντρώναμε το σχεδόν 4% που
πήραμε. Επρόκειτο αναμφισβήτητα
για μια επιτυχία που σήμαινε πολύ
απλά ότι το εγχείρημά μας ανταποκρινόταν σε πραγματική πολιτική
ανάγκη της κυπριακής κοινωνίας.
Δεν επρόκειτο, δηλαδή για καπρίτσιο. Δεν επρόκειτο για μια απλή
πράξη προσωπικών φιλοδοξιών. Με
αυτή την έννοια η ΔΗΠΑ δικαιώθηκε
στην προσπάθειά της να στεγάσει,
να εκφράσει και να εκπροσωπήσει
τους μετριοπαθείς, τους μετρημένους, τους νηφάλιους, τους ψύχραιμους και τους ορθολογικούς πολίτες
που δεν πιστεύουν στις στείρες αντιπαραθέσεις, που απορρίπτουν τον
φανατισμό, που δυσανασχετούν με

Αν ο γ.γ. του ΟΗΕ ζητήσει να υπάρξει τριμερής,
εμείς θα του πούμε όχι;
Πιστεύουμε ότι είναι
πολύ δύσκολο και μη
ρεαλιστικό να αρνηθούμε τη συνεργασία
και τη συμμετοχή μας.
την ανευθυνότητα, που διαφωνούν
με την προσωπολατρία, που δεν
αποδέχονται την πατριδοκαπηλία,
που δεν ανέχονται την καλλιέργεια
της διχόνοιας, του διχασμού και
του μίσους. Η Δημοκρατική Παράταξη δικαιώθηκε ακόμα δίνοντας
βήμα και φωνή στους νέους μας.
Και μας χαροποιεί το γεγονός ότι
νέοι άνθρωποι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία και
στην εξέλιξη της Παράταξής μας.
Έχουμε συνεπώς βάλει τα θεμέλια
για να κτίσουμε ένα σύγχρονο, πλουραλιστικό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό κόμμα.
–Σήμερα πώς προχωράτε;
–Αξιοποιώντας το ποσοστό που
λάβαμε στις ευρωεκλογές και τη
συμμετοχή μας στο Εθνικό Συμ-

λογικά όργανα και τις θεματικές
γραμματείες, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ώστε στις βουλευτικές εκλογές
του 2021 να διεκδικήσουμε με αξιώσεις τη θέση που οι πολίτες θα μας
εμπιστευτούν στο Κοινοβούλιο.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Εφόσον υπάρχουν πεδία στα οποία ο πρόεδρος θεωρεί ότι μπορεί να συνερ-

γαστεί με φίλους ή μέλη της Παράταξής μας, μπορεί να το κάνει, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν.

Μικρόψυχη η δυσφορία
–Πώς σχολιάζετε τα δημοσιεύματα
που θέλουν τον ΔΗΣΥ να δυσφορεί
από την έντονη παρουσία καρογιανικών στην κυβέρνηση;

–Αν πράγματι υπάρχει μια τέτοια
άποψη και δεν είναι αποκύημα
φαντασίας, θα τη χαρακτήριζα κακόβουλη, μικρόψυχη και ευτελή.

–Κάνατε οποιαδήποτε συζήτηση με
τον πρόεδρο για μπόλιασμα ΔΗΠΑ
στον επικείμενο ανασχηματισμό;

–Δεν ξέρω αν ο πρόεδρος θα
προχωρήσει σε ανασχηματισμό,
αυτή είναι δουλειά του προέδρου. Αν μας ζητηθεί η γνώμη

βούλιο. Έχουμε, πια ρόλο και λόγο
και το κύριο μέλημά μας είναι να
δουλέψουμε συστηματικά για να
μετασχηματίσουμε τη ΔΗΠΑ σε ένα
ανοικτό, μαζικό κόμμα, με δομές

μας θα την πούμε.

–Βλέπετε θετικά ένα τέτοιο σενάριο;

–Αυτό το ζήτημα εμπίπτει στα
συνταγματικά προνόμια του ΠτΔ
και σε κανέναν άλλον. Αν ο πρόεδρος νιώθει ότι υπάρχουν είτε
στη ΔΗΠΑ είτε αλλού πρόσωπα
που μπορούν να βοηθήσουν την
κυβέρνηση στην υλοποίηση του
έργου της δεν το θεωρώ κακό
πράγμα. Το μόνο σίγουρο είναι
ότι εμείς δεν ζητήσαμε ούτε
απαιτούμε τίποτα από τον πρόεδρο. Αν ποτέ προκύψει ένα τέτοιο θέμα, θα το δούμε.

και συνεχείς πρωτοβουλίες. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε τις
διαδικασίες για την πραγματοποίηση
ενός Οργανωτικού-Καταστατικού
Συνεδρίου και να εκλέξουμε τα συλ-

–Έχετε θέσει ήδη αριθμητικό
στόχο για τις βουλευτικές εκλογές
του 2021;
–Πρώτος μας στόχος είναι ασφαλώς να αυξήσουμε τα ποσοστά που
λάβαμε στις ευρωεκλογές. Από εκεί
και πέρα, πολλοί είναι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η
επίτευξη αυτού του στόχου. Δεν
έχω αμφιβολία, ότι οι συγκυρίες
θα παίξουν τον δικό τους καθοριστικό ρόλο. Είμαι, όμως, αισιόδοξος
ότι θα τα καταφέρουμε και πάλι,
γιατί το εγχείρημά μας δεν είναι
προσωπικό. Είναι ιστορικό. Απαντά
σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών μας. Και τέτοιες
ανάγκες είναι η επίτευξη αειφόρου
ανάπτυξης, είναι η υιοθέτηση πολιτικών που θα μειώνουν τα ποσοστά της φτώχειας, είναι η πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στις
οποίες χρόνια τώρα αντιστέκονται
ισχυρές ομάδες πίεσης, που νέμονται τον πλούτο αυτού του τόπου.
Είναι, ακόμα, ο εκσυγχρονισμός
του κράτους, η ισονομία και η ισοπολιτεία. Είναι οι πολιτικές που θα
επιτρέψουν πραγματικά στη νέα
γενιά να συμμετέχει, να εκφράζεται
δημιουργικά και να διαμορφώνει
ένα νέο όραμα για την Κύπρο των
επόμενων δεκαετιών. Είμαστε εδώ
για να πολεμήσουμε τις ιδεοληψίες,
να αρνηθούμε τον δογματισμό και
τον λαϊκισμό, να μην αφήσουμε
τον φανατισμό, το μίσος και τον
διχασμό να σκοτεινιάσουν τους
ορίζοντές μας.
–Η θέση της Δημοκρατικής Παράταξης ποια είναι για τις εξελίξεις στο Κυπριακό; Να πάμε σε
τριμερή και πενταμερή;
–Οι θέσεις της ΔΗΠΑ στο Κυπριακό βασίζονται στον διεκδικητικό
ρεαλισμό. Επιδιώκουμε λύση του
Κυπριακού στη βάση των παραμέτρων των Η.Ε., όπως αυτές διαλαμβάνονται στα σχετικά ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο
Διεθνές Δίκαιο και στην πλήρη εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου
ως απότοκο της λύσης. Αν ο γ.γ. του
ΟΗΕ ζητήσει να υπάρξει τριμερής,
εμείς θα του πούμε όχι; Πιστεύουμε
ότι είναι πολύ δύσκολο και μη ρεαλιστικό να αρνηθούμε τη συνεργασία και τη συμμετοχή μας.
–Και με τους όρους αναφοράς

που λέγονται;
–Αναμένουμε να δούμε ποιοι είναι οι όροι αναφοράς, ανεξαρτήτως
αν είχαμε επιμέρους διαφωνίες σε
συγκλίσεις που υπήρξαν μέχρι το
Κραν Μοντάνα, είτε επιμέρους διαφωνίες για αμφιλεγόμενες αναφορές
που υπήρξαν το 2014. Το κατατεθέν
πλαίσιο του γ.γ. του ΟΗΕ κ. Γκουτιέρες, όπως μας ενημέρωσε ο ΠτΔ,
με όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, θεωρούμε πως αποτελεί
καλή βάση συζήτησης για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αρνηθούμε
πρόταση από τον γ.γ. να συμμετάσχουμε σε μία τριμερή. Τυχόν άρνηση της πλευράς μας να διαχειριστεί σωστά τόσο πολιτικά όσο και
επικοινωνιακά τις εξελίξεις που έρχονται θα δώσει στην Τουρκία το
δικαίωμα να αποενοχοποιηθεί, αλλά
παράλληλα, ίσως σπρώξει τον γ.γ.
των Η.Ε., αλλά και άλλους στη διεθνή
κοινότητα, να «ραφοποιήσουν» το
Κυπριακό. Μια τέτοια εξέλιξη θα
επιτρέψει στην Τουρκία να συνεχίσει ανενόχλητη πλέον, όχι μόνο
τις έκνομες ενέργειές της, αλλά και
τη σταδιακή ολοκλήρωση των τετελεσμένων της, τόσο στην Αμμόχωστο όσο και σε άλλες επιμέρους
πτυχές του Κυπριακού, με οδυνηρές
και τελεσίδικες προεκτάσεις. Όλοι
καταλαβαίνουν ότι ο χρόνος σίγουρα
δεν λειτουργεί υπέρ μας, όμως και
από την άλλη πλευρά δεν είμαστε
και έτοιμοι να ενδώσουμε ή να προσαρμοστούμε στις επιταγές της Άγκυρας. Και σε κάθε περίπτωση θα
ήταν ολέθριο να θεωρηθεί η πλευρά
μας ως υπεύθυνη για τη μη έναρξη
τυχόν νέας διαδικασίας.
–Με δεδομένη την κορύφωση
των προκλήσεων στην κυπριακή
ΑΟΖ μπορούμε να καθίσουμε στο
τραπέζι της διαπραγμάτευσης
με την Τουρκία;
–Από τη στιγμή που ο γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών μας ζητάει να
συμμετέχουμε σε διεργασίες για
τον καθορισμό τριμερούς σίγουρα
δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Εξυπακούεται, όμως, ότι θα πρέπει να
γίνει σωστή προετοιμασία μιας τριμερούς και βέβαια, από τη στιγμή
που θα αρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, η Τουρκία δεν μπορεί να συνεχίζει τις προκλήσεις της,
τις παραβιάσεις της ΑΟΖ ούτε και
μπορεί να πολιτεύεται με αυτό τον
τρόπο. Είναι ευθύνη των Ηνωμένων
Εθνών αλλά και των ισχυρών παικτών να υποχρεώσουν την Τουρκία
να τερματίσει τις έκνομες κινήσεις
της για να υπάρξει διάλογος χωρίς
απειλές και εκβιασμούς.

Μοιραίο λάθος να αμφισβητήσω τις προθέσεις του προέδρου
–Επειδή το τελευταίο διάστημα
ακούστηκαν πολλά περί συζήτησης άλλων μορφών λύσεων,
αλλά και καταγγελίες τακτικισμού
από την πλευρά μας. Εμείς είμαστε έτοιμοι για ουσιαστική διαπραγμάτευση;
–Από τη στιγμή που έχεις να αντιμετωπίσεις την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία
μας απέδειξε ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να λυθεί το Κυπριακό στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και στη βάση αρχών,
πιστεύω πως θα ήταν μοιραίο λάθος
από μένα, ανεξαρτήτως των όποιων
επί μέρους διαφορετικών προσεγγίσεων που έχω με τον πρόεδρο,
να αμφισβητήσω τις προθέσεις του.
Θέλω να τον πιστώσω με καλή πίστη
και συνεπώς ότι ακολουθεί με συνέπεια την πολιτική που έχει συμφωνηθεί συλλογικά στο Εθνικό Συμβούλιο.
–Έχετε πει πως δεν είστε το αντιΔΗΚΟ. Τι σας διαφοροποιεί
όμως από το ΔΗΚΟ; Τι σας χω-

ρίζει από τον Νικόλα Παπαδόπουλο;
–Η ΔΗΠΑ δεν είναι «αντί» του
όποιου κομματικού σχηματισμού.
Θετικές πάντοτε είναι οι ενέργειες,
οι δράσεις και οι πολιτικές της. Συνοπτικά θα έλεγα πως εκείνο που
μας διαφοροποιεί είναι οι πράξεις
και η προσήλωσή μας στις δημοκρατικές διαδικασίες. Εκείνο που
χαρακτηρίζει τη ΔΗΠΑ σε σχέση
με τη διαχείριση του Κυπριακού είναι ο διεκδικητικός ρεαλισμός και
σε σχέση με τα κοινωνικο-οικονομικά η σταθερή μας θέση στις αρχές
του κοινωνικού κράτους δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα, η επιθυμία μας
να παράγουμε θετικό λόγο και να
μην κάνουμε μονίμως ισοπεδωτικό
αντίλογο. Σε ό,τι αφορά στο άλλο
σκέλος της ερώτησής σας θα έλεγα
πως μας χώρισαν και εξακολουθούν
να μας χωρίζουν οι αντιλήψεις, οι
νοοτροπίες και οι προσεγγίσεις για
το πώς πρέπει να λειτουργεί, να πολιτεύεται και να συνθέτει τις διαφορετικές απόψεις ένα γνήσιο κόμμα
του Κέντρου. Η ΔΗΠΑ θέλει να συμ-

βάλει στην επικράτηση μιας κουλτούρας και μιας πολιτικής νοοτροπίας όπου οποιαδήποτε αντιπαράθεση θα είναι στη βάση θέσεων και
επιχειρημάτων και όχι στη βάση
συνθημάτων και χαρακτηρισμών.

–Εμείς όταν είναι να προωθηθούν
μέτρα και αποφάσεις που υπηρετούν
το συλλογικό καλό, αλλά και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του τόπου, δεν έχουμε ούτε προκαταλήψεις
ούτε αποκλεισμούς. Από την πρώτη
ημέρα της ίδρυσης μας έχουμε ξεκαθαρίσει ότι έχουμε και τη βούληση
και τη διάθεση να συνομιλήσουμε
με όσες πολιτικές δυνάμεις θέλουν
να συνομιλήσουν με ένα μικρό-νεοσύστατο κόμμα. Είμαστε έτοιμοι
να ακούσουμε, αλλά και να πούμε.
Ο τόπος και η κοινωνία μας δεν
μπορούν να ανεχθούν πλέον τη συνέχιση ανώφελων συγκρούσεων
και αντιπαραθέσεων ούτε περαιτέρω
διχασμούς που στο τέλος θα ναρκοθετήσουν τη φυσική επιβίωσή
μας, αλλά και το μέλλον των επόμενων γενεών

–Γι’ αυτές τις μεταρρυθμίσεις
και για το καλό του τόπου θα
μπορούσατε να βρεθείτε στο ίδιο
μετερίζι με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και να στηρίξετε συγκεκριμένες πολιτικές;

–Είστε σε επαφή με ΔΗΚΟϊκά
στελέχη;
–Ασφαλώς. Με τη μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών και μελών
μαζί ξεκινήσαμε. Μαζί για χρόνια
πορευτήκαμε και σε πάμπολλα θέ-

Εμείς δεν ζητήσαμε ούτε
απαιτούμε τίποτα από
τον πρόεδρο. Αν ποτέ
προκύψει ένα θέμα (συμμετοχής σε ανασχηματισμό) θα το δούμε.

ματα είχαμε τον ίδιο τρόπο σκέψης.
Με αυτούς πάντοτε είχα και συνεχίζω να έχω ανθρώπινες και φιλικές
σχέσεις. Ανεξαρτήτως των επιλογών
που ο καθένας τη δεδομένη στιγμή
ακολουθεί, οι κοινές αρχές, οι κοινές
αξίες, αλλά και οι πολύχρονες πολιτικές διαδρομές δεν λησμονούνται.
Το ίδιο ισχύει και για πολλούς άλλους
ανθρώπους, που ανεξαρτήτως του
πού ανήκαν στο παρελθόν και αυτοπροσδιορίζονται ως Κεντρώοι,
με την ευρεία έννοια του όρου, όχι
μόνο διατηρούμε σχέσεις, αλλά πολλοί από αυτούς είναι ιδρυτικά στελέχη της Δημοκρατικής Παράταξης.
–Υπάρχουν και πολιτικές σχέσεις;
Το ενδεχόμενο δηλαδή προσχώρησης δηκοϊκών στελεχών ή βουλευτών στη ΔΗΠΑ;
–Δεν είναι δουλειά μας να σχολιάσουμε ή να κρίνουμε τι συμβαίνει
στο εσωτερικό άλλων πολιτικών
σχηματισμών. Ο κάθε ελεύθερα
σκεπτόμενος άνθρωπος στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες μπορεί
στη βάση της συνείδησής του να

κρίνει, να αξιολογεί και να αποφασίζει πώς πρέπει να συμπεριφερθεί
και πώς πρέπει να πολιτευτεί για
το καλό του τόπου και για το μέλλον
των παιδιών μας.
–Με πρόσωπα του στενού σας
περιβάλλοντος να βρίσκονται
στο υπουργικό σχήμα, η ΔΗΠΑ
είναι κόμμα συγκυβέρνησης;
–Κάθε πρόεδρος της Δημοκρατίας
εκλέγεται από τον κυπριακό λαό για
να προστατεύσει και προωθήσει το
δημόσιο συμφέρον και τη δικαίωση
των αγώνων για τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Όποιες
διαφωνίες και αν υπάρχουν, εμείς
καταθέτουμε τεκμηριωμένες αντιπροτάσεις, αλλά δεν αποποιούμαστε
τις αρχές και τις θέσεις μας. Θεωρούμε αναχρονιστική και ξεπερασμένη την πολιτική πρακτική της
άσκησης αντιπολίτευσης για χάρη
της αντιπολίτευσης. Εφόσον, λοιπόν,
υπάρχουν πεδία στα οποία ο πρόεδρος θεωρεί ότι μπορεί να συνεργαστεί με φίλους ή μέλη της Παράταξής μας, μπορεί να το κάνει.
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Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Ο ΜΠΟΥΡΑΚ ΟΖΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ»

Λύση μόνο με διαμερισμό πόρων και εξουσίας
Αν οι Ε/κ δεν συμπεριλάβουν τους Τ/κ στη λήψη αποφάσεων για το ενεργειακό, τα γεωτρύπανα θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Η λύση του Κυπριακού είναι αντιληπτή δεδομένου ότι διασφαλίζεται
η πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπρίων και ικανοποιούνται οι ανάγκες
ασφάλειάς τους, λέει σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο πρέσβης της Τουρκίας
στην Αθήνα Μπουράκ Οζγκιουργκιούν. «Όλα τελικά καταλήγουν στο
αν οι Ελληνοκύπριοι θα μπορέσουν
να αποδεχθούν τον διαμερισμό της
πολιτικής ισχύος, καθώς και τους
πόρους πάνω και γύρω από το νησί.
Οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν στη
διάθεσή τους ακόμη 50 χρόνια να
διαπραγματεύονται στο διηνεκές.
Οι Ελληνοκύπριοι είναι πάντα πρόθυμοι να αρχίζουν διαπραγματεύσεις,
αλλά ποτέ να τις ολοκληρώσουν»,
αναφέρει χαρακτηριστικά. Μιλώντας
για τις τουρκικές γεωτρήσεις στην
κυπριακή ΑΟΖ, υποστηρίζει πως οι
περιοχές δραστηριότητας όπου βρίσκονται το «Γιαβούζ» και το «Φατίχ»
είναι εξ ολοκλήρου εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας που έχει κατατεθεί στον ΟΗΕ και σε περιοχές
που έχουν αδειοδοτηθεί στην ΤΡΑΟ
το 2009 και το 2012. Σημειώνει πως
τα θαλάσσια σύνορα στην Ανατολική
Μεσόγειο μπορούν να οριοθετηθούν
μέσω συμφωνιών μεταξύ των κρατών βάσει του Διεθνούς Δικαίου και
υπογραμμίζει πως στην περίπτωση
της Κύπρου κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό μόνο μετά από μία πολιτική διευθέτηση.
–Ποια είναι τα επόμενα βήματα
της Τουρκίας στο συριακό μέτωπο;
–Με απλά λόγια, θέλουμε ειρήνη
και σταθερότητα στη Συρία. Μπορεί
να ακούγεται ως κλισέ, αλλά έχοντας
σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα χερσαίων
συνόρων με μια χώρα που αντιμετώπισε σχεδόν μια δεκαετία καταστροφής και ανθρωπιστικής τραγωδίας, γίνεσαι ιδιαίτερα ευαίσθητος
στην κακοτυχία του γείτονά σου.
Τα πράγματα μοιάζουν καλύτερα
πάντως, καθώς μέσα σε μια εβδομάδα φτάσαμε σε ουσιαστικές συμφωνίες τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με
τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και οι δύο
χώρες αναγνώρισαν επίσημα τις δικαιολογημένες ανησυχίες ασφαλείας
μας. Ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε την εθνική ασφάλειά μας
από τρομοκρατικές απειλές, διασφαλίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα
την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Να είστε βέβαιοι. Δεν θα ανεχθούμε την τρομοκρατία ούτε στη
χώρα μας, ούτε στο κατώφλι μας,
είτε είναι το DAESH, το PKK ή το
παρακλάδι του το PYD/YPG. Ούτε
θα επιτρέψουμε αποσχιστικές ατζέντες στη Συρία. Θα δημιουργηθεί μια
ζώνη ασφαλείας από τον Ευφράτη
έως τα σύνορα με το Ιράκ. Τα τρομοκρατικά στοιχεία και οι οχυρώσεις
τους θα εκκαθαριστούν και η περιοχή θα παρακολουθείται κατάλληλα. –Όμως η στρατιωτική δράση
είναι μόνον μέρος της εξίσωσης.
Συμμετέχουμε επίσης ενεργά στην
εξεύρεση μιας βιώσιμης πολιτικής
λύσης στη συριακή σύγκρουση εδώ
και χρόνια. Στην πραγματικότητα,
η Τουρκία είναι μια από τις λίγες
χώρες που κατέβαλαν ειλικρινείς
προσπάθειες να ιδρυθεί η Συνταγματική Επιτροπή, που θα αρχίσει
να λειτουργεί σύντομα.
–Οι τουρκικές επιχειρήσεις στη

Βόρεια Συρία αποτελούν προοίμιο
αλλαγών των συνόρων αυτής της
χώρας; Πόσο καιρό θα παραμείνουν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις σε αυτό το μέρος της Συρίας;
–Η Τουρκία δεν έχει σχέδια μεταβολής των συνόρων ή της δημογραφικής δομής της Συρίας ή οπουδήποτε αλλού, άλλωστε. Αντιθέτως,
όπως είπα, στόχος μας είναι η ενίσχυση της εδαφικής ακεραιότητας
και ενότητας της Συρίας. Μια ζώνη
ασφαλείας απαλλαγμένη από την
τρομοκρατία θα επιτρέψει στους
Σύρους να επιστρέψουν στα σπίτια
τους εθελοντικά. Αυτό θα μειώσει
την πίεση από την παράτυπη μετανάστευση όχι μόνο για την Τουρκία,
αλλά και για την Ελλάδα.
–Αμφισβητεί, εμμέσως, η Τουρκία
τη Συνθήκη της Λωζάνης; Τάσσεται η Άγκυρα υπέρ ενός νέου
συστήματος περιφερειακής ισορροπίας; Απαιτεί κάτι τέτοιο μεταβολή συνόρων, όπως διαφαίνεται στη Συρία;
–Αντίθετα με τους ισχυρισμούς,
με τους οποίους το ελληνικό κοινό
εξακολουθεί να τροφοδοτείται -οι
οποίοι μπορώ μόνον να μαντέψω
ότι είναι σκόπιμοι- η Τουρκία δεν
είναι αναθεωρητική χώρα. Δεν υπήρξαμε αναθεωρητιστές ούτε στον
Μεσοπόλεμο, ούτε στη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ούτε
στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου,
ούτε στην περίοδο που ακολούθησε.
Σεβόμαστε την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών,
ιδιαίτερα των γειτόνων μας. Αυτό
σημαίνει επίσης ότι θα αντισταθούμε
σε οποιονδήποτε αναθεωρητισμό
επιχειρηθεί να μας επιβληθεί, συμπεριλαμβανομένης κάθε απόπειρας
δημιουργίας τετελεσμένων προς
αυτήν την κατεύθυνση. Όσο για
τη Συνθήκη της Λωζάνης, δεν πρόκειται για έγγραφο που ορίζει μόνον
χερσαία σύνορα. Με τα δεκάδες άρθρα της και μια σειρά από παραρτήματα αλλά και εργαλεία, η Συνθήκη αποτελεί μια συνολική διευθέτηση που περιέχει ένα ευαίσθητο
οικοδόμημα συγκεκριμένων ισορροπιών στο δικό μας μέρος του κόσμου. Περιλαμβάνει επίσης, για παράδειγμα, αρκετές προβλέψεις για
το πώς η Τουρκία και η Ελλάδα πρέπει να συμπεριφέρονται στις μειονότητές τους.

Σε στενή επαφή με Ρωσία
–Οι πρόεδροι Ερντογάν και Πούτιν συναντήθηκαν πριν λίγες ημέρες στο Σότσι. Αυτή η ολοένα
στενότερη συνεργασία ανάμεσα
στην Τουρκία και τη Ρωσία σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση στις περιφερειακές γεωπολιτικές ισορροπίες από την
πλευρά της Άγκυρας;
–Το έχω ξαναδηλώσει αυτό δημόσια. Ο Ψυχρός Πόλεμος τέλειωσε.
Η μονόπλευρη εξωτερική πολιτική
βασισμένη στην ασφάλεια, που αναπόφευκτα ακολουθήσαμε εκείνα τα
χρόνια, είναι υπερβολικά περιοριστική για μια χώρα με το μέγεθος
και τις διεθνείς προοπτικές της Τουρκίας. Πρέπει πλέον να ατενίσουμε
πέρα από τον ορίζοντα, επιδιώκοντας
το εθνικό μας συμφέρον. Αυτό περιλαμβάνει ασφαλώς τα οικονομικά
συμφέροντά μας. Η Τουρκία και η
Ρωσία ήταν διαρκώς σε στενή επαφή

Eχοντας ζήσει αυτοπροσώπως τις εσωτερικές διεργασίες του συνόλου της

διαπραγματευτικής διαδικασίας τα προηγούμενα χρόνια, δεν είμαι ιδιαίτερα
αισιόδοξος, δηλώνει ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα.

Οι T/Κ δεν έχουν στη
διάθεσή τους ακόμη 50
χρόνια να διαπραγματεύονται στο διηνεκές.
Οι E/K είναι πάντα πρόθυμοι να αρχίζουν διαπραγματεύσεις, αλλά ποτέ να τις ολοκληρώσουν.
από την αρχή της κρίσης στη Συρία.
Αυτό δεν είναι καινούργιο. Στην
πραγματικότητα, είναι απλώς φυσικό
για τις δύο χώρες να συντονίζονται
και να συνεργάζονται. Από την άλλη,
οι στενές σχέσεις μας με τη Ρωσία
δεν σημαίνουν ότι συμφωνούμε
απόλυτα σε πολλά άλλα πράγματα,
όπως η ρωσική προσάρτηση της
Κριμαίας. Υπήρξαμε πολύ σαφείς
σε αυτό το ζήτημα.

Ισχυροί σύμμαχοι με ΝΑΤΟ
–Η Τουρκία απομακρύνεται από
το ΝΑΤΟ; Γενικά, οι τριβές ανάμεσα στην Άγκυρα και την Ουάσιγκτον οδηγούν σε μια νέα, πιο
χαλαρή σύνδεση ανάμεσα σε
Τουρκία και ΗΠΑ;
–Δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας
ή καταστροφολογίας. Ή μυωπίας.
Είμαστε ακόμη ισχυροί σύμμαχοι
με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ακόμη παρέχει το πρόγραμμα δράσης της ευρωατλαντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, της οποίας είμαστε μέρος.
Επενδύσαμε πάρα πολλά και ωφεληθήκαμε εξίσου πολλά από την
Συμμαχία τις προηγούμενες επτά
δεκαετίες.
–Στα ύδατα γύρω από την Κύπρο,
η ΤΡΑΟ κάνει έρευνες και γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις του «Γιαβούζ» γίνονται στο οικόπεδο 7
της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έχει αναγνωρισθεί
διεθνώς και έχει αδειοδοτηθεί
σε γαλλικές και ιταλικές εταιρείες.
Τι είναι αυτό στο οποίο επιμένει
η Άγκυρα με αυτές τις γεωτρήσεις;

–Τα οριστικά θαλάσσια σύνορα
στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί
να οριοθετηθούν μόνον μέσω συμφωνιών μεταξύ των παράκτιων κρατών βάσει του Διεθνούς Δικαίου.
Όσον αφορά την Κύπρο, αυτό θα
ήταν εφικτό μόνον μετά από μια
πολιτική διευθέτηση. Δεν αναγνωρίζουμε τις μονομερείς και παράνομες διεκδικήσεις αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των Ελληνοκυπρίων. Οι περιοχές δραστηριότητας
όπου βρίσκονται το «Γιαβούζ» και
το «Φατίχ» είναι εξ ολοκλήρου εντός
της τουρκικής υφαλοκρηπίδας που
έχει κατατεθεί στον ΟΗΕ και σε περιοχές που έχουν αδειοδοτηθεί στην
ΤΡΑΟ το 2009 και το 2012. Ως η χώρα
με την μεγαλύτερη ηπειρωτική ακτογραμμή, η Τουρκία έχει νόμιμα δικαιώματα και ζωτικά συμφέροντα
στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την
άλλη, οι Τουρκοκύπριοι ως λαός
έχουν δικαιώματα στους φυσικούς
πόρους του νησιού, έως ότου αποφασιστεί διαφορετικά. Επομένως,
σε ευθυγράμμιση με το Διεθνές Δίκαιο, θα συνεχίσουμε να ασκούμε
τα κυριαρχικά δικαιώματά μας στην
υφαλοκρηπίδα μας και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Οι Ελληνοκύπριοι δεν ευνοούν ούτε τον
εαυτό τους, ούτε κανέναν άλλο με
την επιθετική συμπεριφορά τους
και την αύξηση των εντάσεων στην
Ανατολική Μεσόγειο. Όσο για την
Ε.Ε., θα πρέπει να είναι προσεκτικοί
ώστε να μην υποκύψουν στον πολιτικό φυλετισμό. Η αρμοδιότητα
για τη διαγράμμιση ή οριοθέτηση
θαλάσσιων ζωνών ανήκει εξ ολοκλήρου στα Κράτη Μέλη. Αυτά τα
λόγια δεν ανήκουν σε εμένα, αλλά
αυτολεξεί είναι ό,τι υποστηρίζει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρεμπιπτόντως. Επομένως, η Ε.Ε. δεν είναι σε
θέση να κρίνει ζητήματα οριοθέτησης, σαν να ήταν δικαστήριο. Αν οι
Ελληνοκύπριοι δεν συμπεριλάβουν
τους Τουρκοκύπριους στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων σχετικά με τις
πηγές υδρογονανθράκων ή δεν διακόψουν τις σχετικές μονομερείς
δραστηριότητές τους, τα πλωτά γεωτρύπανα και ερευνητικά σκάφη
μας θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Η πρόσφατη τουρκοκυπριακή πρόταση για τους υδρογονάνθρακες είναι ακόμη στο τραπέζι.

Οι Ελληνοκύπριοι θα ήταν καλό να
την επανεξετάσουν.
–Μπορεί να υπάρξει πολιτική λύση στο Κυπριακό χωρίς την διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων ενέργειας;
–Φυσικά, αλλά έχοντας ζήσει αυτοπροσώπως τις εσωτερικές διεργασίες του συνόλου της διαπραγματευτικής διαδικασίας τα προηγούμενα χρόνια, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Μια πολιτική λύση είναι
αντιληπτή –σύμφωνα με οποιοδήποτε μοντέλο– μόνον εφόσον διασφαλίζεται η πολιτική ισότητα των
Τουρκοκυπρίων και ικανοποιούνται
οι ανάγκες ασφαλείας τους. Όχι
μόνο στο χαρτί, αλλά και στην πράξη.
Γι’ αυτό απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντάνα. Μην συγχέετε την κίνηση με την πρόοδο.
Υπήρξε πράγματι αρκετή συζήτηση,
αλλά δεν πλησιάσαμε καν στον πυρήνα του ζητήματος. Όλα τελικά
καταλήγουν στο αν οι Ελληνοκύπριοι
θα μπορέσουν να αποδεχθούν τον
διαμερισμό της πολιτικής ισχύος,
καθώς και τους πόρους πάνω και
γύρω από το νησί. Οι Τουρκοκύπριοι
δεν έχουν στη διάθεσή τους ακόμη
50 χρόνια να διαπραγματεύονται
στο διηνεκές. Οι Ελληνοκύπριοι
είναι πάντα πρόθυμοι να αρχίζουν
διαπραγματεύσεις, αλλά ποτέ να τις
ολοκληρώσουν.
–Οι Έλληνες συχνά βλέπουν χάρτες της αποκαλούμενης «Γαλάζιας
Πατρίδας» που απεικονίζουν τις
τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο και
θεωρούνται επεκτατικές. Ο χάρτης της «Γαλάζιας Πατρίδας» αποτελεί την ανανεωμένη, επίσημη
τουρκική άποψη σχετικά με τις
θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο;
–Επιτρέψτε μου να επαναλάβω:
η Τουρκία δεν είναι αναθεωρητική
χώρα. Ούτε και επεκτατική. Το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να είναι η κατευθυντήρια γραμμή μας. Στο γράμμα και το πνεύμα. Σε αυτό το σημείο
υπεισέρχονται οι ηγέτες, οι διπλωμάτες και οι δικηγόροι. Και όπως
λέει το ρητό, αν υπάρχει θέληση,
υπάρχει και τρόπος.
–Η Τουρκία συζητά την οριοθέτηση ΑΟΖ με την κυβέρνηση της
Λιβύης;
–Είμαστε πάντα έτοιμοι να παρέχουμε την πλήρη στήριξή μας,
ώστε να διασφαλίσουμε μια δίκαιη,
ισότιμη και ειρηνική λύση σε όλα
τα εκκρεμή ζητήματα, σε συμφωνία
με το Διεθνές Δίκαιο, περιλαμβανομένης της ισότιμης οριοθέτησης περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας με
όλα τα αρμόδια παράκτια κράτη, τα
οποία αναγνωρίζουμε και με τα οποία
έχουμε διπλωματικές σχέσεις.
–Πώς μπορούν Ελλάδα και Τουρκία να επιλύσουν τις διαφορές
τους; Πολλοί στην Ελλάδα θεωρούν ότι η Τουρκία «στρατιωτικοποιεί» την κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Πρέπει να περιμένουμε νέες προσπάθειες;
–Υπάρχει μια μακρά και μια σύντομη απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
Η σύντομη απάντηση είναι ότι η
Τουρκία και η Ελλάδα έχουν πράγματι επαρκείς ευκαιρίες να επιλύσουν
τις διαφορές τους, αφού αναγνωρίσουν και κατανοήσουν τα νόμιμα
συμφέροντα και τις ανησυχίες του

άλλου. Το Διεθνές Δίκαιο θα κανονίσει τα υπόλοιπα. Και η εικόνα δεν
είναι καθόλου κακή, αν ρωτήσετε
τους σχεδόν 1,5 εκατ. Τούρκους και
Έλληνες που αποφάσισαν να ανταλλάξουν επισκέψεις στις δύο χώρες
την τελευταία χρονιά. Θα πρέπει να
ενθαρρύνουμε περισσότερο τις επαφές μεταξύ των δύο λαών. Μην αμφιβάλλετε ποτέ για τη σοφία των
δρόμων.
–Υπάρχει, επίσης, αυξημένη ανησυχία σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές. Αθήνα και Άγκυρα μιλούν για μια πιθανώς πιο στενή
συνεργασία στην επαναπροώθηση προσφύγων και μεταναστών;
–Πρόκειται για ένα πεδίο στο
οποίο Ελλάδα και Τουρκία αντιμετωπίζουν παρόμοιες πιέσεις. Η ανάγκη συνεργασίας είναι προφανής και
παραμένουμε εμπράκτως σε στενή
επαφή και συνεργασία. Αναμένουμε
τη νέα ελληνική νομοθεσία, που
ίσως διευκολύνει αυξημένα ποσοστά
επιστροφής στις χώρες καταγωγής.
Αυτό θα μπορούσε πραγματικά να
αναζωογονήσει την αποτρεπτική
πτυχή της συμφωνίας Τουρκίας-Ε.Ε.
της 18ης Μαρτίου 2016. Αν όσοι
ετοιμάζονται να μεταναστεύσουν
γνωρίζουν ότι τελικά θα επιστραφούν, ακόμη και αν καταφέρουν να
φθάσουν στις ακτές ενός ελληνικού
νησιού, ίσως εξαρχής δεν θα ξεκινήσουν ένα τόσο απειλητικό για τη
ζωή τους ταξίδι. Δεν θέλουμε να
δούμε άλλες φωτογραφίες μωρών
να ξεβράζονται στις ακτές. Είναι κηλίδα στο πρόσωπο του πολιτισμού.
Έχοντας πει αυτά, επιτρέψτε μου
να σας υπενθυμίσω ότι η συμφωνία
Τουρκίας-Ε.Ε. περιλαμβάνει αρκετά
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης
της επιτάχυνσης του ανοίγματος
των ενταξιακών κεφαλαίων και του
οδικού χάρτη για τη φιλελευθεροποίηση της παροχής βίζας για Τούρκους πολίτες, της θεσμοποίησης
ενός εθελοντικού ανθρωπιστικού
προγράμματος εισδοχής από την
ΕΕ, της υποδοχής της αναβάθμισης
της τελωνειακής ένωσης και –ίσως
αρκετά προφητικά, υπάρχει αναφορά
στο έγγραφο κοινής εργασίας προς
αυτήν την κατεύθυνση– της βελτίωσης των ανθρωπιστικών συνθηκών εντός της Συρίας, ιδιαίτερα σε
συγκεκριμένες περιοχές κοντά στα
τουρκικά σύνορα. Πολλά από αυτά
τα στοιχεία δεν έχουν υλοποιηθεί
από την Ε.Ε. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας της 18ης
Μαρτίου εγείρουν απλώς τη συμβολική πτυχή του καταμερισμού
των βαρών. Αυτοί που ισχυρίζονται
ότι απλά και μόνον περισσότερη οικονομική βοήθεια για τους Σύρους
στην Τουρκία είναι η λύση στην
κρίση, αγνοούν το πλαίσιο που
κατ΄αρχάς δημιουργεί την παράτυπη
μετανάστευση. Η κατάσταση στη
Συρία –για την οποία μόλις μιλήσαμε– και αλλού, δεν παρέχει προς το
παρόν δίκαιες ευκαιρίες για μια αξιοπρεπή και ικανοποιητική ζωή σε
αθώους ανθρώπους, που βρέθηκαν
μέσα στις κρίσεις στην πατρίδα τους.
Αν δεν απαντήσουμε στα κρίσιμα
προβλήματα μαζί ως διεθνής κοινότητα, η ανέγερση τειχών δεν θα
μας βοηθήσει να ζήσουμε ειρηνικά,
με ευημερία και αρμονία. Αυτό μπορεί να καλύπτει τα μάτια μας, όχι
όμως και τη συλλογική μας συνείδηση.

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Μ Ε Α Λ Λ Η Μ ΑΤ Ι Α

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

9

Γύρισα στο χωρκό μου
γιατί δεν βλέπω λύση
Ο Ε/κ πρόσφυγας από τον κατεχόμενο Λάρνακα της Λαπήθου
εξομολογείται στην «Κ» πώς πήρε την απόφαση της επιστροφής
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Το ραντεβού με τον Νικόλα Σκουρίδη,
πρόσφυγα από τον κατεχόμενο Λάρνακα Λαπήθου, ήταν στο οδόφραγμα
του Αγίου Δομετίου. Προορισμός το
κατεχόμενο χωριό του, 45 λεπτά
από τη Λευκωσία. Στην διαδρομή
ο Ε/κ πρόσφυγας εξιστόρησε στην
«Κ» πώς του γεννήθηκε η ιδέα της
επιστροφής και μόνιμης εγκατάστασης. Της υποδοχής που έτυχε η
απόφασή του από τους Τ/κ, σήμερα,
κατοίκους του Λάρνακα Λαπήθου
αλλά και από το στενό συγγενικό
του περιβάλλον. Από το μπαλκόνι
της νέας του κατοικίας, θυμήθηκε
τη ζωή πριν το 1974 και πώς το καλοκαίρι της εισβολής, το εγκατέλειψε
την ώρα που τα τουρκικά στρατεύματα έμπαιναν στο χωριό.
–Πώς πήρατε την απόφαση, μετά
από 45 χρόνια, να επιστρέψετε
και να εγκατασταθείτε μόνιμα
στον Λάρνακα της Λαπήθου;
–Όταν ήλθα για πρώτη φορά στο
χωριό μου, μετά το 1974 για ένα μήνα ήμουν άρρωστος. Συνέχισα όμως
να το επισκέπτομαι. Γνώρισα αρκετούς κατοίκους Τ/κ, οι πλείστοι
μιλούν Ελληνικά και τυχαίως μου
είπε ένας, πως ο τόπος εκεί που
ήταν το σπίτι μου δεν το είχαν δώσει
σε κανένα. Μέσα μου δημιουργήθηκε μια έλξη, μια επιθυμία να έλθω
πίσω να κτίσω ένα σπίτι εκεί που
ήταν το πατρικό μου, για να κατοικήσω στο χωριό.
–Αυτό συνέβη την εποχή που
άνοιξαν τα οδοφράγματα;
–Ναι. Όταν έφυγα από το χωριό
με τον πόλεμο, ήμουν 34 ετών. Είχα
αναμνήσεις πολλές από το χωριό.
–Ήσουν παντρεμένος;
–Όχι, παντρεύτηκα μετά τον πόλεμο. Το 1979
–Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της επιστροφής;
–Ναι, και άρχισα τις διαδικασίες,
από εδώ με διάφορους φίλους και
πολλές ταλαιπωρίες.
–Πότε ξεκίνησες τις διαδικασίες
για να χτίσης το σπίτι;
–Τον χώρο που έχω χτίσει το
σπίτι, τον εξασφάλισα με κοτσιάνα
δικά τους, τούρκικα, μετά άρχισα
τις διαδικασίες για να βγάλω τα σχέδια οικοδομής και συνέχισα. Έχει
ενάμιση χρόνο που μάχομαι για να
τελειώσω.
–Ταλαιπωρήθηκες;
–Πάρα πολύ, γιατί έβαλα άλλον
να ελέγχει την κατάσταση, κάποιον
φίλο μου, τον οποίο κορόιδευαν συνεχώς. Για να μου κρατήσει το κόστος χαμηλό, προσπαθούσε να βάλει

τούρκους της Τουρκίας να δουλεύουν με χαμηλά μεροκάματα.
Πότε έρχονταν πότε δεν έρχονταν,
με ταλαιπωρούσαν.
–Γιατί αποφάσισες να επιστρέψεις με το πολιτικό πρόβλημα
να μην έχει επιλυθεί και σε ένα
χωριό που δεν υπάρχουν άλλοι
Ε/κ;
–Απ’ ό,τι βλέπω, μέχρι τώρα,
λύση δεν έρχεται. Λύση που να ικανοποιεί τον πρόσφυγα και λέω: Γιατί
να μην το κάνω τη στιγμή που μου
αρέσει και είμαι σε μια ηλικία μεγάλη, να το χαρώ το σπίτι μου αφού
περνώ καλά με τους Τ/κ εδώ και
όποτε θέλει ας λυθεί το Κυπριακό;
Να σας πω με ειλικρίνεια, δεν βλέπω
λύση.
–Οι Τ/κ όταν έμαθαν ότι θα έλθεις
να φτιάξεις το σπίτι σου και να
μείνεις πώς σε αντιμετώπισαν;
–Δεν μου έλεγαν τίποτε, μάλλον
με ενεθάρρυναν και μου φώναζαν
«άντε χωριανέ». Η αντίδρασή τους
εμφανίστηκε μόλις άρχισα να χτίζω
το σπίτι.
–Γιατί;
–Για το πέρασμα προς το σπίτι,
ότι θα τους έκοβα τη θέα και ότι το
σχέδιο προέβλεπε μεγάλο σπίτι. Αντιδρούσαν οι γείτονες, όχι όλοι οι
Τ/κ οι οποίοι τώρα έρχονται και μου
ζητούν συγγνώμη «ότι δεν θέλαμε
να το κάνουμε μας έβαλαν επάνω,
μετανιώσαμε και χίλια συγγνώμη».
–Όταν το σπίτι χτίστηκε και ήλθες να μείνεις πώς ένιωσες που
ήσουν ο μοναδικός Ε/κ, σε ένα
χωριό που πριν από τον πόλεμο
δεν ήταν μικτό όπως άλλα;
–Δεν μου προκάλεσε κανένα αρνητικό συναίσθημα, ούτε μου έκανε
κάποια εντύπωση ή κάτι που να με
φοβίζει. Νιώθω άνετα. Έχω τις επιφυλάξεις μου, αλλά νιώθω άνετα.

Απ’ ό,τι βλέπω, μέχρι
τώρα, λύση δεν έρχεται.
Λύση που να ικανοποιεί
τον πρόσφυγα και λέω
γιατί να μην το κάνω, τη
στιγμή που μου αρέσει
και είμαι σε μια ηλικία
μεγάλη να το χαρώ το
σπίτι μου, αφού περνώ
καλά με τους Τ/κ;

Έχω εγκατασταθεί μόνιμα
στο χωριό μου, αλλά
πηγαινοέρχομαι στη
Λευκωσία για τα ραντεβού μου, για λόγους
υγείας αλλά και για κοινωνικές υποχρεώσεις.
Είμαι συνταξιούχος πλέον. Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι
γιατί είμαι σε ηλικία που
δεν μπορώ να δουλέψω.

Το σπίτι του Νικόλα Σκουρίδη βρίσκεται στους πρόποδες του Κυπαρισσόβουνου, έχοντας μπροστά του, τον κατεχόμενο Λάρνακα Λαπήθου και θέα μέχρι την κατεχόμενη Μόρφου. Στην ίδια τοποθεσία βρισκόταν το πατρικό του, το οποίο
μέσα σε 45 χρόνια μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα χωμάτων.
–Πότε έφυγες από το χωριό;
–Με τον πόλεμο έφυγα, 15 Αυγούστου το απόγευμα. Ενημέρωσα
τους υπόλοιπους στρατιώτες και
φύγαμε πεζοί. Όταν φεύγαμε τα
τουρκικά στρατεύματα σχεδόν είχαν
μπει μέσα στο χωριό.
–Οι γονείς σου είχαν φύγει πιο
νωρίς;
–Τους γονείς μου τους φυγάδευσα
μέσα στην εκεχειρία.
–Έχεις τρία παιδιά. Όταν τους
ανακοίνωσες ότι θα έλθεις να
χτίσεις το σπίτι και να εγκατασταθείς μόνιμα τι σου είπαν;
–Τίποτε. Κρύψανε τα κοπελούδκια. Τους είπα ο καθένας κοιτάζει
τη ζωή του, τον εαυτό του. «Εσείς
είσαστε κατοχυρωμένοι. Πέραν τούτου δικά μου λεφτά είναι θα τα κάνω
ό,τι θέλω». Μου είπαν εντάξει, δεν
μου είπαν τίποτα.
–Δεν διαφώνησαν, ούτε προσπάθησαν να σου αλλάξουν γνώμη;
–Όχι.
–Τώρα που το έφτιαξες ήλθαν;

–Τώρα, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο είναι εκεί πάνω. Τους αρέσει. Προπαντός του μεγάλου πάει
από την Παρασκευή με τα παιδιά
του, έχει δυο μωρά, πάει και μένει
εκεί πάνω. Εγώ μπορεί να μην είμαι
εκεί, αυτός πηγαίνει. Αυτό με ευχαριστεί διότι συγκεντρώνεται η
οικογένεια, βλέπεις τα εγγόνια σου,
τους γιους σου και είναι ευχάριστο
για μένα.
–Πριν έλθεις πίσω, τους είχες μιλήσει για το χωριό σου;
–Τους είχα πει κάποια πράγματα
αλλά ποτέ δεν τους είπα για τη ζωή
μου, ποιος ήμουν τι έκανα. Τώρα
άρχισαν να με ρωτούν και να μαθαίνουν.
–Άλλοι συγγενείς σου, που ήταν
στο χωριό και φύγανε το 1974,
σου έκαναν σχόλιο για την απόφασή σου;
–Μπροστά μου όχι, πίσω ακούω
ορισμένες κουβέντες όπως «ά πήγες
υπόγραψες του Τούρκου για να σου
δώσει τον τόπο σου, για να χτίσεις

πάνω εκεί και να μείνεις». Αγνοώ
αυτούς τους τύπους διότι ο καθένας
κάνει ό,τι θέλει.
–Πώς είναι η ζωή σου τώρα;
–Έχω εγκατασταθεί μόνιμα στο
χωριό μου, αλλά πηγαινοέρχομαι
στη Λευκωσία για τα ραντεβού μου
για λόγους υγείας, αλλά και για κοινωνικές υποχρεώσεις. Είμαι συνταξιούχος πλέον. Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι γιατί είμαι
σε ηλικία που δεν μπορώ να δουλέψω. Είμαι σχεδόν 80 ετών. Η ζωή
στο χωριό μου είναι ωραία. Κάθε
μέρα πάω στο καφενείο, πίνω τον
καφέ μου με τους άλλους κατοίκους,
μέχρι στιγμής δεν πλήρωσα καφέ
στο καφενείο.
–Πώς τους βλέπεις του Τ/κ στο
χωριό, τι σου λένε;
–Είναι και αυτοί ταλαιπωρημένοι
και νιώθουν και εκείνοι πρόσφυγες.
Μπορεί εμείς να βλέπουμε ότι κέρδισαν κάτι, και πράγματι κέρδισαν,
αλλά δεν παύουν να λένε ότι είναι
πρόσφυγες και ότι έπαθαν τα ίδια
που πάθαμε και εμείς, ότι είναι μετανιωμένοι που έφυγαν από τα χωριά τους. Οι πλείστοι είναι από την
Πάφο.
–Σου είπαν αν θέλουν να επιστρέψουν στα χωριά τους, εάν
λυθεί το Κυπριακό;
–Το λένε. Κάποιοι το λένε αλλά
τα περισσότερα σπίτια τους είναι
ερειπωμένα.
–Αν ήθελες να πεις κάτι σε άλλους
πρόσφυγες που σκέφτονται αυτό
το οποίο έκανες εσύ ποιο θα ήταν;
–Θα τους έλεγα την πραγματικότητα. Αν δεν έχουν πιάσει το
σπίτι τους και αν δεν είναι κοτσιανιασμένο πάνω σε Τ/κ να επιδιώξουν
να πάνε να το πιάσουν. Αν είναι,
όμως, είναι δύσκολο να το πιάσουν.
–Από κάποια κυβερνητική υπηρεσία σε πλησιάσανε;
–Ούτε ένας μέχρι στιγμής.
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Το Πανεπιστήμιο ως κοινωνικός θεσμός στα μικρά κράτη

ο πανεπιστήμιο διαφέρει από
οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό
θεσμό διότι η επιστημονική
έρευνα και γνώση, ο στοχασμός
και η δημιουργία πρέπει να τίθενται
υπεράνω όλων των υπολοίπων προτεραιοτήτων. Διαφορετικά, είναι
απλώς σχολή που δίνει διπλώματα.
Ανάμεσα στα δύο είναι που καλούμαστε να επιλέξουμε. Βρισκόμαστε
σε ένα σημείο καμπής, καθοριστικό
για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως δημοσίου χώρου παιδείας, επιστημονικής γνώσης και
προβληματισμού.
Σε μικρά κράτη τα πανεπιστήμια
μπορούν να διαδραματίσουν ένα
εξαιρετικό ρόλο – ήδη η τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεισφέρει στο
5% του ΑΕΠ μας. Ωστόσο, η καθυστερημένη άφιξη των πανεπιστημίων στη χώρα, μας αναγκάζει να
κινηθούμε ταχύτερα απ’ ό,τι σε άλλα μικρά κράτη με μακρές πανεπιστημιακές παραδόσεις, όπως
είναι η Μάλτα ή η Ισλανδία. Ας μη
λησμονούμε ότι τα πρώτα σχέδια

για την ίδρυση Πανεπιστημίου
στην Κύπρο εκπονήθηκαν πριν
από 85 χρόνια. Χρειάστηκε μισός
αιώνας για να ιδρυθεί το πρώτο
πανεπιστήμιο. Σήμερα, έχουμε 3
δημόσια και 5 ιδιωτικά πανεπιστήμια που ανταγωνίζονται κυρίως,
αντί να συνεργαστούν για κορεσμένες κυπριακές και ελληνικές
αγορές. Απαιτείται λοιπόν βελτίωση
της ποιότητας, διαπανεπιστημιακή
συνεργασία αντί για ανταγωνισμό,
η ενίσχυση της έρευνας και της
διεθνοποίησης για να προσεγγίσουν οι φοιτητές αλλού. Το ερώτημα πώς και με ποιους όρους;
Η Κύπρος αποτελεί κομβικό σημείο που συνδέει την Ευρώπη, τη
Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Έντεκα χρόνια μετά την πανεπιστημιοποίηση, το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, είχαμε ραγδαία ανάπτυξη και αυτό είναι επίτευγμα σε
μια δύσκολη περίοδο. Σήμερα, όπως
και τα υπόλοιπας αντιμετωπίζουμε
τις μεγάλες προκλήσεις μιας πολύπλοκης πραγματικότητας. Καλού-

μαστε να χαράξουμε πορεία σε ένα
κόσμο που χαρακτηρίζεται από εντάσεις, πολέμους, αντιφάσεις και
αβεβαιότητα, ένα εξαρθρωμένο κόσμο. Είναι σε αυτές τις περιστάσεις
όπου το πρωταρχικό λειτούργημα
του Πανεπιστημίου ως μείζων φορέας προετοιμασίας των νέων γενεών γίνεται ακόμα πιο σημαντικός.
Από τη δεκαετία του 1950 η μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επέφερε μια διαδικασία
εκδημοκρατισμού που επέτρεψε
σε γυναίκες, κατώτερες τάξεις και
καταπιεσμένες εθνοτικές ομάδες
πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Από το 19ον αιώνα μετά
από 150 χρόνια πανεπιστημίων,
δεν είναι μόνο οι ελίτ που θα έχουν
πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Τότε
τέλειωσαν τα παλαιότερα ελιτιστικά
μοντέλα, από το Humboltian μέχρι
το Oxbridge. Κι όμως ο πραγματικός
εκδημοκρατισμός της ανώτατης
εκπαίδευσης, όπου ακαδημαϊκοί
και φοιτητές έχουν ουσιαστική θεσμική συμμετοχή στις αποφάσεις,

ήρθε μόνο μετά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις του 1968.
Από τότε τα πράγματα έχουν
αλλάξει ριζικά. Από τέλος του 1970
κι αρχές του 1980 έχουμε αλλαγή
παραδείγματος: ριζικές μεταβολές
στην κοινωνία, το γεωπολιτικό
πλαίσιο, εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις και αποψίλωση του
κοινωνικού κράτους. Η παιδεία
εξακολουθεί μεν να θεωρείται δημόσιο ή κοινωνικό αγαθό, πλην
όμως τα έξοδα της οποίας, ιδίως
στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να επωμιστούν όλο και περισσότερο οι ίδιοι οι σπουδαστές
και οι γονείς τους. Στο τέλος της
δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα,
έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό
τοπίο. Όλα τα μοντέλα αμφισβητούνται καθώς εμφανίζονται νέες
παγκόσμιες προκλήσεις.
Μεταξύ του 2000 και του 2014,
ο παγκόσμιος αριθμός φοιτητών
σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπερδιπλασιάστηκε από
100 σε 207 εκατομμύρια. Παρακο-

λουθούμε παράλληλα μια τεράστια
αύξηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Τα τελευταία
20 χρόνια μόνο στην Κίνα, έχουν
δημιουργηθεί πάνω από 1200 πανεπιστήμια και κολέγια. Σε αυτά
τα 20 χρόνια, η διαδικασία της
Μπολόνια δημιουργεί τον «Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» αποτελούμενο από 48 χώρες· η δε εισαγωγή του συστήματος
μεταφοράς ECTS αυξάνει τον ανταγωνισμό, τυποποιεί το περιεχόμενο των θεμάτων και διπλωμάτων,
επιχειρώντας να προωθήσει την
κινητικότητα. Ο χαρακτήρας του
υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκού αυτού Χώρου αποτελεί πεδίο διαφορετικών οπτικών και ανταγωνιστικών προσεγγίσεων. Οι δε σπουδαστές και οι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν μια αγορά εργασίας με ψηλή
ανεργία και έντονο ανταγωνισμό
λόγω του μαζικού πληθωρισμού
των προσόντων και των δύσκολων
συνθηκών απασχόλησης με χαμηλές απολαβές και επισφάλεια.

Στην Κύπρο ζούμε τα επακόλουθα της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης όπου οι μισθοί
δεν επέστρεψαν στα επίπεδα πριν
από την κρίση. Πολλοί φοιτητές
αντιμετωπίζουν φτώχεια και αβεβαιότητα για το μέλλον. Όσον αφορά τους καθηγητές πανεπιστημίων,
μετά από τις περικοπές των μισθών
τους, απαιτείται αποκατάσταση
δικαιωμάτων και παροχών.
Απαιτείται μια νέα στρατηγική
για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση
στη Κύπρο. Η μικρή μας χώρα πρέπει να μετατραπεί σε κέντρο υψηλής γνώσης, τεχνολογικής, βιώσιμης και ανθρωπιστικής ανάπτυξης
που θα υπηρετεί και συνδέει την
ανατολική Μεσόγειο με τον υπόλοιπο κόσμο.
Αυτό είναι και η βάση για ένα
νέο βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο
στη χώρα.

Ο καθηγητής ΝίκοςΤριμικλινιώτης,
είναι υποψήφιος Πρύτανης
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
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Οστά από
την εκταφή
στην κόλαση
του Παχύαμμου
Υπολείμματα εκρηκτικών, πυρομαχικά, καθώς και
κόκκαλα βρέθηκαν στον κρατήρα του νοσοκομείου
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Ήμουν έξι χρονών τον Αύγουστο του 1964
και θυμάμαι πολύ καλά τα δύο μαύρα φέρετρα που ήρθαν στη Λάρνακα από την
Τηλλυρία, δεμένα πάνω στην οροφή ενός
από τα «ξύλινα» λεωφορεία της εποχής.
Ήταν δυο δικά μας παιδιά, ο Ανδρέας
Στρουθίδης και ο Χριστάκης Φτωχόπουλος,
που δυο βδομάδες πριν είχαν καταταχθεί
στο νεοσύστατο ΚΕΝ Λάρνακος. Ήταν
αυτό που κατέγραφε κάποιους μήνες μετά
το νοσταλγικό και πένθιμο τραγούδι, των
Γ. Κοτσώνη και Λ. Μαλένη, «Τα παιδιά της
γειτονιάς». Ίσως γι’ αυτό, μόλις μου είπε
τον Αύγουστο του 2018 ο Παναγιώτης Εικοσάρης από το Δάλι για τον αγνοούμενο
αδελφό του στον Παχύαμμο της Τηλλυρίας,
σκέφτηκα ότι είχα μια παραπάνω οφειλή
να σκάψω 55 χρόνια, ίσως βρεθούν κι εκεί-

νοι που έμειναν χωρίς τάφο και πια χωρίς
γονείς να τους μνημονεύουν. Το πρώτο
ρεπορτάζ με τίτλο «Αγνοούμενοι από το
1964 στον Παχύαμμο», δημοσιεύθηκε
στην «Κ» στις 19/08/2018 και το δεύτερο
στις 26/08/2018, με τίτλο «Εκταφές σε τρεις
χώρους για την Τηλλυρία» και σημειώναμε
ότι, «σε Παχύαμμο, Πολέμι, Πάφο θα αναζητηθούν προς ταυτοποίηση τα λείψανα
δώδεκα ή και περισσότερων πεσόντων το
1964». Σημειωτέων ότι στις 30/07/2019,η
κυβέρνηση ανακοίνωσε διά του Επιτρόπου
Ανθρωπιστικών Θεμάτων Φώτη Φωτίου
σχετική απόφασή της «για ασφαλή διενέργεια ανασκαφής στον χώρο που βρισκόταν το πρόχειρο νοσοκομείο Παχυάμμου και το οποίο βομβαρδίστηκε από την
τουρκική αεροπορία με βόμβες ναπάλμ
τον Αύγουστο του 1964. […] Το νοσοκομείο
καταστράφηκε ολοσχερώς. Από τα συν-

Οι προετοιμασίες για να αρχίσει η εκκαθάριση του χώρου ολοκληρώθηκαν και η ομάδα είναι έτοιμη να αρχίσει την πορεία της στην ιστορική αλήθεια.
τρίμμια περισυλλέγησαν καμένα μέρη σορών. Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός
των τραυματιών που ευρίσκοντο στο νοσοκομείο για περίθαλψη, όταν έγινε ο βομβαρδισμός».
Στη συνέχεια μάθαμε ότι θα γίνουν
εκταφές συγκεκριμένα στο νοσοκομείο
εκστρατείας Παχυάμμου, σε τάφους στο
κοιμητήριο Χρυσοπατερίτισσας, στο δάσος
Πωμού, στο κοιμητήριο Πωμού, στο κοιμητήριο Πάφου και σε δύο τάφους στο

κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα,
αυτούς δηλαδή των Στρουθίδη και Φτωχόπουλου. Αρχικά μου ήταν δύσκολο να
κατανοήσω γιατί χρειάζεται να κάμει κανείς
DNA σε «γνωστούς» τάφους, μέχρι που,
πριν μερικές μέρες άκουσα από τα χείλη
αυτοπτών μαρτύρων στον Παχύαμμο, πως
μάζευαν κομματάκια από ανθρώπινες σάρκες και οστά από τους δρόμους και τα χωράφια και πως άνθρωποι και ζώα τρέχανε
καιόμενοι από τις ναπάλμ.

Ενα από τα αεροπλάνα που βομβάρδισαν

Ο χώρος έχει καθαριστεί και οι αρχαιολόγοι έπιασαν δουλειά σε συνεργασία με τους
ειδικούς της ΕΦ για τα εκρηκτικά.

Των αποφάσεων του Υπουργικού για να ξεκινήσει η εκταφή, σύμφωνα με τον Επίτροπο
Προεδρίας, προηγήθηκε μεγάλη προσπάθεια από τον υπεύθυνο της ανασκαφής Ξενοφώντα Καλλή (στη φωτογραφία με την ομάδα του) για να συλλεχθούν όλες οι πληροφορίες.

την Τηλλυρία, το 1964 βρίσκεται στο μνημείο της τουρκικής αεροπορίας στον Ξερό
που ανεγέρθηκε για να τιμήσει τον πιλότο
Τζενγκίζ Τοπέλ, όπως αναγράφεται στην
πλάκα, που σκοτώθηκε όταν καταρρίφθηκε
στις 8 Αυγούστου στην Τηλλυρία.

Αυτόπτες μάρτυρες ενός εφιάλτη που δεν τελειώνει
Φτάνοντας στην πανέμορφη κοινότητα
του Παχυάμμου, με τα πεύκα του δάσους
πίσω σου και τη θάλασσα στα πόδια σου,
είναι δύσκολο να πιάσεις τον μίτο μιας
τόσο μεγάλης και παλιάς τραγωδίας…
Κοίταξα να βρω την άκρη του νήματος
από κει που μοσχοβολούσε σπιτικός καφές.
Κάτω από το δέντρο στην αυλή του, ο επί
πολλά χρόνια κοινοτάρχης, Λεωνίδας Νικολάου 81 χρονών σήμερα, μας υποδέχεται
με τη σύζυγο του Άννα, η οποία φτιάχνει
αμέσως καφέ. Ο κ. Λεωνίδας που ήταν
στο χωριό την Κυριακή 9 Αυγούστου 1964,
αμφιβάλλει αν από την εκταφή θα προκύψουν στοιχεία. Τον ρωτώ γιατί; «Διότι
τα κομμάτια των ανθρώπων που ήταν στο
νοσοκομείο διασκορπίστηκαν στα γύρω
χωράφια. Εγώ είχα μαζέψει 2-3 κουβάδες
κομματάκια και σαν εμένα και άλλοι και
τα θάψαμε στα χωράφια εδώ τριγύρω».
Η ομάδα που άρχισε την προσπάθεια για
αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας,
με επικεφαλής τον πολύπειρο λειτουργό
του Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας
Ξενοφώντα Καλλή, την ομάδα αρχαιολόγων
και ομάδα ειδικών για τα εκρηκτικά της
Ε.Φ., αξιολογούν την κάθε πληροφορία,
και θα συνεχίσουν μέχρι τέλους το έργο
που ανέλαβαν. Με τον κ. Λεωνίδα όχι
μόνο συμφωνεί αλλά επαυξάνει ο κατά
δέκα χρόνια νεότερος του Ηρακλής Χρίστου, 71 ετών: «Οι μέρες εκείνες ήταν κόλαση. Το χωριό ολόκληρο ισοπεδώθηκε.
Ήταν δύο τα αεροπλάνα που είδα. Το ένα
προχώρησε, το δεύτερο βομβάρδισε το
χωριό. Το νοσοκομείο το ισοπέδωσε η
βόμβα ναπάλμ και τα συντρίμμια σκορπίστηκαν, μέχρι τη στροφή του δρόμου.
Γέμισε ο δρόμος και τα χωράφια ανθρώπινες σάρκες, μικρά-μικρά κομμάτια. Είπαν
σε ένα ηλικιωμένο, τον Αθηνόδωρο και
τα μάζευε με ένα κουβά και τα έθαβε στα
χωράφια τριγύρω. Γι’ αυτό νομίζω ότι θα
δυσκολευτούν πια να βρουν οστά να κάμουν DNA. Και να σκεφτείς ότι από τα
συντρίμμια βγήκε άνθρωπος ζωντανός!».

Λεωνίδας Νικολάου: Τα κομμάτια των θυ-

Ηρακλής Χρίστου: Γέμισε ο δρόμος και τα
χωράφια ανθρώπινες σάρκες, μικρά-μικρά
κομμάτια. Νομίζω ότι θα δυσκολευτούν πια
να βρουν οστά να κάμουν DNA.

Ηλίας Στυλιανού: Νομίζω βομβάρδισαν το

Πιο αποκαλυπτικός είναι ο Ηλίας Στυλιανού 84 ετών, το σπίτι του οποίου είναι
ακριβώς δίπλα από το νοσοκομείο Παχυάμμου: «Δεν είδα που βομβάρδισαν το
νοσοκομείο αλλά νομίζω ότι το χτύπησαν
διότι δίπλα ήταν ένα τεθωρακισμένο με
τροχούς και το είχαν βάλει στόχο. Τις
προηγούμενες μέρες φορτηγά έφεραν
πυρομαχικά και τα ξεφόρτωσαν εκεί. Νομίζω ότι εκείνα τα πυρομαχικά ενίσχυσαν
την έκρηξη από τη βόμβα. Όταν τέλειωσε
το κακό ήρθε ο Μακάριος. Ήρθε εδώ στο
σπίτι μας. Του έδειξα τα μυαλά στους
τοίχους και τα αίματα»… Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών το γεγονός ότι
αφηγούνται με τέτοιο τρόπο τα γεγονότα
εκείνης της κόλασης λες και την ξαναζούνε καθημερινά.

μα που είναι ακόμα ανοικτό; Ο χώρος
ήταν γεμάτος μπάζα από τα συντρίμμια
της οικοδομής και χρειάστηκαν κάμποσα
φορτηγά για να τα μεταφέρουν. Καθαρίστηκε ο κρατήρας και η ευρύτερη περιοχή
με μεγάλη προσοχή καθότι οι ναρκαλιευτές
εντόπισαν υπολείμματα εκρηκτικών και
πυρομαχικά ενώ εντοπίστηκαν και κάποια
οστά. Η εκταφή, όπως είπε και ο Επίτροπος
Φώτης Φωτίου, στις 9 Οκτωβρίου στον
ίδιο χώρο, εντάσσεται στα πλαίσια εκταφών και αναγνώρισης λειψάνων της Κυπριακής Δημοκρατίας και στοχεύει στο
να δοθούν, εάν μπορούμε να εντοπίσουμε,
απαντήσεις στις οικογένειες των πεσόντων, μια από τις οποίες μέχρι τώρα δεν
της έχουν παραδοθεί οποιαδήποτε λείψανα για ταφή. Πρόκειται, όπως γράψαμε
στην αρχή του κειμένου, για την οικογένεια του Γιώργου Εικοσάρη από το Δάλι.
Ποιοι όμως βρίσκονταν στον νοσοκομείο;
Ο γιατρός Αντωνιάδης σημειώνει ότι, την
Κυριακή 9 Αυγούστου 1964, οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν από τις 10:30 π.μ. και
προσθέτει: «Το νοσοκομείο Παχυάμμου

κατεδαφίζεται από μια ναπάλμ. Ό,τι υπήρχε εξαφανίστηκε και ο τόπος μεταβλήθηκε
σε μια τάφρο 3-4 μέτρα βάθος και 4-5
μέτρα πλάτος. Ούτε καν ξεχώριζε ότι εκεί
προηγουμένως ήταν μια καινούργια μονοκατοικία. Εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο βρίσκονταν ο εξάδελφός μου γιατρός Δημήτρης Μαυρογένης και οι τραυματιοφορείς μέλη της Διμοιρίας Υγειονομικού: Πανίκος Παστίδης, Χριστόδουλος
Αργυρού, Κωστάκης Πενταλιώτης και Ανδρέας Χρυσοστόμου. Όλοι αυτοί βρήκαν
ακαριαίο θάνατο. Τα κορμιά τους είχαν
σχεδόν πολτοποιηθεί και είχαν καταστεί
αγνώριστα. Το σώμα του γιατρού Μαυρογένη είχε πολτοποιηθεί και το κεφάλι
είχε φύγει από το κορμί. Τον ξεχωρίσαμε
από τα παπούτσια του κι ένα επίδεσμο
που κρατούσε στο χέρι. Σε απόσταση 5060 μέτρων, βρήκαμε και κομμάτια άλλων
σκοτωμένων. Δύο μέρες μετά βρήκαμε
κάπου εκεί κι ένα ολόκληρο χέρι. Ήταν
του Κωστάκη Πενταλιώτη. Αναγνωρίστηκε
από ένα δακτυλίδι και μια βέρα που είχαν
το όνομα της συζύγου του.

μάτων του νοσοκομείου διασκορπίστηκαν
στα γύρω χωράφια. Εγώ είχα μαζέψει 2-3
κουβάδες.

Επί εδάφους ηρώων

Ευρισκόμενος στο χώρο εκείνο του
νοσοκομείου Παχυάμμου, ένιωσα μια γαλήνη παράξενη να με διαπερνά. Ήταν οι
ψυχές που χάθηκαν εδώ; Ήταν ο σεβασμός
που ενδείκνυται στο χώρο; Ήταν το τραύ-

νοσοκομείο διότι δίπλα ήταν ένα τεθωρακισμένο με τροχούς ενώ τις προηγούμενες
μέρες ξεφόρτωσαν εκεί πυρομαχικά.

Βγήκε ζωντανός
από τα ερείπια
Οι Λεωνίδας Νικολάου και Ηρακλής Χρίστου
θυμούνται ότι από τα συντρίμμια του νοσοκομείου βγήκε ζωντανός ένας άνθρωπος που
πήγε σε ένα σπίτι εκατό μέτρα πιο κάτω για
να προστατευθεί, μέχρι που τον πήγαν για
περίθαλψη σε νοσοκομείο. Και οι δυο τον
θυμούνται να πηγαίνει κάθε χρόνο, μισό
αιώνα τώρα στο ετήσιο μνημόσυνο. Τα τελευταία χρόνια δεν τον έχουν δει, λέει…
Εκείνος που ως εκ θαύματος σώθηκε ήταν ο
νοσοκόμος μονάδος Κωνσταντίνος Σωκράτους, όπως καταγράφεται στη μαρτυρία του,
στο βιβλίο του Λούη Λοΐζου «Τηλλυριά, Αύγουστος 1964- Μαρτυρίες»: «Δεν είχα καλάκαλά προλάβει να αναλάβω καθήκοντα πριν
το μεγάλο κακό. Μια ώρα μετά που είχα παρουσιαστεί, η ώρα 11 το πρωί της Κυριακής
(09/08/1964), ακούσαμε να πλησιάζουν τα
πρώτα αεροπλάνα και τις πρώτες εκρήξεις
πολύ κοντά στο νοσοκομείο. Ο γιατρός Δημ.
Μαυρογένης μας φώναξε: «Παιδιά καλυφθείτε
μας βομβαρδίζει η τουρκική αεροπορία». Τρέξαμε όλοι και πέσαμε για μεγαλύτερη ασφάλεια
στα ριζά των τοίχων του νοσοκομείου. Όπως
είχα πέσει μπορούσα να κοιτάξω το παράθυρο.
Είδα να πέφτουν δύο «βαρέλια» από ένα πολεμικό αεροπλάνο. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι.
Ούτε που άκουσα τις εκρήξεις. Όταν συνήλθα,
κατάλαβα ότι ήμουν θαμμένος κάτω από τα
ερείπια του νοσοκομείου. Δεν μπορούσα να
προσδιορίσω το χρόνο, να υπολογίσω πόσες
ώρες από τη στιγμή που μας είχαν βομβαρδίσει. Άκουσα μια φωνή μέσα από τα ερείπια
που καλούσε σε βοήθεια. Άρχισα κι εγώ να
φωνάζω «βοήθεια», αλλά φαίνεται η καταστροφή ήταν πλήρης. Κανένας δεν υπήρχε
εκεί κοντά που θα μπορούσε να μας βοηθήσει.
Η φωνή που καλούσε σε βοήθεια άρχισε σιγά-σιγά να αδυνατίζει, μέχρι που άκουσα τον
επιθανάτιο ρόγχο του ανθρώπου που πέθανε
αβοήθητος, θαμμένος μέσα στα χαλάσματα
του νοσοκομείου. Και ήταν τόσο κοντά μου…
Όπως ήμουν ξαπλωμένος, θαμμένος ουσιαστικά κάτω από τα χαλάσματα του νοσοκομείου, τα ένιωθα να μου πιέζουν το στήθος.
Οι πόνοι σε ολόκληρο το κορμί μου ήταν αφόρητοι. Κατάλαβα πως έπρεπε να δράσω, να
κάνω κάτι αν δεν ήθελα να έχω την τύχη του
ανθρώπου που πέθανε αβοήθητος πριν από
λίγο και βρισκόταν σχεδόν δίπλα μου. Η
πρώτη μου σκέψη ήταν ο προστάτης άγιος
του χωριού μου Άγιος Ανδρόνικος. Προσευχήθηκα με θέρμη, με όλη τη δύναμη της
ψυχής μου. Την ίδια στιγμή σαν από θαύμα,
κατάλαβα πως το αριστερό μου χέρι βγήκε
από τα χαλάσματα. Σπρώχνοντας με όλη τη
δύναμη που μου είχε απομείνει, μπόρεσα τελικά να βγω ζωντανός έξω από τα χαλάσματα.
Κατάλαβα πως ήταν ήδη απόγευμα. Έριξα
μια γρήγορη ματιά γύρω μου. Όλη η περιοχή
γύρω από το νοσοκομείο καιγόταν. Τρεις
βόμβες σαν αυτές που είχα δει να πέφτουν
από το τουρκικό αεροπλάνο, καίγονταν μετατρέποντας τον τόπο σε κόλαση». Ο Σωκράτους, πολυτραυματίας όπως ήταν, κινήθηκε προς την κατεύθυνση που υπήρχαν
σπίτια, όπου σε ένα σπίτι βρήκε δύο γνωστούς
του στρατιώτες, «ο ένας ήταν ο Καραγιώργης
από τη Λάρνακα. Μόλις τους είδα έχασα τις
αισθήσεις μου». Ο Σωκράτους κατέληξε στο
νοσοκομείο Λεμεσού όπου νοσηλεύθηκε για
35 μέρες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Σωκράτους, «στο νοσοκομείο εκτός από τον γιατρό Δημήτρη Μαυρογένη γνώρισα δύο νοσοκόμους και 9 τραυματισμένους στρατιώτες.
Ήμασταν δηλαδή συνολικά 13 άτομα στο
νοσοκομείο. Ο μόνος τραυματίας που θυμάμαι
ήταν ο στρατιώτης Εικοσάρης από το Δάλι
που υπηρετούσε και αυτός στο 216 Τάγμα
Πεζικού».
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Εφκάλαμεν νάμι, παίζουμε στο Netflix!
Άλλος άριστος

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

«Καλός-καλός ο χοίρος μας τζι εφήκε χαλαζιάρης» είναι η παροιμία που προφανώς
υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση Αναστασιάδη για να μας θυμίζει διαρκώς τους άριστους των αρίστων του Νίκαρου. Κάθε φορά
που ο πρόεδρος μάς λέει πόσο καλός είναι ο
διορισμός που έκανε, σπάει ο διάολος το ποδάρι του και ο «άριστος» του προέδρου συλλαμβάνεται κλέπτων οπώρας. Το ίδιο συνέβη εσχάτως και με τον Επίτροπο Ορεινών
Κοινοτήτων, Γιαννάκη Παπαδούρη, του οποίου δύο εταιρείες, όπως διαπιστώθηκε από
το Τμήμα Αρχαιοτήτων, έχουν προβεί σε
«επεμβάσεις σε αρχαίο μνημείο στον Καλοπαναγιώτη» κάτι που αποτελεί «κατάφωρη
παραβίαση του περί Αρχαιοτήτων Νόμου». Η
υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου από το 2015. Απορία: Άμα κάποιος διορίζεται σε δημόσιο αξίωμα δεν τσεκάρει το
Προεδρικό αν ελέγχεται ποινικά ή αν τέλος
πάντων είναι καθαρός;

Κώστας Κληρίδης

Ο γενικός εισαγγελέας κ. Κώστας
Κληρίδης για τα παράπονα που διατύπωσε για άλλη μία φορά δημοσίως για
τη διαφθορά που διαπιστώνει να μαστίζει την πολιτεία μας! Θου Κύριε…

••••
Φυσικά, μόλις διαπιστώθηκαν τα περί Παπαδούρη, ο επίσημος καταγγελέας Οδυσσέας Μιχαηλίδης έσπευσε να στείλε επιστολή
στον γενικό εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη
προφανώς για τα δέοντα. Σάκη, έχω μια
απορία; Διαβάζεις διεθνείς ειδήσεις; Είδες
να καταδικάζεται κανείς σε τούτο τον τόπο
που πλέον χρησιμοποιείται και σαν παράδειγμα φορολογικού παραδείσου και σε ταινίες του Χόλυγουντ για το σκάνδαλο των
τραπεζών; Πες μου έναν τραπεζίτη που μετά το κούρεμα καταδικάστηκε και είναι σήμερα φυλακή;

••••
Της Ισλανδίας

Και σε ρωτώ, ρε Σάκη μου, αν διαβάζεις
διεθνείς ειδήσεις, διότι αν διάβαζες προφανώς θα ήξερες τι έγινε στις 17 Οκτωβρίου
2019 στην Ισλανδία; Το Ανώτατο Δικαστήριο
της χώρας καταδίκασε σε κάμποσες δεκαετίες φυλάκισης τους 9 τελευταίους τραπεζίτες διεθνούς τράπεζας για εγκλήματα σχετικά με την οικονομική κρίση της χώρας το
2008! Στην ίδια χώρα είχαν ήδη καταδικαστεί άλλοι 36 τραπεζίτες: διευθυντές και
ανώτατοι υπάλληλοι! Η δίκη των εννέα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016. Όπως βλέπετε
οι ανακριτικές αρχές ασχολούνται με το ζήτημα από το 2008 που κατέρρευσαν οι τράπεζες στην Ισλανδία και ολοκλήρωσαν το
2019.

••••

ΓΤΠ

Ο καταγγελέας

Νίκο, κάμνεις μου τζι εμένα 5-6 διαβατήρια πριν ξεκινήσουμε συνομιλίες; Λογαριάζω να πάω ώς την Καμπότζη!

Πλήρωσαν οι ένοχοι

Η Ισλανδία ακολούθησε διαφορετική τακτική και στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης
από ό,τι ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος. Μετά
την κρίση, ανέλαβε νέα κυβέρνηση, η οποία
άφησε τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν, τιμωρώντας, παράλληλα, τις εγκληματικές πράξεις των golden boys τους, αλλά και διασφαλίζοντας τις αποταμιεύσεις των απλών πολιτών. Τι έγινε; Σύμφωνα με περσινή έκθεση
του ΔΝΤ, η Ισλανδία κατάφερε να επανέλθει
δίχως να συμβιβάσει το κράτος πρόνοιας και
τις παροχές της προς τους πολίτες και οι πολίτες δεν τιμωρήθηκαν για τα εγκλήματα
των τραπεζιτών. Εμείς εδώ επειδή προφανώς δεν εντοπίσαμε ένοχο τραπεζίτη ή άλλο
αξιωματούχο, τιμωρήσαμε τους πολίτες. Αν
τα λέω λάθος, είμαι πρόθυμος να παραδοθώ
στον γενικό εισαγγελέα…

••••
Εφκάλαμεν νάμι!

Αν ο γενικός εισαγγελέας δεν θέλει να με
προσαγάγει τότε μπορώ και να προσευχηθώ, όπως η Μέριλ Στριπ στην ταινία του Νέτφλιξ «The Laundromat», στην οποία περιγράφονται με ευφυέστατο τρόπο πως με

άξονα τον Παναμά λειτουργούσε το κύκλωμα των «εταιριών κελυφών» και «εκθειάζονται» οι πιο περιώνυμοι φορολογικοί παράδεισοι του πλανήτη, όπως οι Παρθένες
Νήσοι, οι Σεϋχέλλες η Κύπρος κ.ά. νησιά εν
μέσω πελάγων και ωκεανών. Κατά το κοινώς
κυπριακό λεγόμενο «εφκάλαμεν νάμι».
Στην ταινία που σκηνοθετεί ο Steven Soderbergh η εξαίρετη Meryl Streep υποδύεται
μία χήρα η οποία διερευνά μια απάτη με
ασφαλιστικές εταιρείες που αρνούνται να
την αποζημιώσουν για το θάνατο του συζύγου της και καταλήγει στο μεγαλύτερο δικηγορικό γραφείο του Παναμά των συνεταίρων Mossack & Fonseca, τους οποίους υποδύονται οι Gary Oldman και Antonio Banderas, ξετυλίγοντας το κουβάρι που έστειλε
πολύ κόσμο στον άλλο κόσμο, αυτό της μιζέριας, ενώ οι εφευρέτες της απάτης, απολαμβάνουν τα λεφτά, πολλά λεφτά που κατόρθωσαν να περάσουν από τα πλυντήρια
που έφτιαξαν στις πατρίδες μας.

••••

τες και πώς ξεπλένονται τα χρήματα στoν
πλανήτη, βρίσκουμε τη Meryl Streep στην
εκκλησία της γειτονιάς της να προσεύχεται
στον Θεό και να λέει: «Ευχαριστώ, Κύριε,
ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα. Δεν θέλω να
το ρωτάω, αλλά αναρωτιέμαι, πότε οι φτωχοί θα κληρονομήσουν τη Γη; Θα ζήσω να το
δω; Θα ζήσουν τα εγγόνια μου; Κι αυτό το,
«Οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι
πρώτοι», πότε θα αρχίσει; Κι εμείς οι υπόλοιποι στη μέση; Μένουμε ολοένα και περισσότερο πίσω. Η μητέρα μου έλεγε, «αυτούς να χτυπήσει κεραυνός, όχι εμένα». Εσύ
δεν είσαι ακόμα υπεύθυνος για τους κεραυνούς; Ξέρω, πρέπει να λέω, «Πάτερ άφες
αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι», αλλά νομίζω ότι το ξέρουν πολύ καλά. Αλλά νομίζω
δεν τους νοιάζει. Μακάρι ένας, μόνο ένας,
να έλεγε «συγγνώμη» και να το εννοούσε.
Ή να πήγαινε φυλακή. Ή και τα δύο. Καλό θα
ήταν. Γιατί όχι και τα δύο!

••••
Πού να απευθυνθεί

Η προσευχή

Στο φινάλε της ταινίας κι αφού έχει καταλάβει πώς γίνονται όλων των ειδών οι απά-

Σε ομιλία του στην τελετή αναγόρευσής
του σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε-

πιστημίου Frederick, με θέμα «Εμπειρίες και
βιώματα από την υπηρεσία σε δύο σημαντικούς θεσμούς του κράτους», ο γενικός εισαγγελέας Κώστας Κληρίδη μεταξύ άλλων
αναφέρθηκε σε πολεμική που δέχτηκε
αφότου ανέλαβε και διάφορα άλλα ως να
περιέγραφε μια Σικελία της ημέρες της δόξας της Μαφίας. Είπε, μεταξύ άλλων, ότι το
δυσκολότερο σε χειρισμό θέμα ήταν: «Αυτό
της εκ των έσω πολεμικής για τους γνωστούς λόγους. Μιας πολεμικής, η οποία δεν
περιοριζόταν στην περίμετρο της Νομικής
Υπηρεσίας. Επεκτεινόταν και δικτυωνόταν
και σε δυνάμεις άλλες. Στη νομοθετική
εξουσία, σε κάποια μέλη της, στην εκτελεστική, στην αστυνομία. Και δυστυχώς, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπό εκείνες τις
συνθήκες, οι δυσχέρειες ήταν πολλές και
κάποτε ανυπέρβλητες». Πρόσθεσε, «το είδος και το μέγεθος της διαπλοκής άρχισε να
δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Προσπαθήσαμε να εμπεδώσουμε μέσω της Νομικής Υπηρεσίας μια βασική αρχή: Απροσωπόληπτα και δίκαια να αξιολογείται κάθε μια
περίπτωση ενδεχόμενης διάπραξης αδικήματος και αν κάποιος ενέχεται, να διώκεται,
ανεξάρτητα από την όποια ιδιότητά του, θέση την οποία κατέχει, κοινωνική υπόσταση
κ.λπ.». Εγώ, πάντως, αγαπητέ κ. Κληρίδη αν
αντιμετώπιζα τόσο μεγάλα προβλήματα, θα
απευθυνόμουνα στον γενικό εισαγγελέα
της Δημοκρατίας. Με τις τόσες εξουσίες που
έχει είναι ο μόνος που μπορεί να καθαρίσει.
Και μάλιστα για όλους μας.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Η ευκαιρία του 2021
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου,

εκσυγχρονισμού και η άλλη που εκφράζει τα τοπικά συμφέροντα και είναι ριζωμένη σε πολιτικά ήθη διαμορφωμένα κατά την Τουρκοκρατία.
Και οι δύο τάσεις, μολονότι συχνά
πιάνονται στα χέρια μεταξύ τους, είναι εξίσου αυθεντικά ελληνικές και
εξίσου νομιμοποιημένες ιστορικά. Οι
διακυμάνσεις της σχέσης τους είναι
η πορεία, που ξεκίνησε με τον αγώνα για την εθνική ελευθερία και
εκτείνεται στο μέλλον. Δεν κατεβάζουμε, προς Θεού, τον Κολοκοτρώνη
από το βάθρο του! Στήνουμε, όμως,
δίπλα του και τον Μαυροκορδάτο.

δηλαδή την ένδοξη εισαγωγή της
Ελλάδας στην τραγικότερη δεκαετία της Ιστορίας της στον 20ό αιώνα, και ο εορτασμός διαρκεί (ατύπως) ένα ολόκληρο τετραήμερο,
καθώς κολλάει με το Σαββατοκύριακο. Επειδή όλα τα τυχερά στην
Ελλάδα κατοχυρώνουν «κεκτημένα», αναρωτιέμαι τι θα έπρεπε να
κάνουμε κατ’ αναλογία για την 25η
Μαρτίου του 2021, όταν θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Μήπως να το
γιορτάσουμε με μια τρίμηνη άδεια
για όλους, η οποία μάλιστα θα πέφτει βολικότατα μεταξύ Χριστουγέννων και Πάσχα, ώστε να τα ενώνει; Το θέτω από τώρα, διότι η κατανομή των αδειών, ώστε κατά το τρίμηνο αυτό να διατηρείται η στοιχειώδης απομίμηση της εικόνας ενός
κράτους που εξακολουθεί να υφίσταται, θέλει μεγάλη προετοιμασία.
Τόσο μεγάλη, ώστε, αν η κυβέρνηση υιοθετήσει την ιδέα, δεν νομίζω
να της περισσέψει χρόνος για να
ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο μέχρι
το 2021. Διακόσια χρόνια είναι αυτά
στο κάτω κάτω! (Για να είμαι ακριβής, διακόσα, άνευ ιώτα...)

Αυτό το αφήγημα δίνει την έξοδο

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Αν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα

μπορούσα να ελπίζω ότι κάποιοι θα
πάρουν στα σοβαρά τη ρηξικέλευθη (και βαθιά προοδευτική!) πρότασή μου. Διαφορετικά είναι όμως τα
σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Είναι γνωστό ότι έχει επιλεγεί η επικεφαλής της οργανωτικής προσπάθειας, η Γιάννα Αγγελοπούλου (με
τις αμάραντες δάφνες του ηρωικού
2004), και, επίσης, γνωρίζουμε τη
διοικητική δομή του οργανωτικού
σχήματος, καθώς το σχετικό προεδρικό διάταγμα δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης

και μένει πλέον η υπογραφή του
από τον Πρόεδρο.
Διαβάζοντας προσεκτικά τη διάρ-

θρωση της διοικητικής δομής όπως
περιγράφεται στο Π.Δ., προκύπτει
ότι το κλειδί για την καλή λειτουργία του οργανωτικού σχήματος βρίσκεται στις καλές σχέσεις της Επιτροπής, δηλαδή της προέδρου της,
με τη Βουλή. Διότι η χρηματοδότηση θα εξαρτάται από το Ιδρυμα της
Βουλής, το οποίο θα εγκρίνει τους

προϋπολογισμούς των δράσεων –
και είναι λογικό, αφού οι πόροι θα
προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Βουλής. Συνεπώς, ας μην
περιμένουμε εντυπωσιακό ποσόν.
Εκτός βεβαίως αν η Γιάννα, με τον
κύκλο των γνωριμιών της και τη διεθνή φήμη της, οργανώσει ένα
«fund-raising» για να ξηλωθούν κάποιοι εκπρόσωποι του 1% του παγκοσμίου πληθυσμού.
Ωραία όλα αυτά, αλλά σε τι θα απο-

σκοπεί το έργο της επιτροπής; Τα
περί ανάδειξης «συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ιδιαιτεροτήτων», τα
περί διαμόρφωσης «branding», τα
οποία βρίσκουμε στον νόμο περί
επιτελικού κράτους, είναι κατάλογος ευχών, δεν είναι όμως στρατηγική. Το 2021, νομίζω, μας προσφέρει την ευκαιρία να εκσυγχρονίσουμε την εθνική μας ταυτότητα και αυτό μπορεί να είναι μια εθνική στρατηγική για το μέλλον. Μην τρομάζετε! Δεν εννοώ τίποτε το ριζοσπαστι-

κό, αλλά μόνο τη βελτίωση του
υπάρχοντος.
Η διακοσιοστή επέτειος της Εθνεγερσίας δίνει την ευκαιρία να καταλάβουμε την ιστορική πορεία του
σύγχρονου ελληνικού κράτους ως
ένα «διάλογο». (Τα εισαγωγικά απαραίτητα, διότι ο διάλογος συχνά γίνεται με διχασμούς και εμφυλίους, αλλά μην ξεχνάμε ότι γίνεται μεταξύ
Ελλήνων...) Στον διάλογο μετέχουν
δύο τάσεις: εκείνη του ευρωπαϊκού

από την κομπλεξική και ιδιοτελή κακομοιριά του Μακρυγιάννη. Δεν λέω
ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στη συμφιλίωση των τάσεων – αυτά είναι
μπούρδες, με τις οποίες τρέφεται ο
εφηβικός ιδεαλισμός στους ενηλίκους. Θα συνέβαλλε, όμως, στην αλληλοκατανόηση· και η κατανόηση διευκολύνει τη συνεννόηση. Επιπλέον,
η θέαση της ιστορίας μας με τον τρόπο που προσπάθησα απλοϊκά να εκθέσω, με όρους που ίσως κάνουν
τους ιστορικούς να φρίττουν, είναι
στην πραγματικότητα η ιστορία μιας
θαυμαστής επιτυχίας. Σκεφθείτε: με
το 28% του ΑΕΠ χαμένο, ακόμη είμαστε στον κατάλογο των πλουσίων
του ΟΟΣΑ! Η Ελλάδα, με τα σκαμπανεβάσματα και τις συμφορές της, είναι μια ιστορία επιτυχίας. Η συνείδηση αυτής της επιτυχίας, εφόσον γίνεται με ρεαλιστικούς όρους, μας βοηθά να ξεφορτωθούμε λίγο από το
βάρος της σύγκρισης με τους αρχαίους προγόνους και, επιτέλους, χαλαρώνει τον βρόχο του κόμπλεξ μας με
την Ευρώπη.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Τι θα πράξετε
κ. γενικέ εισαγγελέα

Φόβος της τεχνητής
νοημοσύνης

Σύμφωνα με το θεματικό ενημερωτικό δελτίο της
Ε.Ε. για καταπολέμηση της διαφθοράς, ο ορισμός
της, είναι «κατάχρηση εξουσίας για ιδιωτικό όφελος». Παρότι στον ορισμό αυτό περιλαμβάνεται
και ο ιδιωτικός τομέας, η διαφθορά νοείται εν
γένει ότι καλύπτει την κατάχρηση της θέσης την
οποία κατέχει κάποιος εντός της δημόσιας διοίκησης ή των
σχέσεων που διατηρεί με αυτήν με σκοπό την εξασφάλιση αδικαιολόγητων οφελών για τον ίδιο ή για κάποιον τρίτο. Στην
έννοια της μείζονος διαφθοράς περιλαμβάνονται οι συναλλαγές
μεταξύ ανώτερων κλιμακίων των εθνικών και τοπικών διοικήσεων,
κορυφαίων αξιωματούχων πολιτικών κομμάτων, εκλεγμένων
πολιτικών και συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα. Η διαφθορά
μικρής κλίμακας λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης
μεταξύ χαμηλότερων κλιμακίων της δημόσιας διοίκησης και
μεμονωμένων πολιτών. Στην Κύπρο υπάρχει πλουσιότατο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, το
οποίο εντοπίζεται σε πληθώρα νομοθετημάτων που προβλέπουν
πολύ σοβαρές ποινές. Ποινικός Κώδικας, ΚΕΦ. 155, άρθρα 100105 Τροποποίηση Ν. 27(I)/2001, Επηρεασμός Αρμόδιας Αρχής
κατά την εκτέλεση καθήκοντος 2. Κεφ. 161. Ο περί Προλήψεως
της Διαφθοράς Νόμος , από 1960 3. Ν. 23(ΙΙΙ)/2000. Ο περί της
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διαφθορά (Κυρωτικός) Νόμος 4. Ν. 7(ΙΙΙ)/2004. Ο περί της Σύμβασης Αστικού
Δικαίου για τη Διαφθορά (Κυρωτικός) και Συμπληρωματικές
Διατάξεις Νόμος 5. Ν. 22(ΙΙΙ)/2006. Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
ποινικοποίηση της διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2006 6.
Ν. 25(ΙΙΙ)/2008. Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
κατά της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος 7. Ν. 188(Ι)/2007, o περί
της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νόμος του 2007 8. Ν.
9(Ι)/2006. Ο περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης
Ισχυρισμών και Παραπόνων) Νόμος 9. Ν. 51(Ι)/2004, oπερί
Αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους από αξιωματούχους
και λειτουργούς του δημοσίου Νόμος. Παρά το γεγονός όμως
ότι υπάρχει τόσο μεγάλο νομοθετικό οπλοστάσιο, βλέπουμε
τον καθ’ ύλην αρμόδιο από το Σύνταγμα για την εκκίνηση της
διαδικσίας για την εφαρμογή του, ήτοι τον γενικό εισαγγελέα,
να βγαίνει κατά καιρούς δημοσίως και να προβαίνει σε δηλώσεις
για το τεράστιο μέγεθος της διαφθοράς στην Κύπρο. Προ ολίγων
ημερών στις 23/10/2019 σε δημόσια εκδήλωση ενώπιον υπουργών
και άλλων προσώπων σε υψηλές θέσεις επανέλαβε : «Το είδος
και το μέγεθος της διαπλοκής, άρχισε να δείχνει το πραγματικό
του πρόσωπο. Προσπαθήσαμε να εμπεδώσουμε μέσω της
Νομικής Υπηρεσίας μια βασική αρχή: Απροσωπόληπτα και
δίκαια να αξιολογείται κάθε μια περίπτωση ενδεχόμενης
διάπραξης αδικήματος και αν κάποιος ενέχεται, να διώκεται,
ανεξάρτητα από την όποια ιδιότητα του, θέση την οποία κατέχει,
κοινωνική υπόσταση κλπ. Στην πορεία αυτή, υπήρξαν εμπόδια
και αντιδράσεις. Και συνεχίζουν να υπάρχουν από πρόσωπα
που έχουν υποστεί τις συνέπειες της εφαρμογής της πιο πάνω
αρχής. Από άλλα πρόσωπα τα οποία ελέγχονται ή κατευθύνονται
από αυτούς». Ο κύριος Κληρίδης θεωρώ ότι είναι ένας αξιολογότατος άνθρωπος, που ως δικαστής, εκτέλεσε στο ακέραιο το
καθήκον του ως θεσμικός άρχοντας έναντι της κοινωνίας και
της πολιτείας και προσωπικά τον θεωρώ έναν έντιμο αξιοπρεπή
άνθρωπο. Θα ήθελα όμως να αναφέρω κάτι σχετικά απλό, η
διαφθορά καταπολεμάται με πράξεις και όχι με δηλώσεις και
παρά την τεράστια εκτίμηση που τρέφω προς το πρόσωπ;o του,
θα ήθελα να αναδείξω κάποιες εξόφθαλμες περιπτώσεις διαφθοράς
που δυστυχώς δεν φαίνονται να αντιμετωπίζονται:
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 λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας.
Επίσης από τα 26 ξενοδοχεία 5 αστέρων και τα 58 ξενοδοχεία
4 αστέρων που λειτουργούσαν στις 18.2.2019 μόνο τέσσερα
πεντάστερα ξενοδοχεία και εννέα ξενοδοχεία τεσσάρων έχουν
εκδώσει άδεια λειτουργίας για το έτος 2018, ενώ 19 ξενοδοχεία
πέντε αστέρων και 43 ξενοδοχεία τεσσάρων 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
έκθεση καταπέλτη για την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος
σε άνευ λόγου ενοίκια προς εξυπηρέτηση προφανώς ιδιωτών
ιδιοκτητών. Αυτά όλα, κύριε γενικέ εισαγγελέα, είναι διαπιστωμένα
από έναν κορυφαίο θεσμό του κράτους, τι προτίθεστε να πράξετε
για την εφαρμογή των νόμων που έχετε στην φαρέτρα σας;

τίας. Όχι μόνο πως δεν θα δεχτεί κούρεμα,
αλλά και το ότι είχε κατά τα άλλα κλειδώσει
δάνειο γέφυρα για δύο μήνες. Δεν ανέφερε
για παράδειγμα το ίδιο σκωπτικά ότι ο πρόεδρος
είχε σπεύσει στο Eurogroup θεωρώντας πως
έχει να κάνει με τον Φίλιο Φυλακτού και τον
Γλαύκο Χατζηπέτρου και γύρισε με κούρεμα
καταθέσεων, κλαψουρίζοντας πως του έβαλαν
το πιστόλι στον κρόταφο. Ούτε ότι έστειλαν
τον Μιχάλη Σαρρή για κάποιο λόγο, που ποτέ
δεν καταλάβαμε, στη Ρωσία και διέρρεαν στα
ΜΜΕ τις προειδοποιήσεις του προέδρου να
μη γυρίσει πίσω χωρίς δάνειο.
Όμως, όλα αυτά βεβαίως θα μπορούσαν να
αποτελούν μία μικρή και θλιβερή παρένθεση
πριν από τη μετάβαση της Κύπρου σε ένα σύγχρονο και κανονικό κράτος. Και αν ήταν έτσι
με μεγάλη χαρά θα τα παραλείπαμε.
Είδαμε όμως και τη Σχολή του Σικάγο πως
κυβερνά και τι πετυχαίνει. Τα Golden Boys
του Χάρη που ενώ χρεοκόπησαν άλλη τράπεζα
ανέλαβαν να διασώσουν τον Συνεργατισμό,
κάνοντας εν τέλει πολύ κακή δουλειά. Και δεν
το λέμε εμείς οι κακεντρεχείς και μία «αμφιβόλου
προθέσεων» ερευνητική επιτροπή, αλλά η ίδια
η Κομισιόν.
Είδαμε πως εξάγει η Κύπρος το success
story της. Πουλώντας διαβατήρια, διαμερίσματα
σε πύργους άλλοτε σε ολιγάρχες και άλλοτε
σε δικτάτορες από την Καμπότζη. Μετατρέποντας την Κύπρο σε περίγελο διεθνώς.
Και επειδή άλλοτε τους ενοχλούσε ο διεθνής
διασυρμός με το να κυβερνά η Σωτηρούλα, ο
Πάμπης και ο Νεοκλής, αναμένουμε από τον
κ. Γεωργιάδη λίγο προτού αποχωρήσει από το
Υπουργείο Οικονομικών, μία ειλικρινή τοποθέτηση για την πολιτική των διαβατηρίων που
προώθησε η κυβέρνησή του. Ποια είναι τα δικηγορικά γραφεία, ποια τα ελεγκτικά γραφεία,
ποιοι οι developers και ποια είναι γενικότερα
η πολιτική και οικονομική ελίτ που επωφελείται
διασκορπίζοντας χιλιάδες Ευρωπαίους –πλέον– σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις να κάνουν
ό,τι τους καπνίσει και μετατρέποντάς την
Κύπρο σε ένα μεγάλο πλυντήριο. Οποιαδήποτε
άλλη ιστορία για την ανικανότητα των «άλλων»
και την οικονομική ανάπτυξη που έρχεται όχι
μόνο μας έχουν κουράσει, αλλά έχουν ξεπεράσει
τα όρια της αναίδειας.

Έρχεται η εποχή, όπου θα σκέφτονται
οι μηχανές για εμάς, χωρίς εμάς. Τόσο
απλό είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τόσο φοβητσιάρικο.
Κύπριος επιστήμονας, πραγματικά
ισχυρότατο μυαλό, ο οποίος συνεχίζει
τις μετά… μεταπτυχιακές του σπουδές στην Ελβετία,
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, διαβεβαίωνε
ότι το ανθρώπινο μυαλό, θα είναι πάντα πιο ισχυρό
από όλες τις μηχανές του κόσμου. Ο άνθρωπος,
έλεγε, διαθέτει πολλές μορφές νοημοσύνης, όπως
η συναισθηματική, κάτι το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να φθάσει μια «λογική» μηχανή. Ωστόσο, ο
φόβος ο οποίος φέρνει κόλαση, πάντα θα προκαλεί
τρόμο στο ενδεχόμενο ενός μοιραίου ατυχήματος.
Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, ένα λάθος,
μπορεί να καταστεί και ένα τυχαίο τέλος για όλη
την ανθρωπότητα. Η κουβέντα με τον σπουδαίο
επιστήμονα ήταν και ενθουσιαστική, αλλά και καταθλιπτική. Έλεγε για τις έξυπνες πόλεις, χωρίς
τροχαία συμφόρηση, για τα έξυπνα αυτοκίνητα τα
οποία δεν θα συγκρούονται, για τα έξυπνα σπίτια
τα οποία θα ακολουθούν τις συνήθειες των ενοίκων,
για την έξυπνη ιατρική η οποία θα παρακολουθεί
για όλη την ζωή τον άνθρωπο και θα θεραπεύει
αμέσως όλες τις ασθένειες, για την εξαφάνιση των
εγκλημάτων και για ένα σωρό άλλες ευφάνταστες
επινοήσεις, οι οποίες ακόμη δεν έφθασαν στους
κοινούς θνητούς.
Άνθρωπος της Εκκλησίας επικαλείτο τη ρήση
του Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη, ο οποίος έλεγε ότι ο
άνθρωπος γνωρίζει μόνο το 4% του επιστητού και
η επιστήμη θα φθάσει στο σημείο να αντιλαμβάνεται
με επιστημονικό τρόπο ακόμη και την έννοια του
θαύματος. Άλλος επιστήμονας επέμενε ότι ο κόσμος
έχει τη δυνατότητα να αναγεννιέται ακόμη και από
τις στάχτες του και επικαλείτο θεωρίες για τα
Σόδομα και τα Γόμορρα, τα οποία δεν ήταν τίποτα
άλλο από μια πυρηνική καταστροφή και τον Κατακλυσμό του Νώε, ο οποίος δεν ήταν τίποτε άλλο
από το λιώσιμο των πάγων, σε μια άλλη εποχή κλιματικής αλλαγής ή περιβαλλοντικού βιασμού της
φύσης. Δεν είναι τυχαίο ότι τα γεγονότα καταγράφονται σε κείμενα και θρύλους πολλών λαών της
Μέσης Ανατολής.
Πριν από μερικές μέρες η Βουλή των Αντιπροσώπων με πρωτοβουλία του προέδρου του Κοινοβουλίου Δημήτρη Συλλούρη, διοργάνωσε ακόμη
ένα συνέδριο για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δηλαδή για την τέταρτη φάση της εξέλιξης
της ανθρωπότητας, η οποία ακολουθεί την επανάσταση των μηχανών, του ηλεκτρισμού και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Σε αυτή την φάση, όπως λένε οι ειδικοί, θα
έχουμε αλληλεπίδραση σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας του ανθρώπου και στη λειτουργία
ολόκληρου του πλανήτη. Και όλα αυτά θα γίνουν
με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή την προσπάθεια
των μηχανών να αντικαταστήσουν ένα μέρος του
μυαλού του ανθρώπου. Εδώ είναι που ξεκινούν τα
ηθικά διλήμματα και εδώ είναι που εμφανίζονται
οι θεωρίες περί αντίχριστου.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων σίγουρα έκανε ένα
μεγάλο άλμα, στην προσπάθεια να ενημερώσει και
να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και την πολιτική
ηγεσία για τα μελλούμενα, τα οποία δεν είναι προφητείες, αλλά νέες ανακαλύψεις. Μπορεί τα συνέδρια
να μην κατάφεραν να φθάσουν στις μάζες των ανθρώπων, αλλά κατάφεραν να προβληματίσουν τους
τεχνοκράτες, οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις και
πολλούς νέους, οι οποίοι σκέφτονται με άλλο τρόπο.
Ο Δημήτρης Συλλούρης μίλησε για την ανάγκη αλλαγών τώρα και για την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε
τον εαυτό μας και τους φόβους μας, σε αυτές τις
κοσμογονικές αλλαγές που έρχονται.
Τώρα, αν στο τέλος της ημέρας, ο άνθρωπος θα
απελευθερωθεί και θα είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος ή αν θα υποδουλωθεί σε ένα αόρατο σύστημα και θα αναζητεί το νόημα της ζωής σε μεταφυσικές διαστάσεις είναι ένα άλλο δύσκολο ζήτημα, το οποίο φαίνεται ότι σύντομα θα καταστεί
παγκόσμια πραγματικότητα.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Μιχάλης Παρασκευάς είναι δικηγόρος.
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ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

Γυναίκα κάνει πρωινό τζόκινγκ στη Γέφυρα του Καρόλου στην Πράγα.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τα όρια της αναίδειας
Κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει
η συζήτηση για το τι είναι τελικά
η πολιτική ευθιξία και να μπει ένα
όριο στην πολιτική αναίδεια. Και
το λέμε αυτό γιατί τα όρια δοκιμάστηκαν την περασμένη Δευτέρα, όταν ο Χάρης Γεωργιάδης έκανε τον απολογισμό του για την παρουσία του στο πηδάλιο
του Υπουργείου Οικονομικών. Όχι γιατί δεν
είχαν βάση τα όσα σκωπτικά διηγήθηκε για
τις ευφάνταστες ιδέες για δάνεια από τον Αρτέμη Σώρρα και τα δισεκατομμύρια σε δολάρια
που θα μπορούσαν να μας δανείσουν. Αλλά
γιατί οι ειρωνείες εκστομίζονται από έναν
υπουργό που αρνείται να κάνει τη δική του
αυτοκριτική, αλλά και γιατί όλες αυτές οι αποκαλύψεις για το κούρεμα γίνονται σε μία περίοδο
μάλλον ατυχή. Σε μία περίοδο που η εικόνα
της κυβέρνησής του έχει ήδη διαβρωθεί και
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Συνοπτικά,
η έπαρση, η αποδόμηση πολιτικών προσώπων
και οι ειρωνείες, συγχωρούνται όσο μία κυβέρνηση και τα μέλη της είναι αδιάβροχα.
Και εξηγούμαστε: Προφανώς ο Μάρτιος του
2013 θα μπορούσε να αποτελέσει το ορόσημο
της ντροπής μας. Πρώτα ως κοινωνία που ενώ
επιβαλλόταν το κούρεμα, εμείς παρελαύναμε
ξέγνοιαστοι στα καρναβάλια σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Και δευτερευόντως για τα πολιτικά
πρόσωπα που επιλέξαμε να μας εκπροσωπούν.
Και επειδή η επανάληψη δεν έβλαψε ποτέ
κανέναν, υπενθυμίζουμε πως δεν ξεχνούμε
τους βουλευτές που για να στείλουν μήνυμα
στην Τρόικα καταψήφιζαν νομοσχέδια και
έτρεχαν μέσα στη νύχτα πανικόβλητοι να τα
υπερψηφίσουν. Ούτε υποτιμούμε το γεγονός
ότι κάποιοι εξ αυτών παρουσίαζαν μελέτες
εξόδου από την Ευρωζώνη και έβγαιναν με
τσιτάτα στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν
για το κούρεμα. Θυμόμαστε καλά κι αυτούς
που απείχαν για να αποφύγουν το πολιτικό
κόστος και την κατσάδα της κυβέρνησης, αλλά
και το ότι κάποιοι απ’ αυτούς, ενώ διάβαζαν
νομοσχέδια ως την σελίδα «63» γιατί κουράστηκαν και ψήφιζαν, στη συνέχεια κλαψούριζαν
πως παραπλανήθηκαν.
Όλα αυτά, λοιπόν, τα θυμόμαστε πολύ καλά
και η μνήμη του κ. Γεωργιάδη δεν θα έπρεπε
να είναι επιλεκτική. Θα έπρεπε να είχε αναφέρει
και τις διαβεβαιώσεις του Νίκου Αναστασιάδη
όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρα-

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Διαβατήρια και πλυντήρια
Αράζω μια νύχτα στον καναπέ
μου, διαλέγω να δω μια ταινία
από το Netflix στην οποία πρωταγωνιστούν ονόματα του
Χόλλυγουντ (βλέπε Μέριλ
Στριπ, Γκάρι Όλτμαν, Αντόνιο
Μπαντέρας κ.ά.) και η οποία αφορά στο
γνωστό σκάνδαλο Panama Papers και είμαι
ακόμα ανυποψίαστη πως η εν λόγω ταινία
που φέρει το τίτλο «Το Ξέπλυμα» θα με
κάνει να νιώσω ντροπή για τη χώρα μου.
Προφανώς και δεν μου περνά από το
μυαλό πως η χώρα μου θα μπορούσε να
συμπεριλαμβάνεται στην υπόθεση της ταινίας, η οποία υπενθυμίζω πως δεν είναι μυθοπλαστική, αλλά βασισμένη σε πραγματικά
γεγονότα (από το βιβλίο του Jake Bernstein,
«Secrecy World: Inside the Panama Papers
Investigation of Illicit Money Networks
and the Global Elite»). Μέχρι που ξαφνικά

ακούω τον Αντόνιο Μπαντέρας να αναφέρει
την Κύπρο σαν ένα από τα πέντε καλύτερα
«πλυντήρια» ξεπλύματος χρήματος στον
πλανήτη. Και αυτή η αναφορά επαναλαμβάνεται ακόμη δύο φορές μέχρι το τέλος
της ταινίας. Κι αν δεν έχετε αντιληφθεί τι
ακριβώς έγινε σας το κάνω πιο λιανά: Η
Κύπρος τραβά τα φώτα της παγκόσμιας δημοσιότητας, γιατί συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα πέντε καλύτερα πλυντήρια του
πλανήτη. Θα μου πείτε και τι έγινε; Μια
ταινία είναι, μην το κάνουμε και τόσο θέμα.
Κι αν είστε αυτής της άποψης κάνετε λάθος.
Διότι δεν πρόκειται απλώς για μια ταινία.
Πρόκειται για το πώς καταφέραμε να στιγματίσουμε αυτή τη χώρα ώστε να συζητιέται
ανά το παγκόσμιο είτε σαν ένα από τα καλύτερα πλυντήρια ξεπλύματος είτε σαν
ένας τόπος που μοιράζει αβέρτα κουβέρτα
χρυσά διαβατήρια ακόμα και σε δικτάτορες.

Η πρόσφατη είδηση του Reuter, σύμφωνα
με την οποία η Κύπρος έδωσε «χρυσά διαβατήρια» σε μέλη της οικογένειας του δικτάτορα της Καμπότζης, Χάνσεν, έρχεται
καπάκι για να επιβεβαιώσει πως η φήμη
μας εξαπλώνεται στον πλανήτη για λόγους
για τους οποίους ο κάθε σκεπτόμενος πολίτης, οφείλει να αισθάνεται ντροπή. Και
οφείλουμε να δούμε τη συνολική εικόνα
για να αρχίσουμε επιτέλους να κάνουμε τις
σωστές ερωτήσεις. Για το πώς μας πλασάρονται τόσο η πολυδιαφημιζόμενη ανάπτυξή
μας όσο και το πολυδιαφημιζόμενο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών.
Διότι αν αυτό που καταφέραμε μέσω αυτής
της ούτω καλούμενης ανάπτυξης είναι να
θεωρούμαστε ένα από τα πέντε καλύτερα
πλυντήρια ή να παίρνουμε λεφτά από ξένους
επενδυτές, τα οποία δεν μας ενδιαφέρει αν
είναι μαύρα ή ματωμένα (όπως πολύ σωστά

έγραψε ο συνάδελφος Αντρέας Παράσχος),
τότε το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ και
ουσιαστικό από ό,τι νομίζουμε. Διότι δημιουργεί τις εύλογες υποψίες ότι δεν πρόκειται ούτε για ανάπτυξη, ούτε για επένδυση,
αλλά για ένα «ξεπούλημα» της χώρας όπου
να ’ναι και ό,τι να ’ναι, προκειμένου να συντηρούμε την πλάνη πως όλα βαίνουν καλώς
και προκειμένου κάποιοι να επωφελούνται
διπλά και τριπλά. Μόνο αν αρχίσουμε να
θέτουμε τα σωστά ερωτήματα θα διαπιστώσουμε κατά πόσο όντως βαίνουν όλα
καλώς. Ποια είναι αυτά τα ερωτήματα; Γιατί
τώρα που μας βάζουν χέρι οι Ευρωπαίοι
και Αμερικάνοι τρέχουμε να βάλουμε δικλίδες ασφαλείας στο πρόγραμμα επενδύσεων; Ποιοι είναι αυτοί οι αγοραστές που
μέχρι τώρα στέφθηκαν «Κύπριοι» και ποιοι
επωφελήθηκαν από την πώληση των «χρυσών διαβατηρίων»; Δημιουργείται άραγε

μια ελίτ (αλλιώς κύκλωμα) από δικηγόρους,
ντιβέλοπερ κτλ. που επωφελούνται από τα
«χρυσά διαβατήρια»; Ποιος θα ερευνήσει
αυτά τα θέματα και πόσο ανεξάρτητη μπορεί
να είναι η έρευνα αν υποθέσουμε ότι ένα
νέο σύστημα διαπλοκής έχει δημιουργηθεί;
Αυτό είναι τελικά το success story της οικονομίας μας; Μια βιομηχανία χρυσών διαβατηρίων; Γιατί δεν υπάρχει η σχετική διαφάνεια, αλλά κάθε φορά η κυβέρνηση κάνει
την πάπια; Οι βουλευτές μας τι κάνουν; Παρακολουθούν το πλυντήριο να γυρίζει και
τα χρυσά διαβατήρια να αλωνίζουν; Υπάρχουν απαντήσεις; Ή μήπως τα ερωτήματα
θα παραμείνουν ρητορικά μέχρι την επόμενη
αποκάλυψη από κάποιο διεθνές πρακτορείο
ή την επόμενη ταινία που θα μας στιγματίζει
πανηγυρικά;

elenixenou11@gmail.com
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Δυσεπίλυτο δίλημμα
στο προσφυγικό
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Το προσφυγικό /μεταναστευτικό πρόβλημα είναι τεράστιο και
ίσως να μην έχει λύση. Ενδεχομένως επίσης να ήταν ένα από
τα λίγα ζητήματα που πραγματικά
υποτιμήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση πριν έλθει στην εξουσία.
Οι αφίξεις από την Τουρκία δεν
θα σταματήσουν. Για κάθε ομάδα
που θα μεταφέρεται στην ενδοχώρα,
θα φτάνει άλλη μία ομάδα στα νησιά.
Οι έως τώρα, παρασκηνιακές και
μη, διαπραγματεύσεις με την Αγκυρα δεν καταλήγουν πουθενά. Ή,
μάλλον, έχει αρχίσει να γίνεται σα






Εχει αρχίσει να γίνεται
σαφές ότι ο Ερντογάν
δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευθεί αυτό το
θέμα διμερώς. Ούτε με
την Ελλάδα ούτε με την
Ευρώπη.
φές ότι ο Ερντογάν δεν ενδιαφέρεται
να διαπραγματευθεί αυτό το θέμα
διμερώς. Ούτε με την Ελλάδα ούτε
με την Ευρώπη. Οι πολιτικοί κίνδυνοι
είναι μεγάλοι. Στα νησιά δημιουργείται ένα εκρηκτικό κλίμα. Στην
υπόλοιπη χώρα οι αντιδράσεις –
και στους κόλπους της Ν.Δ.– κλιμακώνονται για την ίδρυση των
χώρων φιλοξενίας. Η ελληνική κοινωνία επέδειξε μια απίστευτη ωριμότητα στην πρώτη φάση του φαινομένου, η οποία όμως δείχνει να
εξαντλείται και πιθανότατα θα εξα-

νεμισθεί όσο οι αριθμοί θα ανεβαίνουν. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να
φτάσει το πρόβλημα στην αυλή
τους. Γι’ αυτό προσφέρουν ένα πολύ
καλά ετοιμασμένο, και ίσως ακριβοπληρωμένο, πλαίσιο για τη φιλοξενία των προσφύγων/μεταναστών σε όλη την Ελλάδα. Εως εκεί.
Ο Frontex δεν μπορεί να κάνει πολλά, εκτός από το να παρατηρεί και
να συλλέγει στοιχεία. Και, βεβαίως,
η Τουρκία ούτε κατά διάνοιαν δέχεται να περιπολεί ο οργανισμός
αυτός εντός των δικών της χωρικών
υδάτων. Αν οι ροές συνεχισθούν
αμείωτες, η κυβέρνηση θα βρεθεί
μπροστά σε ένα μείζον και δυσεπίλυτο δίλημμα. Αν δεν αντιδράσει
με κάποιον απτό τρόπο και δεν
δείξει ότι έχει βρει τρόπο να αναχαιτίσει τις ροές και να φυλάξει τα
θαλάσσια σύνορά μας, το πολιτικό
κόστος θα αυξάνεται μήνα μήνα.
Αν πάλι υιοθετήσει ένα «ημι-αυστραλιανό» μοντέλο, με πιο επιθετική χρήση του Λιμενικού και ίσως
του Πολεμικού Ναυτικού, κινδυνεύει
να κατηγορηθεί εντός και εκτός Ελλάδος ότι ακολουθεί την πολιτική
Σαλβίνι ή Ορμπαν. Θα επιδειχθεί
κλασική ευρωπαϊκή υποκρισία επί
του θέματος, του τύπου «δεν μας
νοιάζει ακριβώς τι κάνετε στη θάλασσά σας... αλλά αν τύχει κάποιο
σοβαρό ναυάγιο, θα είμαστε σφόδρα
επικριτικοί». Πέραν τούτου, όμως,
το ελληνικό κράτος δεν έχει την
απαιτούμενη κουλτούρα και τις δυνατότητες για να εμπλακεί σε ένα
τόσο δύσκολο εγχείρημα. Η εξέλιξη
της κρίσης θα μας αναγκάσει –ως
χώρα– να πάρουμε δυσάρεστες
αποφάσεις, είτε προς τη μία είτε
προς την άλλη πλευρά.

ΓΝΩΜΕΣ
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Τα «Οχι» και τα πλήθη
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Η επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου είναι πάντα
επίκαιρη, θυμίζοντας
πόσα μπορούν να πετύχουν οι Ελληνες όταν
ενώνουν τις δυνάμεις
τους, αλλά και τι συμβαίνει όταν,
μετά την επιτυχία, διχάζονται πάλι.
Μετά το Επος του ’40, μετά τον πόλεμο, μετά την εκδίωξη των κατακτητών, ακολούθησε άλλος ένας εμφύλιος σπαραγμός. Η σημερινή επέτειος έρχεται σε μιαν εποχή που σε
όλο τον κόσμο ξεσηκώνονται πλήθη
να διατρανώσουν το δικό τους «Οχι»
εναντίον καθεστώτων και πρακτικών,
απαιτώντας αλλαγή ή προσπαθώντας
να την αποτρέψουν. Σε αντίθεση με
τη σύμπνοια κυβέρνησης - λαού στην
Ελλάδα τον Οκτώβριο του ’40, το
λαϊκό ξέσπασμα συνήθως δηλώνει
διχασμό μεταξύ λαού και κυβέρνησης,
και το αποτέλεσμα είναι συνήθως
απρόβλεπτο και επικίνδυνο.
Στο Χονγκ Κονγκ δοκιμάζεται η
υπομονή της Κίνας, η οποία εκεί ακόμη δεν εφαρμόζει τις μεθόδους μαζικής διαχείρισης πληθυσμού που
εφαρμόζει στην ενδοχώρα. Στη Βαρκελώνη, πλήθη πολιτών διαμαρτύρονται για τη φυλάκιση ηγετών του

κινήματος αυτονομίας. Στο Ιράκ, εδώ
και ένα μήνα νέοι εκδηλώνουν την
οργή τους για την ανικανότητα των
κυβερνώντων, τη διαφθορά, την έλλειψη προοπτικής. Εως την Παρασκευή είχαν χάσει τη ζωή τους περίπου 150 άτομα. Στον Λίβανο, τεράστια πλήθη εκδηλώνουν την ίδια
οργή. Αφορμή ήταν η επιβολή φόρου
στην εφαρμογή WhatsApp σε μια
χώρα όπου η πολιτική ελίτ είναι πάμπλουτη, αλλά δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε τις βασικές ανάγκες μιας
σύγχρονης χώρας. Οσο και αν διαφέρουν οι αιτίες, τα πλήθη εκφράζουν
την αγανάκτησή τους γι’ αυτούς που
κυβερνούν, με τη διαφθορά, με την
έλλειψη ελευθερίας και ευκαιρίας.
Στη Χιλή ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις όταν η κυβέρνηση αύξησε
την τιμή εισιτηρίων του μετρό. Ηταν
η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι
της οργής ενός λαού που βλέπει το
χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών
να διευρύνεται συνεχώς. Μέσα σε
τέσσερις ημέρες σκοτώθηκαν 16 διαδηλωτές· η κυβέρνηση πρότεινε κοινωνικά μέτρα για να εξευμενίσει τους
διαμαρτυρόμενους, αλλά την Παρασκευή οι κινητοποιήσεις συνεχίζονταν.

Σε πολλές χώρες δεν υπάρχει εναλλακτική, ο πληθυσμός μπορεί να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του μόνο
στους δρόμους. Αλλά και στις «ώριμες
δημοκρατίες», οι μαζικές εκδηλώσεις
επιστρατεύονται για να επηρεάσουν
την πολιτική – με ανάμεικτα αποτελέσματα. Στις ΗΠΑ, η μεγάλη διαδήλωση γυναικών στην Ουάσιγκτον
μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ
και η κινητοποίηση πολιτών σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα συνέβαλαν στην αποτυχία του νέου πρόεδρου
να ξηλώσει το σύστημα υγείας που
θέσπισε ο προκάτοχός του, Μπαράκ
Ομπάμα. Στη Βρετανία, τεράστιες
διαδηλώσεις εναντίον του Brexit δείχνουν το πάθος όσων θέλουν η χώρα
τους να παραμείνει στην Ε.Ε. (ή, τουλάχιστον, να διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα), αλλά είναι η Βουλή των Κοινοτήτων και τα δικαστήρια που πέτυχαν να αποτρέψουν έξοδο χωρίς
συμφωνία έως τώρα.
Τα κινήματα δεν έχουν την επιτυχία που είχαν κάποτε. Μπορεί στην
Αλγερία και στο Σουδάν λαϊκές κινητοποιήσεις να πέτυχαν να ρίξουν
αυταρχικούς ηγέτες, όμως σε πολλές
άλλες περιπτώσεις οι κυβερνήσεις
φάνηκαν ανθεκτικές: είτε επιστρα-

τεύουν σκληρά μέτρα είτε βασίζονται
στο γεγονός ότι κάποια στιγμή ο υπόλοιπος πληθυσμός παύει να συγκινείται με τις διαδηλώσεις. Ενα παράδειγμα είναι οι διαμαρτυρίες στην
Τουρκία εναντίον της κατασκευής
εμπορικού κέντρου στο πάρκο Γκεζί
της Κωνσταντινούπολης το 2013, οι
οποίες προκάλεσαν βίαιη καταστολή
και συλλήψεις. Αλλο είναι οι σχεδόν
καθημερινές διαδηλώσεις στο κέντρο
της Αθήνας, που έχουν καταντήσει
ρουτίνα. Σύμφωνα με τους New York
Times, πρόσφατη μελέτη (της Erica
Chenoweth, καθηγήτριας Πολιτικής
Επιστήμης στο Χάρβαρντ) έδειξε ότι,
ενώ πριν από 20 χρόνια το 70% των
κινημάτων που απαιτούσαν πολιτικές
αλλαγές τις πετύχαινε, στα μέσα της
δεκαετίας του 2000 το ποσοστό άρχισε
να μειώνεται, πέφτοντας στο 30%
σήμερα. Το σίγουρο είναι ότι όσο τα
προβλήματα πολλαπλασιάζονται, τόσο η οργή και η απελπισία θα αυξάνονται σε όλο τον κόσμο. Οταν δεν
τυχαίνουν σοφής διαχείρισης ή όταν
δεν υπάρχει κοινός εξωτερικός εχθρός,
πάντα παραμονεύει το τέρας του διχασμού και της βίας. Το είδαμε το
’40 και μετά στην Ελλάδα. Το βλέπουμε αλλού σήμερα.

Είναι και μένουν Αγγλοι
Σε τελική ανάλυση
πρόκειται για κάτι
πολύ βρετανικό ή
ακριβέστερα τόσο
αγγλικό και αρχέγονο, που καταλήγει να
είναι ακατάληπτο στα έθνη και
στην ηγεσία της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ο λόγος, για την έξοδο της
Βρετανίας από την Ε.Ε. ή Brexit.
Αυτοί οι κάτοικοι των «εστεμμένων νήσων» είναι οι μόνοι στην
ήπειρο που όχι απλώς σέβονται,
αλλά στην κυριολεξία κουβαλούν
μέσα τους –αυτόματα και όχι συνεπεία εκπαιδεύσεως– το βασικό
χαρακτηριστικό της ιδιοσυστασίας
τους. Με δυο λέξεις το πολεμικό,
το άτεγκτα μαχητικό πνεύμα που
τους διακρίνει και έχει πλείστες
όσες διαφορετικές εκφάνσεις.
Οδηγούν, λόγου χάριν, ανάποδα
από ό,τι συμβαίνει οπουδήποτε αλ






Στο «παιχνίδι» οι Βρετανοί δίνουν την ψυχή και
τη ζωή τους. Είναι αυτοί
που έχουν επινοήσει
την προτροπή «είτε κερδίσεις είτε χάσεις, απόλαυσε τον αγώνα».
λού στην ήπειρο. Οχι από ιδιορρυθμία ή ως κενόδοξοι. Αλλά απλώς
διατηρώντας την παλαιά συνήθεια
των ιπποτών που όταν πορεύονταν
στον δρόμο, φρόντιζαν να έχουν
ελεύθερο το δεξί τους χέρι για να
αντιμετωπίσουν με το σπαθί έναν
πολέμιο κινούμενο από την αντίθετη κατεύθυνση.
Βεβαίως, κάθε φυλή που επιβίωσε επί γης οφείλει την ύπαρξή της
σε πολέμαρχους ηγέτες. Αλλά μόνον
οι Αγγλοι κατάφεραν να μετουσιώσουν τον πόλεμο σε άθλημα. Ο
Ιωάννης Μεταξάς –καλή του ώρα
και άσβεστη η μνήμη του αυτές τις
μέρες– προσδιόρισε ως εξής το
ασύμβατο της νοοτροπίας των Βρετανών και των Ελλήνων.
«Οι Βρετανοί αντιμετωπίζουν
τον πόλεμο ως παιχνίδι. Εμείς οι
Ελληνες δίνουμε την ψυχή μας».
Παρέλειψε να πει πως στο «παιχνίδι»
οι Βρετανοί δίνουν την ψυχή και

τη ζωή τους. Αλλά κατά τα άλλα
είχε δίκιο. Διότι κανένα έθνος δεν
σκέφτηκε ποτέ να επινοήσει την
προτροπή «είτε κερδίσεις είτε χάσεις, απόλαυσε τον αγώνα».
Και επειδή ο λόγος περί αθλήματος, στο πλαίσιο του Brexit φυσικά, δεν πρόκειται για αγώνα μικρής διάρκειας, μετά το τέλος του
οποίου επιστρέφει ο θεατής στο
σπίτι.
Πρόκειται για έναν αγώνα κρίκετ,
με όρους όχι και τόσο μακρινούς,
όταν η μέση διάρκειά του έφτανε
έως και τις πέντε ημέρες. Αναρωτιέται κανείς ποιο έθνος στην Ευρώπη μπορούσε να έχει τόσο μακρά
αντίληψη ψυχαγωγίας.
Πέραν των ανωτέρω, όμως,
υπάρχει και η θεατρική αντίληψη
αυτού του έθνους, που όλοι τους
δίχως καμία εξαίρεση –κοινωνική
ή άλλη– ευρίσκονται μονίμως επί
σκηνής. Η εποχή των μεγάλων δραματουργών της ελισαβετιανής περιόδου έχει παρέλθει από καιρό.
Σήμερα η μεγάλη θεατρική σκηνή
είναι το Κοινοβούλιο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια μνημειώδης σύγκρουση της βρετανικής ελίτ, που
κάποτε τη συγκροτούσαν κατ’ αποκλειστικότητα οι ευγενείς και σήμερα τα μέλη του Κοινοβουλίου.
Είναι η επανάσταση των Τόρις
– όχι των Συντηρητικών, που επί
της ουσίας είναι ένα σύνολο «Φιλελεύθερων Δημοκρατικών». Είναι
η αναβίωση του αρχέγονου πνεύματος των Τόρις –η πρώτη μετά τη
συντριπτική τους ήττα το 1688,
όταν «επτά ευπατρίδες» απηύθυναν
πρόσκληση στο Ουίλιαμ Γ΄ πρίγκιπα
της Οράγγης να εισβάλει στις βρετανικές νήσους και του προσέφεραν
το στέμμα για να αποκλείσουν από
τη διαδοχή τον γιο του Ιακώβου Β΄
της αυτοχθόνου δυναστείας των
Στιούαρτ.
Και οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν το άθλημα και διερωτώνται:
«μα είναι τρελοί;». Οχι. Είναι απλώς
Αγγλοι και παραμένουν Αγγλοι. Είναι αυτοί που πολέμησαν την τυραννία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, τον αυτοκράτορα Γουλιέλμο Β΄
της Γερμανίας και τον Αδόλφο Χίτλερ, και διαμόρφωσαν τη σημερινή
Ευρώπη. Ας περιμένουν μέχρι το
τέλος του αγώνα και, εάν μπορούν,
ας απολαύσουν το «παιχνίδι».

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
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Να συνεννοηθούμε στη διάγνωση
Εχει κεφαλαιώδη σημασία η διάγνωση: Να ξεχωρίσουμε την κρίση
από την παρακμή. Να έχουμε συνείδηση των συνεπειών – τι συνεπάγεται μια κοινωνική «κρίση», τι
τελεσίδικο σημαίνει η «παρακμή».
Πώς μπορούμε να διαγνώσουμε
τη διαφορά; Εύκολο κριτήριο είναι
η διάρκεια. Αν κάποιες κοινωνικές
δυσλειτουργίες παρατείνονται πέρα
από τον μέσο όρο ζωής μιας γενιάς,
ταλαιπωρούν δύο, τρεις ή περισσότερες γενιές, τότε υποπτευόμαστε
παρακμή. Αν διαδοχικές κυβερνήσεις υπόσχονται να λύσουν ένα πρόβλημα οργάνωσης, λειτουργίας ή
θεσμών του κράτους, προσπαθούν,
δεν το λύνουν και το παραδίδουν
στους επόμενους σαν αυτονόητα
άλυτο, τότε οσμιζόμαστε κοινωνική
παρακμή.
Η παρακμή είναι αναμφισβήτητη,
όταν ψηφίζονται από το κοινοβούλιο
νόμοι, που αμνηστεύουν κατάφωρες
παρανομίες των διαχειριστών της
εξουσίας, εγκλήματα κλοπής ή κατάχρησης του κοινωνικού χρήματος.
Παρακμή υπάρχει, όταν αποφαίνεται
δημόσια Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ότι «ένας πρωθυπουργός δεν παραπέμπεται ποτέ στη Δικαιοσύνη,
απλώς ξαποστέλνεται σπίτι του» –
είναι παρακμή να αλληλοκαλύπτουν
εγκλήματα ή πομπές τους οι επαγγελματίες της εξουσίας. Είναι σίγουρα σύμπτωμα παρακμής, εκπεσμού και σήψης μιας κοινωνίας, να
μονοπωλούν την πολιτική οι διαφημιστές, η μονοκρατορία των «εντυπώσεων», να κατευθύνεται η ψήφος των πολιτών από χρυσοπληρωμένη προπαγάνδα.
Μόνο σε μια παρακμιακή κοινωνία, με δραματικά υποβιβασμένο

επίπεδο διανοητικής καλλιέργειας,
επιβιώνουν στην εξουσία «οικογένειες» που τα έκγονά τους έχουν
αυτονόητα εξασφαλισμένη, χάρη
στο όνομά τους, την ηδονική απόλαυση τιμών, πλούτου, δημοσιότητας – με αυτοματική μεταβίβαση
των προνομίων από γενιά σε γενιά.
Ποιος μπορεί να διανοηθεί, στη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, να
«κοσμούν» κάθε κυβέρνηση, επί
πολλές δεκαετίες, ονόματα ίδια: Βενιζέλος, Καραμανλής, Παπανδρέου,
Μητσοτάκης, Κεφαλογιάννης, Βαρβιτσιώτης, να αποτελεί η ανάληψη
της ευθύνης για τα κοινά όχι επιβράβευση προσόντων, κατάρτισης
και ήθους, αλλά μόνο συνάρτηση
οικογενειακού ονόματος.
Από «κρίσεις», ή και περιόδους
παρακμιακής καθίζησης, μια κοινωνία μπορεί να βγει, όχι συμπτωματικά και τυχαία. Πάντοτε με προϋποθέσεις: απρόσμενη πρόκληση
αυξημένης συνοχής, εμφάνιση εύστοχης σκοποθεσίας, πληγωμένο
συλλογικό «φιλότιμο».
Ειδικά η νεοελληνική κοινωνία
είχε το «ιδίωμα», θα έλεγε κανείς,
μετά από κορυφώσεις παρακμιακών
συμπτωμάτων ή από καταστροφικές
συμφορές, να εμφανίζει βραχύβιες,
απρόσμενες και περιορισμένης εμβέλειας εκπλήξεις κάποιου είδους
ποιοτικής ανθοφορίας. Το εκπληκτικό στοιχείο αυτών των αναπάντεχων εμφανίσεων δεν ήταν το ποσοτικό τους διαμέτρημα, αλλά η
ποιοτική τους δυναμική. Που συγκεφαλαιωνόταν συχνά σε ένα πρόσωπο. Χρειάζεται πολύ ταλέντο και
πολύμοχθη καλλιέργεια για να αντιληφθεί κανείς την κοσμοπολίτικη
δυναμική των οριζόντων του Διο-

νύσιου Σολωμού ή του Ιωάννη Καποδίστρια. Είχαν προσλάβει άνετα
τα θησαυρίσματα της αρχόμενης
τότε ευρωπαϊκής Νεωτερικότητας,
τα είχαν κριτικά αφομοιώσει, και
τα αξιολογούσαν όχι ως υπέρτερα
της ελληνικής ευ-γένειας και αρχοντιάς.
Ανάλογες είναι και οι περιπτώσεις
του Σπυρίδωνος Ζαμπέλιου και του
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη – που
θα τολμούσε να πιστεύει κανείς ότι,
ακόμη σήμερα, το πραγματικό μέγεθος της ιστορικής τους σημασίας
δεν έχει συνειδητοποιηθεί στο νεωτερικό μας κρατίδιο. Χρωστάει
πολλά ολόκληρη η Ευρώπη στον
προφήτη της Νεωτερικότητας Ντοστογιέφσκυ, θα αντλούσε πολύ περισσότερα ο «εν καταστολή» μέγας
κόσμος της ελληνικής «Οικουμένης»
από τον Παπαδιαμάντη και τον Κωνσταντίνο Καβάφη, αν δεν τον ρήμαζε
η ξιπασιά.
Μετά τον έσχατο εξευτελισμό
του 1897, και την ανάσα των νικηφόρων απελευθερωτικών πολέμων
1912-13, ήρθε η τραγωδία του διχασμού και ο εφιάλτης της δικτατορίας Βενιζέλου (1915-1920), για
να ακολουθήσει το εμπράγματο
ιστορικό τέλος του Ελληνισμού: η
απώλεια της Μικρασίας και του Πόντου. Ομως μετά και από αυτόν τον
οριστικό όλεθρο, εμφανίζεται η έκπληξη της «Γενιάς του ’30»: η πρώτη
συνειδητή, ισότιμη (χωρίς επαρχιωτική, μεταπρατική μειονεξία) και
γι’ αυτό εκρηκτικά γόνιμη συνάντηση της σύγχρονης ελληνικότητας
με τη νεωτερική Ευρώπη.
Ακολουθεί ο πόλεμος, η εξαθλιωτική κατοχή και η ολέθρια παραφροσύνη της ζαχαριαδικής ανταρ-

σίας – η Ελλάδα φτάνει στον πάτο
της αβύσσου. Για να εμφανιστεί η
τελευταία απίστευτη έκπληξη: η
«Γενιά του ’60»: Μάνος Χατζιδάκις
και Γιάννης Τσαρούχης, οι εμβληματικές φιγούρες της έκπληξης.
Αλλά η έκπληξη απλωνόταν σε κάθε
πτυχή της ζωής – μουσική, ποίηση,
αρχιτεκτονική, θέατρο, εκδόσεις
(παντού, πλην πολιτικής).
Κάθε έκπληξη, και κάθε πια ενδεχόμενο ανανεωτικής ανάσας, πνίγηκε από το καινούργιο, ακαταμάχητο τερατογέννημα που ακολούθησε: σύμπτωμα ή λοιμική ΠΑΣΟΚ.
Δεν ήταν κόμμα, ήταν νοο-τροπία,
συμπεριφορά, η αποδέσμευση του
χυδαίου ατομοκεντρισμού από κάθε
χαλινό, ο υλισμός της άγριας ιδιοτέλειας και αρπακτικής μανίας σε
δόσεις αλόγιστης αμετρίας. Το πιο
συνταραχτικό, είναι η ταχύτητα μετάγγισης - μετάδοσης της μεταλλαγής – ο «ρινοκερισμός» του Ιονέσκο
στην πράξη: Η Ν.Δ. εκπασοκίστηκε
πρώτη και ραγδαία, το ΚΚΕ και οι
αποφύσεις του ολοκληρωτικά, ο
συνδικαλισμός, οι βιομήχανοι, τα
μαθητούδια, η αυτοδιοίκηση, οι επισκοπικές σύνοδοι, οι «κατά παντός»
ασυμβίβαστοι Συριζαίοι, οι πάντες
στην Ελλάδα έγιναν ΠΑΣΟΚ. Μονόχνωτος λαϊκισμός, απολυταρχία
των εντυπώσεων, αυτονόητη χρηματολαγνεία και εγωκεντρικός τσαμπουκάς.
Είναι η πρώτη ίσως φορά που
μπορούμε με σιγουριά να διαγνώσουμε παρακμή, όχι εφήμερη κρίση.
Ο απεκπασοκισμός (ή αποπασοκοποίηση) της ελλαδικής κοινωνίας
δεν γίνεται με διαχειριστές της εξουσίας. Θέλει κοινωνικούς μεταρρυθμιστές. Είδος εξαφανισμένο.
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Άσπρα, κόκκινα,
κίτρινα, μπλε
πό την εποχή των Συμφωνιών
Κορυφής Μακαρίου-Ντενκτάς και Κυπριανού-Ντενκτάς, του 1977 και 1979 αντίστοιχα,
ίσως για πρώτη φορά αμφισβητείται, τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό, το αν επίσημα στοχεύουμε σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μπορεί αυτή
η μορφή λύσης να χαρακτηρίστηκε
ως οδυνηρός συμβιβασμός, όμως
αυτή ήταν πάντα η επίσημη θέση
μας. Σίγουρα οι προτάξεις και τα
σωστά περιεχόμενα πρακτικά αναιρούσαν τη δικοινοτικότητα της λύσης και παρέπεμπαν σε ενιαίο κράτος ή σε διατήρηση του στάτους
κβο, όμως, τουλάχιστον ως προς
την επικεφαλίδα, πρώτη φορά
υπάρχει αμφισβήτηση. Από τη μία
οι πολλές δηλώσεις περί προβληματισμών του ΠτΔ για άλλους δρόμους, δημοσίως, αλλά και πίσω από
κλειστές πόρτες, και από την άλλη
οι ισχυρισμοί Τσαβούσογλου δημιούργησαν μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα που κάθε άλλο παρά βοηθά
την επίλυση του Κυπριακού. Αν
και υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα
για αναφορές του ΠτΔ για άλλες
μορφές λύσεις, και μάλιστα τεκμηριωμένα με ημερομηνίες, διευθύνσεις και ονόματα, δυστυχώς είτε
δεν διαψεύστηκαν είτε διαψεύστηκαν με μεσοβέζικες δηλώσεις.
Μέχρι και οι αναφορές του Τούρκου ΥΠΕΞ ακόμα αιωρούνται. Ιδίως
μετά την αναφορά του ΥΠΕΞ ότι
διαθέτει τα πρακτικά που αποδεικνύουν ότι ο Τούρκος ψεύδεται,
το γεγονός ότι δεν εδόθησαν ακόμα
στη δημοσιότητα συγχέει περαιτέρω την κατάσταση. Σίγουρα θα
μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι
είτε ο ΥΠΕΞ δεν διαθέτει πρακτικά
είτε αυτά που κατέχει δεν διαψεύδουν τον Τούρκο ομόλογό του.
Ακόμα η σύγχυση εντείνεται
όταν από την μια ο ΠτΔ αποφεύγει
επιμελώς αναφορές περί ΔΔΟ, ενώ
ο ΥΠΕΞ καθημερινώς, ιδίως τον τελευταίο καιρό, αναφέρεται στη
ΔΔΟ. Τι να υποθέσει κανείς; Εσκεμμένη διγλωσσία, διαφωνία ή προσπάθεια του ΥΠΕΞ να χαράξει δική
του γραμμή εν όψει των εκλογών
του 2023;
Σε κομματικό επίπεδο το σκηνικό ως προς τι λύση επιδιώκει ο
καθένας και είναι πάλι νεφελώδες.
ΕΛΑΜ, Αλληλεγγύη και ΕΔΕΚ τάσσονται ενάντια σε λύση ΔΔΟ. Το
ΔΗΚΟ, αν και μιλάει για ΔΔΟ με τα
«σωστά περιεχόμενα», που προτάσσει ουσιαστικά, υιοθέτει τη μη
λύση ως τη δεύτερη καλύτερη λύση.
Συμμαχία πολιτών και Οικολόγοι,
μετά την πανωλεθρία των ευρωεκλογών, είναι πιο προσεκτικοί. Την
μία έτσι την άλλη γιουβέτσι. Στην
ουσία τα δύο αυτά κόμματα αποτελούν κατηγορία από μόνα τους.
Στο ΑΚΕΛ, τα πράγματα είναι
καθαρά. Από το 2015 συνεχίζει με
σταθερό και καθαρό λόγο να στηρίζει λύση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα,
όπως αυτή αναφέρεται στις παραμέτρους των Η.Ε. και τις υφιστά-

μενες συγκλίσεις. Τέλος, στον ΔΗΣΥ
η εικόνα είναι ακαταλαβίστικη μέχρι απογοητευτική. Προσπαθούν
μάταια να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Οι δηλώσεις τους αποτελούν
πλέον σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες. Θέλουν ταυτόχρονα να
συμφωνούν και να διαφωνούν. Μία
όντως ευρηματική τακτική. Οι δηλώσεις του προέδρου του κόμματος
έχουν το τελευταίο καιρό την ίδια
σειρά. Ξεκινά με τις σωστές θέσεις
στο εθνικό θέμα, επικρίνει αυτούς
που συμφωνούν μαζί του και στο
τέλος στηρίζει αυτούς που διαφωνούν. Η παράταξη που στο Κυπριακό τη διέκρινε πάντα ο καθαρός
και σταθερός πολιτικός λόγος στη
βάση των παρακαταθηκών του
Γλαύκου Κληρίδη, κατάντησε ένα
αλαλούμ θέσεων που πολλές φορές
χρειάζεται επιστημονική ανάλυση
για να αντιληφθείς τι εννοούν.
Το συμπέρασμα, λοιπόν, που
εξάγεται είναι ότι δεν ξέρουμε τι
λύση θέλουμε. Αν, όμως, εξετάσουμε τι λύση δεν θέλουμε, τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Ίσως βρούμε
επιτέλους κάποια άκρη.
Τις προάλλες ο ΠτΔ, στην ομιλία
του στην αντικατοχική πορεία των
Μορφιτών, εφάρμοσε ακριβώς αυτήν τη μέθοδο. «Θα έπρεπε να αποδεχθώ εγγυήσεις 15 χρόνων ή δέκα
χρόνων, με την πρόνοια να επανεξεταστούν μετά δέκα χρόνια, δηλαδή αν δεν συμφωνήσουν οι δύο
πλευρές τότε συνεχίζουν;» Όχι,
όχι, η απάντηση. «Θα έπρεπε να
αποδεχθώ τη θετική ψήφο των Τ/κ,
όπως την αξιώνουν, έτσι ώστε να
καταστήσω εξαρχής το κράτος παράλυτο;» Όχι, όχι η απάντηση. «Και
ευθύνομαι εγώ, διότι η τουρκική
αδιαλλαξία επέμενε στο να πετύχει
στόχους που θα καθιστούσαν εν
τη ουσία την Κύπρο προτεκτοράτο
της Τουρκίας;», Όχι, όχι η απάντηση.
Συνεπώς ως προς το τι δεν θέλουμε η απάντηση είναι κατηγορηματική και έτσι συμπεραίνεται
εύκολα το τι θέλουμε. Θέλουμε μηδέν στρατό, μηδέν εγγυήσεις και
πολιτική ισότητα, όπως εμείς την
ερμηνεύουμε, δηλαδή σε θέματα
που εμείς πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας για τους Τ/κ.
Απλά πράγματα. Τίποτε περισσότερο τίποτα λιγότερο. Αυτά τα
λίγα είναι μάλιστα οι κόκκινές μας
γραμμές. Οποιαδήποτε υποχώρηση
από αυτά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον αξιοπρεπή λαό, όπως
τόνισε ο ΠτΔ. Και ενώ εμείς χρωματίζουμε τα θέλω μας, άλλοτε με
το άσπρο και μπλε της φουστανέλας, άλλοτε με το κόκκινο των γραμμών μας, αγνοούμε, θεληματικά ή
μη, ότι, όπως διαμορφώνονται οι
εξελίξεις, το μόνο χρώμα που στο
τέλος σίγουρα θα πάρουμε είναι
το πράσινο, το γνώριμο χρώμα της
διαχωριστικής πράσινης γραμμής.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου
είναι ειδικός προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Α

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Οι αρχές της Αυστραλίας από το τέλος Οκτωβρίου 2019 απαγορεύουν την ανάβαση στον λόφο Ουλουρού, μετά από ψήφισμα του συμβουλίου του Εθνικού

Πάρκου Ουλουρού-Κάτα Τιούτα. Η απόφαση αυτή θεωρείται ιστορική για τους Αβορίγινες, τους ιθαγενείς της Αυστραλίας.

Επτά συμπεράσματα από το Συριακό
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

κλασικός ορισμός της πολιτικής: συσχετισμοί δύναμης,
ισορροπίες ισχύος, αμοιβαίως επωφελή συμφέροντα, διαρκείς
προσαρμογές σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, φιλίες και αντιπαλότητες σε ένα παιχνίδι άσκησης επιρροής, με το διεθνές ή το
ανθρωπιστικό δίκαιο να έχουν
δευτερεύουσας σημασίας επίδραση στα πράγματα.
1. Το Κουρδικό ως υπόθεση δημιουργίας κράτους με την αφαίρεση
τμημάτων εδάφους από 4 χώρες
(Τουρκία, Ιράν, Ιράκ, Συρία) συνιστά
μια κανονική ουτοπία, άλλωστε,
καμιά χώρα δεν υποστηρίζει κάτι
τέτοιο. Στον προβλεπτό ιστορικό
χρόνο, η μόνη ρεαλιστική λύση
είναι η με πολιτικά μέσα διεκδίκηση
από τους Κούρδους περισσότερων
δικαιωμάτων μέσα στα σημερινά
σύνορα σε διάλογο με τις κεντρικές
κυβερνήσεις, όπως λ.χ. πέτυχαν
οι Κούρδοι στο Β. Ιράκ.
2. Η Τουρκία συζήτησε με το
Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν
διαδικασία ειρήνευσης, το 2016.
Το ΕΚΚ βλέπει στραβά τα πράγματα. Η ένοπλη μάχη δεν οδηγεί
πουθενά. Λύση είναι η αξιοποίηση
των συνθηκών που διέπουν τη
σχέση Ε.Ε.-Τουρκίας και τις κατευθύνσεις που διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου της Ευρώπης, ώστε να προωθούνται μεταρρυθμίσεις για περισσότερα δικαιώματα στους κουρδικούς πληθυσμούς. Η στροφή στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων στη γλώσσα, την εκπαίδευση και την καταχώρηση της ταυτότητάς τους
είναι μια ρεαλιστική διαδικασία.
Με αυτόν τον τρόπο τα κουρδικά
ή φιλοκουρδικά κόμματα, από πε-

ριθωριακά που είναι σήμερα, θα
διεκδικήσουν ρόλο και θα επηρεάσουν εξελίξεις.
3. Με τις συμφωνίες Πενς – Ερντογάν και Πούτιν – Ερντογάν, η
Τουρκία κερδίζει τη βασική της
επιδίωξη («ασφαλής ζώνη», καθορισμένη σε συμφωνημένα χιλιόμετρα), ενώ η κουρδική ένοπλη
οργάνωση YPD στη Συρία ηττάται
κανονικά, σύμφωνα με την αδυναμία της να αντιμετωπίσει υπέρτερες δυνάμεις. ΟΙ ΗΠΑ αξιοποίησαν την τοπική επιρροή του YPD
στη μάχη κατά του ISIS, αλλά τώρα
οι Κούρδοι, ίσως αντιλαμβάνονται
ότι στη διεθνή σκηνή τα πάντα
ρει. Το καθεστώς Άσαντ ήταν χθεσινός διώκτης τους, σήμερα τούς
προσφέρει μερική στήριξη με την
ισχύ που του παρέχει η Μόσχα.
4. Η απουσία της Ε.Ε. στις εξελίξεις, υπήρξε χαρακτηριστική.
Έτσι η Φ. Μογκερίνι ολοκληρώνει
τον κύκλο της ως «Ευρωπαία
ΥΠΕΞ» με μια θεαματική αστοχία.
Την ώρα που έπρεπε να είχε γέφυρες διαλόγου με την τουρκική
κυβέρνηση, ανακοίνωνε μέτρα
κατά της Τουρκίας σε σχέση με
τις παραβιάσεις της στην κυπριακή
ΑΟΖ. Το κλειδί της αστοχίας βρίσκεται στο 2017: η Φ. Μογκερίνι
ήταν παρούσα στη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό στο Κραν Μοντάνα. Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία ναυάγησε μπροστά στα
μάτια της και είδε «από μέσα» τι
έκανε ο κάθε ηγέτης, επέλεξε τη
σιωπή. Αν οι βασικοί παίκτες (ΟΗΕΕ.Ε.) ενημέρωναν την κοινή γνώμη
για το τι συνέβη, αν αποδοκίμαζαν
δημόσια τις πρακτικές και εκείνους
που σκότωσαν τη διαδικασία, σήμερα όλα θα ήταν πολύ διαφορε-

τικά, και, ίσως, η ίδια να είχε κάποια παρουσία στα τεκταινόμενα
στη Συρία, γιατί το Κυπριακό θα
είχε μπει σε διαφορετική τροχιά.
Το ένα λάθος οδηγεί στο επόμενο:
σιώπησε το 2017 και τώρα υπόσχεται «διαδικαστικού» χαρακτήρα
κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αντί
να ηγείται αντιπροσωπείας της
Ε.Ε. που θα μετέβαινε στην περιοχή για συνομιλίες για συμβολή
στην επίλυση της κρίσης. Η Φ.
Μογκερίνι τώρα, σε μια τόσο σημαντική γεωπολιτική ανακατάταξη
στη Βόρεια Συρία, δεν μπορεί να
παίξει κανέναν ρόλο.
5. Σε κάθε σημαντική συγκυρία,
κρίνονται, βεβαίως, όσοι λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά και όσοι
σιωπούν ή παρεμβαίνουν με άλλο
τρόπο. Ο Μ. Ακιντζί ξεχώρισε γιατί
(ακόμη μία φορά) απέδειξε ότι
είναι συνεπής με τον εαυτό του.
Μέσα σε συγκεκριμένους συσχετισμούς δύναμης πήρε κριτική θέση απέναντι στους χειρισμούς
Ερντογάν, και μέσα από αυτήν τη
θέση διαμορφώνει πολιτικά ρεύματα που υπάρχουν στην τ/κ κοινότητα. Αναμφίβολα η σκηνή πάνω
στην οποία εκφράζεται είναι μικρή,
παρά ταύτα, έδωσε ένα σημαντικό
δείγμα γραφής ότι διαθέτει «κάτι
παραπάνω» για να φτάσουμε στο
επιθυμητό αποτέλεσμα. Θυμίζω
ότι είναι ο πρώτος Τ/κ ηγέτης που
αποδέχεται πλήρη συμμετοχή της
Ε.Ε. στις συνομιλίες, είναι ο Τ/κ
ηγέτης που υπέβαλε χάρτη για το
εδαφικό, καλύπτοντας κατά πολύ
ικανοποιητικό τρόπο τις ε/κ ανησυχίες, και, πρότεινε έγκαιρα να
γίνει το Πλαίσιο Γκουτιέρες «στρατηγική συμφωνία».
6. Το Συριακό έδωσε την ευκαιρία

στον Μ. Τσαβούσογλου να συνεχίσει την πίεση πάνω στον Μ. Ακιντζί. Η δήλωσή του στις 23 Οκτωβρίου πως «αν θέταμε το ερώτημα
«Τουρκία ή ε/κ πλευρά», Τ/κ πολιτικοί και συνδικαλιστές θα επέλεγαν
τους Ε/κ», αφορούσε τον Μ. Ακιντζί
και την επερχόμενη διαδικασία για
εκλογή ηγέτη στην τ/κ κοινότητα.
Την επομένη ο Μ. Ακιντζί σχολίασε
ως εξής τις δηλώσεις του τούρκου
ΥΠΕΞ: «Ο λαός μας δεν επικροτεί
συμπεριφορές και στάσεις που κοιτάζουν τους Τ/κ από ψηλά και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια
σχέση προϊστάμενου – υπαλλήλου.
Ο λαός μας θέλει μια πολιτισμένη
σχέση αμοιβαίας αγάπης και σεβασμού... μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ιδέες για το πώς αυτό
μπορεί να επιτευχθεί, αλλά αυτές
οι διαφορετικές σκέψεις δεν αξίζουν
των πλέον βαριών επιθέσεων και
απειλών. Και κανείς δεν έχει δικαίωμα να το πράξει αυτό».
7. Οι εξελίξεις στο Συριακό καταπόντισαν το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως το παρουσίαζε στην
κοινή γνώμη ο Ν. Αναστασιάδης.
Το προσφιλές του σλόγκαν «ότι
θα ενασκήσουμε τα κυριαρχικά
μας δικαιώματα» αποτελεί πλέον
μια υπόθεση εργασίας του παρελθόντος. Όλοι γνώριζαν ότι αυτή
θα ήταν η κατάληξη του ενεργειακού προγράμματος με το Κυπριακό στο ράφι. Ποιοι παραπλανούσαν
την κοινή γνώμη ότι με άλυτο το
Κυπριακό θα επιτύχουμε όλα τα
άλλα; Δεν φταίει η πραγματικότητα
γι’ αυτό. Μόνο όσοι τη διαστρεβλώνουν.

www.larkoslarkou.org.cy

Ούτε checks ούτε balances

Ζ

ούμε εγκλωβισμένοι σ’ ένα
κουτσουρεμένο σύνταγμα,
που έχει την παραδοξότητα
να μετατρέπει την εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας σε στέψη
ενός απόλυτου μονάρχη. Με τον
τρόπο που είναι δομημένο το αξίωμα κι οι εξουσίες του προέδρου δεν
προνοείται καμιά διαδικασία θεσμικής αμφισβήτησης του ιδίου ή
και των πολιτικών της κυβέρνησής
του. Τα όσα checks & balances θεσπίστηκαν το 1960, βασίζονταν
στον διακοινοτικό χαρακτήρα του
συντάγματος και είναι ανενεργά
από το 1964.
Η αρχική ιδέα ήταν ο κατακερματισμός όλων των εξουσιών (εκτελεστικής, νομοθετικής, δικαστικής)
και των ανεξάρτητων αρχών, στη
βάση της διακοινοτικής πολιτικής
ισότητας. Ήλπιζε μάλλον ο νομοθέτης, ότι οι έχοντες την εξουσία
από τις δύο κοινότητες θα παραμέριζαν τις εθνοτικές διαφορές
τους και θα συνεργάζονταν επί των

Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

πολιτικών τους θέσεων, ώστε να
φτάσουν στην πολυπόθητη πολιτική ισορροπία. Κρίνοντας εκ του
αποτελέσματος, η ισορροπία δεν
ήλθε ποτέ. Αντιθέτως, από γενιά
σε γενιά κληροδοτούμε μια ακατανόητη πολιτική ανωμαλία.
Σήμερα που πήγαν ξανά όλα
στράφι, κρεμόμαστε ανήμποροι
στη διακριτική ευχέρεια του Νίκου
Αναστασιάδη για το αν και πότε
θα αποφασίσει να κυβερνήσει. Δυστυχώς, δεν διαφαίνεται διέξοδος.
Θέλοντας ή μη, θα υποστούμε τη
σημερινή διακυβέρνηση για άλλα
τρία χρόνια. Κανένας θεσμός δεν
έχει την αρμοδιότητα να τους αμφισβητήσει ουσιαστικά και καμία
διαδικασία δεν προνοείται ώστε
να εξαναγκαστούν σε συμμόρφωση
ή σε παραίτηση.
Αλήθεια, τι λειτουργεί σήμερα;
Η παιδεία βρίσκεται και πάλι σε
αναβρασμό. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με ελλείψεις, ενώ τα δημόσια
σχολεία βρίσκονται σε διαρκή πο-








Σήμερα, η αλόγιστη παραχώρηση αδειών οικοδομής έχει δημιουργήσει
υπερπροσφορά και η
μειωμένη ζήτηση για
διαβατήρια, φέρνει το
πάρτι σιγά-σιγά στο τέλος, με τις ζημιές να μας
μένουν υπό κατασκευή.
ρεία μαρασμού και απαξίωσης. Εξεταστικές, τετράμηνα, αφόρητη ύλη,
επικίνδυνες υποδομές και έλλειψη
εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού
έργου, ολοένα μας φέρνουν πιο
κοντά στην εγκατάλειψη. Το να
εγκαταλείπεις όμως τη δημόσια
παιδεία είναι σαν να θεσμοθετείς
την κοινωνική ανισότητα.
Στην υγεία μπήκε πλέον σε
εφαρμογή του ΓεΣΥ. Επιτέλους

μετά από παλινωδίες δεκαετιών.
Παρόλα αυτά η προχειρότητα του
μεταβατικού σταδίου αυτονόμησης
έχει αποδιοργανώσει πλήρως τα
δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα τα τμήματα πρώτων βοηθειών
να βρίσκονται στον αναπνευστήρα.
Στην οικονομία τα διθυραμβικά
σχόλια για την ανοδική πορεία δεν
στάθηκαν αρκετά για να κρύψουν
τη γύμνια της. Το περιβόητο success
story της ανάκαμψης στηρίχτηκε
στην πολιτική των διαβατηρίων
που αρχικά τόνωσαν την αγορά
ακινήτων. Σήμερα, η αλόγιστη παραχώρηση αδειών οικοδομής έχει
δημιουργήσει υπερπροσφορά και
η μειωμένη ζήτηση για διαβατήρια,
φέρνει το πάρτι σιγά-σιγά στο τέλος,
με τις ζημιές να μας μένουν υπό
κατασκευή. Ο τουρισμός λαβώθηκε
από το κλείσιμο της Thomas Cook,
οι αεροπορικές εταιρίες κλείνουν
η μία μετά την άλλη και το εμπορικό
ισοζύγιο παρουσιάζει για πρώτη
φορά από το 2017, διογκωμένο έλ-

λειμμα. Τα κοινωνικά προβλήματα
συνεχίζουν να παρουσιάζουν φαινόμενα οικονομικής κρίσης. Ρατσισμός, ξενοφοβία, διαλυμένες
οικογένειες, ναρκωτικά, άστεγοι,
τεράστια στροφή στον συντηρητισμό και οι κρατικές υπηρεσίες
απούσες και υποστελεχωμένες.
Η ίδια η δημοκρατία νοσεί. Ανεξάρτητες αρχές και Επίτροποι διορίζονται από τον ΠτΔ ως πάγια
πρακτική πολιτικής εξυπηρέτησης,
ενώ δεν λογοδοτούν πουθενά. Συχνά στο παιχνίδι μπαίνουν και οι
εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Δεν είναι
τυχαίο που οι προβληματικές αποφάσεις της Νομικής Υπηρεσίας και
των διαφόρων άλλων ελεγκτικών
αρχών φέρνουν χαμηλές επιδόσεις
στην ποιότητα της δημοκρατίας
στη χώρα.
Στο Κυπριακό, ο γνωστός τυχοδιωκτισμός ακόμα βασιλεύει. Η
Τουρκία τορπιλίζει τη νέα προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε τις προάλλες αναι-

δέστατα ο κ. Χριστοδουλίδης. Κι
έχει το θράσος να αναφέρεται σ’
εκείνες τις διαπραγματεύσεις επί
του πλαισίου Γκουτιέρες, στο Κραν
Μοντάνα, που μας έμεινε το τελευταίο μίλι. Αντί, λοιπόν, να κάνουμε το αυτονόητο τότε και να
το διανύσουμε, σηκωθήκαμε και
φύγαμε, για να δηλώνουμε έτοιμοι
σήμερα να ξεκινήσουμε από εκεί
που είχαμε μείνει. Για ποια αξιοπιστία μιλάμε, όταν η πολιτική ηγεσία παίζει την επιβίωση του τόπου
κορώνα-γράμματα;
Συχνά συζητάμε με φίλους για
το κόστος που μπορεί να έχει ένας
πρόεδρος σ’ αυτήν τη χώρα εξαιτίας
των λανθασμένων και επιπόλαιων
αποφάσεών του. Σχεδόν πάντοτε
καταλήγουμε ότι το κόστος είναι
μηδενικό και πολιτικό. Το πες, το
ανέλαβες και συνεχίζεις ακάθεκτος
τη θητεία σου.

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς
είναι οικονομολόγος.
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«Χρυσά»
διαβατήρια
με αδιαφανές
παρελθόν
Η λίστα με τις ύποπτες πολιτογραφήσεις
και οι διεθνείς πιέσεις οδήγησαν σε έρευνα
Πολιτικές θύελλες αφήνει πίσω ο
απροσδιόριστος αριθμός πολιτογραφήσεων σε συγγενικά πρόσωπα
και μέλη του καθεστώτος της Καμπότζης. Πέρα από τις δημόσιες αψιμαχίες ΑΚΕΛ με Προεδρικό, οι κινήσεις της κυβέρνησης βάζουν στο
τραπέζι νέα δεδομένα, από το 2013
που ξεκίνησε να «τρέχει» το Επενδυτικό Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων, τα οποία εν πολλοίς
να σχετίζονται με τις επιδόσεις του
προγράμματος, την παρούσα περίοδο αλλά και τις πιέσεις που συνεχίζουν να ασκούνται στη Λευκωσία εκτός Κύπρου. Η τροπή που
έχει προσλάβει το όλο θέμα, φούντωσε σε μια περίοδο που όλες οι
ενδείξεις έδειχναν πως βαίνει προς
εκτόνωση. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να ξεκινήσει
έρευνα μέσω του υπουργείου Εσωτερικών, ήταν η σπίθα που αφενός
φούντωσε την εσωτερική πολιτική
αντιπαράθεση και αφετέρου δημιούργησε τεράστια ερωτηματικά
για την αναγκαιότητα της έρευνας,
τη στιγμή μάλιστα που και η ίδια
η κυβέρνηση παραδέχεται πως τη
χρονική περίοδο που παραχωρήθηκαν τα κυπριακά διαβατήρια,
οι αιτητές κάλυπταν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του Προγράμματος. Παραδοχή που εκ των
πραγμάτων οδηγεί στην εξαγωγή
συμπερασμάτων πως η κυβέρνηση
σπεύδει να προλάβει, ενδεχόμενη
εμφάνιση και άλλων παρόμοιων
περιπτώσεων, καλυπτόμενη πίσω
από την απόφασή της να ερευνήσει
πολιτογραφήσεις πριν από τον Φεβρουάριο του 2018 με το πλαίσιο

των κριτηρίων που θέσπισε και
εφαρμόζει από το Φεβρουάριο του
2018. Μια κίνηση που οδηγεί πολιτικά κόμματα, όπως το ΑΚΕΛ, να
διερωτώνται ποιος θα ερευνήσει
ποιον.

Η παραδοχή

Η περίπτωση με τα καμποτζιανά
διαβατήρια δεν ήταν η μοναδική
με δυσμενή σχόλια και αναφορές
στον διεθνή τύπο, για το Κυπριακό
Πρόγραμμα Επενδύσεων με τα
«Χρυσά Διαβατήρια». Και στο παρελθόν η κυβέρνηση είχε επικριθεί
για παραχώρηση ευρωπαϊκών διαβατηρίων σε ύποπτα, για τις οικονομικές και πολιτικές τους δραστηριότητες, πρόσωπα ουδέποτε
όμως έκανε κίνηση που να ενίσχυε
ή να έδινε υπόσταση στα όσα γράφονταν, με πιθανές επιπτώσεις στο
ίδιο το πρόγραμμα. Για πρώτη φορά
από το 2013, η κυβέρνηση με την
απόφασή της να ξεσκονίσει τις πολιτογραφήσεις πριν το 2018, ουσιαστικά παραδέχεται ότι ενδεχομένως κάτι δεν πήγε καλά, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις.
Κίνηση που αν δεν συντρέχουν
άλλοι λόγοι που δεν έχουν γίνει
γνωστοί, παρομοιάζεται με κάποιον
ο οποίος πυροβολεί τα πόδια του.
Οι απόψεις που διατυπώνονται επί
του προκειμένου επιμένουν πως
η αξιοπιστία της Κύπρου, επενδυτικά θα δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα
με απροσδιόριστες προεκτάσεις
στην περίπτωση που η έρευνα του
ΥΠΕΣ, εντοπίσει αριθμό προβληματικών πολιτογραφήσεων πριν
το 2018 με ενδεχόμενη ανάκλησή
τους με μεταγενέστερα κριτήρια.
Στη μεγάλη εικόνα των παρε-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
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Το υπ. Εσωτερικών, με την απόφαση του Υπουργικού, θα ξεσκονίσει τις πολιτογραφήσεις που παραχωρήθηκαν από την αρχή του Επενδυτικού Προγράμματος.








Η κυβέρνηση, με την
πρόσφατη απόφασή της,
ουσιαστικά παραδέχεται
για πρώτη φορά πως ενδεχομένως κάποιες περιπτώσεις επενδυτών
στους οποίους παραχωρήθηκαν κυπριακά διαβατήρια να μην καλύπτουν σήμερα τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί.
νεργειών που έχουν προκληθεί κατά καιρούς, με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων περίοπτη θέση καταλαμβάνουν διεθνείς πιέσεις, Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές. Στην παρούσα φάση αυτό που φαίνεται να

έχει ανησυχήσει τη Λευκωσία και
που ενδεχομένως να δίνει απαντήσεις για τις κινήσεις που γίνονται,
φαίνεται να έχει σχέση με μια λίστα
δέκα παλαιότερων περιπτώσεων
που φαίνεται να είναι ύποπτες και
για τις οποίες στο παρασκήνιο
ασκούνται έντονες πολιτικές πιέσεις. Με αφορμή το δημοσίευμα
του πρακτορείου Reuters, το οποίο
δεν χαρακτηρίζεται τυχαίο, στο
Προεδρικό εκτιμούν πως εάν δεν
γίνει κάποια κίνηση ενδεχομένως
να κάνουν την εμφάνισή τους και
άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, φέρνοντας την Κύπρο σε δυσκολότερη
θέση από τη σημερινή. Με το σκεπτικό αυτό εκτιμάται πως λήφθηκε
η απόφαση της διεξαγωγής έρευνας
προκειμένου να «καθαρίσει» το
όνομα στης Κύπρου. Μια απόφαση
που βοηθήθηκε και από τις επιδόσεις του Επενδυτικού Προγράμματος το οποίο μετά και τα αυστηρά
κριτήρια για τα Πολιτικά Εκτεθει-

μένα Πρόσωπα, φαίνεται να βρίσκεται σε φθίνουσα τροχιά.

Η έρευνα

Με βάση αυτά τα οποία έχουν
γίνει γνωστά, το ΥΠΕΣ θα ερευνήσει
το σύνολο των πολιτογραφήσεων
από το 2013 κάτι που προκαλεί
ερωτηματικά κυρίως από πρακτικής
πλευράς. Από το κυβερνητικό στρατόπεδο λέγεται επίσης πως οι έρευνες ενδεχομένως να ξεκινήσουν
από την έναρξη του Προγράμματος,
πριν από το 2013. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε
ανακλήσεις πολιτογραφήσεων εφόσον διαπιστωθεί πως δεν πληρούν
τα κριτήρια που εφαρμόζονται σήμερα. Στο κυβερνητικό επιτελείο
υπάρχει η άποψη πως η συντριπτική πλειοψηφία του Προγράμματος δεν επηρεάζεται από την
έρευνα. Επίσης ανεδαφικές χαρακτηρίζονται και οι απόψεις που αμφισβητούν τον έλεγχο των πολι-

τογραφήσεων, σε μεταγενέστερο
χρόνο από την παραχώρησή τους
και με διαφορετικά κριτήρια. Αυτό
το οποίο υποστηρίζεται εντόνως
είναι πως η κυβέρνηση στο πνεύμα
προστασίας του καλού ονόματος
της Κύπρου μπορεί να προχωρήσει
σε νέο έλεγχο και λήψη μέτρων
χωρίς χρονικό περιορισμό. Στο
πνεύμα αυτό απορρίπτονται τα
όσα υποστηρίζονται ότι οι έλεγχοι
θα έπρεπε να είχαν γίνει την περίοδο παραχώρησης, με την κυβέρνηση να θεωρεί πως ο έλεγχος
είναι μια διαδικασία συνεχής. Στο
ερώτημα ενδεχόμενων παρενεργειών από πιθανή ανάκληση υπηκοοτήτων, γίνεται παραπομπή
στην δικαιοσύνη στην οποία ο
κάθε επηρεαζόμενος μπορεί να
αποταθεί. Για το κομμάτι του οικονομικού τιμήματος που κατέβαλε
ο κάθε αιτητής-επενδυτής η κυβερνητική πλευρά θεωρεί πως δεν
την αφορά.

ΑΡΘΡΟ / Του ΒΙΚΤΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Οφειλόμενη απάντηση στο ΑΚΕΛ για το Πρόγραμμα Επενδύσεων

ο επενδυτικό πρόγραμμα, που
παρέχει ως κίνητρο σε ξένους
επενδυτές και την απόδοση
υπηκοότητας, αποδείχθηκε στην
πράξη μια σημαντικότατη, βραχυπρόθεσμη, βοηθητική, από πολλές
απόψεις, πηγή εισροής φρέσκου
χρήματος στην Κύπρο, σε μια μεταβατική περίοδο ανάκαμψης της
οικονομίας μας, εξόδου από το μνημόνιο και επιστροφής στην ανάπτυξη και στις διεθνείς αγορές. Είναι στους πάντες γνωστό πως η
καταστροφική για την οικονομία
διακυβέρνηση του ΑΚΕΛ συσσώρευσε πολλά κακά στα δημόσια οικονομικά, στην αγορά, στον τραπεζικό τομέα και στην πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στο εξωτερικό. Κατά την πενταετία διακυβέρνησης ΑΚΕΛ 2008-‘13, όπου τα
πλείστα στελέχη της σημερινής
ηγεσίας του κόμματος ήταν και
υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Χριστόφια, άρα και συνυπεύθυνα, η χώρα οδηγήθηκε στο
χείλος του οικονομικού αφανισμού,
κάτι που ούτε μετά την τουρκική
εισβολή δεν είχε συμβεί. Η Κύπρος
και ο λαός της οδηγήθηκαν σε μια
πραγματική ταπείνωση, διασυρμό
και ρεζίλεμα διεθνώς, λόγω της ανικανότητας των τότε κυβερνώντων
να αντιληφθούν απλά οικονομικά
συμβάντα, αλλά και λόγω των ιδεοληψιών τους.
Η χώρα μας έμεινε εκτός αγορών, μετά από 23 υποβαθμίσεις
που δέχθηκε, χωρίς την ελάχιστη
αντίδραση για διορθωτικές κινήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί
να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες
της και να καταφεύγει γονυπετής

στη Ρωσία για ακριβό δανεισμό,
ενώ ταυτόχρονα μετέτρεπε η τότε
κυβέρνηση τον μακροπρόθεσμο
εξωτερικό δανεισμό σε εσωτερικό
βραχυπρόθεσμο δανεισμό με όλες
τις συνέπειες αφαίμαξης της ρευστότητας της αγοράς. Και όλα αυτά
απλώς για να καταφέρνει η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ να πληρώνει μισθούς και συντάξεις. Την ίδια ώρα
η διελκυστίνδα και οι κακές σχέσεις
του τότε προέδρου με τον κεντρικό
τραπεζίτη δεν επέτρεψαν την κρίσιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο τραπεζικός τομέας, ενώ την ταφόπλακα
έβαλε η απόφαση της κυβέρνησης
ΑΚΕΛ να μη θέσει θέμα στήριξης
των κυπριακών τραπεζών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη λήψη
της απόφασης για κούρεμα του ελληνικού χρέους, την ώρα που η Ελλάδα ζήτησε και έλαβε τέτοια στήριξη. Και όταν η κατάσταση έφθασε
στο απροχώρητο και δέησε το
ΑΚΕΛ να φωνάξει τον ευρωπαϊκό
μηχανισμό στήριξης, δηλαδή την
τρόικα, τον Ιούνιο του 2012, οι ιδεοληψίες και πάλι ( ΑΤΑ κλπ) δεν
του επέτρεψαν να συνομολογήσει
μνημόνιο διάσωσης που θα στήριζε
και τις τράπεζες. Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν καταστροφικοί καθότι η τότε κυβέρνηση, ως διαχειρίστρια της Λαϊκής Τράπεζας, τη
φόρτωση με ELA, με αποτέλεσμα
η τρόικα στα τέλη του 2012, αρχές
του 2013 να αρνείται πλέον τη χορήγηση δανεισμού για στήριξη
των τραπεζών.
Αποτέλεσμα ήταν τον Μάρτιο
του 2013, η κυβέρνηση ΑΚΕΛ να
παραδώσει στον Νίκο Αναστασιάδη

μια χώρα που από πλεονάσματα
3% ξεχείλιζε από ελλείμματα, ήταν
εκτός αγορών, με ανεργία που πενταπλασιάστηκε και έφθασε το 15%,
με δυο τουλάχιστον τράπεζες υπό
κατάρρευση, με ρευστά διαθέσιμα
που αρκούσαν για μισθούς και συντάξεις ενός μηνός, με τα κοινωνικά
παντοπωλεία να ξεφυτρώνουν καθημερινά όπως τα μανιτάρια για
να δώσουν ένα πιάτο φαΐ σε περήφανους νοικοκυραίους με οικογένειες, ενώ οι επιχειρήσεις έβαζαν
λουκέτο η μια μετά την άλλη. Το
τι επακολούθησε μετά την άρνηση
της Βουλής (πρωτοστατούντος του
ΑΚΕΛ) για την πρώτη απόφαση
του Eurogroup, είναι καλά γνωστό.
Κούρεμα καταθέσεων και μια άνευ
προηγουμένου κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία τέθηκε
η χώρα.
Έπρεπε ως ύψιστη προτεραιότητα να διατηρηθούν οι ξένες καταθέσεις στις τράπεζες για να μη
καταρρεύσουν. Ένα πρώτο μέτρο
που αποφασίσθηκε τότε, και όλοι
υπερθεμάτισαν, ήταν η απόδοση
κυπριακής υπηκοότητας σε όσους
ξένους καταθέτες έχασαν πέραν
των τριών εκατομμυρίων ευρώ στο
κούρεμα, ώστε να κρατήσουν τις
καταθέσεις τους στις κυπριακές
τράπεζες. Μετά έπρεπε να αντιμετωπιστούν τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια. Τα κυπριακά νοικοκυριά
και οι επιχειρήσεις ήταν αδύνατο
να ξεπληρώσουν τα χρέη τους σε
αυτή τη δεινή οικονομική κατάσταση που επικρατούσε. Η ελεύθερη πτώση των τιμών των ακινήτων απειλούσε τα χαρτοφυλάκια
των τραπεζών και τις εξασφαλίσεις

που είχαν, αλλά και εξανέμιζαν τη
δυνατότητα αποπληρωμής των δανειζόμενων, μια κατάσταση που
έπρεπε να αναχαιτισθεί. Ένας ήταν
ο τρόπος. Η εισροή ξένου φρέσκου
χρήματος από επενδυτές.
Η συνέχεια και πάλι γνωστή. Το
αναθεωρημένο επενδυτικό πρόγραμμα που εκπόνησε η κυβέρνηση
Αναστασιάδη πέτυχε τον βραχυπρόθεσμο και τον μεσοπρόθεσμο
στόχο του. Εισέρρευσε πράγματι
φρέσκο ξένο χρήμα, στηρίχθηκαν
πολλοί τομείς της οικονομίας μέσα
και από τη στήριξη του κατασκευαστικού τομέα και μάλιστα χωρίς
δανεισμό, άρα όχι φούσκα. Την
ίδια ώρα, όχι μόνο συγκρατήθηκαν
οι τιμές των ακινήτων, αλλά μειώθηκε και η ανεργία. Μαζί με όλους
τους άλλους τομείς όπου έδωσε έμφαση η κυβέρνηση (και είναι άδικη
η κριτική για μονόπλευρη τάχα
ανάπτυξη) όπως η παιδεία, ο τουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι μαρίνες, το καζίνο, η γεωργία, η ναυτιλία, η ιδιωτικοποίηση
του λιμανιού στη Λεμεσό και πολλά
άλλα, αλλά και με συνετή δημοσιονομική πολιτική, η Κύπρος βγήκε γρηγορότερα από το μνημόνιο.
Ταυτοχρόνως, η κυβέρνηση προχώρησε σε τεράστιες, επαναστατικές θα έλεγα, μεταρρυθμίσεις,
όπως το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας με το ΕΕΕ, η μείωση της στρατιωτικής θητείας, η δημιουργία
Υφυπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας, η εφαρμογή του ΓεΣΥ, η δημιουργία διοικητικού δικαστηρίου
και άλλα πολλά. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να επιστρέψει η χώρα
μας σε συνεχείς ρυθμούς ανάπτυ-

ξης. Σύμφωνα δε με στοιχεία που
παρέθεσε πρόσφατα ο υπουργός
Οικονομικών, μόνο το ένα ενδέκατο
της ανάπτυξης που υπάρχει σήμερα
οφείλεται στο πρόγραμμα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Το επενδυτικό πρόγραμμα, όμως, λειτούργησε την ώρα που η κυβέρνηση
και η Κεντρική Τράπεζα, σε συνεργασία με όλους τους διεθνείς οργανισμούς, προχώρησε σε μεγάλες
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στον
τομέα της παροχής υπηρεσιών,
ώστε να εφαρμόζονται και στη χώρα μας οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αποτροπής ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, γεγονός που αναγνωρίζουν οι πάντες διεθνώς και
με δηλώσεις και με εκθέσεις τους.
Ένα απλό παράδειγμα είναι το κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων εταιρειών
κέλυφος για τις οποίες μας κατηγορούσαν διεθνώς (προσφάτως και
σε ντοκιμαντέρ στο κανάλι Netflix).
Να υπενθυμίσω στο ΑΚΕΛ που επικαλείται το ντοκιμαντέρ αυτό για
να κατηγορήσει την κυβέρνηση
ότι διασύρει τη χώρα διεθνώς, πως
όταν η κυβέρνηση Αναστασιάδη
έκλεινε κατά χιλιάδες τις εταιρείες
κέλυφος, το ΑΚΕΛ της ασκούσε
δριμεία κριτική για το γεγονός αυτό
(γνωστές οι δηλώσεις του Στέφανου
Στεφάνου). Σήμερα η κυβέρνηση,
συναισθανόμενη πως το επενδυτικό
πρόγραμμα που εφαρμόστηκε τα
προηγούμενα 4-5 χρόνια, ολοκλήρωσε τον κύκλο του ως είχε και
εξυπηρέτησε τον βραχυπρόθεσμο
στόχο του, αλλά και επειδή διαπιστώθηκαν λάθη και ενδεχομένως
καταχρήσεις, στις αρχές του χρόνου
άλλαξε τους κανονισμούς του προ-

γράμματος και έθεσε τέτοιες ασφαλιστικές δικλίδες, οι οποίες καθιστούν το πρόγραμμα πιο ορθολογιστικό και αποτρεπτικό των όποιων τυχόν προβλημάτων και στρεβλώσεων παρουσιάστηκαν.
Συνεπώς, όταν ακούω το ΑΚΕΛ
να κατηγορεί την κυβέρνηση για
δήθεν διασυρμό της χώρας από το
επενδυτικό πρόγραμμα, μου έρχεται
στο μυαλό η λαϊκή σοφή ρήση
«απόν αντρέπεται ο κόσμος εν
δικός του».
Σε διασυρμό, ταπείνωση και
εξευτελισμό οδήγησαν τη χώρα
και τον λαό μας οι πολιτικές της
διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ που μας
έπνιξαν στα ελλείμματα, μας έριξαν
στην ανεργία, τα κοινωνικά παντοπωλεία, μας έκαναν επαίτες στη
Ρωσία και την Τρόικα με την απώλεια της κυριαρχίας μας κατά τη
διάρκεια του μνημονίου. Αυτά ήταν
πραγματικός διασυρμός της χώρας
και του λαού μας. Όσο για την προσπάθεια του ΑΚΕΛ να παρουσιαστεί
ο πρόεδρος Αναστασιάδης ως δήθεν
διεφθαρμένος, νομίζω αυτό επιχειρήθηκε από το ΑΚΕΛ και πριν
από τις προεδρικές εκλογές. Και
το ΑΚΕΛ έλαβε την ισχυρή απάντηση του λαού. Αν το ΑΚΕΛ νομίζει
ότι έτσι θα καταφέρει να ξεχάσει
ο λαός τα καταστροφικά αποτελέσματα της διακυβέρνησής του ή
ότι έτσι θα εξιλεωθεί για πραγματικά και με αποφάσεις δικαστηρίων
σκάνδαλα που το βαραίνουν, πλανάται πλάνην οικτράν.

Ο κ. Βίκτωρ Παπαδόπουλος είναι διευθυντής του Γραφείου Τύπου του προέδρου της Δημοκρατίας.
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Τεστ αντοχών για την Τεχνική Εκπαίδευση
Ανάγκη για στοχευμένες ενέργειες από την Πολιτεία για να καταστεί ανταγωνιστική στις νέες προκλήσεις στην αγορά εργασίας
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο τομέας της τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί
μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικότερα τα τελευταία χρόνια.
Με γνώμονα, μάλιστα, τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας,
η στόχευση σε εξειδικευμένα επαγγέλματα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Συνυπολογίζοντας μάλιστα τις πρόσφατες εξελίξεις του
Ιουλίου στην Ελλάδα με τη ενσωμάτωση κάποιων ΤΕΙ σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, αλλά και την
οριστική κατάργηση ορισμένων
ΤΕΙ, προκάλεσαν έντονη αμηχανία
στην εκπαιδευτική κοινότητα της
Κύπρου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται οι προκλήσεις
που έχει πλέον να αντιμετωπίσει
η τεχνική εκπαίδευση και η ικανότητα της Κύπρου να καλύψει τα
κενά που δημιουργούν οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης.
Η ανάγκη για περαιτέρω στήριξη
της τεχνικής εκπαίδευσης και η
αναβάθμιση του εν λόγω προϊόντος
για να καταστεί ανταγωνιστικό
αποτελεί προτεραιότητα για το
Υπουργείο Παιδείας, τη στιγμή που
οι γονείς καταδεικνύουν την ανάγκη για επιπλέον στήριξη του εγχώριου Μεταλυκειακού Ινστιτούτου
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ). Στο ίδιο μήκος κύματος και
η ΟΛΤΕΚ.
Η εξέλιξη με τα ΤΕΙ της Ελλάδας
αναμένεται να επηρεάσει την πρακτική κατεύθυνση της Τεχνικής Εκπαίδευσης, επεσήμανε στην «Κ» ο
διευθυντής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
Ηλίας Μαρκάτζιης, ο οποίος συνέστησε ψυχολογική προετοιμασία
και ψύχραιμη προσέγγιση υπό το
φάσμα των νέων εξελίξεων. Επεσήμανε, ωστόσο, πως το επίπεδο
της τεχνικής εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι αρκούντως εφοδιασμένο
για να αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις, και στοχευμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας που είναι
και το κυριότερο μέλημα.
Το ζητούμενο, όμως, αποτελεί
η προετοιμασία των μαθητών να








Να θωρακιστεί η Τεχνική

Την πεποίθησή του ότι η
Τεχνική Εκπαίδευση
μπορεί να αντεπεξέλθει
στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας,
εξέφρασε ο πρόεδρος της
ΟΛΤΕΚ κ. Λυσάνδρου.
αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και
ο καλύτερος δυνατός «εφοδιασμός»
τους σε επίπεδο τεχνογνωσίας και
κατάρτισης.
Αυτή την εποχή στην Κύπρο,
σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται η επιλογή του
Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ), και τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ). Όπως επεσήμανε
ο κ. Μαρκάτζιης, οι συγκεκριμένες
επιλογές μπορούν κάλλιστα να καλύψουν τις ανάγκες των υποψηφίων
Κυπρίων φοιτητών, και ουσιαστικά
να απορροφήσουν τους κραδασμούς από την «κατάργηση» των
ΤΕΙ στην Ελλάδα. Ο κ. Μαρκάτζιης
σημείωσε πως τόσο ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Εκπαίδευσης όσο και
το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ευρωπαϊκών
Προσόντων κατατάσσουν τα συγκεκριμένα τριτοβάθμια ιδρύματα
στην κατηγορία 5, το οποίο μεταφράζεται ως «στόχευση στην πρώτη
γραμμή εργασίας», όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε. Τα Πανεπιστήμια βρίσκονται στην κατηγορία 6
και είναι προσανατολισμένα σε
μια περισσότερο ακαδημαϊκή προσέγγιση, όπου στην κατηγορία
αυτή ανήκουν και τα ΤΕΙ.
Επιπρόσθετα ο κ. Μαρκάτζιης
υποστήριξε πως το Υπουργείο προβαίνει ήδη σε σχεδιασμό για περαιτέρω εμπλουτισμό των ΜΙΕΕΚ
για προσαρμογή του θεσμού στις
ανάγκες που προκύπτουν, χωρίς
να αποκλείεται το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης των διαθέσιμων
θέσεων φοίτησης σε περίπτωση
κατά την οποία προκύψουν ανάγκες
μετά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφωνούν πως τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης μπορούν να απορροφήσουν τους κραδασμούς που προκάλεσε η «κατάργηση» των ΤΕΙ.
«Ήδη υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση
ως προς τα ΜΙΕΕΚ», υποστήριξε ο
κ. Μαρκάτζιης, ο οποίος φάνηκε
αισιόδοξος για το μέλλον της τεχνικής εκπαίδευσης στην Κύπρο.
«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η
καταπολέμηση της προκατάληψης
τόσο εντός όσο και εκτός συστήματος. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι πως όταν ένα
πρόγραμμα πετύχει τον στόχο του,
τότε είναι και ποιοτικό» ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση.

Στόχος η αγορά εργασίας

Τον προβληματισμό του με τις
πρόσφατες εξελίξεις δεν έκρυψε
και ο πρόεδρος των οργανωμένων

Ποιες οι νόμιμες ανησυχίες ασφάλειας
της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο

Η

Τουρκία εισέβαλε στη Συρία
τρεις φορές επικαλούμενη τις
νόμιμες ανησυχίες ασφάλειάς
της (legitimate security concerns)
και το δικαίωμα αυτοάμυνας που
προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης
του ΟΗΕ. Οι ισχυροί παίκτες στη Συρία (ΗΠΑ, Ρωσία) αλλά και η Γερμανία
και το ΝΑΤΟ αναγνώρισαν τις ανησυχίες αυτές. Οι πρώτες δύο έδωσαν
το πράσινο φως στην επιχείρηση
«Πηγή Ειρήνης» και προστάτευσαν
μαζί και με την Κίνα και την Τουρκία
από ένα καταδικαστικό ψήφισμα
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Στη συνέχεια ΗΠΑ και Ρωσία ήρθαν σε ξεχωριστές συμφωνίες με
την Τουρκία, τη φιλία της οποίας
και οι δύο επιζητούν, που νομιμοποίησαν τα αποτελέσματα της επιχείρησης αυτής. Ειδικότερα η Ρωσία
ανέλαβε τη δέσμευση να διασφαλίσει
με συγκεκριμένες ενέργειες εντός
της Συρίας την ασφάλεια της Τουρκίας (εφαρμογή της συμφωνίας των
Αδάνων του 1998). Εδώ και καιρό
προειδοποιούσα γι’ αυτή την κατανόηση των τουρκικών ανησυχιών
ασφάλειας ειδικότερα από την πλευρά
των ΗΠΑ. Όταν οι άλλοι ονειρεύονταν αμερικανικές κυρώσεις αντέτεινα
ότι οι ΗΠΑ πολύ πιθανόν να δείξουν
ανάλογη κατανόηση και στις τουρκικές ανησυχίες ασφάλειας/ενέργειας
στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ανησυχίες/απαιτήσεις της Τουρκίας στην
Αν. Μεσόγειο συνίστανται στη συμμετοχή της στο ενεργειακό παιγνίδι
της περιοχής, από όπου έχει αποκλειστεί, μέσω των ακόλουθων διευθετήσεων: Πρώτο, την αναγνώριση
των τουρκικών διεκδικήσεων επί
της υφαλοκρηπίδας που κείται δυτικά

Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

του μεσημβρινού 32 16 18 που εφάπτεται των κυπριακών χωρικών υδάτων στην περιοχή Ακάμα και βόρεια
της μέσης γραμμής μεταξύ Τουρκίας
και Αιγύπτου. Δεύτερο, τη συνδιαχείριση ολόκληρης της κυπριακής
ΑΟΖ από κοινή επιτροπή Ε/κ και Τ/κ
με ίση συμμετοχή. Τρίτο, τη συμμετοχή των Τ/κ στα έσοδα από το φυσικό αέριο, ακόμα και πριν από τη
λύση του Κυπριακού, σε αναλογία
αντίστοιχη του υφιστάμενου πληθυσμού της «ΤΔΒΚ». Υπάρχει ήδη
«νομοσχέδιο» για παραχώρηση «υπηκοότητας στους έποικους που κατοικούν στα κατεχόμενα για πάνω
από πέντε χρόνια. Τέταρτο, τη διοχέτευση του κυπριακού φυσικού αερίου στις αγορές μέσω υποθαλάσσιου
αγωγού που θα καταλήγει στην Τουρκία. Επειδή η Κύπρος δεν είναι Συρία,
η Τουρκία επέλεξε, αντί ένοπλης επιχείρησης, την τακτική της σταδιακής
κλιμάκωσης με αιχμή του δόρατός
της τα ερευνητικά και γεωτρητικά
σκάφη της ΤΡΑΟ (κρατική εταιρεία
πετρελαίων της Τουρκίας). Τα τουρκικά πλωτά γεωτρύπανα δραστηριοποιήθηκαν πρώτα στη μη οριοθετημένη περιοχή δυτικά της Πάφου
όπου η νομική θέση της Κ.Δ. είναι
σχετικά αδύναμη. Ακολούθως, οι
Τούρκοι πήγαν στο κόλπο της Αμμοχώστου σε σημείο που εμφανώς
ανήκει στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Τελευταίο βήμα η απόπειρα
γεώτρησης από το «Γιαβούζ» στο
βορειοδυτικό τμήμα του τεμαχίου 7
της οριοθετημένης κυπριακής ΑΟΖ
που εμπίπτει στην κατ΄ ισχυρισμόν
τουρκική υφαλοκρηπίδα. Με την κίνηση αυτή εισερχόμαστε στη φάση
των παράλληλών γεωτρήσεων στη

Την πεποίθησή του ότι η Τεχνική Εκπαίδευση μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας
εξέφρασε με τη σειρά του ο πρόεδρος της
ΟΛΤΕΚ Παναγιώτης Λυσάνδρου, μιλώντας
στην «Κ». «Τα ΜΙΙΕΚ είναι πιο κατάλληλα
και από τα ίδια τα ΤΕΙ» υποστήριξε χαρακτηριστικά, «καθώς αποτελούν προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχονται δωρεάν και είναι και αναγνωρισμένα»
σημείωσε. Το κλείσιμο των ΤΕΙ δεν αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, αν η Πολιτεία στηρίξει εμπράκτως τόσο τα ΜΙΕΕΚ
όσο και τις δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των τεχνικών σχολών, ήταν το
μήνυμα του κ. Λυσάνδρου, ο οποίος επεσήμανε πως η μεγαλύτερη πρόκληση τη
δεδομένη στιγμή, αποτελεί η απουσία συστηματικής ενημέρωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού από το γυμνάσιο,
για να ενημερώνονται οι μαθητές για τα
οφέλη της τεχνικής κατάρτισης. «Είναι
αδιανόητο να ενημερώνονται για την τεχνική εκπαίδευση στην τρίτη τάξη του γυμνασίου και μετά τη μέση της χρονιάς»
ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση,
προβαίνοντας παράλληλα στην εκτίμηση,
πως αν δημιουργηθεί κουλτούρα αναγνώρισης του ρόλου και των ευκαιριών που
δύναται να παρέχει η τεχνική κατάρτιση,
τότε τα οφέλη θα είναι πολλαπλά τόσο για
τον ίδιο τον μαθητή, όσο και για την κοινωνία γενικότερα.

βάση του δόγματος «θα χαιρετιόμαστε από τις πλατφόρμες». Στόχος
μία κρίση που θα οδηγήσει τις ενεργειακές εταιρίες που είναι αδειοδοτημένες στην κυπριακή ΑΟΖ στο να
σπρώξουν την Κ.Δ. να αποδεχθεί το
μεγαλύτερο μέρος των τουρκικών
ανησυχιών/απαιτήσεων. Κρίση μπορεί ενδεχομένως να προκύψει και
με τη δυναμική παρεμπόδιση από
την Τουρκία της εξαγωγής του κυπριακού φυσικού αερίου από το κοίτασμα Αφροδίτη στα πλαίσια της
υλοποίησης του σχετικού σχεδιασμού
και των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν έναντι της Αιγύπτου. Παράλληλα, η Τουρκία προσεγγίζει τις
χώρες της Αν. Μεσογείου προτείνοντάς τους τον διαμοιρασμό της
κυπριακής και της ελληνικής ΑΟΖ
στη βάση των χαρτών Ακάρ. Όπως
επανέλαβε ο Μ. Τσαβούσογλου η
Τουρκία πέραν της δικοινοτικής επιτροπής συνδιαχείρισης συζητάει και
το ενδεχόμενο κοινής εταιρείας και
ενός μηχανισμού της Ε.Ε. ή του ΟΗΕ.
Η ικανοποίηση των τουρκικών ανησυχιών/απαιτήσεων στην Αν. Μεσόγειο δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Εδώ αντί της Ρωσίας ισχυρός παίκτης
είναι η Ε.Ε. και ειδικότερα η Γαλλία
ενώ ο ρόλος της Ρωσίας είναι περιορισμένος. Η δε Κ.Δ. είναι ένα αναγνωρισμένο κράτος μέλος της Ε.Ε.
και όχι μία αντάρτικη οργάνωση
μιας εθνικής μειονότητας όπως οι
Κούρδοι. Η όποια ικανοποίηση θα
είναι μερική όπως και στην περίπτωση της Συρίας.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. 2014-2018.

γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Κυριάκος Νικηφόρου, σημειώνοντας
παράλληλα την ανάγκη για στοχευμένες ενέργειες εκ μέρους της
Πολιτείας για να καταστεί το προϊόν
της τεχνικής εκπαίδευσης ανταγωνιστικό προς τις σύγχρονες προκλήσεις.
«Μετά και το κλείσιμο των ΤΕΙ
στην Ελλάδα αλλά και του ΑΤΙ στην
Κύπρο, αποτελεί μονόδρομο η αναβάθμιση του ΜΙΕΕΚ», επεσήμανε
στην «Κ» ο κ. Νικηφόρου, ο οποίος
επεσήμανε πως είναι απαραίτητος
ένας σχεδιασμός που να οδηγεί
τους μαθητές στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πρόσθεσε, μάλιστα,
πως απαιτείται σωστή ενημέρωση

των μαθητών για τα οφέλη και τα
προνόμια της φοίτησης στα ΜΙΕΕΚ,
τα οποία ουσιαστικά αποτελούν
τη μοναδική διέξοδο προς τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση
με βάση τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας.
Παρόλα αυτά δεν έκρυψε την
ανησυχία του για το χαμηλό ποσοστό μαθητών που επιλέγουν να
ακολουθήσουν την τεχνική εκπαίδευση. «Για εμάς θα έπρεπε ένα
ποσοστό κοντά στο 35-40% να φοιτά στην Τεχνική Εκπαίδευση, ενώ
με τα δεδομένα που έχουμε ενώπιόν
μας μόλις το 17% έχει αυτή την
κατεύθυνση» σημείωσε ο κ. Νικηφόρου, ο οποίος χαιρέτισε τη δη-

μιουργία του κλάδου «Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων» ως επίσης και τα
προγράμματα «Οινοποιίας και Τυροκομίας» που λειτουργούν στο
Όμοδος. «Είναι αναγκαίο να λειτουργήσουν τεχνικές σχολές στην
ύπαιθρο, προσαρμοσμένες στις
ανάγκες της περιοχής αλλά και των
αναγκών του τόπου» υποστήριξε
ο κ. Νικηφόρου.
Αναφορικά με τις μεγαλύτερες
προκλήσεις της τεχνικής εκπαίδευσης ο κ. Νικηφόρου σημείωσε
πως αποτελεί ανάγκη να αναδειχθεί
στην υπόληψη της κοινωνίας ο ρόλος των τεχνικών επαγγελμάτων
και η υποστήριξη μαθητών να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση.

Γερμανικό πρόβλημα ηγεσίας

Τ

α παραδοσιακά κόμματα στη
Γερμανία φαίνεται να χάνουν
την πολιτική τους ισχύ, αφού
αρκετοί από τους ψηφοφόρους
είτε τους εγκαταλείπουν είτε επιλέγουν άλλα μικρότερα κόμματα.
Ο κυβερνητικός συνασπισμός μεταξύ των χριστιανοδημοκρατών
της Καγκελαρίου Μέρκελ CDU,
των Χριστιανοκοινωνιστών του
υπουργού Εσωτερικών Ζεεχόφερ
CSU και των Σοσιαλδημοκρατών
της παραιτηθείσας Αντρέα Νάλες
SPD δεν είναι σίγουρο αν θα αντέξει μέχρι το τέλος της θητείας
του. Φέτος, συμπληρώνονται δύο
χρόνια από τη δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού και η Καγκελάριος έχει ήδη δηλώσει ότι θα
εξαντλήσει τη θητεία της και ότι
δεν θα επαναδιεκδικήσει. Σε περίπτωση, όμως, που ο κυβερνητικός συνασπισμός διαλυθεί εντός
του 2019, η Μέρκελ θα εγκαταλείψει τη θέση της πρόωρα, αφήνοντας έτσι, όπως και πριν από
τον σχηματισμό κυβέρνησης, τη
χώρα σε προσωρινή ακυβερνησία.
Τα μόνα κόμματα που δεν φαίνεται να ανησυχούν για την πιθανή
διάλυση της Κυβέρνησης είναι τα
μικρότερα κόμματα, τα οποία ενδεχομένως να είχαν προβλέψει
αυτές τις εξελίξεις και για αυτό
αρνήθηκαν να συγκυβερνήσουν
με το κόμμα της Μέρκελ. Το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη
Γερμανία» AfD έχει καταφέρει να
κερδίσει ψηφοφόρους, σ’ ολόκληρη
τη Γερμανία, ακόμα και στη Βαυαρία, η οποία αποτελεί παραδοσιακό
προπύργιο του CSU, αλλά και στην
Ανατολική Γερμανία.
Στη Γερμανία το μεταναστευτικό ζήτημα και η κλιματική αλλαγή μονοπωλούν το ενδιαφέρον

Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

της συζήτησης μεταξύ των πολιτών, οι οποίοι προτιμούν να δίνουν
την ψήφο τους στα κόμματα που
υπερπροβάλλουν αυτά τα θέματα,
όπως το AfD και οι Πράσινοι, Die
Gruenen. Το κόμμα των πρασίνων
διαθέτει δύο ικανούς ηγέτες, έναν
άντρα και μια γυναίκα, οι οποίοι
παρουσιάζουν ένα μοντέρνο προφίλ, πιο λαϊκό, αλλά συνάμα και
πιο συντηρητικό, όσον αφορά τις
θέσεις τους στο μεταναστευτικό.
Εύκολα θα μπορούσε κάποιος
να επηρεαστεί από τον νέο αέρα
πνοής που εκπέμπουν οι Πράσινοι,
οι οποίοι από ό,τι φαίνεται «καμουφλάρουν» πολύ εύστοχα τον
συντηρητισμό μέσω της περιβαλλοντικής τους ευαισθησίας. Οι
Πράσινοι έχουν κερδίσει αρκετούς
ψηφοφόρους από τους Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι δεν δείχνουν
να μπορούν να αποτρέψουν τη
συνεχή μείωση των ποσοστών
τους και αυτό οφείλεται στις δύο
σχολές σκέψης εντός του κόμματος, τους συντηρητικούς που ήθελαν τη συνέχιση του κυβερνητικού
συνασπισμού και την ηγεσία της
νεολαίας που ήθελε να ενσωματωθούν στην αντιπολίτευση.
Το κόμμα της Αριστεράς Die
Linke προβάλλει ένα κοινωνικό
πρόσωπο, όμως επηρεάζεται εσωκομματικά από την απήχηση ενός
νέου κινήματος, το οποίο προβάλλει κάποιες πιο συντηρητικές θέσεις, δια στόματος της Σάρα Βάγκενκνεχτ, όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν
από την είσοδο των προσφύγων
/μεταναστών στη χώρα.
Τα πολιτικά κόμματα στη Γερμανία αντιμετωπίζουν προβλήματα
εκ των έσω με τη διαφορά ότι η
Γερμανία, ως η δυνατότερη οικο-

νομικά χώρα της Ευρώπης, δεν
φαίνεται να διαθέτει αυτή τη στιγμή ηγέτες που να μπορούν να συναγωνιστούν την Αμερική και την
Κίνα στον οικονομικό τομέα.
Σίγουρα υπάρχουν νεαροί ηγέτες που φλερτάρουν με την Καγκελαρία, όπως ο ηγέτης των Φιλελευθέρων, οι Πράσινοι και η
Νεολαία του SPD. Όμως η φθορά
που επέφερε ο κυβερνητικός συνασπισμός μεταξύ CDU/CSU και
SPD τους δημιουργεί περαιτέρω
πονοκεφάλους. Τα μικρά κόμματα
δεν μπορούν από μόνα τους να
κυβερνήσουν, αφού δεν υποβοηθούνται από τα χαμηλά τους ποσοστά, άρα το μόνο κόμμα που
έχει την ευχέρεια να κινηθεί από
το κέντρο όπου βρίσκεται, τόσο
δεξιά όσο και αριστερά, είναι οι
Πράσινοι, οι οποίοι φαίνεται να
κερδίζουν αρκετούς ψηφοφόρους,
κυρίως από τις γερμανικές ελίτ.
Η Γερμανία εισέρχεται σε μια
νέα ηγετική τροχιά, η οποία είναι
άγνωστο ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει. Το σίγουρο πάντως είναι
ότι ο νυν κυβερνητικός συνασπισμός θα διαλυθεί κάποια στιγμή,
με τα κυβερνώντα κόμματα να
ψάχνουν να βρουν το λάθος, επιστρατεύοντας παλιούς πολιτικούς
ή προετοιμάζοντας νεότερους για
την ηγεσία τους. Μέχρι τότε όμως
τα μικρότερα κόμματα, θα «αλιεύουν» συνεχώς ψήφους, προβάλλοντας το καθένα το νεανικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό, επιχειρηματικό αλλά και ξενοφοβικό
τους πρόσωπο, στοιχεία που φαίνεται πώς μονοπωλούν πια το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Ο κ. Άντρος Γ. Καραγιάννης είναι δήμαρχος Δερύνειας.
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«Θολό» το τοπίο
για το συνέδριο
του ΠΑΣΟΚ
Καθοριστικός παράγων η διαδικασία
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Ο «διάδρομος συναίνεσης»
και η μείωση πλεονασμάτων
Οι σχεδιασμοί του Μαξίμου μετά τη συμφωνία για την ψήφο των αποδήμων
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ
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ÙÎÔÇÓÎÔÖÇØËÑÑÒÃÔËÏÇÖÄÚÕ ¦ÒÒÜÙÚËÍÏÇÛÁÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÑÇÚÇÙÚÇÚÏÑÄ
ÁÞËÏËÑÌØ¦ÙËÏÇÔÕÏÞÚ¦ÕÍØÇÓÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÎÎÍË- ÓÇÚÁÇÝÚÎÝ ©ÚÕß ÏÔÂÓÇÚÕÝ
ÙÃÇÑ¦ÔËÏÓËÔÒÄÍÕÍÏÇÇÔÕÏÞÚÁÝ ÑÇÏÙÚËÔÄÝÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÎÝ¢×ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÜÙÚÄÙÕÚÇßÚÄÞØÕ- ÌÎÝËÔÔÎÓÇÚ¦ÇÙÃÒÎÝ ËÔÇÇÔÚÏÚËÃÔËÏ¶¦ÚßÖÇ¶ÄÚÏÚÇ ÍÑÁØÕÍÒÕß
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ΑΠΟΨΗ

Δημοκρατία, κυβερνησιμότητα και απλή αναλογική
Του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΠΑΡΑΡΑ*

ίναι ÖÕÒÒÇÖÒ¦ÚÇÇÊÏÁÐÕÊÇÙÚÇ
ÕÖÕÃÇÑÇÚÇÒÂÍËÏÎËÌÇØÓÕÍÂ
ÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÎÝÇÖÒÂÝ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ4ËÚÕÙÆÙÚÎÓÇÇßÚÄ
ÊËÔËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÚÇÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÑÇÏÊÏ¦ØÑËÏÇÑÇÏÊËÔ
ÖÇØ¦ÍËÚÇÏÁØÍÕ¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ËÔÄÚÎÚÇ®ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÌÕÆÕÏ
ÊÏ¦ÌÕØËÝËÖÏÓÁØÕßÝÕÓ¦ÊËÝßÖÕßØÍ×ÔÖÕßÚÎÙßÔÛÁÚÕßÔ×ÙÚËÔÇ
ËÐÇÙÌÇÒÃàËÚÇÏÎÉÂÌÕÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔ
ÚÕÊÏÑÄÚÕßÝÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÛÇ
ÖØÕÙÑØÕÆËÏËßÛÁÜÝÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ¦ÒÒÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÓËÚÁÞÕÔÚÕÝ
ËÖÃÙÎÝÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ ÇÚÇÒÂÍÕßÓËÁÚÙÏÙËÇÑßÈËØÔÎÙÃÇÒÒ¦
ÚÕ¦ØÛØÕÖÇØÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝØÎÚ×ÝÕØÃàËÏÄÚÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÚÎÔËÔÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÑÇÚËßÛÆÔËÏÚÏÝ
ËÔÁØÍËÏÁÝÚÎÝ¯ÍÏÇÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂ
ÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÁÙÇ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔÔÄÓÜÔ®

Ε

Μπορεί ο ισχύων
εκλογικός νόμος
να παραμεριστεί
στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.
¬Õ¦ØÛØÕÌÇÃÔËÚÇÏÑÏÇßÚÄÔÇÇÖÕÑØÕÆËÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝ
ÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÇÌÕÆÊÁÞËÚÇÏÜÝÑÇÔÄÔÇ®ÚÕÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÓÕÔÕÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÇÖÕÈÒÁÖÕÔÚÇÝ
ÙÚÎÔËÖÏÚÇÑÚÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÑßÈËØÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÝÑÇÛÏËØ×ÔËÏÑÇÚ»
ËÐÇÃØËÙÎ®ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÚÜÔÊÏËØËßÔÎÚÏÑ×ÔËÔÚÕÒ×Ô®©ÓÜÝÓËÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÜÔËÔÚÕÒ×ÔÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÇßÚÂÕÑÇÔÄÔÇÝÞÜØÃÝËÐÇÃØËÙÎÖÕßÛÇÚÎØËÃÚÇÏÑ¦ÛËÌÕØ¦
ÖÕßÛÇÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏËÑÒÕÍÁÝÚÎÔ
ÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂÓÄÔÕÖÕÒßÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÔÕÕÆÔÚÇÏÇßÚÁÝÄÓÜÝËÃÔÇÏÈØÇÞÆÈÏËÝ±ÌÁØÖËÏÒÕÏÖÄÔÑÇÏÇÖÄ

ÚÕ¦ØÛØÕÎÇÔ¦ÍÑÎÑßÈËØÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÎÔÕÖÕÃÇÜÝÑÇÔÄÔÇÙÇÌ×ÝÁÞËÏÇÖÕÊËÞÛËÃÕÙßÔÚÇÑÚÏÑÄÝÔÕÓÕÛÁÚÎÝÑÇÏÎÕÖÕÃÇ
ÇÔÇÊÆËÚÇÏÇÖÄÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÚÕßÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÓÇÝÙßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ¬ÕÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝÇÖÒÂÝ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÖØÕÙÑØÕÆËÏÙ»ÇßÚÁÝ
ÔÚÁÒËÏÕÏÙÆÍÞØÕÔËÝÑÕÏÔÜÔÃËÝ
ÁÞÕßÔËÔÇÖÕÛÁÙËÏÚÎÔËÒÖÃÊÇÍÏÇ
ÓÃÇÑÇÒÆÚËØÎàÜÂÙÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÎÕÖÕÃÇËÓÓÁÙÜÝÇÖÕØØÃÖÚËÏ
ÚÎÔÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂ
ÚÎÇÒÒÃÇÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÄÚÏÎ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÑÇÛÏÙÚ¦
ÊÆÙÑÕÒÎÚÎÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ(YKHU[4H[OPL\ËÔ×
¦ÒÒÕÏÑÇÛÎÍÎÚÁÝÇÖÕÚßÖ×ÔÕßÔ
ÓËÑËÃÓËÔÄÚÕßÝÚÎÍÇÒÒÏÑÂÌÕÈÃÇËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÎÔÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂ®1HOYI\JOKLZkMM9)HUK
 ÙËÒ
¬ÕàÎÚÕÆÓËÔÕÄÓÜÝËÃÔÇÏÔÇÑÇÚÇØÍÎÛËÃÚÕÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝÇÖÒÂÝ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÖÕßÜÝÁÞÕßÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇÏÙÞÆÙËÏÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ËÑÒÕÍÁÝÔÚËÒÏÑ¦ÇßÚÄËÌÇØÓÕÙÚËÃÊËÔËÃÔÇÏÊÏÄÒÕßÈÁÈÇÏÕÖ×Ý

ÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÚÕÔÁÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÙÑÎÔÏÑÄÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÓËÚ¦ÚÏÝÊËÆÚËØËÝËÑÒÕÍÁÝÖÕß
¦ÓËÙÇÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÞ×ØÇÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÙÚÇÛËØÂÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇÔÇÊÏÕØÛ×ÙËÏÚÇÑÇÑ×ÝÑËÃÓËÔÇÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÏÇ
ÔÇÖÇØÇÓËØÏÙÚËÃÒÕÏÖÄÔÕÏÙÞÆÜÔ
ËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏÎ
ÇÑÄÒÕßÛÎÒÆÙÎÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ËÐËÒÏÙÙÄÓËÔÎÝÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝÚÕß
ßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ
ÚÎÔÖÇØ¦ÍØÇÌÕÚÕß¦ØÛØÕß
ÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÔÇÖØÕÙÚËÛËÃÚÕ
ËÐÂÝÈqËÊ¦ÌÏÕ!ÚÕÇßÚÕÚËÒÁÝ
ÑÄÓÓÇÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÇØÏÛÓÄËÍÑÆØÜÔÉÎÌÕÊËÒÚÃÜÔÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝÖÏÑØ¦ÚËÏÇÝÖÇØÇÞÜØÕÆÔÚÇÏËÖÏÖÒÁÕÔ
ÚÜÔËÊØ×ÔÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏÚØÏ¦ÔÚÇ
ÇÑÄÓÎÁÊØËÝÔÖÇØ¦ÚÇÆÚÇÊËÔ
ËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÚÇÏÎÇÖÄÒßÚÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇËÊØ×ÔËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÏÕÏÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÚÕß¦ØÛØÕßÖÇØÑÇÏ
ËÖÄÓËÔÇ®¡ËÚÕIVU\ZÚÜÔÚØÏ¦ÔÚÇËÊØ×ÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÙßÓÌÜÔËÃ
ÑÇÏÚÕ §ÔÎØÆÛÓÏÙÎÇßÚÂÖËØ¦ÙËÏÙÚÕÆÔÚÇÍÓÇÛÇÚËÃ-

ÔËÏÛËÓÏÚ×ÝÖØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ®ËÔÄÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÔÇÒÕÍÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÙËÙÞÁÙÎÓËÇßÚÄ
È¦ÙËÏÚÕßÕÖÕÃÕßÊÏËÐÂÞÛÎÙÇÔÕÏ
ÖØÄÙÌÇÚËÝËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕ
ÁÊÏÔËIVU\ZÖËÔÂÔÚÇËÊØ×ÔÙÚÕ
ÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇ
¡ËÚÕÊËÊÕÓÁÔÕÄÓÜÝÇßÚÄÕÔ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÒÕÍÏÑÂËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏËßÛÁÜÝÇÔÚÏÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÝ
ÑÇÏ¦ØÇÇÔËÌ¦ØÓÕÙÚÕÝÇÌÕÆÇßÚÄÝÑÇÚÇØÍËÃÚÕÔÛËÙÓÄÚÕßIVU\Z
ÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝËÔ×ÚÕÔÁÕ
ÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÑËÃÓËÔÕÚÕÔÖØÕÈÒÁÖËÏ ÇÚÇØÍÕßÓÁÔÕßÒÕÏÖÄÔÚÕß
ÔÄÓÕßÇßÚÕÆÍÏÇÚÕÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÒÄÍÕËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÙËÏÙÞÆ
ÕÊÏ»ÇßÚÕÆÑÇÚÇØÍÎÛËÃÝËÑÒÕÍÏÑÄÝ
ÔÄÓÕÝÖÕßÂÊÎËÌÇØÓÄÙÚÎÑËÙÚÏÝ
ÖØÄÙÌÇÚËÝËÑÒÕÍÁÝÓËÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÓÄÔÕÚÕßIVU\ZÙÚÏÝÚØÏ¦ÔÚÇ
ÁÊØËÝ©ÔÕÓÏÑÄÝÇßÚÄÝÞËÏØÏÙÓÄÝ
ËÃÔÇÏÑÇÛ»ÄÒÇÔÄÓÏÓÕÝÑÏÔËÃÚÇÏÓÁÙÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÞÇØÇÞÛËÃÙÎÝ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÝ®ÇÖÄÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÕßÒÂÏ»ÇßÚÕÆÊËËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÚÇÏÄÞÏÓËÉÂÌÕßÝÇÒÒ¦

ÓÄÔÕÔÓËÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝ
ÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÚÙÏÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÛÇÏÙÞÆÙËÏÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÚÕß
ÖÕßËÌÇØÓÄÙÚÎÑËÙÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝ
ËÑÒÕÍÁÝÇÒÒ¦ÓËÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÕß
IVU\ZÙÚÏÝÚØÏ¦ÔÚÇÁÊØËÝ
©ÚÇÔÕ±ªÉÂÌÏÙËÚÎÔ
ÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂÇÖÁÈÒËÖËÙÚÎÔ
ËÌËÐÂÝÇÖÕÑÕÖÂÚÎÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÝ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÇßÚÕÊÆÔÇÓÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÖÄÚÎ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇ
©ÓÜÝÎÚÜØÏÔÂËÐÇÑÕÓÓÇÚÏÑÂÕßÒÂÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÓË
ÚÕßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕËÑÒÕÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ
ËÖÇØÑÁÙÚÇÚÎËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÄÒÜÔ
ÚÜÔÏÊËÕÒÕÍÏÑ×ÔÚ¦ÙËÜÔÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÙ×ÓÇ
×ÙÚËÁÞËÏÂÊÎËÖÏÚËßÞÛËÃÑÇÏÕÖËØÇÏÚÁØÜÙÚÄÞÕÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÇÖÁÈÒËÖËÕ±ª©ÆÚËÑÇÏÇßÚÄÔ
ÙßÓÌÁØËÏÚ×ØÇÎßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÚÎÝ
ÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ

* Ο κ. Πέτρος Ι. Παραράς είναι
καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και
επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
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Το βέτο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου
Σκόπια και Τίρανα δεν ξεκινούν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. – Σε αχαρτογράφητα ύδατα εισέρχονται τα Δυτ. Βαλκάνια

Τα «όργανα» ÙÚÇßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇ
¦ØÞÏÙÇÔÔÇÖÇÃàÕßÔÙËØßÛÓÕÆÝÈÁÚÕÓËËÔÕØÞÎÙÚØÜÚÂ®ÚÕÔ¦ÒÒÕÖØÄËÊØÕÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÑÇÏ
ÇÌÕØÓÂÚÎÓÎËÑÑÃÔÎÙÎÚÜÔËÔÚÇÐÏÇÑ×ÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝÒÈÇÔÃÇÝÓË
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ ÇÏÓÖÕØËÃ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇÓÇÝÑÇÃËÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×Ô
ÇÒÒ¦ÇÔÊÕÆÓËÑÇÛÇØ¦ÚÕÑ¦ÊØÕ®
ÖÃÙÜÇÖÄÚÇÙÆÔÕØ¦ÓÇÝÛÇÊÕÆÓËÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÇÏÖÏÕ
ËÖÏÑÃÔÊßÔÕÊÏÇÑÆÈËßÓÇ
ÕÏÕËÃÔÇÏÇßÚÄ" ÒÕÔÃàËÚÇÏÎ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝÊÏËÆØßÔÙÎÝÓË
ÁÔÚÇÐÎÙÚÎÔÚÜÔÞÜØ×ÔÚÜÔ
ßÚÏÑ×ÔÇÒÑÇÔÃÜÔÜÝËØÍÇÒËÃÕÍÏÇ
ÚÎÔËÐ¦ÒËÏÉÎÚÜÔËÙÚÏ×ÔÁÔÚÇÙÎÝ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÇÏÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÎÍËÙÃÇÑÇÚÇØØÁËÏÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÎÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
©ÁØÈÕÝÖØÄËÊØÕÝÒËÐ¦ÔÚÇØ
ÕÆÚÙÏÚÝÖÂØËÚÎÙÑßÚ¦ÒÎÊÏÇÑÎØÆÙÙÕÔÚÇÝÇßÙÚØÏÇÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ:[HUKHYKÄÚÏÚÕËÒÏÍØ¦ÊÏÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÚÕ ÄÙÕÈÕÑÇÏÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃÒÆÙÎÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÛÇÞ¦ÙËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÁÔÇÔÚÏ
ßÖÄÙÞËÙÎÝÄÚÏÛÇËÔÚÇÞÛËÃÙÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ ÇÏËÓËÃÝÚÏÛÇ
Ö¦ØÕßÓË"¬ÎÔÁÔÚÇÐÎÙÚÎÔÙË
ÊÁÑÇÞØÄÔÏÇ"ÕÏÕÝÓÇÝÚÕËÍÍß¦ÚÇÏ"ØÇÍËÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÍÍÆÎÙÎÛÇ
ÁÞËÏÚÎÔÃÊÏÇÈÇØÆÚÎÚÇÓËÇßÚÂÖÕß
ÊÄÛÎÑËÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÍÏÇ
ÚÎÔÁÔÇØÐÎËÔÚÇÐÏÇÑ×ÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ"®ÊÏËØÜÚÂÛÎÑË
ÇÏÊËÔËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝ©ØÍÂÑÇÏ
ÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎÑßØÏÇØÞÕÆÔÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÑßØÃÜÝÑÇÏÙÚÎÔ
ÒÈÇÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÏÝ¦ÒÒËÝßÖÕÉÂÌÏËÝÍÏÇÁÔÚÇÐÎÞ×ØËÝËØÈÃÇ
¡ÇßØÕÈÕÆÔÏÕÕÙÔÃÇØàËÍÕÈÃÔÎ
ÄÙÕÈÕÕÏÖÕÒÃÚËÝÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÔÇÐËÛÜØÏ¦àËÏÚÕËßØÜÖÇáÑÄÄØÇÓ¦
ÚÕßÝÑÇÏÕÏÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÎÝÖØÕÊÕÙÃÇÝ®ÙÚÏÝÙÏÍÕÑÇÃÕßÙËÝËÛÔÕÚÏÑÁÝÑÇÏÙßÔÕØÏÇÑÁÝ
ËÙÚÃËÝÊÏÇÞÁÕÔÚÇÏÙÚÏÝÈÇÒÑÇÔÏÑÁÝ
ÑÇÏÙÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝ
¬×ØÇÓËÇßÚÄÖÕßÁÍÏÔËÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÞ¦ÛÎÑËÑÇÏËÆÑÕÒÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÔÕÃÐËÏÕÇÙÑÄÝÚÕßÏÄÒÕß
ÇØ¦ÚÕÄÚÏÎÇØÔÎÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎ
ÚÕß¡ÇÑØÄÔÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÂÚÇÔÁÔÇ
ÏÙÞßØÄÙÕÑÍÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÜÔßÚÏÑ×ÔÇÒÑÇÔÃÜÔ®ÚÄÔÏÙË
ÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß ÁÔÚØÕß§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑ×ÔßØÜÖÇáÑ×Ô¡ËÒËÚ×Ô
ÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕßÑØÇÚÝ
¢ÒÄØÏÇÔ¡ÖÃÓÖËØÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ
ÊÏËÛÔÁÝÙßÓÖÄÙÏÕÓËÛÁÓÇ ßÈËØÔ×ÔÚÇÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÇÑßÈËØÔÎÙÃÇÝ®ÖÕßÕØÍ¦ÔÜÙÇÔÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÚÕÊÃÑÚßÕ5H]HYPUV5L[^VYR
ÚÕÃÊØßÓÇ2VUYHK(KLUH\LYÑÇÏÎ
ÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÚÇÏØËÃÇÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÕØËÃÕßÒÒ¦ÊÕÝ
ÚÕ ÄÙÕÈÕÑÇÏÙÚÎÕÙÔÃÇØàËÍÕÈÃÔÎÕÏÖÒÎÍÁÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÇÔÕÏÞÚÁÝÑÇÏÚÕÄØÇÓÇÚÎÝÁÔÜÙÎÝ
ÚÜÔÇÒÈÇÔÏÑ×ÔÖÒÎÛßÙÓ×ÔÚÎÝÇÒ-

ÑÇÔÏÑÂÝËÔÚÄÝÚÎÝËÔÜÓÁÔÎÝßØ×ÖÎÝÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÜÝÚÕÇÔÚÃÊÕÚÕ
ÙÚÎ¡ËÍ¦ÒÎÒÈÇÔÃÇ
©ÏØßÐÁÒÒËÝÁÞÕßÔÙßÔÊÁÙËÏ
ÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÖÕØËÃÇÚÎÝËØÈÃÇÝ
ÑÇÏÚÕß ÕÙÄÈÕßÓËÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÍÏÇ
ÚÎÔËÐÕÓ¦ÒßÔÙÎÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÒÈÇÔ×ÔÑÇÏÁØÈÜÔÇÒÒ¦ÇÔÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÇßÚÂËÑÒËÃÉËÏÖÕÏÕÑÃÔÎÚØÕ
ÛÇÁÞÕßÔÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÕÏÊÆÕ
ÏÙÚÕØÏÑÕÃËÞÛØÕÃÙËËÖ×ÊßÔÕßÝÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÝ"ÄÙÔÏÕÏÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏ
ÁØÈÕÏÑÇÏ ØÕ¦ÚËÝÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÙËÁÔÇËÚÕÏÓÄØØÕÖÕÑØ¦ÚÕÝÇßÚÄ
ÚÎÝÕÙÔÃÇÝØàËÍÕÈÃÔÎÝËßËÒÖÏÙÚ×ÔÚÇÝÄÚÏÑ¦ÖÕÏÇÓÁØÇÛÇÍÃÔÕßÔ
ßØÜÖÇÃÕÏÖÕÒÃÚËÝÔÖ¦ÉÕßÔÔÇ
ÖØÕÙÈÒÁÖÕßÔÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÇÛÇÇÖÕÌÆÍÕßÔ
ÁÔÇÑÇÛÄÒÕßÌÏÒÏÑÄÊÏÇàÆÍÏÕÓËÖÇ-

Η ελπίδα της ευρωπαϊκής προοπτικής
συγκρατούσε εθνικισμούς και διενέξεις –
Ποιες μεγάλες δυνάμεις
ενδιαφέρονται να καλύψουν το κενό που
αφήνει η Ευρώπη.
ØËÔÁØÍËÏËÝÙÚÕÙßÔÕØÏÇÑÄZ[H[\Z
ÚÎÝÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÝÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÃÇÝ
×ÝÛÇËÑÚÕÔÜÛËÃÕÇÒÈÇÔÏÑÄÝ
ÇÒßÚØÜÚÏÙÓÄÝ¡ËÍ¦ÒÎÒÈÇÔÃÇ
ÄÚÇÔÕÏËÒÖÃÊËÝÚÎÝÙßÙÚÁÍÇÙÎÝÚÜÔ
ËÖÚ¦ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÒÈÇÔ×ÔÚÎÝ
ÇÒÑÇÔÏÑÂÝßÖÄËßØÜÖÇáÑÂÕÓÖØÁÒÇÛÇÁÞÕßÔËÑÒËÃÉËÏ"
ÒÒ¦ÕÄØÇÔ¦ËÌËÃÔÇÏÇßÚÄÝ
ÖÕßÁÞËÏÑ¦ÛËÒÄÍÕÔÇÔÏ×ÛËÏÖØÕÊÕÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ¡Ë
ÚÕÖÕßÁÍÏÔËÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÖÕÑÇÚÁÙÚÎÙËÇÓÁÙÜÝÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÕßÓËÚÕßÝÍËÃÚÕÔËÝßÖÕÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÓËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚÎÔ
ßÖÄÙÞËÙÎÍÏÇÁÔÚÇÐÎÙÚÕ§¬©
ÑÇÏÙÚÎÔÊÆÙÑÕÒËÝÙßÓÌÜÔÃËÝ
ÊÏ¦ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÁÑÒËÏÙËÙÚÇÞÇØÚÏ¦
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÏÙÚÕØÏÑÁÝÊÏËÔÁÐËÏÝÓË
ÚÎÕßÒÍÇØÃÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÎÔ
ÒÈÇÔÃÇÑÏÔÂÙËÏÝÖÕßÞËÏØÕÑØÕÚÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÔÊÏËÛÔÂÂÑÇÒÆÚËØÇ
ÚÕÔÊßÚÏÑÄÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÜÝÚÕÒÓÎØ¦ÈÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔËÓÖÁÊÜÙÎÚÎÝ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ ÇÏ
ÇÔÚÃÍÏÇËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎÖÃÔËÏÚ×ØÇ
ÚÕÍÇÒÒÏÑÄÑ×ÔËÏÕ®

Ο παράγοντας VMRO
¦ÔÞ¦ÙËÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÖØÕÙÌËÆÍËÏÑÇÏÚÏÝ
ÑËØÊÃÙËÏ¶ÙËÔ¦ØÏÕÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄ¶ÚÕ
ËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄ=496+745,ÚÄÚË
ÄÒËÝÇßÚÁÝÕÏÙßÓÌÜÔÃËÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÈØËÛÕÆÔÙÚÕÔÇÁØÇÑÇÏÚÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÔÇÐÇÔÇÈÍÕÆÔ
ÙÚÕÌÜÝÏÄÚÏÚÕ=496ÄÞÏÓÄÔÕ
ÊËÔÚÏÝÉÂÌÏÙËÙÚÎÕßÒÂÇÒÒ¦ÚÏÝ
ÇÖÕÊÕÑÃÓÇÙËÜÝÖØÕÊÕÚÏÑÁÝÍÏÇÚÕ
ÁÛÔÕÝÑÇÏßÖÕÙÞÁÛÎÑËÙÚÕßÝÕÖÇ-
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Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Πολίτες É¨ÖÐ¨³ÒÑÌ³~³Ë¨{³iØ È¨ÑÍ~ÊØ iØ³Ñ.~Ì{ÑV³ËÉËÑ{~ÑÜÈÐÐÓÐÉ³ÖÚiÐÑt 2k¦Ãºui  o{ÑÓÑÉ³Ò³
KÓ³³iØÑÜÜËÑØ³iÓÑ¨ÂiÉ³ÑÂ{Ñ~Ù{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉÐÉÌ¨É{ÑÑ~ÉÙËÑ~Ñ{åÜKÑËÑV³~ÜËÐÑ³ioÉ{³{~ÊÐÑØT¨ÑÉËÑ{KÑ¨Ö
ÊÕÆÝÚÕßÄÚÏÛÇÚÏÝÇÑßØ×ÙËÏË¦Ô
ÁÒÛËÏÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
ÕÏËÝËÃÔÇÏÇßÚÁÝÑÇÏÚÏÓÖÕØËÃÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÂ
ÚÕÖÏÕÖÏÛÇÔÄÚÕKLMHJ[VÖ¦ÍÜÓÇ
ÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÕßÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ"
ÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÚÎÝÇÒÈÇÔÏÑÂÝ
ÍÒ×ÙÙÇÝÜÝÊËÆÚËØÎÝËÖÃÙÎÓÎÝ
ÙËÄÒÎÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÂÚÇÔÚÕÓËÍ¦ÒÕÇÔÚÃÊÜØÕÚÕß¦ËÌÙÚÕÔÒÃ
ÞÓÁÚÏÍÏÇÚÎÙÆÓÖÒËßÙÂÚÕßÙÚÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÑÇÏË¦ÔÚÕ
=496+745,ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇÚÕ
Ö¦ØËÏÖÃÙÜÕÏÒÈÇÔÕÃÛÇÇÔÁÈÕßÔÙÚÇÑ¦ÍÑËÒÇÓËÑÃÔÊßÔÕÔÇ
ËÔËØÍÕÖÕÏÎÛËÃÚÕÊÏËÛÔÕÚÏÑÄØÂÍÓÇ
ÑÇÏÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏËÙÜÚËØÏÑÂÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÎÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÔÇ
ßÖËØÖÎÊÂÙËÏÚÇÙÆÔÕØÇ
©ÙÕÍÏÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÛÇÖËØÖÇÚÂÙËÏ®ÓÄÔÕÇÔÑÇÏ
ÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÑÄÖÏÇÑÇÏÛÂÔÇ
ÁÞÕßÔÚÎÈÕÆÒÎÙÎÔÇÚÎÔÚÎØÂÙÕßÔÇÒÒ¦ÓËÚÕ=496ÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕßÈÁÈÇÏÕ
ÄÚÏÊËÔÛÇÖØÕÑÆÉËÏÑ¦ÖÕÏÕÇÚÆÞÎÓÇ®ÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÌÇØÓÕÍÂÝ
ÖÇØÇÃÚÎÙÎ¦ËÌÛÁÚËÏÙËÑÃÔÊßÔÕÚÏÝÙßÓÌÜÔÃËÝÓËÚÎÕßÒÍÇØÃÇ
ÑÇÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙË
Õ¡ÖÃÓÖËØÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÕ
¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÊËÔÇÏÌÔÏÊÃÇÙË
ÇØÁÓËÏÔËÖÏÙÚÄÝÙÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÚÕßÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÖÕßÒÁËÏÖØ×ÚÇÎËÓÈ¦ÛßÔÙÎÓËÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÑÇÏÎ
ÊÏËÆØßÔÙÎÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÓÁÔËÏ®
ÒÒËÝÇÍÑÇÒÏÁÝÓÎËÖÏÛßÓÎÚÁÝ
ÙÚÎÆÙÎÇÖÒ×ÔÕÔÚÇÏÂÊÎ¬Ç
ÑØ¦ÚÎÚÎÝßÚÏÑÂÝÇÒÑÇÔÏÑÂÝÃÙÜÝ

H δεινή θέση του Ζάεφ
και το στοίχημα της κάλπης

ÙÚØÇÌÕÆÔÙË¦ÒÒËÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝ
±Ö¦ØÞÕßÔÖÇÃÑÚËÝÓËÊÏÇÊØÇÙÚÏÑÂÙÞÁÙÎÙÂÓËØÇÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÏÕÞÂÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔÔÇ
ÑÇÒÆÉÕßÔÚÕÑËÔÄÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÎÔÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎ
ÚÜÔÖÒÎÛßÙÓ×Ô©ÏÖÕÒÃÚËÝÂÛËÒÇÔ
ÚÎÔÑÇÏÚ×ØÇÕÏÎÍÁÚËÝÚÕßÝÛÇ
ÚÕßÝÖÕßÔÄÚÏÕÏßØÜÖÇÃÕÏÊËÔÓÇÝ
ÂÛËÒÇÔÑÇÏ¦ØÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÓËÇÒÒÕÆÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÓÇÝ®
ËÖÏÙÂÓÇÔËÕßÙÚØÏÇÑÄÝÇÔÇÒßÚÂÝ
©Ïª×ÙÕÏÖØÕÈ¦ÒÒÕßÔÂÊÎÜÝ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÚÎÔÁÔÚÇÐÎÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÙÚÎÔßØÇÙÏÇÚÏÑÂ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂÔÜÙÎ®ËÔ×ÙÚÎ¡ÄÙÞÇÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÉßÞØÕÒÕßÙÃÇ¡ÇÑØÄÔÙÚÕßÝÇÒÑ¦ÔÏÕßÝ
ÎÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝËØÈÃÇÝÔÔÇ
¡ÖØÔ¦ÓÖÏÚÝßÖÁÍØÇÉËÙßÓÌÜÔÃÇ
ÙÆÔÊËÙÎÝÓËÇßÚÂÚÎÔÔÜÙÎÑÇÏÕ
ÕÆÚÏÔÇÔÁÖÚßÐËÖßØÇÆÒÕßÝ:
ÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂËØÈÃÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÑÕÏÔ×ÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÇÙÑÂÙËÜÔ
ÒÒ¦ÑÇÏÕØÔÚÕÍ¦ÔÙËÓÏÇÔËÕ
ÕÛÜÓÇÔÏÑÕÆÚÆÖÕßËÖÃÙÑËÉÎÖØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÙÚÕËÒÏÍØ¦ÊÏÊÏÇÑÂØßÐËÚÕÚÕßØÑÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
¡ÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÑ¦ÚÏÖÒÁÕÔ"
©ÖØÄËÊØÕÝ¡ÇÑØÄÔÌÁØËÚÇÏÔÇ
ËÚÕÏÓ¦àËÏÚÇÐÃÊÏÙË¬ÃØÇÔÇÑÇÏÑÄÖÏÇÄÖÕßÚÇÇÔÚÏÍÇÒÒÏÑ¦ÇÏÙÛÂÓÇÚÇÁÞÕßÔÞÚßÖÂÙËÏÑÄÑÑÏÔÕ®ÓË
ÙÑÕÖÄÔÇÇÔÇÛËØÓ¦ÔËÏÚÎÔËÒÖÃÊÇ
ÑÇÏÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÚÎÝÙßÔÏÙÚÕÆÔ
ÉßÞØÇÏÓÃÇÇÌÂÔÕÔÚÇÝÔÇËÔÔÕÎÛËÃ
ÖÜÝÊËÔÞ¦ÛÎÑËÚÕÖÇÏÍÔÃÊÏÕÏÕÝ
ÄÓÜÝÇÖÄÚÕßÝ¦ÓËÙÇËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕßÝÛÇÚÕßÝÖÏÙÚÁÉËÏ"

Ο Ζόραν ΖάεφÁÞËÏÖËØÏÁÒÛËÏÙËÊËÏÔÂÛÁÙÎ©ÚÏÁÞÚÏÙËÙÚÎÙÆÔÚÕÓÎ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÂÚÕßÛÎÚËÃÇÚÕ
ÈÒÁÖËÏÚ×ØÇÔÇÍÑØËÓÃàËÚÇÏ©ÞÏ
ÇÖÄÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕß
ÇÒÒ¦ÇÖÄÌÃÒÕßÝÑÇÏÙßÓÓ¦ÞÕßÝ
ÖÕßÚÕÔÖÇØÄÚØßÔÇÔÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÓËÚÄÒÓÎÓÎßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÝ
ÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÄÙÚÕÝÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ
ÂÚÇÔÑÇÏÕÖØÄËÊØÕÝ¡ÇÑØÄÔ©Ï
ËÑÒÕÍÁÝÂÚÇÔÍÏÇÚÕÔ¦ËÌÓÕÔÄÊØÕÓÕÝÓËÚ¦ÚÕ¦ÊËÏÇÙÓ¦ÚÕß®
¡ÄÔÕÖÕßÚ×ØÇÁÞËÏÓËÃÔËÏÇÖÄ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÑÇÆÙÏÓÕ
ÇÖ¦ËÏÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕßÄÖÜÝÑÇÏÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
ÍÏÇÚÏÝØÁÙÖËÝÛÁÚÕÔÚÇÝÙÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÚÕÊÃÒÎÓÓÇßØ×ÖÎÂÕÖÏÙÛÕÊØÄÓÎÙÎÓËÌÚ×ÞËÏÇÑÇÏËÛÔÏÑÏÙÓÕÆÝËÔÛÇËÃÔÇÏÄÓÜÝËÆÑÕÒÕÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÙÚÕßÝËÑÒÕÍËÃÝ
ÚÕËØ×ÚÎÓÇÇÔÑÇÏÕÃÊÏÕÝÖÒÁÕÔ
ËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏÚÎÔßØ×ÖÎ©¦ËÌÛÇËÃÔÇÏÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÜÝÚÏÝ
ÇØÞÁÝÇÔÕßÇØÃÕßÕÖÄÚËÓËÈ¦ÙÎ
ÚÕÆÔÚÇÍÓÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÕØÏÙÚËÃßÖÎØËÙÏÇÑÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
¡ÁÞØÏÚÄÚËÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇ
ËÖÏÚÇÞÆÔËÏÑ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÊÎÓÄÙÏÇÊÏÕÃÑÎÙÎÍÏÇÔÇËÒÖÃàËÏÄÚÏ
ÓÖÕØËÃÕÏßØÜÖÇÃÕÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÑ¦ÖÕÏÕÊ×ØÕ®ÚÎÝÚËÒËß-

ÚÇÃÇÝÙÚÏÍÓÂÝÍÏÇÔÇÚÕÔÙ×ÙÕßÔ
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÇÙÑÕÆÙÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÚÇÒÃÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ
ÖØÄÛßÓÎÔÇÌÁØËÏÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÙÆÔÕÊÄÚÎÝÖØÕÝÙßàÂÚÎÙÎÚÕÛÁÓÇÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÒÈÇÔÃÇÝÚÕÃÊÏÕÑÇÏÎ ØÕÇÚÃÇÖÕßÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÖÄÚÎÔ
ÎÇÔÕßÇØÃÕßÑÄÓÇÄÓÜÝÑÇÏ
ÇÔÍÃÔËÏÁÔÇÚÁÚÕÏÕÈÂÓÇÖØ¦ÍÓÇ
ÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÍÏÇÚÃÛÇÇÒÒ¦ÐËÏ
ÙÚ¦ÙÎÎÇÒÒÃÇÑÇÏÓÇàÃÓËÇßÚÂÔ
ÎÇÔÃÇÑÇÏÎ©ÒÒÇÔÊÃÇ"
ÔÑÇÏËÃÔÇÏÔÜØÃÝÇÑÄÓÎÍÏÇ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÊÆÙÑÕÒÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÊËÏÑÇÔËÃÝÖÜÝÊËÔÛÇÑËØÊÃÙËÏ
ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕÇÒÒÎÛÜØÃàÕÔÖØÕÝ
ÚÎªÜÙÃÇ=496¡ËÓÏÇÇÔÇÏÓÏÑÂÓËÚ¦ÚÎÌßÍÂÚÕßÌßÍÄÊÏÑÕß
ÑØÕÆËÌÙÑÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÎÍËÙÃÇÚÕÌÁØÔËÏÎÙßÍÑßØÃÇ×ÙÚË
ÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔ
ËÐÕßÙÃÇÑÇÏÖ¦ÒÏ©ÎÍÁÚÎÝÚÕß
ØÃÙÚÕ¡ÃÚÙÑÕÙÑÏÊËÔÛÇÇÌÂÙËÏ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖ¦ËÏÞÇÓÁÔÎÑÇÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØËÃÚÇÏÈÁÈÇÏÕÖÜÝ
ÛÇßÖÕÙÞËÛËÃÄÚÏÛÇÓÖÒÕÑ¦ØËÏ®
ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÍÏÇÚÃÜÝÖØÕÝÚÎÊÏËÛÔÂÚÎÝÖÚßÞÂÊËÔÓÖÕØËÃÇÖÄ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÊËÔÛÇßÖ¦ØÞËÏ
ÖÒÁÕÔÜÝÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝËÖÏÈÕÒÂÝ
ÚÕßLYNHVTULZÎËÔÚÇÐÏÇÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ

Η συμφωνία των Πρεσπών και η «υποχώρηση» του Βερολίνου
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
Τον Αύγουστο ÚÕßÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ
ÚÕßÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß
ÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕßÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÚÕßÂÚÇÔÓËØÏÑÁÝÇÖÄÚÏÝÌÕØÁÝÖÕßÎËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ
ÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÑÇÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÁÛËÚÇÔ
ËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦ÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÝÔÚ×ÔÎÇÓÇØ¦ÑÇÏÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÚÕÛÁÓÇÚÎÝËÖÃÒßÙÎÝÚÎÝ
ÕÔÕÓÇÙÃÇÝÚÜÔÑÕÖÃÜÔÍËØÓÇÔÏÑÂÛÁÙÎÂÚÇÔÐËÑ¦ÛÇØÎËÖÃÒßÙÎ
ÚÕßÕÔÄÓÇÚÕÝÛÇËÖÁÚØËÖËÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇÔÇËÔÚÇÞÛËÃÙÚÎÔÑÇÏ
ÙÚÕ§¬©ÑÇÏÁÚÙÏÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃ
ÕÑÃÔÊßÔÕÝËÔÃÙÞßÙÎÝÚÎÝ¡ÄÙÞÇÝ
ÙÚÇÊßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÄÚÇÔÚÕÛÁÓÇÁÔÇØÐÎÝ
ÚÜÔËÔÚÇÐÏÇÑ×ÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ
ÍÏÇÚÎÔÒÈÇÔÃÇÑÇÏÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÚÁÛÎÑËÍÏÇÚØÃÚÎÌÕØ¦ÙÚÕßÝ
ÎÍÁÚËÝÚÎÝÎÇÒÒÃÇËÃÖËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÄÞÏ® ÇÏÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÄÒÕÏ
ÖËØÃÓËÔÇÔÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÎÛÂÔÇ
ÄÚÏÚÕËØÕÒÃÔÕÛÇÁÊÏÔËÓ¦ÞÎÍÏÇ
ÚÇÑÄÖÏÇÎÑ¡ÁØÑËÒÇÖÕÌ¦ÙÏ-

Σύμφωνα με μια
ερμηνεία το «όχι»
της Γαλλίας δεν ήταν
ουσιαστικό, αλλά διαπραγματευτικό κόλπο.
ÙËÔÇÓÎÙßÍÑØÕßÙÚËÃÕÒÒÕÃÙÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÔÍÏ»ÇßÚÂ
ÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÙÚ¦ÙÎÝ
ÎÍÁÝÇÖÄÚÕËØÕÒÃÔÕÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÄÚÏÊËÔßÖÂØÐËÇÒÒÇÍÂÚÎÝÙÚ¦ÙÎÝÚÕßÝÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ
ÇÒÒ¦ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÁÔÚÕÔÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÕß¡ÇÑØÄÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔÞÇÓÎÒÕÆÝÚÄÔÕßÝÖØÕÑØÃÔÕÔÚÇÝÜÝÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂÚÎÙÞÁÙÎ
ÇÒÒÃÇÝËØÓÇÔÃÇÝËÔËÃÔÇÏÓßÙÚÏÑÄ¦ÒÒÜÙÚËÄÚÏÑ¦ÛËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÙÚÎÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÇÖÄÇØÃÙÏ
ÑÇÏËØÕÒÃÔÕÖÄÚÎÓÏÇÖÒËßØ¦
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÚÕËØÕÒÃÔÕÊËÔÛÁÒËÏÔÇ
ËÖÜÓÃàËÚÇÏÚÕÔÎÍËÚÏÑÄØÄÒÕÑÇÏÚÕ
È¦ØÕÝÊÆÙÑÕÒÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÓÄÔÕ
ÚÕß®ÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕÇØÃÙÏ
ÍÔÜØÃàËÏÄÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÍÏÇÔÇ
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Της ανταποκρίτριάς μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ο Γάλλος¨ÌÉÙ¨Ø ÐÑÈÓÜÑ~¨ÌÈÐ{ÜÉËÐÉ³iÉ¨ÐÑËÙÑ~Ño~ÉÜÒ¨{
åo~ÉÜÑÓ¨~ÉÜ~Ñ{³¨ÚÈÈ¨oÌ³ÈÈÂÉÐKÖ¨oÈ=ÑK{ÓÉ³ÓÜ³i
³ÉÜÉÈ³ÑËÑ.ÖÙ¨È×ÊØ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÕÚÏÊÂÖÕÚËÖËØÇÏÚÁØÜ
ËØÓÎÔËÃÇÄÓÜÝÖÕßÊÃÔËÏÚÕËØÕÒÃÔÕÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂÙÚ¦ÙÎËÃÔÇÏÄÚÏ
ÂÚÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÂÖÇØ¦ÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÔÏ¦ÔÔÎÓÓÇÔÕßÎÒÃÊÎÊÏËßÛßÔÚÂÓËÒËÚ×ÔÚÕß,\YVWLHU7VSPJ`

*LU[LYÎÍÇÒÒÏÑÂÙÚ¦ÙÎÊËÔÁÞËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ
ÚÎÔÒÈÇÔÃÇÂÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÇÒÒ¦
ÓËÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÙÜÝËÃÔÇÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÄÑÄÒÖÕÑÇÏÕ¡ÇÑØÄÔÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÔÇÛÁÒËÏ® ÇÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÕ
¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦

ÙÚÎÓÇÁÞËÏÊËÞÛËÃÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄ
ÖÒÂÍÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÔÓËÏ×ÙËÏÚÕÑÆØÕÝÚÕß©ÞÏÓÄÔÕÇÖÕØØÃÌÛÎÑËÎ
ËÖÃÚØÕÖÕÝÖÕßÖØÄÚËÏÔËÕÃÊÏÕÝÎ
ÏÒÈÃÑÕßÒ¦ØÑ¦ÚÏÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÞØÕÔÏÑ¦ÇÒÒ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕßÙÚÕÃÞÏÙËÄÚÏÚÕÓËÍ¦ÒÕÚÕßÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÑÇÚÁÒÎÐËÇÊÏ¦ÌÕØÕÖËÏÚÇÇÖÄÖËØÃÖÕßÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙËÁÔÇÖÕÙÄÚÄÙÕÓÏÑØÄ
ÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ
 ÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆËßØÜÖÇáÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÛÁÓÇ
ÚÎÝËÖÏÚØÄÖÕßÎÍÇÒÒÏÑÂÖÒËßØ¦
ÛËÜØËÃÄÚÏÚÕËØÕÒÃÔÕÁÖÇÏÐËÇØÔÎÚÏÑÄØÄÒÕÏÊÏÑÄÚËØÇÄÞÏÓÄÔÕ
ÍÏÇÚÃÎ©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔ
ÁÊÏÔËÊÏÇÈËÈÇÏ×ÙËÏÝÙÚÕÔÓÇÔÕßÁÒ
¡ÇÑØÄÔÄÚÏÊËÔÛÇßÖ¦ØÐËÏÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÎÝÑÕßÒ¦ØÇÒÒ¦ÚÕÇØÃÙÏÛËÜØËÃÄÚÏÑÇÏÕ
ËØÓÇÔÄÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆÇáÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ¡¦ÔÌØËÔÚ
ÁÓÖËØÄÞÏÓÄÔÕÊËÔÈÕÂÛÎÙËÇÒÒ¦
ÊßÔÇÓÃÚÏÙËÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚ¦ÚÎÝ
ËÑÌØ¦àÕÔÚÇÝÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕ
ÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÂÚÕßÍÏÇÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝ

ÇÒÒÃÇÝÙÚÎÊÏÑÂÚÕßßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÄÚÏÎÙÆÔÕÊÕÝÈØÂÑËÚÕÔ¡ÇÑØÄÔÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕ©ÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÎÍÁÚËÝÄÓÜÝ
ÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÚÕÛÁÓÇÊËÔÁÞËÏÚËÒËÏ×ÙËÏÛÇÐÇÔÇÙßàÎÚÎÛËÃÙÚÕ¦ÍÑØËÓÖÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÚÕßËÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇÖËØÃÖÚÜÙÎË¦ÔßÖ¦ØÐËÏÛËÚÏÑÄÑÒÃÓÇÙÚÎÔ ØÕÇÚÃÇÇßÚÄÓÖÕØËÃÑÇÏÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÕÔ
ÄØÇÔ¦ËÌÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÖÕßÛÇ
ÁÞËÏÒÃÍÕÇØÍÄÚËØÇ
ßÚÄÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏÈÁÈÇÏÕËÃÔÇÏ
ÄÚÏÓÁÞØÏÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÙËËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕÎÒÒ¦ÊÇÖÇØÕßÙÏÇàÄÚÇÔÚÕËÓÖÄÊÏÕ
ÍÏÇÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÜÔ
ÊÆÕÞÜØ×ÔÚÜÔÊßÚÏÑ×ÔÇÒÑÇÔÃÜÔ
ÒÁÕÔËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕÄÚÏÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄËÓÖÄÊÏÕÊËÔËÃÔÇÏÎÛÂÔÇ
ÇÒÒ¦ÕÏÙßÙÞËÚÏÙÓÕÃÚÕßÍÇÒÒÕÍËØÓÇÔÏÑÕÆ¦ÐÕÔÇ ÇÏÓÖÕØËÃÍÏÇÚÇ
ÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÎËÐÁÒÏÐÎ
ÇßÚÂÔÇÂÚÇÔÓÏÇÖØÕÙÜØÏÔÂÊÏÇÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÓÏÑØÂÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇ
ÄÓÜÝÖßØÕÊÄÚÎÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÕÊÎÍÂÙÕßÔÇÑÄÓÇÑÇÏÙËÖËØÇÏÚÁØÜ
ÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÂÚÎÝ
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Να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις
Ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, Πατρίκ Μεζονάβ, μιλάει για πρώτη φορά σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

– Υπάρχει η τριμερής
Ελλάδας, Κυπριακής
Δημοκρατίας και Ισραήλ. Η Γαλλία μπορεί να
διαδραματίσει έναν ευρύτερο ρόλο σε αυτό το
πλαίσιο;

INTIME NEWS / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Πρόσκληση ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ ÙËÖÕÒÒÇÖÒ¦ËÖÃÖËÊÇÇÖÄÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÓÁÞØÏÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÇÖËßÛÆÔËÏÓÁÙÜÚÎÝÖØ×ÚÎÝÙßÔÁÔÚËßÐÂÝÚÕß
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÔÁÕÝ¦ÒÒÕÝÖØÁÙÈÎÝÙÚÎÔÛÂÔÇÇÚØÃÑ¡ËàÕÔ¦ÈÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÇÒÒÃÇÛÇ
ÖØÕÇÙÖÃÙËÏÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÚÎÝ
ÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ËÔ×ÚÕÔÃàËÏ
ÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÖÇÃÑÚÎÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÊËÔÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÙËÖËØÏÌËØËÏÇÑÄËÖÃÖËÊÕ
– Φθάνετε στην Ελλάδα σε μια περίοδο αλλαγής της ατζέντας στην
Ευρώπη, αλλά και στην περιοχή. Η
Ελλάδα από το επίκεντρο της οικονομικής κρίσης, μεταφέρεται στο
επίκεντρο μιας πολύμορφης γεωπολιτικής συγκυρίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια.
Πώς μπορούν Ελλάδα και Γαλλία
να εργαστούν στενότερα;
¶ÖÏÚØÁÉÚËÓÕßÔÇÐËÑÏÔÂÙÜ
ÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏËÖÏÙÚØÁÌÜÙËÇßÚÂ
ÚÎÞ×ØÇ/ÓÕßÔÙËÇßÚÂÚÎÞ×ØÇÖØÏÔÇÖÄÊ×ÊËÑÇÞØÄÔÏÇÓÄÒÏÝ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÖßØÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ×ÊËÑÇÞØÄÔÏÇ
ÇØÍÄÚËØÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚÜÓÏÇÞ×ØÇ
ÖÕÒÆËÖÎØËÇÙÓÁÔÎÑØÃÙÎÁÞËÏ
ÙÎÓÇÊÁÉËÏÈÇÛÏ¦ÚÎÞ×ØÇ©ÖÒÎÛßÙÓÄÝÁÞËÏßÖÕÌÁØËÏÖÕÒÆ,ÍÏÔÇÔ
ÛÇØØÇÒÁËÝËÖÏÒÕÍÁÝÑÇÏÑßØÃÜÝÎ
ÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎØÕÌÇÔ×ÝÎÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÖÕÒÒÇÖÒ×Ô
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ×Ô!ÛÁÓÇÚÇÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑ¦ÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÁÔÇ
ÙÆÔÕÒÕÖËØÏÌËØËÏÇÑ×ÔÑÇÏËÐÜÖËØÏÌËØËÏÇÑ×ÔÖÇØÇÍÄÔÚÜÔÏÊÏÇÃÚËØÇÖÕÒßÙÆÔÛËÚÜÔÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÑßØÃÜÝÖÕßÊËÔÖÇÃàËÏÖ¦ÔÚÕÚËÚÕ
ÖÇÏÞÔÃÊÏÚÎÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÝÑÇÏ
ÚÎÝÊÏÓËØÕÆÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÃÓÇÙÚËÙÆÓÓÇÞÕÏÇÒÒ¦ÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÎ
¬ÕßØÑÃÇÑÏÔËÃÚÇÏÓÄÔÎÚÎÝÄÖÜÝ
ÊËÃÞÔËÏÑÇÏÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÖÕßÖÂØËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÎßØÃÇ
ÃÓÇÙÚËÇÔÂÙßÞÕÏÍÏÇÚÎÔÇÙÚ¦ÛËÏÇÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕßÑÄÙÓÕß 6ÓÜÝ ßÖ¦ØÞÕßÔ ËÖÃÙÎÝ
ßÖÕÙÞÁÙËÏÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÎÔ
ËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÚÜÔÑÕÏÚÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß±Ö¦ØÞËÏÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝ ÆÖØÕßÖÕßËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔ×ÝÕßÙÏ×ÊËÝ ÇÏÎ ÆÖØÕÝËÃÔÇÏ
ÛÆÓÇÖÇØÇÈÃÇÙÎÝÚÎÝÑßØÏÇØÞÃÇÝ
ÚÎÝÕÒÒ¦ÖÇÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÇßÚÂ±ÖÄÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇÎÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇËÑÚËÛËÏÓÁÔÎ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝ
ÙßÍÑÒÃÙËÏÝÑÇÏÖÕÒÒ¦ÑÕÏÔ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÇÒÒÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÌÏÒÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÊÆÕ
ÒÇÕÆÝÚÕÔÍÇÒÒÏÑÄÑÇÏÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄ
ËÃÔÇÏÖÇÒÇÏ¦ÑÇÏÈÇÛÏ¦ØÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÊÕÆÓËÓËÚÕßÝ,ÒÒÎÔËÝËÚÇÃØÕßÝ
ÓÇÝÖÕßßÖÁÌËØÇÔÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ
Ö×ÝÛÇËÔÏÙÞÆÙÕßÓËÕØÏÙÓÁÔËÝÖÚß-

Η τριμερής

«Η μεταναστευτική~¨ËiVÈÙÉÉËÑ{ÉÜÜi{~ÊVÉËÑ{~¨Ëi³iØ È¨ÑÍ~ÊØ iØuVÜÓÉ{~(Ñ³¨Ë~ÉÇÒK

Η Τουρκία δεν παίζει
πάντοτε το παιχνίδι
της περιφερειακής
και της διμερούς
συνεργασίας. Είμαστε
σύμμαχοι, αλλά
στην πράξη η Τουρκία
κινείται μόνη της.

Δεν υπάρχει γαλλικό
βέτο. Θεωρούμε ότι
η διαδικασία θαρραλέων
μεταρρυθμίσεων
σε Αλβανία και
Βόρεια Μακεδονία
δεν έχει τελειώσει.

ÞÁÝÖÕßÇÖÕÊßÔÇÓ×ÛÎÑÇÔÑÇÏÖ×Ý
ÛÇÈØÕÆÓËÚØÄÖÕßÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÞ×ØËÝÓÇÝ×ÙÚËÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÇßÚÁÝÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ ÇÏÇßÚÄÝËÖÃÙÎÝËÃÔÇÏÕØÄÒÕÝÚÎÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝ
ÚÎÝÇÒÒÃÇÝËÊ×ÑÇÏÈÁÈÇÏÇÇßÚÄÝ
ËÃÔÇÏÑÇÏÕÊÏÑÄÝÓÕßØÄÒÕÝ
– Σε ποιους τομείς μπορεί να αναπτυχθεί η πιο κοντινή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τη
Γαλλία, σε αυτή την εποχή που
δεν θυμίζει την εποχή της οικονομικής κρίσης, αλλά είναι ξεκάθαρα γεωπολιτική.
¶±Ö¦ØÞÕßÔÚØËÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÖØ×ÚÎËÃÔÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÁÒÇÈËÛÇØØÇÒÁËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÔÁÇ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÞ¦ØÇÐËÙÇÌËÃÝÑÇÏËÔÛÇØØßÔÚÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÞÇÏØËÚÃàÕßÓËÑÇÏÕÏÕÖÕÃËÝÛÇËÖÏÚØÁÉÕßÔÔÇÈØËÛËÃÕÊØÄÓÕÝÓÏÇÝ
ÈÏ×ÙÏÓÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
±Ö¦ØÞËÏËÖÃÙÎÝÎÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÖÕßÊËÔËÃÔÇÏËÒÒÎÔÏÑÂËÃÔÇÏÑØÃÙÎÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÇÏßÖ¦ØÞËÏÚÁÒÕÝÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
¦ÓßÔÇÝÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÖÏÛßÓÕÆÓËÔÇÙÇÝÈÕÎÛÂÙÕßÓË
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦×ÙÚËÕÏÔÕÖÒËÝ
ßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙËÓÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÛÇ
ÙÇÝËÖÏÚØÁÉËÏÓÇàÃÓË¦ÒÒÕßÝÓÇàÃÓËËÓ¦ÝÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÚËÖØÕÑÒÂÙËÏÝÇÙÌÇÒËÃÇÝ

– Μιλήσατε για την Κύπρο. Υπάρχει μια γαλλική παρουσία στην
κυπριακή ΑΟΖ και δη στο οικόπεδο 7 όπου έχει αδειοδοτηθεί
στην TOTAL. Τι θα κάνει η Γαλλία στο οικόπεδο 7 όπου η Τουρκία πραγματοποιεί γεωτρήσεις;
¶ØÞÏÑ¦ÎÇÒÒÃÇÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÇÚËÁÞËÏÙßÓÌÁØÕÔÚÇËÑËÃ
;6;(3ÛÇÇØÞÃÙËÏÙÆÔÚÕÓÇÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÎÝÙÚÕÕÏÑÄÖËÊÕ
±Ö¦ØÞËÏÒÕÏÖÄÔÁÔÇÖØÕÌÇÔÁÝÍÇÒÒÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ±ÖÄÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇÎÇÒÒÃÇÛÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÚÕÔ
ØÄÒÕÚÎÝ×ÙÚËÎ;6;(3ÔÇÑ¦ÔËÏ
ÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÎÝÄÖÜÝÚÏÝ
ÁÞËÏÙßÓÌÜÔÂÙËÏÙÚÇÙßÓÈÄÒÇÏÇ
ÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÝÇÖÄÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÁØÇÇÖÄÇßÚÄÍÏÇ
ËÓ¦ÝßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÛËÓËÒÏ×ÊËÝÊÏÇÑÆÈËßÓÇÙËÈÇÙÓÕÆÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝ
ÊÏÑÇÃÕß ÇÚÇÊÏÑ¦ÙÇÓËÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÄÚÇÔÖØÏÔÇÖÄ
ÓËØÏÑÁÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÁÔÇÚÕßØÑÏÑÄ
ÖÒÕÃÕÑÇÚËßÛÆÔÛÎÑËÙÚÕÕÏÑÄÖËÊÕ ÇÏÇÑÕÒÕÆÛÜÝÇÔÇÒ¦ÈÇÓËÁÔÇÔØÄÒÕÓÇàÃÓËÚÕÑßÖØÏÇÑÄÔÇßÚÏÑÄ×ÙÚËÔÇÊËÃÐÕßÓËÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÓÇÝÑÇÏÔÇÊØ¦ÙÕßÓËÓË
ÁÔÇÔÇÖÕÚØËÖÚÏÑÄÚØÄÖÕÏÇÚÃ"
ÏÇÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÓËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÙËÈÇÙÓÕÆÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕß
– Η Γαλλία συνηγορεί υπέρ της
ενίσχυσης της εξωτερικής διάστασης της Ε.Ε. Πιστεύετε ότι
τα επόμενα χρόνια μπορεί να ση-

–  ÜÜÒÙÑÑ~ÜÈÚÉËÐ{Ñ
ÉÈ¨Ö³É¨i³¨Ñ³io{~ÊÉ
ÑÈ³Ê³iÉ¨{TÊViËÑ
ÈÙÓÉ³Ñ{~È¨ËØÐÉ³i
ÐÉ³Ñ×¨Ò³È×È{~Ö
ÑÉ¨ËÈ  ÜÜÒÙÑÚÓÜÉ{
ÑoËÉ{ÓÑØiÐÑ³{~ÌØ
Ù¨ÌÐØo{Ñ³i¨ÐÊÚÉ{Ñ×È{~ÖÑÉ¨ËÈ³i
È¨i.ÉÑÈ³Ê³i³¨Ñ³io{~Ê³ÉÜÜi{~Ñ¨TÉ¨{ÜÑÐKÒ³Ñ{~Ñ{
ÒÜÜ{Ù¨³ÉØ³iØÉ¨{TÊØV~È¨ËØiÖ¨ØV
iåËoÈ³Ø~Ñ{³¨ÑÊÜ
.³ÜÑË{ÑÈ³ÌVKÓKÑ{ÑV
¨ÓÉ{ÑÜÒKÈÐÉÈÌiÐÑØ³ÉKÑÐÌ³È
Ù{ÉÚÖØÙ{~ÑËÈ~Ñ{Ñ
ÙÈÐÉ³ÉÑÈ³ÌÐÑØ
³ÑÐÓÑo{Ñ³iÉË³ÉÈÂi
ÑÈ³Ö³È~ÖVÐÑÇËÐÉ³ÈØÉ³ÑË¨ÈØÐÑØ
³iÉ¨{TÊ
μειωθούν βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση;
¶ØÁÖËÏÔÇÊÕÆÓËÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
¡ÏÒ×ÍÏÇÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÚÎßØÃÇÚÕ
Ø¦Ô±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝªÜÙÃÇÝÑÇÏÙÃÍÕßØÇ
ßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂ ÇÏÈËÈÇÃÜÝÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÚÜÔßÖÄÒÕÏÖÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝßØÔÜÙÎÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÖÚÆÐËÏËØÍÇÒËÃÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔ
ÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô
ÚÎÝ©ÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÓË
ÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÜÝÚÇÓÁÙÇÖÕßÛÇ
ÓÇÝËÖÏÚØÁÉÕßÔÔÇËÃÓÇÙÚËÙÕÈÇØÕÃÊØ×ÔÚËÝÑÇÏÔÇËÓÖÔÁÕßÓËÚÕÔ
ÙËÈÇÙÓÄÍÏÇÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÏÊÁËÝÓÇÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÇßÚÂÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
±Ö¦ØÞÕßÔÏÊÁËÝÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÚËÛËÃÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÊÕÓÁÝÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÄÞÏÓÄÔÕÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÇÓßÔÚÏÑÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÇÒÒ¦ËÖÃÙÎÝÑÇÏÓËÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÕßÛÇ
ÓÇÝËÖÏÚØÁÖÕßÔÔÇÖØÕÈ¦ÒÕßÓËÚÏÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝËÑËÃÄÖÕßÚÇ
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑÇÏÕÏÇÐÃËÝÓÇÝÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏ±Ö¦ØÞÕßÔÇØÑËÚÁÝËßØÜÖÇáÑÁÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝØÜÚÂÛÎÑÇÚÏ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÙÚÎÔÖØ¦ÐÎ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÎÇÒÒÃÇÇÒÒÃÇËÖÏÛßÓËÃÔÇÙßÔÕÊËÆÙËÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
×ÙÚËÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏ
ÙËÄÒÇÚÇÖÒÇÃÙÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ

ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ¦ÑÇÏËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑ¦
– Θα βλέπατε μια πιο εμφανή γαλλική στρατιωτική παρουσία;
¶ÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕßÝËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂ±Ö¦ØÞËÏËÖÃÙÎÝÑÇÏÓÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÇÓßÔÚÏÑÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÏÛßÓÕÆÓËÔÇ
ËÓÖÒÇÑÕÆÓËËÑÔÁÕßÓËÚÕßÝÒÒÎÔËÝÌÃÒÕßÝÓÇÝßÚÂÖËØÔ¦ËÏÇÖÄ
ÚÎÊÏÑÂÓÇÝÈÕÆÒÎÙÎÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÓËÙÚÎÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÕØÏÙÓÁÔÜÔ
ÊÕÓ×ÔÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÔÄÖÒÜÔ
ßÔ¦ÓËÜÔÖÃÙÎÝÎÇÒÒÃÇÁÞËÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖØÕÈÕÒÂÝÏÙÞÆÕÝ
ÖÁØÇÇÖÄÚÇÙÆÔÕØ¦ÚÎÝÇÒÒÃÇËÃÔÇÏÖÇØÕÆÙÇÙËÊÏ¦ÌÕØÇÛÁÇÚØÇËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙËÕÒÄÑÒÎØÕ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÕÓÁÚÜÖÕ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝÁÒÕßÓËÕÏÒÒÎÔËÝÔÇÓÇÝÙßÔÕÊËÆÙÕßÔÛÁÒÕßÓËÕÏÒÒÎÔËÝÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÓÇÝ
ÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÜÝÓÕÔÇÊÏÑÄÙÚÄÞÕ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÇÒÒÃÇÝÇÒÒ¦
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÕÒÄÑÒÎØÎÝÓ¦ÞÎ
ÑÇÚ¦ÚÎÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝËÃÔÇÏÁÔÇ
ÙÚÕÃÞÎÓÇËßØÜÖÇáÑÄ
– Ως προς τη διεύρυνση της Ε.Ε.
Γιατί να μην εισέλθουν νέα μέλη,
συγκεκριμένα η Βόρεια Μακεδονία, στην Ε.Ε.;
¶ËÔßÖ¦ØÞËÏÍÇÒÒÏÑÄÈÁÚÕ ÇÏ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÓÇÞÇÃØÏÙÚÎÔÖÒ¦ÚÎ®ÚÕßÒÇÕÆÚÎÝÒÈÇÔÃÇÝÂÚÎÝ
ÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝËÜØÕÆÓË
ÄÚÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÛÇØØÇÒÁÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÙËÇßÚÁÝÚÏÝÞ×ØËÝ
ÊËÔÁÞËÏÚËÒËÏ×ÙËÏ±Ö¦ØÞÕßÔÕØÏÙÓÁÔÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ÍÃÔÕßÔ×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÙÚÕÆÔÇÐÏÄÖÏÙÚËÝÕÏßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚËÝÇßÚ×Ô
ÚÜÔÊÆÕÑØÇÚ×Ô ÇÔËÃÝÊËÔÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇ
ÍÏÇÚÎÔËÃÙÕÊÕÇßÚ×ÔÚÜÔÞÜØ×Ô
ÙÚÎÔ ÇÔËÃÝÊËÔÇÓÌÏÙÈÎÚËÃ
ÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÕßÝËÔ
ßÖ¦ØÞËÏËÖÏÙÚØÕÌÂÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÇÒÒÃÇÝÒÒ¦ÁÞÕßÓËÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÓÏÇÎÕÖÕÃÇÊËÔÒËÏÚÕßØÍËÃÖÕÒÆÑÇÒ¦ÞÕßÓËÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÁÔÇÔËßØÜÖÇáÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÖÕßÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÊÏËÆØßÔÙÎÝÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÁÇ
ÁÐÕÊÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÙßÔÇÃÔËÙÎÍÏÇ
ÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ
ÑÇÏÁÖËÏÚÇÖØÁÖËÏÔÇÊÕÆÓËÚÎ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÕØÏÙÓÁÔÜÔÈÇÒÑÇÔÏÑ×ÔÑØÇÚ×ÔÂÓËØÇÕÏÖØ×ÚÕÏ
ÙËÇÏÚÂÓÇÚÇÖÇØÕÞÂÝÇÙÆÒÕßÙÚÎ
ÇÒÒÃÇËÃÔÇÏÕÏÒÈÇÔÕÃÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕßÓÇÝÊËÃÞÔËÏÄÚÏÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÇÙÆÒÕßÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔ
ÙËÖÇØÇÖÒ¦ÔÎÙÎÒÈÇÔÃÇËÃÔÇÏ
ÓÏÇÞ×ØÇÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏÇÙÌÇÒÂÝ
©ÖÄÚËÍÏÇÚÎÇÒÒÃÇßÖ¦ØÞÕßÔÛÁÓÇÚÇËÛÔÏÑ¦ÖØÕÑÆÖÚÕßÔÄÓÜÝ
ÑÇÏàÎÚÂÓÇÚÇËßØÜÖÇáÑÂÝÌÆÙÎÝ
ÑËÌÚÄÓÇÙÚËÄÚÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÊÏËÆØßÔÙÎÝÁÞËÏÍÃÔËÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖÏÕ
ÖËØÃÖÒÕÑÎÑÇÏÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËßÖÄÉÎÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚËÝÙÚÎÔ

Με τις φρεγάτες θα ανακτήσετε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα
– Μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος για την αμυντική συνεργασία;
¶ËÈÇÃÜÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ
ËÖÎØÁÇÙËÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÔÁÍÏÔÇÔ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÇØÑËÚÕÆÝÚÕÓËÃÝ
ÄÖÜÝÎ¦ÓßÔÇÓËÃÝÁÞÕßÓËËÓÖÒÇÑËÃÙËÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÇÝÓË
ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ×ÙÚËÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÇÇÔÇÈÇÛÓÃÙÕßÓËÑ¦ÖÕÏÕßÝ
ÍÇÒÒÏÑÕÆÝËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÝÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝÄÖÜÝÖÞÚÇÓÇÞÎÚÏÑ¦ÇËØÕÙÑ¦ÌÎ¡ÏØ¦àÂÚÇËÒÏÑÄÖÚËØÇ
§ ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓË
ÙÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔ
ÌØËÍÇÚ×ÔÏÄÚÏÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏ
ÇßÚÁÝÕÏÌØËÍ¦ÚËÝÛÇÙÇÝËÖÏÚØÁÉÕßÔÔÇÐÇÔÇÈØËÃÚËÁÔÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÖÕßÎÒÒ¦ÊÇ
ÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÚÕßÑÄÙÓÕß
– Οι ελληνογαλλικές σχέσεις στον
τομέα των επενδύσεων;
¶¬ÕÁÞÜÖËÏÎÇÒÒÃÇËÖÏÛßÓËÃÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÁÔÇÝËÚÇÃØÕÝ
ÖØ×ÚÕßÓËÍÁÛÕßÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝßÖÂØÐËÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÚÕÓÁÇÛÁÒÜÔÇ
ÞÇÏØËÚÃÙÜÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÖÕßÖÇØ¦ÚÏÝÊßÙÑÕÒÃ-

Είμαι βέβαιος για
την πολύ σύντομη
επιστροφή των
γαλλικών επενδύσεων
στην Ελλάδα.
ËÝÖÇØÁÓËÏÔÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ©Ñ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÓÏÇ
ËßØÆÚÇÚÎÑÇÏÛÇØØÇÒÁÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔÄØÛÜÙÎÝÑÇÏ
ÊËÔÇÓÌÏÈ¦ÒÒÜÄÚÏÕÏ¦ÒÒÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÄÖÜÝÑÇÏÚÇÍÇÒÒÏÑ¦
ËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇÛÇËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇßÚÂ
ÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝ¦ÓßÔÇÝÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÔÇÔÇÌÁØÛÎÑÇÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÇÒÒ¦ËÖÃÙÎÝÑÇÏÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝ
ÚÜÔÓËÚÇÌÕØ×ÔÚÜÔÇÙÌÇÒËÏ×Ô
ÑÇÏÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÙÚÕÔÐËÔÕÊÕÞËÏÇÑÄÑÇÏ
ÙÚÕÔÚÕßØÏÙÚÏÑÄÚÕÓÁÇÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÚÜÔÌÇØÓÇÑËßÚÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔßÊ¦ÚÜÔ
ÑÇÏÚÜÔÇÖÕÈÒÂÚÜÔÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÍËÜØÍÃÇÝÑÇÏÚØÕÌÃÓÜÔ©ÒÕÏÕÏ

«ΕχουμεÉÐÜÑ~ÉËÉÈÇi³ÊÉ{ØTÉ³{~ÒÐÉ³iÈÉ¨oÑËÑÐÑØÐÉ³iÉÜÜi{~Ê~ÈKÓ¨iiV³ÉÌT{ÐÌÑÑÑKÑÚÐËÈÐÉ~Ò{ÈØoÑÜÜ{~ÖØÉÂÜ{ÐÖØÈÙ{ÑÚÓ³È{ÉÜÜi{~ÓØ ÜÉØÛÈÒÐÉ{ØVÑÜÜÒ~Ñ{Ñ¨T¨ÊÈÐÉ³iÈÉ¨oÑËÑ³³ÐÓÑ³×¨ÉoÑ³uVÜÓÉ{ÒÜÜØ¨ÓKiØ
¦ÒÒÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÊÏÇÑÇÚÁÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÍÔÜÓÕÙÆÔÎÚÕßÝ
ÑÇÏËÃÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝÍÏÇÚÎÔÖÕÒÆ
ÙÆÔÚÕÓÎËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔÍÇÒÒÏÑ×ÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
– Η ελληνογαλλική σχέση στον πολιτισμό πόσο μπορεί να εξελιχθεί;
¶ÃÓÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÊËÙÓËßÓÁÔÕÝ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎËÔÚÇÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝ

ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÜÔÊÆÕ
ÞÜØ×Ô©ÖÜÝÍÔÜØÃàËÚËÎÍÇÒÒÕËÒÒÎÔÏÑÂÙÞÁÙÎËÃÔÇÏÖÇÒÏ¦ÑÇÏÈÇÛÏ¦ÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔ×ÝÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÃÓÇÏËÖÃÙÎÝÊËÙÓËßÓÁÔÕÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝ
ÍÒ×ÙÙÇÝËÊ×ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÃÓÇÏ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÖ¦ÔÚÇÖÕÒÆÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÄÚÇÔÇÑÕÆÜÔÇÓÏÒÕÆÔÍÇÒ-

ÒÏÑ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÒÒÕÃÒÒÎÔËÝ
ÓÏÒÕÆÔÍÇÒÒÏÑ¦ÑÇÏÇßÚÄÓËÞÇØÕÖÕÏËÃÇÊÕÆÓËÖ×ÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÒÃÍÕÖÏÕÖÁØÇ×ÙÚË
ÔÇËÖÇÔËÑÑÏÔÂÙÕßÓËÚÎÔËÑÓ¦ÛÎÙÎÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÍÒ×ÙÙÇÝ
ßØÆÚËØÇÎÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÊËÔÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÓÄÔÕÚÎ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÏÊË×ÔÇÒÒ¦ËÑÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏÙÚÕÔÞ×ØÕ

ÚÜÔÑÇÒ×ÔÚËÞÔ×ÔÑÇÏÙËÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÔÁÇÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÜÔÒÇ×ÔÓÇÝÇÖÄÚÎÓÕßÙÏÑÂ
×ÝÚÎÍÇÙÚØÕÔÕÓÃÇÞÕßÓËÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝÚÕßÝËÕØÚÇÙÓÕÆÝÍÏÇÚÕ
ÙËÊÆÕÞØÄÔÏÇÁÒÕßÓËÔÇ
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÓËÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÕÏÔÄÓÏÇÔÁÇÍÇÒÒÏÑÂÖØÕÙÌÕØ¦ÖÕß
ÛÇÖØÕÈ¦ÒËÏÇßÚÂÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔ
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«Στέρησε βοήθεια
391 εκατ. δολαρίων
από την Ουκρανία»

Αφησαν κυρίαρχο του παιχνιδιού τον Πούτιν, «άδειασαν» τους Κούρδους

Κατάθεση πρέσβη «καίει» τον Τραμπ

Του THOMAS L. FRIEDMAN

Του PETER BAKER

THE NEW YORK TIMES

THE NEW YORK TIMES

Την παραμονή ÚÕßÖÕÒÁÓÕßÙÚÕ
Ø¦ÑÚÕÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ¬ÄÔÏ¡ÖÒËØÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÙËÓÏÇÑÕÏÔÂÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÜÔÙÜÓ¦ÚÜÔÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÍÏÇÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÃÞËÖËÏ!ËÓÏÇÓÏÑØÂÍÜÔÏ¦
ÇßÚÂÝÚÎÝÇÞÇÔÕÆÝÞ×ØÇÝÙÚÎ
§ËÈ¦ÊÇÂÙÚÕáÔÚÇÞÕÂÙË¦ÒÒËÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÕßÊÁÖÕÚË
ÁÞÜÈØËÛËÃÇÒÒ¦Ö¦ÔÚÇÂÛËÒÇ
ÔÇÖ¦ÜßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÝÚÆÖÕÝÖÕß
ÙßÔËÞÃàËÏÚÎàÜÂÚÕßÇÖÄÒßÚÇ
ËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÝÖÕßÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÒÁÍÕÔÚÇÝ
ÙÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÎÍÁÚËÝÚÎÝÞ×ØÇÝ!¸ÏÇÚÃËÍ×ÍÏÇÚÃËÓËÃÝÍÏÇÚÃÎÓËØÏÑÂ"¹ÑÇÏÎÓÕÔÇÊÏÑÂ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏ¸ËÖËÏÊÂÎÓÕÃØÇÙËÁÌËØËÙËÇßÚÄÔÚÕÔÚÄÖÕ
ÙËÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ

Η κατάθεση ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÁÙÈÎÙÚÕ ÃËÈÕÕßÃÒÏÇÓ¬ÁÏÒÕØ
ÙÚÎÔËÖÏÚØÕÖÂÖÕßËÐËÚ¦àËÏÚÎÔ
ÖÇØÇÖÕÓÖÂÙËÊÃÑÎÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÂÚÇÔÑÄÒÇÌÕÝ©ÖØÁÙÈÎÝÊÂÒÜÙËÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÙÚÁØÎÙËÇÖÄÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇ
ÆÉÕßÝ ËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÓË
ÙÇÌÂÙÚÄÞÕÔÇßÖÕÞØË×ÙËÏÚÎ
Þ×ØÇÔÇÙÚËÃÒËÏËÔÕÞÕÖÕÏÎÚÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕßÝËÙÜÚËØÏÑÕÆÝ
ÚÕßÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝ©ÖØÁÙÈÎÝ
ßÖÕÙÚÂØÏÐËÄÚÏÓËÇßÚÁÝÚÏÝ
ËÔÁØÍËÏËÝÕ¬ØÇÓÖßÖÕÔÕÓËÆËÏ
ÙßÓÓ¦ÞÕßÝÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝ
ËÓÖÄÊÏÕÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÎÝ
ªÜÙÃÇÝÔÇËÖÇÔÇÞÇØ¦ÐËÏÊÏ¦
ÚÎÝÈÃÇÝÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÙÆÔÕØÇ
ÔÎ©ßÑØÇÔÃÇÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇÐËÌÆÍËÏÇÖÄÚÎØÜÙÏÑÂ
ËÖÏØØÕÂÚÄÚËÎßØ×ÖÎÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÕÒÄÑÒÎØÎËÒËÆÛËØÎÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÑÇÏËÏØÎÔÏÑÂ®
ËÃÖËÕ¬ÁÏÒÕØÙÚÎÔËÔÇØÑÚÂØÏÇ
ÕÓÏÒÃÇÚÕßÔÚÏÛÁÚÜÝÇÔÎ
ªÜÙÃÇÑßØÏÇØÞÂÙËÏÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÎªÜÙÃÇÛÇÐÇÔÇÍÃÔËÏ
ÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÛÇÑÇÚÇÖÏÁàËÏ
ÚÕÔÒÇÄÚÎÝÑÇÏÛÇÇÖËÏÒËÃÚÕßÝ
ÍËÃÚÕÔÁÝÚÎÝÑÇÏÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕ
ÑÄÙÓÕ®
©ÏÊÏÇÌÕØÁÝÓËÚÏÝßÖÕÛÁÙËÏÝÚÜÔÖØÕÁÊØÜÔ§ÃÐÕÔÑÇÏ
ÒÃÔÚÕÔËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔËÃÝÔ×
ÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÙßÍÑ¦ÒßÉÎÝ
ÚÜÔÙÑÇÔÊ¦ÒÜÔÕßÄÚËØÍÑËáÚ
ÑÇÏ¡ÄÔÏÑÇËÈÃÔÙÑÏÇÌÕØÕÆÙÇÔÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝÇÌÕØ¦àÎÚÂÓÇÚÇàÜÂÝÑÇÏ
ÛÇÔ¦ÚÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙËÓËÍ¦ÒÎÑÒÃÓÇÑÇ
ÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÕß¬ÁÏÒÕØÊßÙÑÕÒËÆËÏÄÙÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝ ÇÖÁØØÏÖÚÇÔ ÚÏÝ ÑÇÚÎÍÕØÃËÝÑÇÚ¦ÚÕß¬ØÇÓÖÜÝ
ÇÙÂÓÇÔÚËÝÂÖÕÒÏÚÏÑ¦ßÖÕÑÏÔÕÆÓËÔËÝ©ÖØÁÙÈÎÝ¬ÁÏÒÕØ
ßÖÎØËÚËÃÚÏÝËÖÃÓÏÙÄÔ
ÇÏ×ÔÇÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÔËÕÙÆÒÒËÑÚÕÝÙÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ
ÇÑÇÊÎÓÃÇÚÕßÕßÁÙÚÄÏÔÚ
ÑÇÏÁÞÕÔÚÇÝßÖÎØËÚÂÙËÏÙÚÕ
ÖËàÏÑÄÙÚÕÏËÚÔ¦Ó
© ÖØÄËÊØÕÝ ¬ØÇÓÖ ÊËÔ
ÁÑÇÔËÚÃÖÕÚÇÑÇÑÄ®ÊÂÒÜÙË
ÎËÑÖØÄÙÜÖÕÝ¬ÆÖÕßÚÕßËß-

ÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÑÇÏÚÕÑÇÛÂÑÕÔËÃÔÇÏÊÏÑÄ
ÙÕß¹®©¡ÖÒËØËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ÁÞËÏÊÃÑÏÕÍÏÇÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÖÕß
ËÔÇÖÁÛËÙËÎÓÕÃØÇÙÚÕßÝ×ÓÕßÝ
ÚÜÔÇÒÒ¦ÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÖÜÝÖÕÒÒÕÃ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÁÞÕßÔËÐÇÔÚÒÎÛËÃ
ÇÖÄÇßÚÄÔÚÕÔØÄÒÕ
¡ËÚ¦ÖËØÃÖÕßÚÁÙÙËØÏÝÊËÑÇËÚÃËÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÕß
ÕÏÑÕÊÕÓÂÛÎÑËÙÚÎÈ¦ÙÎÚÎÝÇÔ¦ÙÞËÙÎÝÚÎÝÕÈÏËÚÏÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÑÇÏÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÓËÚ¦ÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝÊÏËÆØßÔÙÎÝÚÎÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÊÎÒÇÊÂÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÝÙÌÇÃØÇÝÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÓËÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÏÙÞÆÖÕßÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔËÎÓËØÏÑÂÇÌÄÚÕßÑÁØÊÏÙËÚÕÔ¤ßÞØÄÄÒËÓÕÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÛÁÒÕßÔÁÔÇÊÏ¦ÒËÏÓÓÇ©
ÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÊËÔÁÞËÏ¦ÊÏÑÕ
ÙËÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕ
 ÊÕßÒËÏ¦ ÚÕß ÖØÕÁÊØÕß
ÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏÔÇËÐÏÙÕØØÕÖÂÙËÏÚÎÔÑÇÚÇÔÕÎÚÂËÖÏÛßÓÃÇÚÜÔ
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ÚØÃÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ!ÔÇÚØÇÈ¦ÓËÒËÖÚÁÝÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÔÇ
ÙËÈÄÓÇÙÚËÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÑÇÏ
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Οι νησίδες αξιοπρέπειας
Προσοχή! 0Ó³{ÈÉËÙÈØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊÉÂ³É¨{~ÊÜ{³{~Ê³ÒÐÉ
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ÚÕÔÖÄÒËÓÕÑÇÚ¦ÚÎÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝ©ÖÜÝËÃÞÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏ
ÇÖÄÚÕÚÕÙÒÇÓÏÑÄ Ø¦ÚÕÝ
ÙÚÎßØÃÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÙËÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÇÖÄÄÚÏ
ÙÚÕØ¦ÑÚÕØ¦ÑÂÚÇÔÕËÞÛØÄÝ
ÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÜÔÖÕÒÒÇÖÒ×Ô
ÊÕÍÓ¦ÚÜÔ
¬ÕÃÊÏÕÑÇÏÙÚÎßØÃÇÄÖÕß
ÄÓÜÝÇÔ¦ÒÕÍÎÙÚ¦ÙÎßÏÕÛÁÚÎÙÇÔ
ËÖÃÙÎÝÎªÜÙÃÇÚÕÙÏÏÚÏÑÄØ¦Ô
ÎÙÏÏÚÏÑÂ²ËàÓÖÕÒ¦ÞÑÇÏÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÕß¡ÖÇÙ¦ØÇÒÙÇÔÚ
©ÏÖÇÃÑÚËÝÇßÚÕÃÑÇÏÚÕÙÒÇÓÏÑÄ
Ø¦ÚÕÝ¦ÐÏàÇÔÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕÔ
ÔËÐÕßÊËÚËØ×ÙÕßÓËÚÕ 
ÙÚÎßØÃÇÚ×ØÇÇÖÒ×ÝÛÇÓËÏ×ÙÕßÓËÚÎÔÖÃËÙÎÙÚÕÔÙÇÔÚ
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ÊßÔ¦ÓËÏÝÙÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÜÔ
ÓËÚØÏÕÖÇÛ×ÔÇÔÚÇØÚ×ÔÙÚÎÔ
ÔÚÒÃÓÖ®ÁÍØÇÌÇßÚÄÙßÔÁÈÎ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
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Λάθος μήνυμα
ÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÌØÏÑÚ¦ÍÏÇÚÕßÝ
ÕÆØÊÕßÝÇÒÒ¦ÃÙÜÝÎÓËØÏÑÂ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÍËÒ¦ÙËÏÚËÒËßÚÇÃÇ!
Õ¬ØÇÓÖ¦ÌÎÙËÚÕÔÕÆÚÏÔÔÇ
ÑËØÊÃÙËÏÚÎßØÃÇÑÇÏÚÕÑÇÛÂÑÕÔ
ÔÇÙÚÎØÃàËÏÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÙÇÔÚ
ÖÕßÊÏÁÖØÇÐËÍËÔÕÑÚÕÔÃÇÑÇÏ

ÔÇÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÕßØ¦ÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÎ
ßØÃÇÜÝËÌÇÒÚÂØÏÕËÖÏÛÁÙËÜÔ
ËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕßÙØÇÂÒ
ÑÄÓÎÄÓÜÝÑÏÇÔÏÙÞßØÏÙÚËÃ
ÑÇÔËÃÝÄÚÏÎÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎ
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ÖÕßÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
ÑÇÏÚÏÝÇÐÃËÝÓÇÝËÔ×ÎªÜÙÃÇ
ÑÇÏÎ ÃÔÇÁÞÕßÔÓÄÔÕÑØ¦ÚÎ
ÖËÒ¦ÚËÝÄÖÜÝÎßØÃÇ
©ÚÇÔÇÖÕÙÆØÕßÓËÐÇÌÔÏÑ¦
ÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÂÓÇÝÇÖÄÁÔÇÔ
ÙÆÓÓÇÞÕÛÁÚÕßÓËÙËÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÓÇÝÖÇÔÚÕÆ®
ÙÞÕÒÃÇÙËÕ¡¦ÏÑÒ¡ÇÔÚËÒÓÖÕÓ
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ÊËÔÏÙÞÆÕßÔÖÏÇÛÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔ
ÖßØÎÔÏÑ¦ÄÖÒÇÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÕÆÚËËÓËÃÝÛÁÒÕßÓËÕÆÚËËÑËÃÔÕÏ®

ÑÕÆ©ÃÑÕßÚÁÌÇÔÏÑØÃÙÇÓ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÒ¦ÙÖÎÝÇÖÄÇÑØÕÇØÏÙÚËØÕÆÝÈÕßÒËßÚÁÝÑÇÏÍØÇÌËÏÕÑØ¦ÚËÝÖÕßÑÇÔËÃÝÊËÔËÐÁÒËÐËÑÇÏÕÏÕÖÕÃÕÏÁÞÕßÔÇÔÕÃÐËÏ
ÖÄÒËÓÕÓËÚÕÙÆÔÚÇÍÓÇ®ÖØÕÙÁÛËÙËËÔßÖÂØÐËÑÇÓÃÇÖÃËÙÎÍÏÇÇÔÚÇÒÒ¦ÍÓÇÚÇ®
¦ÖÕÏÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÎÝÑÇÚ¦ÛËÙÎÝÚÕß¬ÁÏÒÕØÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÊÏÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔÇËÄÙÇÁÞÕßÔ
ÊÎÓÕÙÏËßÛËÃÕ¬ÁÏÒÕØÊËÔÖËØÏÍØ¦ÌËÏÇÖËßÛËÃÇÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÓËÚÕÔ¬ØÇÓÖÕÆÚËÊÃÔËÏ¦ÒÒÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÛÇËÔÕÞÕÖÕÏÕÆÙÇÔÇÖËßÛËÃÇÝÚÕÔÖØÄËÊØÕ
ÔÚ»ÇßÚÕÆÖÇØÇÛÁÚËÏÊÎÒ×ÙËÏÝ¦ÒÒÜÔÖÕßÖËØÏÁÍØÇÌÇÔ
ÚÇÄÙÇËÃÖËÑÇÏÁÑÇÔËÕ¬ØÇÓÖ
ÚÎÙÁÒÏÊÎÑÇÚ¦ÛËÙÂÚÕß
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÊÆÕÊÏÇÆÒÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÁÔÇÝ
ËÖÃÙÎÓÕÝÑÇÏÕ¦ÒÒÕÝËÔÚËÒ×Ý

Οι αποκαλύψεις
του Τέιλορ
δυσκολεύουν όσους
Ρεπουμπλικανούς
απέρριπταν τις
κατηγορίες κατά
του προέδρου ως
ασήμαντες ή πολιτικά
υποκινούμενες.
ÇÔËÖÃÙÎÓÕÝÓËÈÇÙÏÑÄÌÕØÁÇ
ÚÕÔÊÏÑÎÍÄØÕÚÕß¬ØÇÓÖªÕÆÔÚÏ¬àÕßÒÏ¦ÔÏ®©¬ÁÏÒÕØÖËØÏÁÍØÇÉËÚÎÔÁÑÖÒÎÐÂÚÕßÙÚÏÝ
ÕßÒÃÕßÄÚÇÔÁÓÇÛËÄÚÏÎÈÕÂÛËÏÇÖØÕÝÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÑÇÛßÙÚËØËÃÞÜØÃÝ¦ÒÒÎËÐÂÍÎÙÎ
ÖÇØ¦ÓÄÔÕÔÄÚÏÎËÔÚÕÒÂËÃÞË
ÖØÕÁÒÛËÏÇÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕ®
Í×ÑÇÏ¦ÒÒÕÏÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÓËÙÚÎÈÏÔÚËÕÑÒÂÙÎÓËÃÔÇÓËËÓÈØÄÔÚÎÚÕÏ®ÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
©Ï©ßÑØÇÔÕÃÖÕÒËÓÕÆÔÚÕßÝ
ª×ÙÕßÝÑÇÏßÖÕÒÕÍÃàÕßÔÙË
ËÓ¦Ý®ÃÍÕÇØÍÄÚËØÇÕ¬ÁÏÒÕØÈØÁÛÎÑËÙËÓÏÇÍÁÌßØÇ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÕßÑØÇÔÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÁØÞÕÔÚÇÔÖØÄÙÜÖÕÓË
ÖØÄÙÜÖÕÓËÚÏÝØÜÙÏÑÁÝÐÇÏÚÃÇÝÇßÚÂÝÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÛÇ
ÖËÛ¦ÔÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ©ßÑØÇÔÕÃ®ÙÑÁÌÛÎÑË
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«Οταν αποσύρουμε
ξαφνικά την
υποστήριξή μας
από έναν σύμμαχο,
θέτουμε σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία μας
παντού».

A.P. PHOTO

Πολλαπλή ήττα των ΗΠΑ
στο μέτωπο της Συρίας
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«Συγγνώμη, μαμά, πεθαίνω γιατί δεν μπορώ να αναπνεύσω»
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¦ÔÊØËÝÑÇÏÕÏÕÑÚ×ÍßÔÇÃÑËÝÖÕß
ÈØÁÛÎÑÇÔÔËÑØÕÃÙÚÕÑÕÔÚÁÏÔËØ
ÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂà×ÔÎÚÕßÑØÁÏàÑÇÚ¦ÍÕÔÚÇÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ©Ï
ÑÏÔËàÏÑÁÝÇØÞÁÝÇÔÚÁÊØÇÙÇÔÓË
ËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÄÚÎÚÇÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÊËÔÂÚÇÔÙËÛÁÙÎÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÙÕßÔÚÎÔÖÒÎØÕÌÕØÃÇ¬Õ
))*ÓËÚÁÊÜÙËÞÛËÝÄÚÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÎÝÎ¬ØÇ

ËÃÞËÖÒÎØ×ÙËÏÙÚËØÒÃÔËÝ
ÍÏÇÚÕÚÇÐÃÊÏÁÜÝÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÑÕÖÁÒÇËÃÞËÓËÚÇÈËÃÇËØÕÖÕØÏÑ×ÝÇÖÄÚÕÏËÚÔ¦ÓÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÑÇÏÇÖÄËÑËÃËÖÃÙÎÝÇËØÕÖÕØÏÑ×ÝÙÚÎÇÒÒÃÇ
©ÏÈØËÚÇÔÏÑÁÝÇØÞÁÝÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙËÇÑÄÓÎÊÆÕÙßÒÒÂÉËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔßÖÄÛËÙÎØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÁÔÇàËßÍ¦ØÏØËÚÇÔ×ÔËÚ×Ô
ÇÖÄÚÕÕßÄØÏÍÑÚÕÔÚÎÝÈÄØËÏÇÝÍÍÒÃÇÝÕÏÕÖÕÃÕÏÂÚÇÔÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÕßÌÕØÚÎÍÕÆÖØÏÔÇßÚÄ
ÖÜÒÎÛËÃÙËËÚÇÏØËÃÇÇÍÔ×ÙÚÜÔ
ÏÊÏÕÑÚÎÚ×ÔÖØÕÕÒÃÍÜÔÓÎÔ×Ô
±ÖÄÑØ¦ÚÎÙÎÖÇØÇÓÁÔËÏÑÇÏÕ

ÞØÕÔÕÝÕØËÏÕáØÒÇÔÊÄÝÕÊÎÍÄÝÚÕßÌÕØÚÎÍÕÆÕÕÖÕÃÕÝÙßÔËÒÂÌÛÎÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÚÎÝ
¬ËÚ¦ØÚÎÝÄÚÇÔÇÔÇÑÇÒÆÌÛÎÑÇÔÕÏÙÕØÕÃÙÚÕÑÕÔÚÁÏÔËØÖÕß
ÕÃÊÏÕÝËÃÞËÖÇØÇÒ¦ÈËÏÇÖÄÚÏÝ
ÍËÏÚÕÔÏÑÁÝÇÖÕÈ¦ÛØËÝ¦ØÌÒÏÚ
ÚÕß¬¦ÓËÙÎ
©Ï ÙÕØÕÃ ÇÔÇÑÇÒÆÌÛÎÑÇÔ
ÄÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÖÏÛÇÔ×ÝÕÃÊÏÕÝ
ÕÕÊÎÍÄÝÑ¦ÒËÙËÇÙÛËÔÕÌÄØÕ
¬ÎÔÇØÇÙÑËßÂÕÏÖØ×ÚËÝ
 ÙÕØÕÃ ÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔ ÙÚÕ
ÔËÑØÕÚÕÓËÃÕ ÚÕß ÔÕÙÕÑÕÓËÃÕß¡ÖØÕÆÓÙÌÏÒÔÚÙÚÕ¬ÙÁÒÓÌÕØÔÚÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÙ-

ÊÏÕØÏÙÚÕÆÔÚÇÇÃÚÏÇÑÇÏÕÞØÄÔÕÝ
ÛÇÔ¦ÚÕßÔÚÜÓËÚÇÐÆÙÚÕÁÒÍÏÕÕÏØÞÁÝÖØÕÙÊÏÄØÏÙÇÔÄÚÏ
ÚÕÑÕÔÚÁÏÔËØËÃÞËÌÛ¦ÙËÏÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏËÓÖØÕÆÑËÙÚÏÝËÔ×
ÊÏÁÙÞÏÙËÚÎ¡¦ÍÞÎÓËÚÕÈØÇÊÏÔÄÑÇØ¦ÈÏÖØÕÚÕÆÖÇØÇÒÎÌÛËÃ
ÇÖÄÚÕÔÕØËÏÕáØÒÇÔÊÄÕÊÎÍÄ
ÑÏÔËàÏÑÂÖØËÙÈËÃÇÙÚÕÕÔÊÃÔÕÁÞËÏÙÚËÃÒËÏËÖÏÚÄÖÕßÕÓ¦ÊÇÍÏÇÔÇÙßÔÊØ¦ÓËÏÚÏÝÁØËßÔËÝ
ËÔ×ÓËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝàÂÚÎÙË
ÇÖÄÚÏÝÈØËÚÇÔÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÔ
ÇßÙÚÎØÂÚÏÓÜØÃÇÚÜÔßÖËßÛÆÔÜÔ®
REUTERS, A.P.
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Ντόμινο βίας σε έναν θυμωμένο κόσμο

Ακραία κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα, από το Λονδίνο μέχρι το Σαντιάγο και από τη Βαρκελώνη μέχρι τη Βηρυτό
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αγανάκτηση απέναντι σε
πολιτικές ηγεσίες ανίκανες να δώσουν λύσεις και
εξοργιστικά αναίσθητες
στις λαϊκές ανησυχίες.

²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ©ÏÊØÄÓÕÏÌÒÁÍÕÔÚÇÔÑÇÏÙÚÎÎØßÚÄÄÖÕßÚÕÖÒÂÛÕÝÐËÖËØÔÕÆÙËÚÕßÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÝÛØÎÙÑËßÚÏÑÕÆÝÌÇÚØÏÇÙÓÕÆÝ
ÙÚÇÙßÒÒÇÒÎÚÂØÏÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝ
ÒÏÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÝËÔÊÎÓÏÑÂÝÊÏÇÌÛÕØ¦Ý
 ÇÒßÙÏÊÜÚÂ ÁÑØÎÐÎ ÁÒÇÈË
ÚÎÔÖÏÕÇÑØÇÃÇÓÕØÌÂÙÚÎ²ÏÒÂ
ÇÃØÔÕÔÚÇÝÚÎÙÑßÚ¦ÒÎÇÖÄÚÕ
ÑÕßÇÊÄØÖÒÂÛÎÕØÍÏÙÓÁÔÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÚÁÈÎÑÇÔÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ
ÓËÇÌÕØÓÂÚÏÝÇßÐÂÙËÏÝÙÚÇËÏ-

ÙÏÚÂØÏÇÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÏÚÃÇÚÎ
ÊÏÇØÑÂÒÏÚÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎÚÜÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔ©ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÝÖØÄËÊØÕÝËÓÖÇÙÚÏ¦Ô
ÏÔÏÁØÇÑÇÚÁÈÇÙËÚÕÔÙÚØÇÚÄÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÆÙÚËØÇÇÖÄÚÕÔÏÔÕÙÁÚËÔ×ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÞÇÙÇÔÚÎàÜÂÚÕßÝÑ¦ÚÏÖÕß
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÕß©
ÙÌÇÒ×ÝÚÇÇÃÚÏÇÊÏÇÌÁØÕßÔ
ÇÖÄÞ×ØÇÙËÞ×ØÇ ÕÏÔÄÝÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÂÝËÃÔÇÏÜÙÚÄÙÕÎÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÖÕÒÏÚÏÑÁÝ

ÎÍËÙÃËÝÇÔÃÑÇÔËÝÔÇÊ×ÙÕßÔÒÆÙËÏÝÑÇÏËÐÕØÍÏÙÚÏÑ¦ÇÔÇÃÙÛÎÚËÝ
ÙÚÏÝÒÇáÑÁÝÇÔÎÙßÞÃËÝÑØÇÃÇ
ÇÒÒ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÂÚÇÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎßÖÕßØÍÕÆÚÎÝ²ÏÒÂÝÖÕß
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇÊÏÇÙÑËÊ¦ÙËÏÚÏÝ
ÓÇÑØÁÝÕßØÁÝÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÖØÕÙÌÁØÕßÔËßÑÇÏØÃËÝ
ÍÔÜØÏÓÏ×ÔÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÇÃÙÛÎÙÎÚÕßÖÔÏÍÎØÕÆÇÊÏËÐÄÊÕßÎÖËÖÕÃÛÎÙÎÄÚÏÕÏÊÎÓÕÑØÇÚÃËÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÊ×ÙÕßÔ
ÒÆÙËÏÝÛØÁÌÕßÔÚÕÔÖËØÏØØÁÕÔÚÇ

ÛßÓÄÄÖÜÝÖØÕÊÃÊËÏÎËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÇÖÂÞÎÙÎÑÇÏÚÇÖ¦ÛÎÖÕßÐËÙÂÑÜÙËÊÏËÛÔ×ÝÎÚÇÏÔÃÇ¬àÄÑËØ®
ÆÙÑÕÒÕÔÇÇÖÕÌÇÔÛËÃÑÇÔËÃÝÚÏ
ËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÊßÙÕÃÜÔÕ!ÎÉßÞÕÒÕÍÏÑÂÚÇÆÚÏÙÎÓËÚÕÑÇÚÇÖÏËÙÓÁÔÕÛÆÓÇÖÕßÍÃÔËÚÇÏÙÚßÍËØÄÝ
ÚÏÓÜØÄÝÂÓÂÖÜÝÎÓßÙÚÏÑÂÙßÍÍÁÔËÏÇÓËÚÕÖÕÒÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÖÒÂÛÕÝÚÕÕÖÕÃÕÎØÜÕÖÕÏËÃÙÂÓËØÇ
ËÑËÃÔÕÔÖÕßÚÙÇÒÇÖÇÚÕÆÙËÞÛËÝ
ÙËÑÇØÔÇÈÇÒÏÑÁÝËÑØÂÐËÏÝÓÎÊËÔÏÙÚÏÑÂÝÈÃÇÝÞÜØÃÝÖØÕÕÖÚÏÑÂ"

REUTERS / IVAN ALVARADO

Λονδίνο,  ©ÑÚÜÈØÃÕßÐÜÇÖÄ
ÚÕÇØÞÇÏÄÚËØÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÈÕßÒËßÚÁÝÌßÍÇÊËÆÕÔÚÇÏÇÖÄÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÍÏÇÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÖØ¦ÐËÏÝ
ÈÃÇÝÕØÍÏÙÓÁÔÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×Ô
ËÑØÎÑÚÏÑÂÖÄÒÜÙÎÍÆØÜÇÖÄÚÕ
)YL_P[ÑÇÒÖ¦àËÏÙÚÎÞ×ØÇÖÕßÛËÜØÕÆÔÚÇÔÖØÄÚßÖÕÕØÛÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÖÔËÆÓÇÚÕÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓËÚØÏÕÖ¦ÛËÏÇÝ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÚÕÙßÔÂÛÜÝËÏØÎ-

ÔÏÑÄÑÃÔÎÓÇÚÜÔ ÇÚÇÒÇÔ×ÔÇßÚÕÔÕÓÏÙÚ×ÔÁÖÇÏØÔËÈÃÇÏËÝÓÕØÌÁÝ
ÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÇÑÚÏÈÏÙÚ×ÔÙÚÕÓÇÑØÏÔÄ

Το νερό È¨ËTÉ{³ÌTiÐÑ³iØÑ³ÈÐËÑØo{ÑÑÙ{ÑÜÖÉ{Ù{ÑÙiÜ³ÓØ³.Ñ³{Òo³iØ{ÜÊØTiÐÑ³ËÇÉ{È¨Ò{³ÌÂ Ù{Ñ¨~ÊØÜ{³Ì³i³Ñ~Ñ{iÉ~³ÌÂÉÈi³Ñ{³Ê³ÓTÈ¨~ÑÜÓÉ{³i¨oÊ³È~ÌÐÈ

Ερχεται η μητέρα
όλων των μαχών
στη Βρετανία

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Ø¦ÔÇÖØ¦ÐËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
¬ÇËÖÄÓËÔÇËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÇ
ÎÙÆÍÞßÙÎÑÕØßÌ×ÛÎÑËÔÑÇÏ
ÊÁÞÛÎÑÇÔÕÓÄÌÜÔÇËÖÃÚÎÝÇØÞÂÝ
ÚÎÔÖÇØ¦ÚÇÙÎÕÏ®ÇÖÁÚßÞÇÔ
ÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÍÏÇÚÎÊÏ¦ØÑËÏ¦
ÚÎÝ¶ÇÔËÃÔÇÏÓÁÞØÏÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÄÖÜÝàÎÚÕÆÙËÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÂÖÏÕÙÆÔÚÕÓÎ
ÄÖÜÝÖÏÁàÕßÔÕÏ¦ÒÒÕÏ

Πρόταση για εκλογές
ÚÕÕÔÊÃÔÕÕ¬àÄÔÙÕÔÖØÄÙÌËØËÙÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÓÏÇ
ÖÏÕ¦ÔËÚÎÙßàÂÚÎÙÎÚÕßËÖÃÓÇÞÕß
ÔÄÓÕßÓÁÞØÏÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÇØÑËÃËÑËÃÔÎÔÇÙßÓÌÜÔÂÙËÏÙËÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÏÝËÑËÓÈØÃÕßÖØÄÚÇÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÛÇÙßàÎÚÎÛËÃÙÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÚÎËßÚÁØÇÄÖÕßÕÏßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÑÇÛ×ÝÖØÄÜØËÝ
ËÑÒÕÍÁÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÖØÕÑÎØßÞÛÕÆÔÓÄÔÕÓËÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÊÆÕ
ÚØÃÚÜÔÑÇÏÖ¦ÔÜ
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Συλλαλητήρια ßÖÁØÚÕß9LTHPUÏÇ
ÊÎÒ×ÙËÏÝßÖÁØÚÕß)YL_P[ØÕÖÎÒÇÑÏÙÓÕÃÈÕßÒËßÚ×ÔÁÐÜÇÖÄ
ÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÊÏÞÇÙÚÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÓÁÙÇÙËÇßÚÄ©ÎÒËÑÚØÏÙÓÄÝÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÔÁÈÎÑËÙËÇÑÄÓÎ
ßÉÎÒÄÚËØÎÙÚ¦ÛÓÎÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÇÛ×ÝÚÕÑÕßØÇÙÚÏÑÄÙÃØÏÇÒÚÕß)YL_P[¶¦ÒÒÕÚË
ÑÜÓËÏÊÆÒÒÏÕÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÉßÞÄÊØÇÓÇ¶ÕÊËÆËÏÓÕÏØÇÃÇÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÞÜØÃÝÑÇÔËÃÝÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÖØÕËÐÕÌÒÂÙËÏÖÕÏÕÛÇËÃÔÇÏÇßÚÄ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎÕßÔÚÎØÎÚÏÑÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÖÁÚßÞËÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÔÃÑÎÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÇ
ÚØÏ¦ÓÏÙÏÞØÄÔÏÇÚÎÝ¡ÖØËÐÏÚÏ¦ÊÇÝÁÔÇÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÁÐÕÊÕ
ÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÚÕ
ÊÏÑÄÚÕßÑÁØÊÏÙËÚÎÔËÖÃÚÎÝÇØÞÂÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÕßÒÂÝÚÜÔ
ÕÏÔÕÚÂÚÜÔÎÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÝÚÕß
¬ËØÁàÇ¡ÁÏËÃÞËÊËÏÚÕÊÏÑÄÚÎÝ
ÙÞÁÊÏÕÔÇÑÇÚÇÉÎÌÃàËÚÇÏÚØËÏÝ
ÌÕØÁÝ©ÏÇÔÇÒßÚÁÝÊÏÇÉËÆÙÚÎÑÇÔÊÏÖÒ¦!ÎÙßÓÌ×ÔÎÙËÙË
ÁÔÇÔÁÕÑËÃÓËÔÕÖÇØÄÚÏÓÁÞØÏ
ÞÛËÝÁÒËÍËÄÚÏÚÕÙÞÁÊÏÕÖÕßËÃÞË
ÑÒËÃÙËÏÓËÚÎ¡ÁÏÊËÔËÖØÄÑËÏÚÕ
ËÖ»ÕßÊËÔÃÔÇÐÇÔÇÔÕÃÐËÏÑÇÏÕ
¬àÄÔÙÕÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÖËØ¦ÙËÏ
ÚÕÔÁÕÙÞÁÊÏÕÇÖÄÚÎÕßÒÂÖÇØÄÚÏÚÇÙÙÄÚÇÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÄÞÏ
ÓÄÔÕÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÕÏÙÆÓÓÇÞÕÃÚÕßÇÖÄÚÎÄØËÏÇ
ØÒÇÔÊÃÇ
ÃÍÇÒËÖÚ¦ÇØÍÄÚËØÇÄÓÜÝÚÕ
ÙÞÁÊÏÕ¬àÄÔÙÕÔÓÖÂÑËÙÚÎÔÑÇÚ¦ÉßÐÎÑÇÛ×ÝÚÕÙ×ÓÇÇÖÁØØÏÉË
ÓËÓÏÑØÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÐÖØÁÝÖÕßËÔÔÕÕÆÙË
ÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÕ¬àÄÔÙÕÔÍÏÇÚÎ
ÙßàÂÚÎÙÎÑÇÏÉÂÌÏÙÎÚÕßÙÞËÚÏÑÕÆËÌÇØÓÕÙÚÏÑÕÆÔÄÓÕßßÚÄ
ÙÂÓÇÏÔËÖØÇÑÚÏÑ¦ÄÚÏÕ¬àÄÔÙÕÔ
ßÖÕÞØËÜÔÄÚÇÔÔÇàÎÚÂÙËÏÇÔÄØËÞÚÇÑÇÏÇÔßÖÄÍØÇÌÇÇÖÄÚÕßÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝÔÁÇÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÕß
)YL_P[ÖÁØÇÔÚÎÝÎÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÙËÖËÃÙÓÇÚÎÝÖØÕÍËÔÁÙÚËØÎÝ
ÊÂÒÜÙÂÝÚÕßÄÚÏÛÇÖØÕÚÏÓÕÆÙË
ÔÇÖËÛ¦ÔËÏÙËÁÔÇÞÇÔÚ¦ÑÏ®ÖÇ-

Η αθέατη πλευρά
του μοντέλου της Χιλής

Σε ατμόσφαιρα οξείας
πόλωσης θα στηθούν
οι κάλπες που θα
καθορίσουν τελεσίδικα
τη μοίρα του Brexit.

Oπαδός ³È¦_Áx²ÜoÐÑTÉËÐÉÑÙÌ³iØÑ¨ÑÐÊØ³iØ¨É³ÑËÑØ³i
 VÓÂÑÌ³{KÖÜ{ ËÑ{ÜÖ{ÚÑÌÌ³{i~ÒÚÑ¨i³Ù¨ÒÐÑ³È
¦_Áx²ÚÑÓ¨ÚÉ{ÐÌÐÓÑÑÌ³{Ø~ÒÜÉØVÉË³É¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ¨Ì¨ÉØÉ~ÜoÓØÉË³Éo{ÑÙÉÖ³É¨ÙiÐÊ×{ÐÑ

©ÚÇÔ ÍØ¦ÌÕÔÚÇÔ ÇßÚÁÝ ÕÏ
ÍØÇÓÓÁÝÚÕÚÕÖÃÕÂÚÇÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÛÕÒÄ©¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔ
¦ÌÎÔËÇÔÕÏÑÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇ
ÙßÓÌÜÔÂÙËÏÙËÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝ
ËÌÄÙÕÔÛÇËÃÞËÇÖÕÚØÇÖËÃÚËÒËÙÃÊÏÑÇÕÑÃÔÊßÔÕÝËÔÄÝÞÇ×ÊÕßÝ
)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÄÓÜÝÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÓÇàÏÑÂÝÇÔÚÇØÙÃÇÝÈÕßÒËßÚ×ÔÚÕßÖÕßÊËÔÛÁÒÕßÔÙËÇßÚÂ
ÚÎÌ¦ÙÎÔÇÊ×ÙÕßÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÚÜÔÖØÄÜØÜÔËÑÒÕÍ×ÔÙÚÕÔ
¬àÄÔÙÕÔ
©ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÇÖÒÄÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝË¦ÔÍÃÔÕÔÚÇÔÇÆØÏÕ

ËÑÒÕÍÁÝÕ¬àÄÔÙÕÔÛÇÚÏÝÑÁØÊÏàË
ÑÇÛÇØ¦ËÐÇÙÌÇÒÃàÕÔÚÇÝÇÖÄÒßÚÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÖËØÃÖÕßËÊØ×Ô
ÁÈÇÏÇÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇËßÓËÚ¦ÈÒÎÚÎÄÙÕÖÕÚÁ
¦ÒÒÕÚËÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝËÃÔÇÏ
ËÆÑÕÒÕÔÇÖÁÙÕßÔÁÐÜÄÖÜÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔÕ ¦ÓËØÕÔÙÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕßÑÇÏÎ¡ÁÏÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕß¬ÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÇßÚÄÄÓÜÝÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÑÇÛÎÙßÞ¦àËÏÚÕßÝÌÇÔÇÚÏÑÕÆÝÕÖÇÊÕÆÝ
ÚÕß9LTHPUÖÕßÖÒËÏÕÉÎÌÕÆÔ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÚÜÔ
ØÍÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇ
ÖØÕÜÛÂÙÕßÔÑÇÃØÏËÝÚØÕÖÕÖÕÏÂÙËÏÝÙÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÚÕß)YL_P[

ÖÞÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÙÚÎÔÚËÒÜÔËÏÇÑÂÁÔÜÙÎ
ÂÑÇÏÍÏÇÊËÆÚËØÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÚÕØÖÃÒÏàËÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÕß¬àÄÔÙÕÔÓË
ÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÖÏÛÇÔÄÄÚÏÎÑ¦ÛÇØÙÎÙÚÕÊØ¦ÓÇÚÕß)YL_P[ÛÇÁØÛËÏÓÄÔÕÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÑ¦ÒÖËÝËÃÚËÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝËÃÚËÍÏÇÊËÆÚËØÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ ÇÏÕÓÄÔÕÝ
ÙÃÍÕßØÕÝÔÏÑÎÚÂÝÇÖÄÇßÚÂÚÎÔ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏ
ÎËÑØÎÑÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÄÒÜÙÎ
ÙËÓÏÇÂÊÎÊÏÞÇÙÓÁÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇ
Π.Γ.Π.

Στα χαρτιά, Î²ÏÒÂËÃÔÇÏÓÏÇÞ×ØÇßÖÄÊËÏÍÓÇ§ÕØÈÎÍÃÇ®ÚÎÝ
ÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝÓËÌÇÔÚÇÙÚÏÑÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝÙÚÎÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ËÒËßÛËØÃÇÓÏÑØÄËÐÜÚËØÏÑÄÞØÁÕÝÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÙÚÕ ÚÕ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÚßÖÏÑ¦ÄÒÇÈÇÃÔÕßÔÑÇÒ×ÝÑÇÛÏÙÚ¦ÚÎÓËÍ¦ÒÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÁÑØÎÐÎ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÎÓËØ×ÔÇÑÄÓÎ
ÙÕÈÇØÄÚËØÎ
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÎ²ÏÒÂÊËÔ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÇØÕÊÏÑÄÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÂÑ¦ÖÕÏÕÁÑÚÇÑÚÕ
ÙßÓÈ¦ÔËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕÚÕÓÕÔÚÁÒÕÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÔÕÆÓËØÇÑÇÏÇÌÂÔËÏÖÃÙÜÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËØÃÊÇ
ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ¬ÕÇÃÙÛÎÓÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÊÏÑÃÇÝÙÚÎÞ×ØÇÓËÚÏÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕß©©ÐËÞËÃÒÏÙËÓËÓÏÇÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÇÙÂÓÇÔÚÎ
ÇÌÕØÓÂ!¬ÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔËÏÙÏÚÎØÃÜÔÚÕßÓËÚØÄÚÕßÇÔÚÏ¦ÍÑÕ
ÇßÐÂÛÎÑËÇÖÄÚÇÖÁÙÕÝÙÚÇ
ÇÆÐÎÙÎÖÕßÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓË
ÖËØÃÖÕßÚÁÙÙËØÇÒËÖÚ¦ÚÕßËßØ×ËÓÏÇÞ×ØÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇÚÕ
 ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÓÕÏØ¦àËÚÇÏ
ÓÄÒÏÝÚÕ ÚÕßÖÒÕÆÚÕßÎÇÆÐÎÙÎÂÚÇÔÑÇÚÇÒÆÚÎÝÍÏÇÊÏÇÓÇØÚßØÃËÝÇØÞÏÑ¦ÙÚÕßÝÙÚÇÛÓÕÆÝ
ÚÕßÓËÚØÄÓËÔËÇØÕÆÝÔÇÖÎÊÕÆÔ
ÓÇàÏÑ¦ÚÏÝÓÖ¦ØËÝËÏÙÄÊÕßÑÇÏËÔ
ÙßÔËÞËÃÇÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ
ÏÇÚÕÔÖØÄËÊØÕËÓÖÇÙÚÏ¦Ô
ÏÔÏÁØÇÕÖÒÕßÙÏÄÚËØÕ¦ÔÛØÜÖÕÙÚÕÔÑÄÙÓÕÕÕÖÕÃÕÝ
ÇÖÁÑÚÎÙË ÚÎÔ ÏÊËÕÒÕÍÃÇ ÚÕß
ÑÇÏÚÏÝÈ¦ÙËÏÝÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝ
ÚÕßÚÎÔÖËØÃÕÊÕÏÔÕÙÁÚÕÙÜÙÚÄÝÚØÄÖÕÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÜÔ
ÊÏÇÊÎÒ×ÙËÜÔÂÚÇÔÕÚØÄÖÕÝÚÎÝ
ÞÕÆÔÚÇÝ!ÖØ×ÚÇÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÑÇÚÇÙÚÕÒÂÓËÚ¦ÙÚØÇÚÄÝÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÑÚ¦ÑÚÕßÇÔ¦ÍÑÎÝÖÕß
ËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÔÇ
ÖßØÕÈÕÒÕÆÔÚÕÖÒÂÛÕÝÔßÞÚËØÏÔÁÝÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÝÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÓÇàÏÑÁÝÙßÒÒÂÉËÏÝÈÇÙÇÔÏÙÚÂØÏÇÙÚÇÇÙÚßÔÕÓÏÑ¦ÚÓÂÓÇÚÇ
ÑÒÖØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÖÄÒËÓÕ
ÓËÁÔÇÔËÞÛØÄÏÙÞßØÄÑÇÏÇÊÃ-

ÙÚÇÑÚÕÖÕßÊËÔÙÁÈËÚÇÏÚÃÖÕÚÇÑÇÏÑÇÔÁÔÇÔ®ËÃÖËÕÏÔÏÁØÇ
ÄÚÇÔÕÏÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇ
ÖßØÖÕÒÕÆÔÙÚÇÛÓÕÆÝÑÇÏÙßØÓÕÆÝÚÕßÓËÚØÄÑÇÏÔÇÒËÎÒÇÚÕÆÔÑÚÃØÏÇ
²ØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔÚÁÙÙËØÏÝÎÓÁØËÝÚÇØÇÞ×ÔÓËÚÕßÝÔËÑØÕÆÝ
ÔÇÁÞÕßÔÌÛ¦ÙËÏÚÕßÝÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ÙÚÎÔÒ¦ÙÇÚ¦ÒÏÇ
ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÇÔÚÏ¦ÍÑÕÑÇÏÚÇ
ÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÔÇ
ÖÒÎÓÓßØÃàÕßÔÓËËÏÑÄÔËÝ¦ÍØÏÇÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÈÏÇÏÄÚÎÚÇÝÍÏÇÔÇ
ÛÕØßÈÎÛËÃÕÏÔÏÁØÇÔÇÖ¦ØËÏ

Εντονο αίσθημα
κοινωνικής αδικίας
σε μια χώρα
στην οποία το 50%
του πληθυσμού
μοιράζεται μόλις
το 2% του πλούτου.
ÖÃÙÜÚÏÝÇßÐÂÙËÏÝÙÚÇËÏÙÏÚÂØÏÇ
ÑÇÏÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÖÇÑÁÚÕÌÏÒÕÒÇáÑ×ÔÓÁÚØÜÔ©ÏÇßÐÂÙËÏÝ
ÙÚÇÚÏÓÕÒÄÍÏÇÚÕßØËÆÓÇÚÕÝÖÕßËÃÞÇÔÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃÊËÔ
ÛÇËÌÇØÓÕÙÚÕÆÔÕÏÑÇÚ×ÚÇÚËÝ
ÙßÔÚ¦ÐËÏÝÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÕÏÚÏÓÁÝ
ÚÜÔÌÇØÓ¦ÑÜÔÛÇÓËÏÜÛÕÆÔÑÇÏ
ÚÇßÉÎÒ¦ËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÛÇÌÕØÕÒÕÍÎÛÕÆÔÒÃÍÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
¡ËÚÎÔÇÔÇÊÃÖÒÜÙÂÚÕßÕ
ÏÔÏÁØÇÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÑÇÚËßÔ¦ÙËÏÚÇÖÔËÆÓÇÚÇËÔÄÉËÏÊÆÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÊÏËÛÔ×ÔÊÏÇÙÑÁÉËÜÔÖÕßÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÚÇÏÙÚÕÇÔÚÏ¦ÍÑÕÙÚÇÓÁÙÇ§ÕËÓÈØÃÕßÑÇÏ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝËÑËÓÈØÃÕß
ÙÜÝßÖ¦ØÞËÏÁÜÝÚÄÚËÞØÄÔÕÝÍÏÇÔÇÌÆÍÕßÔÚÇÚÇÔÑÝÇÖÄ
ÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÑÇÏÍÏÇÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÕÏàÎÓÏÁÝÇÖÄÚÕßÝ
ÈÇÔÊÇÒÏÙÓÕÆÝÇÒÒ¦ÇßÚÄÖÕß
ÑÇÚÇÙÚØ¦ÌÎÑËÕØÏÙÚÏÑ¦ËÃÔÇÏ
ÚÕØÄÊÏÔÕÇÌÂÍÎÓÇÚÕßÓÕÔÚÁÒÕß®ÚÎÝ²ÏÒÂÝ
©ÔËÕÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÝÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÎ²ÏÒÂ®ÍØ¦ÌËÏËÊ×
ÑÇÏÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÁÔÇÝÚÕÃÞÕÝ
ÙÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÑÇÏËÊ×ÖËÛÇÃÔËÏ®
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Το Facebook έτοιμο για μάχη το 2020

Οι διαδικτυακές ξένες παρεμβάσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και οι κινήσεις αποτροπής τους
Toυ MIKE ISAAC

ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓÁÙÇËÃÔÇÏÓËØÏÑ×Ý
ÂÕÒÏÑ×ÝËÒËÍÞÄÓËÔÇÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÝ
ËÚÇÏØËÃÇËÖÏÙÂÓÇÔËÄÚÏÑÇÚ¦ÌËØËÔÇËÖÏÒÁÐËÏÚÇËÒËÍÞÄÓËÔÇ
¡¡ÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÊÏËÛÔ×ÔÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÄÖÜÝÕÏªËÖÄØÚËØÝ²ÜØÃÝ
ÆÔÕØÇÎ<ULZJVÚÕßØÜÖÇáÑÄ
ÁÔÚØÕÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÝÑÇÏÖÕÒÒÕÃ¦ÒÒÕÏ
ÖÃÙÎÝÚÕ-HJLIVVRÛÇÚÕÖÕÛËÚËÃÙÎÓ¦ÔÙËÏÝÙËÇÔÇØÚÂÙËÏÝÙÚÎÔ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÄÙÕÑÇÏÙÚÕ0UZ[HNYHT
ÄÚÇÔÛËÜØÕÆÔÚÇÏÓËØÏÑ×ÝÂÕÒÏÑ×Ý
ÉËßÊËÃÝÇÖÄÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝËÒÁÍÞÕß
ÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÚÄÞÕÝÇßÚÂÝÚÎÝ
ÇÒÒÇÍÂÝËÃÔÇÏÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÕßÝ
ÞØÂÙÚËÝÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÑÇÒÆÚËØÇÚÏ
ÛÇÊÏÇÈ¦ÙÕßÔËÓÖÏÙÚËßÛÕÆÔÑÇÏ
ÓÕÏØÇÙÚÕÆÔÙÂÓÇÔÙÎÛÇÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÙËÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏÈÃÔÚËÕ
ÖÕßËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÙÚÎØÕÂÚÜÔËÏÊÂÙËÜÔÖÕßÈÒÁÖËÏÑ¦ÛËÞØÂÙÚÎÝ

Την περασμένη ËßÚÁØÇÎÊÎÓÕÌÏÒÂÝ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
-HJLIVVRÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏËÔÚÄÖÏÙË
ÑÇÏËÐÕßÊËÚÁØÜÙËÚÁÙÙËØÏÝÑØÇÚÏÑÁÝÇÖÄÖËÏØËÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÇÖÒ×ÝÍÏÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÛ×ÝÌÁÚÕÝËÔÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔÑÇÏÇÌÇÏØÁÛÎÑÇÔ®ÊËÑ¦ÊËÝ
ÖÇØÄÓÕÏËÝÇÖÄÖËÏØËÝ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÙÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ×ÔÐÁÔÜÔÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔ
ËÔÄÉËÏÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
ÙÚÏÝÚÕ
¬ØËÏÝÇÖÄÚÏÝËÑÙÚØÇÚËÃËÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝËÃÞÇÔÖØÕÁÒËßÙÎ
ÚÕØ¦ÔÑÇÏÓÃÇÚÎªÜÙÃÇÇÔÁÌËØË
ÎÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ©ÏÑØÇÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝßÖÕÊÆÕÔÚÇÔÚÕßÝÑÕÏÔÕÆÝÞØÂÙÚËÝ®ÑÇÏ
ÙÚÄÞËßÇÔÞØÂÙÚËÝÚÎÝÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÝ
ÙÚÎÄØËÏÇÌØÏÑÂÙÚÎÇÚÏÔÏÑÂ
ÓËØÏÑÂÑÇÏÙÚÏÝ
©ÏÇÔÇØÚÂÙËÏÝÇßÚ×ÔÚÜÔÌÕØÁÜÔÊËÔÌÇÃÔÕÔÚÇÔÔÇËÃÞÇÔ¦ÒÒÕÙÚÄÞÕÇÖÄÚÕÔÇÖßØÕÊÕÚÂÙÕßÔ
ÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÝ ¦ÖÕÏËÝÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÔÙÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎ¡ÁÙÎ
ÔÇÚÕÒÂ¦ÒÒËÝÙÚÏÝÌßÒËÚÏÑÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝËÔ×Ñ¦ÖÕÏËÝËÖÏÑÇÒÕÆÔÚÕÚÎÔÒËÐ¦ÔÚØÇ©Ñ¦ÙÏÕ ÕØÚÁà
ÓÁÒÕÝÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÓËÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇ
¡ÃÇÇÖÄÚÏÝËÑÙÚØÇÚËÃËÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝËÙÚÏÇàÄÚÇÔÙÚÏÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÕßËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖËÔÂÔÚÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÃÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÔÓËÚÎØÜÙÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇ
ØËßÔÇÝÏÇÊÏÑÚÆÕß¶ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÁÔÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÚØÕÒ®
ÚÕß ØËÓÒÃÔÕß¶ÙÚÄÞËßÇÔËÔÇÔÚÃÕÔ
ßÖÕÉÎÌÃÜÔÍÏÇÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÞØÃÙÓÇÇÖÄÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÚÁÜÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÇÏÕÏÍËØÕßÙÏÇÙÚÁÝ¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝÑÇÏ
ÒÃàÇÓÖËÛ©ßÄØËÔ
ËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄÚÕßÝÓÏÙÕÆÝ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÚÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝ
ÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÔ®ÄÚÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË
ÖÕÒÏÚËÃËÝÄÖÕßÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑØÃÔËÚÇÏÓËÖÕÒÆÓÏÑØÂ
ÊÏÇÌÕØ¦
¬Õ-HJLIÕVRÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÊËÔ
ËÖÁÚØËÉËÚÎÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ®ÚÕ-
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O διευθύνων ÖÐKÈÜØ³È>R_H}VÑ¨~=Ö~É¨ÐÉ¨o~VÐ{Ü³ÑØ³ÑÉ{³ÊÐ{0ÇÌ¨³Ç³ÑÈVÉÂÊ¨É³{ØÑ¨É³ÓØ³iØÉÜÉÖÚÉ¨iØÓ~×¨ÑiØ³ËÇ³ÑØÌ³{ÌÜ{¨ÓÉ{ÑÓTÈ×Ê³ÑÐÓÑ~{{~ÊØÙ{~³ÖiØtå~ÌÐi~Ñ{ÑÈ³ËÈÙ{ÑÉË¨ÈÉÈÙÉËØÉ{ÙÊÉ{Ø«u¨³Ö{É{~¨{³ÓØ³È

Η δημοφιλής
ιστοσελίδα ανακοίνωσε
ότι εντόπισε και
εξουδετέρωσε τέσσερις
κρατικές απόπειρες
παραπληροφόρησης:
τρεις από το Ιράν
και μία από τη Ρωσία.
ÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÛÇËÌÇØÓÄÙËÏÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÖØÕÁÒËßÙÎÚÜÔ
ÇÔÇØÚÂÙËÜÔÑÇÏÛÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏ
ÑÇÒÆÚËØÇÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇÄÒÜÔÄÙÕÏ
ÇÔÇØÚÕÆÔÙÞÄÒÏÇÑÇÏÚÕÖÕÛËÚÕÆÔ
ÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÓÜÝÕÏ
ÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÍÏÇÚÏÝËÑÙÚØÇÚËÃËÝ
ÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝßÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔ
ÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÕ

-HJLIVVRÓËÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛËÃÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÁÑÌØÇÙÎÝÙÚ¦ÙÎÖÕßÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÝ
¡ÇØÑÕÆÑËØÓÖËØÍÑÑÇÚÁÊËÏÐËÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙËÕÓÏÒÃÇÚÕß
ÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ¬àÄØÚàÚÇÕßÔ
ËÐÇÃØÕÔÚÇÝÚÏÝÇØËÚÁÝÚÎÝËÒËÆÛËØÎÝÁÑÌØÇÙÎÝÑÇÏÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÄÒÕÏÖØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÔÌÜÔÂÙÚÇ
ÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝßÚÂÄÓÜÝÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ¦ÔÕÏÐËÊÏ¦ÖÒÇÚÇÚÎÔÖÄØÚÇÙËÐÁÔÕßÝÖØ¦ÑÚÕØËÝÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÊÏÇÙÖËÃØÕßÔÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ËÓÖØÎÙÚÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÑÇÏÉËßÊËÃÝ
ËÏÊÂÙËÏÝÙÚÕ-HJLIVVR
/ÊÎÇÙÑÕÆÔÚÇÏÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÔ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
ÓËÚÎÙÞËÊÄÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÑØÏÚÏÑÂ
ÇÖÄÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝ
ÍÏÇÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÇÐÃÜÓÇÚÎÔÑÕÏÔÂ
ÍÔ×ÓÎÚÕßÝØßÛÓÏÙÚÏÑÕÆÝÌÕØËÃÝ
ÑÇÏÚÇ¡¡ÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕß

ËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÎËÚÇÏØËÃÇÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÞÇÒÏÔÇÍÜÍÂÙËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦
ÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÊÆÔÇÓÂÚÎÝ
ØÕÑËÏÓÁÔÕß ÔÇ ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕßÝËÖÏÑØÏÚÁÝÚÕßÕÕÆÑËØÓÖËØÍÑÖÆÑÔÜÙËÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝ
ËÓÌÇÔÃÙËÏÝÚÕßØÄÙÌÇÚÇÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙËÏØ¦ÙßÔËÔÚËÆÐËÜÔÙË
ÙßÔÚÎØÎÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÌÏÒËÒËÆÛËØÇ¡¡

Βελτιώθηκαν οι «κακοί»
ÇÛ×ÝÄÓÜÝÚÕ-HJLIVVRÈËÒÚÃÜÙËÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÇÖÕÚØÕÖÂÝ
ÚÜÔËÑÙÚØÇÚËÃÜÔÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝËÐÃÙÕßÈËÒÚÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÏÕÏ
ÇÔÚÃÖÇÒÕÃÚÕß©§ÇÛ¦ÔÏËÒÑÒÁÏÚÙËØËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÑßÈËØÔÕÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÕß-HJLIVVRÊÂÒÜÙËÄÚÏ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎ
ËÐËÒÏÍÓÁÔÜÔËÖÏÛÁÙËÜÔÇÖÄØ¦Ô
ÑÇÏ ÃÔÇËÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝØÜÙÏÑÁÝËÑÙÚØÇÚËÃËÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÚÕß
ÍËÍÕÔÄÝÖÕßßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏ

ÎÖØÇÑÚÏÑÂÁÍÏÔËÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒÂÝÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÆÕÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏËÍÍßÎÓÁÔÇ®ÚÄÔÏÙËÕÑÒÁÏÚÙËØ¬ÕÖØ×ÚÕ
ËÃÔÇÏÄÚÏÕÏ¸ÑÇÑÕÃ¹ÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇËÖÏÞËÏØÕÆÔÚÁÚÕÏËÝËÖÏÛÁÙËÏÝ¬ÕÊËÆÚËØÕËÃÔÇÏÄÚÏËÓËÃÝ
ÑÇÏÕÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝÓÇÝÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÔÇ
ÙßÔËØÍÇàÄÓÇÙÚË×ÙÚËÔÇÊßÙÞËØÇÃÔÕßÓËÊÏÇØÑ×ÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÚÕßÝ¸ÑÇÑÕÆÝ¹®
¬Õ-HJLIVVRÊËÔÛÁÒËÏÔÇÍÃÔËÏ
ØßÛÓÏÙÚÂÝÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÚÎÝÁÑÌØÇÙÎÝÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÁÒËÏ
ÜÙÚÄÙÕÔÇËÖÏÚÆÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÖØÕÁÒËßÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÁÑÌØÇÙÎÝÏÇÔÇ
ËÖÏÚÆÞËÏÚÕÔÙÚÄÞÕÚÕßÛÇÚÕÖÕÛËÚËÃÙÎÓ¦ÔÙËÏÝÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÑØÇÚÏÑ×Ô®¡¡¶ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏ
ÚÕ9\ZZPH;VKH`¶ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕÏ
ÞØÂÙÚËÝÔÇÖÒÎØÕÌÕØÕÆÔÚÇÏÄÚÏÚÇ

Η τεχνητή νοημοσύνη
εκτοπίζει τα μεγκαπίξελ
από τα smartphones

Πριν ÇÖÄ ÒÃÍÕ ÑÇÏØÄ ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃÄÖÜÝÎ(WWSLÑÇÏÎ
:HTZ\UNÙÚÎÔÑßØÏÕÒËÐÃÇÖÇÔÎÍÆØÏàÇÔÍÏÇÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÓËÍÑÇÖÃÐËÒ®ÖÕßÑÇÚ¦ÌËØÔÇÔÔÇÙÚØÏÓ×ÐÕßÔÙÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÓÎÞÇÔÁÝ
ÚÜÔÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔÁÚÙÏ×ÙÚË
ÔÇÑ¦ÔÕßÔËßÑØÏÔÁÙÚËØËÝÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÂÓËØÇÄÒÕÏÕÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔÓËÚÁÈÇÒÒÇÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÝÖØÕÝÚÕßÝ
ÇÒÍÕØÃÛÓÕßÝÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÑÇÏÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÇÏÙÛÎÚÂØËÝ
ÖÕßÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÓÇÝÇÑÄÓÇÖÏÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝ¬ÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖØÇÑÚÏÑ¦ÇßÚÄ"©ÚÏÚÇÑÏÔÎÚ¦ÓÇÝ
ÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔ®ÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÍÏÇÔÇËÐÜØÇãÙÕßÔÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÓÇÝÓËÚÎÔËÒ¦ÞÏÙÚÎÊßÔÇÚÂÇÔ¦ÓËÏÐÎÚÕßÞØÂÙÚÎ
¬ÎÔ¬ØÃÚÎÎ.VVNSLÖÇØÕßÙÃÇÙË
ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÔÇ
ÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÇÑÄÓÇÖÏÕÁÐßÖÔËÝÚÏÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÓÎÞÇÔÁÝÚÜÔÁÐßÖÔÜÔÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÝÖÕÑ¦ÒßÉËÚÕ
7P_LSÑÇÏ7P_LS?3ÊÆÕÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝËÑÊÕÞÁÝÚÕßÊÎÓÕÌÏÒÕÆÝÚÎÝ
ÑÏÔÎÚÕÆÚÎÒËÌ×ÔÕßÚÕÕÖÕÃÕÑßÑÒÕÌÕØËÃÙËÊÆÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÕÛÄÔÎÝÔÑÇÏÕÏÙßÙÑËßÁÝ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÑÇÏÔÁÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦OHYK^HYLÄÖÜÝÁÔÇÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÌÇÑÄÑÇÏÁÔÇÔ

ßÖÁØßÛØÕÙÇØÜÚÂÖØÕÙ×ÖÕßÍÏÇÚÕ
ÐËÑÒËÃÊÜÓÇÚÎÝÙßÙÑËßÂÝÎ.VVNSL
ËÖÁÒËÐËÔÇÖØÕÈ¦ÒËÏÑßØÃÜÝÚÎ
ÞØÂÙÎÚÎÝÒËÍÄÓËÔÎÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑÂÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝ®ÖÕßÇßÚÕÓ¦ÚÜÝ
ËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÚÏÝÒÂÉËÏÝ×ÙÚËÔÇ
ÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÖÏÕËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂ
ËÓÌ¦ÔÏÙÎ
¡ËÚÇÐÆÚÜÔÏÊÏÇÃÚËØÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÚÕß7P_LSÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝ
Þ¦ØÎËÃÔÇÏÎØÆÛÓÏÙÎÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏÚÎÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÚÕßÔßÞÚËØÏÔÕÆ
ÕßØÇÔÕÆÑÇÏÚÜÔÇÙÚËØÏ×ÔØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÁÔÇÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÌÇÑÄ
Î.VVNSLËÔÃÙÞßÙËÁÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÕßÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆÚÕ:\WLY9LZ
AVVTÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÔÇàÕßÓ¦ØÕßÔËÏÑÄÔËÝÞÜØÃÝ
ÜÙÚÄÙÕÔÇÇÖÕÒÁÙÕßÔÖÕÒÒÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ

Νυχτερινή όραση
ÁØßÙÏ Õ ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÝ ÑÕÒÕÙÙÄÝËÏÙÂÍÇÍËÚÎ5PNO[=PZPVU
§ßÞÚËØÏÔÂÄØÇÙÎÖÕßÑ¦ÔËÏÚÏÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕßËÒÂÌÛÎÙÇÔÙË
ÙßÔÛÂÑËÝÖÕÒÆÞÇÓÎÒÕÆÌÜÚÏÙÓÕÆ
ÔÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÙÇÔÔÇÚØÇÈÂÞÚÎÑÇÔÞÜØÃÝÌÒÇÝßÖÄÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÂÓËØÇÓËÚÕ7P_LS
Î.VVNSLËÌÇØÓÄàËÏÓÃÇÖÇØÄÓÕÏÇÚËÞÔÏÑÂÍÏÇÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÚÕßÁÔÇÙÚØÕßÔßÞÚËØÏÔÕÆÕßØÇÔÕÆ
ÚÏÝÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÎÑ¦ÓËØÇÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÖÄÚËÕÕßØÇÔÄÝËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÑÕÚËÏÔÄÝ
ÑÇÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÊÏÇÊÕÞÏÑ¦ÓÃÇÙËÏØ¦
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ÇØÇÓÁÔËÏÇÙÇÌÁÝÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔ
ÇßÚÁÝÕÏÙÎÓ¦ÔÙËÏÝÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦¬Õ-HJLIVVR
ÑÇÏÚÕ0UZ[HNYHTÊÏÇÛÁÚÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÂÙÚËÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÇÛÎÓËØÏÔ×Ô
ÇÔÇØÚÂÙËÜÔ¡ÄÔÕÁÔÇËÒ¦ÞÏÙÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄËÒÁÍÞËÚÇÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÊÏÇÖÏÙÚÜÛËÃÇÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
©ÕÆÑËØÓÖËØÍÑÖ¦ÔÚÜÝÊÂÒÜÙËÄÚÏÕÏÑÏÔÂÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÁÝ
ÖÕßÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔËßÚÁØÇÓÇàÃ
ÓËÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÖÏÕËÐËÒÏÍÓÁÔÜÔ
ÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ¦ÒÒÎÝÇÖÕÚØËÖÚÏÑÂÝ ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ ÛÇ ËÖÏÚØÁÉËÏ
ÙÚÕ-HJLIVVRÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÚÎÔ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÚÕßÙËÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÓËÚØÏ¦àÕÔÚÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÙÚÕÓÁÙÕÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
 ÇÚÇÙÑËß¦ÙÇÓËÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÖÕßÑÇÚÇÖÕÒËÓÕÆÔÚÏÝÖÇØËÓÈÕÒÁÝÚÇÕÖÕÃÇÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏËÃÔÇÏ
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Τα πορτρέτα

Nέα εποχή για τις φωτογραφίες
Του ΒRIAN X. CHEN

Ο όγκος των δεδομένων

Φωτογραφία ÈT³É¨{ÖÈ¨ÑÖ³¨ÑKioÐÓiÑÌ³ÓÂÈ~{i³Ì&xÁ_m³iØn_

Οι κατασκευαστές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους
προς τους αλγορίθμους,
τους ειδικούς αισθητήρες κ.ά. προκειμένου να
κάνουν τις λήψεις μας
πιο εντυπωσιακές.
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«Νιώθω σαν στο σπίτι μου
στη Master Tennis Academy»
Ο φημισμένος προπονητής Νικόλας Κελαϊδής μιλά για το μέλλον του Κυπριακού Τένις
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Ο προπονητής Νικόλας Κελαϊδής, από τους
πιο επιτυχημένους στο άθλημα του Τένις,
παγκόσμια, ήταν ολόκληρη την προηγούμενη εβδομάδα στο νησί μας. Ο διάσημος
σε όλο τον κόσμο Ελλαδίτης τεχνικός, (ήταν
επικεφαλής προπονητής στο Roland Garos
/ πρώην Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας, Ελβετίας και Λιθουανίας), ήρθε
στην Κύπρο στα πλαίσια της συνεργασίας
του με τη Masters Tennis Academy, με την
οποία συνεργάζεται από την ίδρυσή της,
το καλοκαίρι του 2013, για την επιμόρφωση
των προπονητών αλλά και την αξιολόγηση
των παιδιών – αθλητών. Ο κ. Κελαϊδής
έδωσε στην «Καθημερινή» συνέντευξη μιλώντας για την συνεργασία του με τη Masters Tennis Academy αλλά και το μέλλον
της Κύπρου στο Τένις, το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα στο νησί μας.
-Πρώτα του ζητήσαμε να μας πει λίγα
λόγια, για την συνεργασία του με την
Ακαδημία Master Tennis Academy.
-«Η Ακαδημία λειτουργεί με τα πιο σύγχρονα πρότυπα. Καλύπτει όλα τα επίπεδα
του αθλήματος σε πολύ ψηλά στάνταρ. Επικρατεί μια σταθερότητα και υπάρχει πολύ
καλή οργάνωση. Γίνεται εξαιρετική δουλειά.
Συνδέθηκα συναισθηματικά με τους ανθρώπους της Master Tennis Academy. Μου
αρέσουν πολύ οι άνθρωποί της και το γενικότερο περιβάλλον. Γίναμε σαν μια οικογένεια με τον Χρίστη Λοττίδη, τον Γιάννο
Χατζηγεωργίου, με τους προπονητές και
τα παιδιά. Έρχομαι συχνά, με την πρώτη
ευκαιρία, πάντα με μεγάλη ευχαρίστηση.
Κάθε φορά, νιώθω σαν να μπαίνω στο σπίτι
μου! Η Master Tennis Academy είναι ένας
ζεστός οργανισμός, ένα αθλητικό εργαστήρι
που σφύζει από ζωή».
-Για την πρόοδο του Κυπριακού Τένις
ο κ. Κελαϊδής δεν «μάσησε τα λόγια
του»:
-«Το μέλλον του Κυπριακού Τένις εξαρτάται απ’ την προσπάθεια και την δουλειά
των προπονητών αλλά και της Ομοσπονδίας.
Αν κρίνω από την λειτουργία των περασμένων ετών, απ’ την ημέρα που σταμάτησε
ο Γιάννος Χατζηγεωργίου να ασχολείται με
την Εθνική ομάδα, άλλαξαν πολλά πράγματα.
Πρέπει το Εθνικό κέντρο προπονήσεων να
δίνει την ευκαιρία στους αθλητές να δουλέψουν εξειδικευμένα. Πιστεύω πολύ στην
μπόλικη, εξειδικευμένη δουλειά».
-Ρωτήσαμε στην συνέχεια τον Έλληνα
προπονητή για το αν θα μπορέσει η Κύπρος μας να αναδείξει ένα νέο Μάρκο
Παγδατή:
-Η πορεία του Μάρκου δεν ήταν τυχαία.
Για να φτάσει ένας αθλητής σε πολύ ψηλό
επίπεδο θα πρέπει να γίνουν πολύ στοχευμένα πράγματα. Δεν αρκεί αυτό που γίνεται
σήμερα… Δεν αξιοποιείται το εθνικό κέντρο
προπόνησης των αθλητών ψηλού επιπέδου.
Η Ομοσπονδία δεν εκμεταλλεύεται τον τεχνικό διευθυντή προς όφελος των ταλαντούχων αθλητών.
Έχει τεράστια σημασία να λειτουργήσει
σωστά το Εθνικό κέντρο προπόνησης των
αθλητών. Οι προπονητές να είναι απόλυτα
συγκεντρωμένοι στους 4-5 καλύτερους
αθλητές προκειμένου να τους βοηθήσουν
στην ανέλιξη τους. Επίσης οι ταλαντούχοι
αθλητές θα πρέπει να ταξιδεύουν συχνά

«Το μέλλον του Κυπριακού Τένις εξαρτάται απ’ την προσπάθεια και την δουλειά των προπονητών
αλλά και της Ομοσπονδίας» σημειώνει ο κ. Κελαϊδής.








«Η Master Tennis Academy
είναι ένας ζεστός οργανισμός,
ένα αθλητικό εργαστήρι
που σφύζει από ζωή.»

στο εξωτερικό για να παίρνουν εμπειρίες
σε ψηλό επίπεδο».
-Η επόμενη ερώτηση μας είχε να κάνει
με το μέλλον του Στέφανου Τσιτστιπά:
-«Ο χρόνος θα δείξει πόσο ψηλά μπορεί
να φτάσει. Όμως στην ηλικία των 21 ετών
έχει φθάσει πολύ ψηλά. Έχει την δυνατότητα
να φθάσει στο Νο. 1. Τον γνωρίζω από μικρό.
Έβαλε πολύ γερές βάσεις στην Γλυφάδα.
Άρχισε να ταξιδεύει τακτικά στο εξωτερικό
και να βελτιώνεται σταθερά. Έβλεπα ότι
ήταν ταλαντούχος. Οι γονείς του πίστεψαν
πολύ στις ικανότητές του και αφιέρωσαν
την ζωή τους στην πρόοδό του. Στο τένις
πρέπει να αποδεικνύεις τον εαυτό σου…
Με την πάροδο των χρόνων έβλεπα πως
είχε την δυνατότητα να φθάσει ψηλά. Μέσα
σε ένα χρόνο έκανε κάτι εντυπωσιακό.
Έφτασε στην πρώτη δεκάδα, ανάμεσα
στους κορυφαίους του κόσμου, με το ταλέντο, τον κόπο και την προσπάθειά του.
Ασφαλώς και μπορεί να φτάσει ακόμα ψηλότερα».
- Ο κ. Κελαϊδής καταλήγοντας εισηγήθηκε
στην Ομοσπονδία μας την σωστή αξιοποίηση του κεφαλαίου που λέγεται Μάρκος Παγδατής.
-«Ο Μάρκος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο
για την Κύπρο. Πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί. Να τον φωνάξουν στην Ομοσπονδία
και να του ζητήσουν να μοιραστούν μαζί
του το πάθος του για το Τένις, τις εμπειρίες
του και την διάθεσή του να συνεισφέρει
στην πρόοδο του αθλήματος. Ό,τι τους πει
ο Μάρκος πρέπει να το κάνουν».

Από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο!
Ο Νικόλας Κελαϊδής είναι ένας από τους

καλύτερους και πιο γνωστούς προπονητές
Τένις στον κόσμο. Έκανε σημαντική διεθνή επαγγελματική καριέρα ως αθλητής
του τένις (πρωταθλητής Ελλάδας). Όταν
σταμάτησε τον πρωταθλητισμό, ασχολήθηκε με την προπονητική και έφθασε να
είναι ομοσπονδιακός προπονητής στην
Ομοσπονδία Τένις της Γαλλίας. Για τρία
χρόνια ήταν Τεχνικός Διευθυντής της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) με εξαιρετικά αποτελέσματα. Εργάστηκε επίσης στο εθνικό σύστημα αντισφαίρισης της Ελβετίας. Συνερ-

γάστηκε με την Ομοσπονδία Αντισφαίρισης της Ουκρανίας ενώ ήταν Ειδικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης
Κύπρου. Επισκέπτεται πολύ συχνά το νησί
μας. Είναι προπονητής στην Παγκόσμια
Ομοσπονδία Τένις και ασχολείται με την
ανάπτυξη του αθλήματος σε παγκόσμιο
επίπεδο. Από το καλοκαίρι του 2013 είναι
Σύμβουλος της Επαγγελματικής Ακαδημίας Τένις «Masters Tennis Academy» και
συνεργάζεται με τον διευθυντή της Γιάννο
Χατζηγεωργίου για την συνεχή επιμόρφωση των προπονητών αλλά και την προπόνηση - αξιολόγηση των αθλητών της.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Μωυσής… θέλει βοήθεια
Και όμως, όσοι βρίσκονται κοντά δεν
ένιωσαν έκπληξη
από την αντίδραση
Τάμαρι και το πειθαρχικό παράπτωμα
στο οποίο υπέπεσε.
Μέχρι στιγμής
Του
όλα κρύβονταν γύρω
ΧΡΙΣΤΟΥ
από τη κακή έως και
ΖΑΒΟΥ
μέτρια απόδοσή του
στη φετινή σεζόν. Επί τούτου, η εξήγηση που δινόταν είχε να κάνει κυρίως
με την σωματική κόπωση ή ακόμη
λόγω των συνεχόμενων παιγνιδιών
που δίνει με ΑΠΟΕΛ και εθνική ομάδα.
Πάνω σ’ αυτό το θέμα μπορεί να
ειπωθούν πολλά, τον τελευταίο όμως
λόγο έχουν όλοι όσοι ασχολούνται με
την φυσική κατάσταση και γενικότερα
τη σωματική συντήρηση των ποδοσφαιριστών. Δυστυχώς για τον ΑΠΟΕΛ
και πολύ περισσότερο για τον παίκτη,
μπήκε στην εξίσωση μια άλλη διάσταση που δεν άπτεται… τουλάχιστον
της ιατρικής.
Στο όλο στόρι, προστίθεται και η
ψυχολογική διάσταση που ενδεχομένως να είναι πολύ πιο δύσκολη καθότι
έχει να κάνει με τη συμπεριφορά και
γενικότερα την αντίληψη του παίκτη.
Τόσο για το πως είναι μέλος της ομάδας
αλλά κυρίως ως άτομο.
Πολλοί ήταν αυτοί που γνώριζαν
ότι ο Ιορδανός περνάει διάφορα ζόρια
μέσα από την εμπειρία του που ξεκίνησε από πέρσι. Από την Ιορδανία,
μια χώρα που ο τρόπος ζωής διαφέρει
κατά πολύ από την Κύπρο και πολύ

περισσότερο την Ευρώπη, ο νεαρός
δοκιμάζεται σε μια νέα σελίδα, όχι
της καριέρας του αλλά και της προσωπικής του ζωής.
Αυτή, ακριβώς, η μάλλον ανώμαλη
μετάβαση, γίνεται πολύ πιο έντονη
αν λάβει κανείς υπόψη ότι λόγω της
αξίας του, έγινε το επίκεντρο της ομάδας και γενικότερα όλων όσοι περιβάλλουν την μπίζινα του ποδοσφαίρου.
Μάνατζερ, προπονητές, παράγοντες,
ίσως ακόμη και πρόσωπα εκτός του
αθλήματος να έχουν δελεαστεί από
τη λάμψη που προσφέρει η παρουσία
του εντός ίσως και εκτός γηπέδων.
Η ουσία του θέματος με τον Τάμαρι
έχει να κάνει αποκλειστικά με το πώς
θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα,
όχι μόνο της καριέρας του αλλά γενικότερα της ζωής του. Στα 22 του
χρόνια και ενώ πέρσι έμοιαζε εσώκλειστος στον ποδοσφαιρικό μικρόκοσμο της Ιορδανίας, βρέθηκε ν’ αντιμετωπίζει τον Άγιαξ έχοντας στο
πίσω μέρος του μυαλού του ότι μια
μέρα μπορεί και να παίζει στο Άμστερνταμ. Η υπερβολή γύρω από τ’
όνομά του, οι φήμες, οι παράλογες
αξιολογήσεις έχουν δημιουργήσει μια
πλάνη γύρω από τον Μούσα, που μάλλον δείχνει ότι δεν μπορεί να τη διαχειριστεί.
Και στην Κύπρο της «αππομάρας»,
όπου και ο ανίκανος ή άσχετος μεγαλοποιεί πράγματα και καταστάσεις,
δεν είναι εύκολο για τον Μωυσή να
παραμείνει σταθερός σε μια υγιή βάση.
Και επ’ αυτού θέλει βοήθεια… και
αγάπη.

Έχε το νου σου στο παιδί…
«Καταγγελία κατά
του ποδοσφαιριστή… που αποβλήθηκε γιατί μετά τη
λήξη του αγώνα γύρισε προς την κερκίδα, κατέβασε το
παντελόνι και έδειξε
Του
τα γεννητικά του όρΓΙΩΡΓΟΥ
γανα (οι πλείστοι
ΛΟΓΙΔΗ
στην κερκίδα ήταν
γυναίκες), στον αγώνα Προαιρετικού
Πρωταθλήματος Παίδων U17…».
Απόσπασμα από τη δημοσιοποίηση
των τελευταίων αποφάσεων του Αθλητικού Δικαστή της ΚΟΠ. Απόσπασμα
από το οποίο αφαιρέθηκε το όνομα
του νεαρού ποδοσφαιριστή, γιατί σκοπός δεν είναι η στοχοποίησή του και
κυρίως γιατί δεν είναι η πρώτη φορά
που προκύπτει ανάλογη περίπτωση
αντιαθλητικής συμπεριφοράς νεαρών
παιδιών – ποδοσφαιριστών.
Για να είμαστε πιο σωστοί, σύνηθες
είναι το φαινόμενο και μόνιμα στην
ατζέντα του Αθλητικού Δικαστή, τέτοιες καταγγελίες βρίσκονται τα τελευταία χρόνια. Νεαροί ποδοσφαιριστές παραπέμπονται γιατί κτύπησαν,
έφτυσαν ή εξύβρισαν, αντίπαλους,
διαιτητές, παράγοντες ή και κόσμο
στην κερκίδα!
Σε σχέση με το πιο πάνω περιστατικό, στο νεαρό επιβλήθηκε ποινή
αποκλεισμού για τρεις μήνες, το θέμα,
ωστόσο, δεν έχει να κάνει μόνο με
την επιβολή μιας αυστηρής τιμωρίας.
Γιατί μιλάμε για νεαρές ηλικίες ποδοσφαιριστών, στην ουσία για παιδιά,

μιλάμε για μια κατηγορία αθλητών –
ποδοσφαιριστών στους οποίους, πέρα
από προπόνηση και εκμάθηση του
αντικειμένου, θα έπρεπε να διδάσκεται
και η σωστή συμπεριφορά. Γιατί μιλάμε για κατηγορίες πρωταθλημάτων
στις οποίες, λογικά, δεν αναμένει κάποιος να προκύπτει τόση ένταση,
τόσο πάθος και κατ’ επέκταση φανατισμός για το τελικό αποτέλεσμα.
Και κοινωνικό είναι το θέμα, θα
μπορούσε, ορθώς, να υποστηρίξει κάποιος, γιατί έχει προ πολλού χαθεί
το… παιγνίδι, σε ό,τι αφορά τη νεανική
παραβατικότητα. Υποτίθεται όμως,
πως το ποδόσφαιρο και γενικότερα
ο αθλητισμός έχουν τη δυνατότητα
να κρατήσουν ένα νέο μακριά από
επικίνδυνα μονοπάτια.
Αρκεί βέβαια, ένα νεαρό παιδί να
διαπαιδαγωγηθεί σωστά, απ’ αυτούς
που έχουν την ευθύνη, όχι μόνο για
να του μάθουν τα… μυστικά του ποδοσφαίρου. Και δυστυχώς, υπάρχουν
κατά καιρούς, ενώπιον του Αθλητικού
Δικαστή και παραπομπές για αντιαθλητική συμπεριφορά, προπονητών
ή παραγόντων – υπεύθυνων για ομάδες παίδων ή νέων…
Κανείς, εδώ και αρκετό καιρό, δεν
φαίνεται να ασχολείται, πολύ περισσότερο να ενοχλείται, από τις υποθέσεις αντιαθλητικής συμπεριφοράς νεαρών ποδοσφαιριστών που βλέπουν
το φως της δημοσιότητας.
Και από το ενδεχόμενο, πολύ περισσότερα να συμβαίνουν, απ’ όσα
γίνονται γνωστά, θα πρέπει να προκαλεί τρόμο…
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Εύσημα και συστάσεις από το ΔΝΤ
Θετικό ήταν το κλίμα στις επαφές του υπ. Οικονομικών και του Διοικητή της Κεντρικής στην Ουάσιγκτον
Πλήρως ικανοποιημένοι από τις
επαφές που είχαν την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον,
στο περιθώριο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΔΤ και
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έμειναν ο υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της

Κεντρικής Τράπεζας. Στις επαφές
με ΔΝΤ, αμερικανική κυβέρνηση,
οίκους αξιολόγησης και επενδυτικές τράπεζες, το κλίμα για
την Κύπρο ήταν κάτι παραπάνω
από ενθαρρυντικό και θετικό.
Μιλώντας στην «Κ» ο Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι ιδιαίτερη

μνεία έγινε για τη μείωση του
δημοσίου χρέους, τις περαιτέρω
μειώσεις των ΜΕΔ αλλά και τη
μείωση της ανεργίας. Για την
πρόωρη αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ, εξήγησε πως
αναλύθηκαν οι λεπτομέρειες και
οι διαδικασίες. Από πλευράς του,

ο Κωνσταντίνος Ηροδότου σημείωσε πως τονίστηκε το πόσο
σημαντικό είναι ένα κράτος να
έχει πλεονάσματα και να τα χρησιμοποιεί ορθά και δόθηκαν συγχαρητήρια στην Κύπρο. Ανέφερε
ακόμα ότι υπήρξε ανησυχία από
το ΔΝΤ για τις τροποποιήσεις

Γυρίζουν την πλάτη στα αμερικανικά προϊόντα οι Κινέζοι

που ενέκρινε η Βουλή στο πλαίσιο των εκποιήσεων και γνωστοποίησε πως είναι στην τελική
φάση ετοιμασίας του μηχανισμού ελέγχου για τα ΜΕΔ που
θα δημιουργηθεί σε συνεννόηση
με την ΕΚΤ, γεγονός που τους
καθησύχασε. Σελ. 4

Ερχεται
και το app
των αγροτών
Για ακραία καιρικά φαινόμενα
Πακέτο 17 μέτρων για προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, ετοιμάζει το αρμόδιο υπουργείο. Τα μέτρα θα
παρουσιαστούν από το ΙΓΕ την
Παρακευή. Για τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα αναπτυχθούν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Πρόκειται για δημιουργία εφαρμογής την οποία
θα κατεβάζει στο κινητό του ο
παραγωγός και θα λαμβάνει ειδοποιήσεις για ακραία καιρικά
φαινόμενα. Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ PARAMETRICOS

Εξυπνα σπίτια και πόλεις
με πλατφόρμα STUDIO
Η κυπριακή start up, Parametricos, δημι-

ούργησε τη διαδικτυακή πλατφόρμα STUDIO, που απευθύνεται σε αρχιτεκτονικά γραφεία. Στόχος της είναι να φέρει πιο κοντά τα
έξυπνα σπίτια και τις έξυπνες πόλεις στην
Κύπρο. Η πλατφόρμα STUDIO μειώνει τον
χρόνο κατασκευής του κτηρίου. Σελ. 6

Φορολογικές
εξελίξεις για
2019 – 2020

ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ

Απόβαση στην αγορά
ακινήτων της Αθήνας

Η νέα πολιτική του κράτους

Συγκροτήματα κατοικιών, εμπορικά κέν-

τρα και σύγχρονα κτίρια γραφείων αποτελούν τους βασικούς τομείς στους οποίους
επικεντρώνονται αυτή την περίοδο ξένοι
αλλά και εγχώριοι όμιλοι, οι οποίοι προχωρούν σε νέες αναπτύξεις και επενδύσεις
στην ελληνική αγορά ακινήτων. Σελ. 12
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Μέχρι πρόσφατα, η χρήση και κατοχή δυτικών καταναλωτικών προϊόντων, από είδη πολυτελείας, ρούχα και καλλυντικά μέχρι τρόφιμα και
αυτοκίνητα, θεωρούνταν στην Κίνα σύμβολο κοινωνικής καταξίωσης. Πλέον, αυτό αλλάζει εξαιτίας του εμπορικού πολέμου, ο οποίος έχει
ενισχύσει τον εθνικισμό και τον αντιαμερικανισμό στην Κίνα. Τώρα, οι αμερικανικές εταιρείες βλέπουν το μερίδιο αγοράς τους να μειώνεται και
ανησυχούν όλο και περισσότερο για το ενδεχόμενο μαζικού μποϊκοτάζ από τους Κινέζους καταναλωτές. Σελ. 11

Η υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από όλους,
είναι ένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη νέα φορολογική πολιτική για το 2019-2020.
Περιλαμβάνονται επίσης νέες
ρυθμίσεις στα τέλη κυκλοφορίας
για μηχανοκίνητα οχήματα που
εγγράφονται για πρώτη φορά
στη Δημοκρατία, καθώς και κατάργηση των φόρων κατανάλωσης όλων των οχημάτων. Σελ. 5
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Διδάγματα από το Brexit για το μέλλον της Ε.Ε.
Μέχρι σήμερα, η δύσκολη εμπειρία του Brexit έχει ενισχύσει αντί
να έχει εξασθενήσει τη συνοχή
των «27». Προκύπτουν επτά βασικά διδάγματα για την Ενωση.
Πρώτον, η κοινή στάση απέναντι
σε ένα ζήτημα αποδίδει. Ενώ θα
περιμένουμε σήμερα με νευρικότητα να μάθουμε αν θα υιοθετήσει το βρετανικό Κοινοβούλιο
τη συμφωνία αποχώρησης, οι
ηγέτες των «27» αποδέχθηκαν
ομοφώνως και αμέσως τη συμφωνία. Επανειλημμένες απόπειρες
της Βρετανίας να διαιρέσει τους
«27» είχαν μηδενικό αποτέλεσμα.
Δεύτερον, πρέπει κανείς να εκμεταλλεύεται την ισχύ του. Η Ε.Ε.
«27» είναι εμπορικός γίγαντας
και χάρη σε αυτό κατάφερε να

επικρατήσει σε πολλές πτυχές
των διαπραγματεύσεων για το
Brexit. Τρίτον, έχει μεγάλη σημασία η πολιτική αλληλεγγύη.
Ολόκληρη η Ενωση σεβάστηκε
το επιχείρημα της Ιρλανδίας ότι
πρέπει να αποφευχθεί η ανέγερση
φυσικού συνόρου στο νησί ως
ζήτημα ύψιστης εθνικής σημασίας. Η περίπτωση της Ιρλανδίας
δείχνει ότι το να ανήκει ένα κράτος σε μια πολυεθνική ένωση, δίνει σε μια χώρα την ευκαιρία να
προωθήσει περαιτέρω της εθνικά
της συμφέροντα. Τέταρτον, θα
πρέπει κανείς να προσέχει ποιες
θα είναι οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις πολιτικών επιλογών. Η απόφαση της Γερμανίας το 2015 να
ανοίξει τα σύνορά της για τους

πρόσφυγες επέτρεψε στους αντιπάλους της Ε.Ε. στη Βρετανία
να παρουσιάσουν την Ε.Ε. με μελανά χρώματα. Πέμπτον, η Ενωση
δεν θα πρέπει να προχωρεί σε
υπερβολικές παραχωρήσεις προς
τα μέλη της, όπως έκανε από τη
δεκαετία του ’70 με τη Βρετανία.
Από τη δεκαετία του 1970 η Ε.Ε.
προσπαθεί να αποδέχεται τις βρετανικές διεκδικήσεις για ειδική
μεταχείριση, αλλά κάθε φορά έμενε με την εντύπωση πως η Βρετανία ζητούσε ακόμη περισσότερες εξαιρέσεις από τους κανόνες
της Ενωσης. Εκτον, ένας δημόσιος
διάλογος για οποιοδήποτε θέμα
κερδίζεται ή χάνεται σε εθνικό
επίπεδο. Ο Ντέιβιντ Κάμερον είχε
αποφύγει να κάνει καμπάνια υπέρ

της Ε.Ε. μέχρι να εξασφαλίσει κάποιες νέες εξαιρέσεις από τους
κοινούς κανόνες. Στη συνέχεια
ήταν πολύ αργά για να πείσει ότι
οι έπαινοί τους προς την Ενωση
είναι αληθινοί. Εβδομον, οι περιορισμοί που συνεπάγεται η συμμετοχή στην Ε.Ε. και ιδιαίτερα
στην Ευρωζώνη βοηθούν τα κράτη-μέλη να περιορίσουν τους λαϊκιστές. Οι αριστεροί ριζοσπάστες
του ΣΥΡΙΖΑ και των Podemos
στην Ισπανία έχασαν έδαφος τα
δύο τελευταία χρόνια. Στην Ιταλία,
το Κίνημα των Πέντε Αστέρων
έχει μετατραπεί από τσούρμο ριζοσπαστών σε ένα σχεδόν συνηθισμένο φιλοευρωπαϊκό κεντροαριστερό κόμμα. Στην Αυστρία
το δεξιό FPO έχασε την εξουσία

Cyprus
Annual Review 2019
Leading the Future

www.pwc.com.cy

και μεγάλο μέρος της λαϊκής ψήφου. Η Ε.Ε. μετατρέπεται σταδιακά σε αυτό που ονομάζω «κλαμπ
των κλαμπ». Βασίζεται στην κοινή
αγορά για αγαθά και υπηρεσίες,
κεφάλαια και εργατικό δυναμικό
και σε ορισμένες βασικές απαιτήσεις (δημοκρατία, ανθρώπινα
δικαιώματα, κράτος δικαίου) που
είναι υποχρεωτικές για όλα τα
κράτη-μέλη, αλλά γίνεται πιο ευέλικτη. Επιτρέπει στα μέλη της να
αποφασίσουν σε ποια από τα αλληλοεπικαλυπτόμενα «κλάμπ»
(ευρώ, Ζώνη Σένγκεν κ.τ.λ.) επιθυμούν να συμμετέχουν.

* κ. Ο Holger Schmieding είναι
επικεφαλής οικονομολόγοςτης
Berenberg Bank.
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Αρνητικά επιτόκια
και προοπτικές ανάπτυξης
Μία από τις πρόσφατες εξελίξεις που
τείνουν να γίνουν κανονικότητα
στο καθεστώς άσκησης νομισματικής πολιτικής τόσο από την ΕΚΤ
όσο και από τη FED στην Αμερική
είναι η τάση μείωσης των επιτοκίων
αναφοράς, σε σημείο να είναι αρνητικά, γεγονός που σημαίνει ότι
οι εμπορικές τράπεζες όχι μόνο δεν
έχουν κέρδος από το να εμπιστεύονται τη ρευστότητά τους στο ευρωσύστημα ή σε ένα ομοσπονδιακό
σύστημα, αλλά χρεώνονται γι’ αυτή
την κίνησή τους, σπαταλώντας ρευστότητα και πλήττοντας την κερδοφορία τους.
Πρόκειται σίγουρα για μια νομισματική πολιτική που δεν μπορεί
να έχει την ίδια διάρκεια για όλες
τις κεντρικές τράπεζες του πλανήτη,
αναλόγως και των επιμέρους μακροοικονομικών μεγεθών, όμως
αποτελεί σαφώς μια διαδικασία αντικινήτρων στην πάγια ρευστότητα
των τραπεζών, ώστε να διοχετευθούν οι καταθέσεις στην πραγματική
οικονομία.
Η κατάσταση βέβαια ποικίλλει
παγκοσμίως, καθώς οι διεθνείς συσχετισμοί έχουν ήδη προκαλέσει
ασυμμετρία στο παγκόσμιο διαθέσιμο εισόδημα, ενώ το παγκόσμιο
χρέος δείχνει να έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας ανησυχία για μια νέα φούσκα σε αγορές που δεν γνωρίζουμε
αυτή τη στιγμή πότε και αν τελικά
θα προκαλέσουν το λεγόμενο domino effect.
Τα αρνητικά επιτόκια έχουν σίγουρα πολλαπλές τάσεις και συνέπειες στην αγορά, πέρα από την αρνητική συνέπεια στην κερδοφορία
των τραπεζών.
Τα αρνητικά και εν γένει τα πολύ
χαμηλά επιτόκια μειώνουν το κόστος
του χρήματος και έτσι γίνονται πιο
ελκυστικές οι επενδύσεις για μεγάλες
αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
ώστε να χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα.
Δεν είναι όμως βέβαιο αν σε ένα
καθεστώς μεταβαλλόμενων ισοτιμιών και κυμαινόμενων επιτοκίων
μπορούν τα δανειακά ανοίγματα
των επιχειρήσεων να αποπληρωθούν στο ακέραιο και δεν θα δημιουργήσουν τελικά πρόσθετα προβλήματα στις εμπορικές τράπεζες
επιτείνοντας τα NPLs, που κυρίως
στην Ελλάδα αποτελεί μια σοβαρή
παράμετρο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Οι χώρες που μπορούν πρακτικά

να επωφεληθούν από τα αρνητικά
επιτόκια μεσοπρόθεσμα είναι εκείνες με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, που μπορούν μάλιστα να
χρηματοδοτήσουν με ίδια κεφάλαια
εταιρικά ομόλογα με αξιόλογες αποδόσεις, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τόσο ιδιώτες επενδυτές,
ξένοι θεσμικοί, αλλά και οι ίδιες οι
τράπεζες, ώστε να μετριάσουν και
την απώλεια εσόδων μέσω των αρνητικών επιτοκίων.
Επίσης, η σχετική άνοδος των
αμοιβαίων κεφαλαίων, κυρίως των
μετοχικών, αλλά και η ανοδική πορεία σημαντικών μετοχικών δεικτών
σε αρκετές διεθνείς αγορές δίνουν
το σήμα, έστω και με επιφυλάξεις,
ότι έχουμε φθάσει στο τέλος των
σταθερών αποδόσεων μέσω των
επιτοκίων και ένα λογικό ρίσκο είναι
αναγκαίο σε κάθε περίπτωση για
να έρθουν μεγαλύτερες αποδόσεις.
Αυτή η τάση σίγουρα είναι ευάλωτη εν μέσω διεθνών ανισορροπιών, όπως το Brexit αλλά και ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας, αν
όμως οι συνέπειες μέσω της ανακατεύθυνσης των εμπορευμάτων
και των ροών αγαθών και κεφαλαίων
μπορέσουν να απορροφηθούν, ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη άνθηση των χρηματαγορών,
ενδυνάμωση των ιδιωτικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει
μια αυξημένη ισορροπία ανάμεσα
σε αποταμίευση και επένδυση, που
δεν θα αποτελεί zero sum game,
αλλά θα δημιουργήσει νέες συνθήκες παγκόσμιας ανάπτυξης.
Σε κάθε περίπτωση, είναι αμφίβολο και παρακινδυνευμένο να
εξαχθούν από τώρα οικονομικά
συμπεράσματα για την άσκηση της
νομισματικής πολιτικής σε καθεστώς αρνητικών επιτοκίων, εν μέσω
τόσο αντιφατικών παραγόντων που
επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.
Με βάση τα παραπάνω, είναι βέβαιο ότι υφίστανται τα αρνητικά
σενάρια, που θέλουν τις τράπεζες
και τους επενδυτές εγκλωβισμένους
σε έναν φαύλο κύκλο χαμηλής κερδοφορίας και συρρίκνωσης δραστηριοτήτων, υπάρχει όμως και μια
προοπτική ενίσχυσης των κεφαλαίων μέσω των χρηματαγορών,
με χαμηλό κόστος δανεισμού και
υψηλές αποδόσεις για όλους τους
συμμετέχοντες.

* Ο κ. Μελέτης Ρεντούμης είναι
οικονομολόγος τραπεζικός.

Ένα από τα καλά όταν πας Λεμεσό και συγκεκριμένα των πύργων, είναι ότι οι επενδυτές σίγουρα δεν πρόκειται να πνιγούν άμα μένουν στον 10ο όροφο.

Δύσκολο 2020
Ο δήκτης δεν θέλει να ξέρει καν τι πρόκειται να

γίνει με τις εκποιήσεις κύριων κατοικιών από το
2020. Η ΕΣΤΙΑ δεν προχωρά με τίποτα. Μόνο το
1/10 , άντε τα 2/10 αναμένεται να συμμετάσχουν από το συνολικό δείγμα που αρχικώς είχε
υπολογιστεί. Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε και η
Τράπεζα Κύπρου για συμμετοχή του κόσμου στο
Σχέδιο, προειδοποιώντας πως όποιος δεν μπει
δεν πρόκειται να προστατευτεί. Ας ελπίσουμε
στο επόμενο 15ήμερο να υπάρξει μία μαζική
ανταπόκριση στο Σχέδιο.

ρικών ωρών; Αντιπλημμυρικά πουθενά; Δεν έγιναν καταστροφές σε αυτοκίνητα 3 χρόνια συνεχόμενα;

••••
Στο παλιό λιμάνι
Άνοιξε ο δρόμος για νέες επενδύσεις στην Λε-

μεσό και συγκεκριμένα στο παλιό λιμάνι. Η Αρχή Λιμένων ανακοίνωσε την έναρξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας χρήσης των

H ΛEΞH

••••
Μόνο 20 αιτήσεις

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Μα καλά, γίνεται ο Οργανισμός Χρηματοδοτή-

σεως Στέγης, η τράπεζα που έδινε μόνο οικιστικά δάνεια να έχει μέχρι στιγμής μόνο 20 αιτήσεις και να βοηθούν οι λειτουργοί της τράπεζας να «περάσουν» άλλες 140; Μα μιλάμε
για τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης
που είναι μια μικρογραφία του Συνεργατισμού.

••••
Πόλη των πύργων
Μαζί με τα διαβατήρια και τα διαμερίσματα

στους Πύργους της Λεμεσού θα πρέπει το κράτος να δίνει μαζί με τους ντιβέλοπερς και διάφορα δώρα, ή έστω να υπάρχει μέσα στο πακέτο διάφορα απαραίτητα. Βάρκες, κανό, κουπιά
και φλαμίνγκο για να είναι «ιν». Είναι δυνατόν,
2019 να πλημμυρίζουν πάρκινγκ με βροχές με-

Προεξοφλητικό
Επιτόκιο

Προεξοφλητικό επιτόκιο

καλείται το επιτόκιο το
οποίο χρησιμοποιείται για
μετατροπή της μελλοντικής αξίας ενός ομολόγου
/ μακροπρόθεσμου χρεογράφου / επενδυτικού
τίτλου σε παρούσα (σημερινή) αξία. Είναι
επίσης το επιτόκιο με το οποίο η Κεντρική Τράπεζα χρεώνει τις Εμπορικές Τράπεζες για δάνεια, σε περιπτώσεις όπου
αυτές χρειάζονται ρευστά διαθέσιμα.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Αμπελώνες και στη Σκανδιναβία
Οινοπαραγωγικές παραδόσεις αιώνων αλλάζουν λόγω της κλιματικής αλλαγής
Του ERIC ASIMOV
THE NEW YORK TIMES

Το κρασί, ένα από τα πιο ευαίσθητα
αγροτικά προϊόντα, μας δείχνει
πώς η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει παραδόσεις και πρακτικές πολλών αιώνων. Ηδη, σε πολλές οινοπαραγωγές χώρες, έξυπνοι παραγωγοί πειραματίστηκαν με την
προσαρμογή σε θερμότερα καλοκαίρια, αλλά και πιο ζεστούς χειμώνες, ξηρασίες και ακραία καιρικά
φαινόμενα: ξαφνικές χαλαζοπτώσεις, εαρινή παγωνιά, πλημμύρες
και δασικές πυρκαγιές.
Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές ευνόησαν περιοχές, όπως η
Βρετανία, η οποία ιστορικά ήταν
ακατάλληλη για την παραγωγή
καλού κρασιού. Σήμερα, της δίνεται μια ευκαιρία να ενταχθεί στον
κόσμο των οινοπαραγωγών. Την
ίδια στιγμή, σε περιοχές όπως η
Βουργουνδία, το Μπαρόλο, η γαλλική Καμπανία, ο Μοζέλ και η κοιλάδα του Ρήνου στη Γερμανία,
όπου οι εκλεκτές σοδειές ήταν
σπάνιες, η αύξηση της θερμοκρασίας επέτρεψε την παραγωγή θαυμάσιων κρασιών. Η τιμή των γαιών,
αλλά και των κρασιών, αυξήθηκε
κατακόρυφα, καθιστώντας τους
αγρότες και οινοπαραγωγούς παγκόσμιους αστέρες. Σήμερα, οι οινοπαραγωγοί καλλιεργούν αμπέλια
σε κάποιες περιοχές που μέχρι
πρόσφατα θεωρούνταν υπερβο-








Στη Βρετανία, η αύξηση
της μέσης θερμοκρασίας βοήθησε στην
παραγωγή εξαιρετικής
ποιότητας αφρώδους
οίνου.
λικά ψυχρές. Πολλοί κινούνται
πλέον βορειότερα, στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά και νοτιότερα. Ιδανικό είναι το παράδειγμα της Βρετανίας, όπου η αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας βοήθησε στην παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας
αφρώδους οίνου. Νέοι αμπελώνες
ξεπηδούν με αστρονομική ταχύτητα, κυρίως στις νότιες βρετανικές
ακτές. Ταυτόχρονα, αμπελώνες
εμφανίστηκαν στο Βέλγιο, στη
Δανία, στη Νορβηγία και στη Σουηδία, στη βόρεια Γερμανία, αλλά
και στις καναδικές επαρχίες του
Οντάριο και της βρετανικής Κολομβίας.
Στο νότιο ημισφαίριο, αφθονούν
πλέον τα αμπέλια στην Παταγονία
της Αργεντινής και στη Χιλή. Επίσης, τώρα οι αμπελουργοί φυτεύουν τα αμπέλια τους σε μεγαλύτερο υψόμετρο, το οποίο μέχρι
πρόσφατα εθεωρείτο αφιλόξενο.
Χαρακτηριστικά, το οινοποιείο
Familia Torres, με έδρα την Καταλωνία, φυτεύει τους αμπελώνες

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, το
θέμα δεν είναι πλέον πώς θα
ωριμάσουν πλήρως τα σταφύλια,
αλλά πώς θα αποτραπεί η
υπερβολική ωρίμανση.
του σε υψόμετρο 1.200 μέτρων,
στα Πυρηναία όρη.
Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, το πρόβλημα των οινοπαραγωγών δεν είναι πλέον πώς θα ωρι-

μάσουν πλήρως τα σταφύλια τους,
αλλά πώς θα τα αποτρέψουν από
την υπερβολική ωρίμανση. Ετσι,
αντί να φυτεύουν τους αμπελώνες
στις νότιες ή νοτιοδυτικές πλαγιές
των λόφων, όπως συνέβαινε παραδοσιακά, αναζητούν πλαγιές
που είναι στραμμένες βόρεια, προκειμένου να επωφεληθούν από τις
συγκριτικά πιο δροσερές κλιματικές συνθήκες. Το ακριβώς αντίστροφο συμβαίνει στο νότιο ημισφαίριο.
Βέβαια, για πολλούς οινοπαραγωγούς, η δημιουργία νέων αμπελώνων σε πιο δροσερό περιβάλλον
δεν αποτελεί εναλλακτική λύση.
Απλώς εγκαταλείπουν τις ποικιλίες
σταφυλιού που επί αιώνες συνδέονταν με την περιοχή τους και
επιλέγουν διαφορετικές, πιο κατάλληλες για την κλιματική αλλαγή.
Ακόμα και διάσημες περιοχές παραγωγής κρασιού, όπως η γαλλική
Καμπανία και το Μπορντό, θα
αναγκαστούν να αλλάξουν ποικιλίες. Τέλος, εξαιτίας της κλιματικής
αλλαγής, τα καιρικά φαινόμενα
είναι απρόβλεπτα, με αποτέλεσμα
οι οινοπαραγωγοί να βρίσκονται
μπροστά σε καταστάσεις τις οποίες
δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν: χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες,
δασικές πυρκαγιές. Σίγουρα η αμπελουργία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Εξαιτίας της κλιματικής
αλλαγής, περιπλέκεται ακόμη περισσότερο.

κενών υποστατικών. Ο επικρατέστερος προσφοροδότης θα ενοικιάσει για πέντε χρόνια τις
εγκαταστάσεις και θα έχει δικαίωμα ανανέωσης
για ακόμα μια περίοδο πέντε χρόνων. Η Αρχή
Λιμένων Κύπρου θα παραλαμβάνει προσφορές
μέχρι τις 22 Νοεμβρίου.

••••
Είναι πολλά τα λεφτά
Αλήθεια, πόσα εκατομμύρια πλήρωσε το κράτος

τα τελευταία χρόνια για αποζημιώσεις σε αγρότες
λόγω καταστροφών από χαλάζι, παγετό και βροχές; Είναι σίγουρα πολλά τα λεφτά αλλά πόσα
ακριβώς, ουδείς γνωρίζει την απάντηση, και μάλλον ουδείς μπορεί να μάθει. Μετά και την κατάργηση του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης και
την εισαγωγή στο νέο σύστημα μάλλον έχει δυσκολέψει και η πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες. Ή που δεν υπάρχει προσωπικό στα γραφεία
του αρμόδιου τμήματος, ή που από οργάνωση και
καταγραφή δεδομένων απλά δεν το χούμε.

••••
Κερδίζει πόντους η Πάφος
Λβιβ, Κισινάου, Κρακοβία και Σκόπια, είναι τα

νέα δρομολόγια που προστίθενται στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Χάθηκε ένα Παρίσι, μια Μαδρίτη,
περισσότερες πτήσεις για Αθήνα. Φυσικά υπάρχει η επιλογή της Πάφου. Πολύ πιο δελεαστικές
οι επιλογές εκεί, αφού οι επιβάτες έχουν περισσότερες επιλογές για Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ,
Φρανκφούρτη και φυσικά Αθήνα. Αν συνεχίσει
έτσι και η καλοκαιρινή σεζόν, μας βλέπω να πηγαίνουμε σημειωτόν κάτω από τη σήραγγα.

Το υδατικό αποτύπωμα
των βασικών εδεσμάτων
Είναι βέβαιο ότι η διατροφή μας έχει
σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες.
Τα αέρια που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα οποία
παράγονται και απελευθερώνονται
κατά τη διάρκεια παραγωγής και
μεταφοράς τροφίμων, έχουν μελετηθεί ενδελεχώς. Αναρωτηθήκατε,
άραγε, ποτέ ποια είναι η επίδραση
του υδατικού αποτυπώματος που
αφήνει η παραγωγή των αγαπημένων σας εδεσμάτων; Για τις ανάγκες
μιας έρευνας, τα αποτελέσματα της
οποίας δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση Nutrients, μελετήθηκαν τα
υδατικά αποτυπώματα της διατροφής 9.341 ενηλίκων Αυστραλών, η
οποία περιελάμβανε περισσότερα
από 5.000 τρόφιμα. Μετρήθηκε η
ποσότητα του νερού που χρησιμοποιήθηκε κατά την παραγωγή κάθε
τροφίμου, καθώς και η ποσότητα
νερού που υπήρχε στον τόπο προέλευσής του. Οπως διαπιστώθηκε,
η μέση αυστραλιανή διατροφή είχε
υδατικό αποτύπωμα που ανερχόταν
σε 362 λίτρα ημερησίως. Αυτό ήταν
χαμηλότερο για τις γυναίκες και
τους άνω των 71 ετών. Το υδατικό
αποτύπωμα περιλαμβάνει τα λίτρα
νερού που δαπανήθηκαν για την
παραγωγή του τροφίμου, πολλαπλασιασμένα με έναν παράγοντα ο οποίος εξαρτάται από το αν η λειψυδρία
στην τοποθεσία προέλευσης του
νερού είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη
από τον παγκόσμιο μέσον όρο. Τρόφιμα με μεγαλύτερο υδατικό αποτύπωμα είναι τα αμύγδαλα, τα ξηρά
βερίκοκα και τα δημητριακά, στα

Για την κατασκευή μιας πλάκας

σοκολάτας γάλακτος χρειάζονται 21
λίτρα νερού.
οποία περιλαμβάνεται και το γλυκό
ρύζι. Αντιθέτως, τρόφιμα όπως το
ψωμί ολικής άλεσης, η βρώμη και
τα ρεβίθια έχουν μικρό υδατικό αποτύπωμα. To 25% του υδατικού αποτυπώματος της διατροφής των Αυστραλών που συμμετείχαν στην
έρευνα προήλθε από μη αναγκαία
τρόφιμα και αναψυκτικά, όπως κέικ,
μπισκότα, σακχαρούχα αναψυκτικά
και οινόπνευμα. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ένα ποτήρι κρασί έχει υδατικό
αποτύπωμα 41 λίτρα, μία μερίδα πατατάκια 23 λίτρα, ενώ μια μικρή σοκολάτα γάλακτος 21 λίτρα. Η καλύτερη λύση για όποιον θέλει να περιορίσει το υδατικό αποτύπωμα της
διατροφής του είναι να μειώσει τα
μη αναγκαία τρόφιμα, τα οποία ούτως
ή άλλως συνδέονται με την παχυσαρκία, και να στραφεί σε πιο υγιεινές επιλογές, που θα καλύψουν
τις ενεργειακές του ανάγκες. Ετσι,
άλλωστε, θα περικόψει και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Τα μηνύματα από το ΔΝΤ και η αποπληρωμή του
Τι μεταφέρθηκε στον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας στην Ουάσιγκτον
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

το ότι η οικονομία πάει πολύ καλά.
Πρόσθετα, ο κ. Ηροδότου είπε πως
ιδιαίτερη ανησυχία είχε ο διεθνής
θεσμός για τις τροποποιήσεις που
ενέκρινε η Βουλή στο πλαίσιο των
εκποιήσεων το καλοκαίρι, οι οποίες
παραπέμφθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, προσθέτοντας ότι δημιουργούν αβεβαιότητα στην μείωση
των ΜΕΔ. Ο κ. Ηροδότου γνωστοποίησε πως είναι στην τελική φάση
ετοιμασίας του μηχανισμού ελέγχου
για τα ΜΕΔ που θα δημιουργηθεί
σε συνεννόηση και με διαβούλευση
με την Ευρωπαϊκή Κεντρική, κάτι
που τους καθησύχασε.

Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Κεντρικής παραβρέθηκαν στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της
Διεθνούς Τράπεζας και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, με τον Χάρη
Γεωργιάδη να προεδρεύει της συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών της Κοινοπολιτείας, ενώ αντιστοίχως ο Κωνσταντίνος Ηροδότου
να προεδρεύει της συνάντησης των
Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών
της Κοινοπολιτείας. Τα μηνύματα
που έλαβαν οι δύο άνδρες για την
Κύπρο από Υπουργούς Οικονομικών

Το δημόσιο χρέος








Σε όλες τις επαφές με
ΔΝΤ, αμερικανική κυβέρνηση, οίκους αξιολόγησης και επενδυτικές
τράπεζες, το κλίμα για
τη χώρα ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικό
και θετικό.
και Διοικητές άλλων κρατών, ήταν
ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, ενώ οι
φορείς του ΔΝΤ συζήτησαν για την
επικείμενη αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ. Για την αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους της Κύπρου, προγραμματίζεται μέσα στο
2020 η πρόωρη εξόφληση του δανείου προς το ΔΝΤ, ύψους 696 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από αυτή
την κίνηση, το δημόσιο χρέος από
το 97,4% που βρίσκεται τη δεδομένη
στιγμή (που ήταν απότοκο της πλήρους αποπληρωμής του ρωσικού
δανείου ύψους 1,58 δισ. ευρώ), το
2020 αναμένεται να μειωθεί ακόμα
περισσότερο και να φτάσει στο
91,1%. Παρά το ότι το ΔΝΤ εκτιμά
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου
θα κυμανθεί γύρω στο 3% το 2019
και για το 2020 και να είναι φανερά

Ιδιαίτερη ανησυχία είχε ο διεθνής θεσμός για τις τροποποιήσεις που ενέκρινε η Βουλή στο πλαίσιο των εκποιήσεων το καλοκαίρι.
μικρότερος από το 4% που κυμαινόταν στα προηγούμενα χρόνια, ο
ρυθμός ανάπτυξης παρουσιάζεται
ταχύτερος σε σύγκριση με άλλες
χώρες της ευρωζώνης. Όπως άλλωστε το Ταμείο σημείωσε πριν από
τρεις εβδομάδες που βρισκόταν επί
κυπριακού εδάφους και προχώρησε
στον έβδομο μεταμνημονιακό έλεγχο, οι προοπτικές της χώρας παραμένουν ευνοϊκές, με τον τομέα των
επενδύσεων να είναι ισχυρός. Κατέγραψε όμως και κινδύνους. Όπως
κατέγραψε, μία επιβράδυνση στο
ρυθμό μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων πρόκειται να
επηρεάσει αρνητικά την κεφαλαιακή
θέση των τραπεζών και θα επιβαρύνει τη χορήγηση δανείων στην
οικονομία, ενώ ταυτόχρονα, το υψηλό εξωτερικό χρέος αφήνει την οι-

κονομία ευάλωτη σε κλυδωνισμούς.
Πρόσθετα, θέση του ΔΝΤ είναι πως
οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρήσουν επαρκείς προβλέψεις και κεφαλαιακά αποθέματα, αλλά και να
μειώσουν το ύψος των ακινήτων
που έχουν στην κατοχή τους. Ταυτόχρονα, όσον αφορά στις τιμές
των ακινήτων και την φημολογούμενη «φούσκα», πιστεύει πως οι
κίνδυνοι είναι περιορισμένοι για
την ώρα, αλλά χρειάζεται στενή παρακολούθηση. Τέλος, το ΔΝΤ επισημαίνει την ανάγκη της έντονης
παρακολούθησης των δημοσίων
δαπανών.
Μιλώντας στην «Κ», ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως σε όλες τις
επαφές με ΔΝΤ, αμερικανική κυβέρνηση, οίκους αξιολόγησης και
επενδυτικές τράπεζες, το κλίμα για

ΑΡΘΡΟ

τη χώρα ήταν κάτι παραπάνω από
ενθαρρυντικό και θετικό. Ιδιαίτερη
μνεία έγινε για τη μείωση του δημοσίου χρέους παρά την αύξησή
του κατά την περίοδο της ιδιωτικοποίησης του Συνεργατισμού,
που φέτος «έπεσε» κάτω από το
100%, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε
όχι μόνο για τις προσπάθειες μείωσης των ΜΕΔ εντός του 2018,
αλλά και για τις επόμενες μειώσεις
που θα έρθουν με τις προγραμματισμένες πωλήσεις δανείων των
δύο μεγάλων τραπεζών της χώρας.
Τέλος, έγινε λόγος και για την μείωση της ανεργίας, που πλέον κυμαίνεται στο 6,5%. Ερωτηθείς σχετικά με την επικείμενη αποπληρωμή του δανείου του ΔΝΤ, εξήγησε πως αναλύθηκαν οι λεπτομέρειες και οι διαδικασίες της απο-

πληρωμής που θα γίνει εντός του
2020.
Από πλευράς του, ο κ. Ηροδότου
σημείωσε πως τονίστηκε το πόσο
σημαντικό είναι ένα κράτος να έχει
πλεονάσματα και να τα χρησιμοποιεί
ορθά εκεί που χρειάζεται. Όπως είπαν οι υπεύθυνοι, τα κράτη πρέπει
να έχουν πλεονάσματα και όποια
δεν έχουν να δημιουργούν. Έτσι, η
Κύπρος αφού έχει μεγάλο πλεόνασμα, εμμέσως πλην σαφώς, δόθηκαν
συγχαρητήρια στην Κύπρο, με τον
Διοικητή να επισημαίνει πως επίσημη θέση της ΕΚΤ είναι η ίδια. Δηλαδή, όσες χώρες έχουν δημοσιονομικό πλεόνασμα είναι το ενδεδειγμένο, ενώ όσες δεν έχουν πρέπει
να το δημιουργήσουν και έτσι πράττει και η Κύπρος, με αποτέλεσμα να
έχει ένα μαξιλάρι ασφαλείας παρά

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να φτάσει τα 20,9 δισ.
ευρώ στο τέλος του τρέχοντος έτους.
Το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου
χρέους συγκεντρώνουν τα ομόλογα
εξωτερικού, τα οποία προβλέπεται
να ανέλθουν στο 41% στο τέλος του
2019. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία του δημόσιου χρέους αφορά
τον επίσημο δανεισμό, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά δάνεια
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕ), ο οποίος προβλέπεται ν’ ανέλθει στο 40% του συνολικού χρέους
στο τέλος του 2019. Το υπόλοιπο
μέρος αφορά ομόλογα εσωτερικού,
και ομόλογα για φυσικά πρόσωπα
τα οποία προβλέπεται να ανέλθουν
στο 13% και 3% αντίστοιχα στο τέλος του 2019. Τέλος, με βάση το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο
2020-2022, τα έσοδα της γενικής
κυβέρνησης για το 2020 προβλέπεται να ανέλθουν στα 9.999,7 εκατ.
ευρώ σε σύγκριση με 9.090 εκατ.
ευρώ για το 2019, παρουσιάζοντας
αύξηση ύψους 10%. Η αύξηση αυτή
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των κοινωνικών εισφορών
κατά 32,1%, κυρίως λόγω της αύξησης των συνεισφορών στα πλαίσια
του Γενικού Συστήματος Υγείας από
1η Μαρτίου 2020.

/ Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Οι ξένοι επενδυτές και οι εγχώριοι
Ολοι συζητούν για ξένες επενδύσεις.
Ολες οι κυβερνήσεις δηλώνουν ότι
συναντώνται με ξένους επενδυτές,
βρίσκουν θετική ανταπόκριση στα
σχέδια που τους παρουσιάζουν και
τους πείθουν να έρθουν στην Ελλάδα να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Οι σημερινοί κυβερνώντες δηλώνουν περισσότερο φιλικοί προς
την επιχειρηματικότητα από τους
προκατόχους τους, και είναι. Γνωρίζουν καλύτερα τη λειτουργία της
αγοράς.
Ο πρωθυπουργός είναι αποτελεσματικός όταν απευθύνεται στους
ξένους επενδυτές. Μιλάει τη γλώσσα τους και κατανοεί τους προβληματισμούς τους. Η διαπίστωση δεν
είναι απόρροια κυβερνητικών διαρροών που έχουν επικοινωνιακές
στοχεύσεις και όχι την καταγραφή
της πραγματικότητας. Αντικατοπτρίζει την εικόνα που εισπράττει
ο γράφων από τους ξένους.
Η πραγματικότητα είναι πως,
παρά τις αποτελεσματικές και εν
πολλοίς πειστικές παρουσιάσεις

του πρωθυπουργού στις επαφές
με ξένους επιχειρηματίες και επενδυτές, οι τελευταίοι παραμένουν
διστακτικοί. Υπάρχουν κάποια πρώτα σημάδια αυξημένου ενδιαφέροντος, αλλά στην πράξη οι δράσεις
είναι περιορισμένες.
Δεν έχουν πεισθεί ότι οι προθέσεις του επικεφαλής της κυβέρνησης αντανακλούν και αυτές ολόκληρου του κυβερνητικού σχήματος, πολύ δε περισσότερο του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας.
Ανάλογος προβληματισμός, λίγο
διαφοροποιημένος, υπήρχε και με
την προηγούμενη κυβέρνηση. Ξένοι επενδυτές στις συζητήσεις τους
με τον ίδιο τον πρωθυπουργό ή μεμονωμένους υπουργούς διαπίστωναν μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση
σε σχέση με την πολιτική ρητορική,
αλλά αμέσως προέκυπτε η αβεβαιότητα για το αν αυτό που είχε συζητηθεί, και σε μερικές περιπτώσεις
ακόμη και συμφωνηθεί, θα γινόταν
αποδεκτό από μια κοινοβουλευτική
ομάδα ή έναν κομματικό μηχανισμό








Δεν έχουν πεισθεί ότι οι
προθέσεις του πρωθυπουργού αντανακλούν
και αυτές ολόκληρης
της κυβέρνησης, πολύ
δε περισσότερο του
κομματικού μηχανισμού
της Ν.Δ.
που σε μεγάλο βαθμό παρέμεναν
όμηροι ιδεοληψιών.
Σήμερα, είναι σαφές ότι έχουν
να κάνουν με έναν περισσότερο
φιλικό προς την επιχειρηματικότητα συνομιλητή, αλλά περιμένουν
να δουν πώς θα λειτουργήσει ο
κρατικός μηχανισμός. Ο συνομιλητής δεν είναι μόνον ο πρωθυπουργός ή οι υπουργοί, αλλά και
η δημόσια γραφειοκρατία, μέσα
από την οποία περνά η καθυστέρηση ή η επιτάχυνση της έγκρισης

Ο πρωθυπουργός, ομιλητής στο

Global Business Forum του Bloomberg, προσφάτως στη Νέα Υόρκη.
έργων και της έκδοσης αδειών.
Εξακολουθούν να έχουν στην
κορυφή του προβληματισμού τους
την αβεβαιότητα όσον αφορά το
κράτος δικαίου και την ταχύτητα

απονομής δικαιοσύνης, τις καθυστερήσεις της γραφειοκρατίας.
Οι ανησυχίες αυτές υπερτερούν
της όποιας δυσφορίας για υψηλή
φορολογία. Κάθε επενδυτής θέλει
όσο το δυνατόν χαμηλότερους φόρους, αλλά στην περίπτωση της
Ελλάδας η αίσθηση που εισπράττει
κανείς διαχρονικά από δεκάδες ξένους επενδυτές είναι ότι περισσότερο ανησυχητική είναι αυτή καθαυτή η λειτουργία του κράτους
σε όλες τις εκφάνσεις της, παρά οι
υψηλοί φόροι.
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση
του περιβάλλοντος, καθώς προβλέπει σημαντικές μεταρρυθμίσεις
στις αγορές προϊόντων και απλοποίηση της γραφειοκρατίας, όσο
αυτό είναι δυνατό στην ελληνική
πραγματικότητα. Ολοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, αλλά δεν
έχουν ακόμη πεισθεί ότι θα διαμορφώνει ένα σταθερό, αν όχι μόνιμο, θεσμικό πλαίσιο.
Ωστόσο, ένα από τα σημαντι-

κότερα προβλήματα, το οποίο βρίσκεται στη ρίζα της διστακτικότητας των ξένων, έχει να κάνει με
τους δικούς μας επενδυτές. Το μήνυμα που δεν έρχεται από τους εγχώριους επιχειρηματίες, κυρίως
τους μεγάλους. Για να πειστεί ο ξένος επενδυτής να εισέλθει στην
ελληνική αγορά, πρέπει να δει πρώτα ότι το πράττουν οι ίδιοι οι Ελληνες, που στο κάτω κάτω τη γνωρίζουν καλύτερα.
Εάν δουν ότι οι Ελληνες φέρνουν
πίσω καταθέσεις τους στις ελληνικές τράπεζες και κυρίως προχωρούν σε νέες επενδύσεις, τότε είναι
πολύ πιθανό, αν όχι βέβαιο, ότι θα
ακολουθήσουν και αυτοί.
Οπότε, το μήνυμα της κυβέρνησης μπορεί ορθώς να εστιάζει
στους «έξω», αλλά πρέπει να στρέφεται και στους «μέσα». Οι τελευταίοι ζητούν διευκολύνσεις και
κάθε είδους στήριξη, αλλά θα πρέπει και αυτοί να τολμήσουν και να
ρισκάρουν. Η πραγματοποίηση ελληνικών επενδύσεων θα δώσει
ώθηση και στις ξένες.

ey.com #BetterQuestions

© 2019 EYGM Limited. All Rights Reserved. ED None.

Should digital
transformation be on yourr
agenda, or running it?

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

O I KO N O M I A

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

5

Μέσω app θα
προλαβαίνουν
τις ζημιές
στη γεωργία
Εφαρμογή στα τηλέφωνα θα προειδοποιεί
για τα ακραία καιρικά φαινόμενα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Οι βροχοπτώσεις και η χαλαζόπτωση
των τελευταίων ημερών,οι ζημιές
που προκάλεσαν σε γεωργικές καλλιέργειες, και ακολούθως οι αποζημιώσεις εκατομμυρίων που καλείται να καταβάλει το κράτος,
είναι σαν επεισόδιο που παίζει σε
επανάληψη. Για φέτος έχει υπολογιστεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής,
ότι το ποσό θα ξεπεράσει τα 15
εκατομμύρια ευρώ. Γεγονός το
οποίο εύλογα δημιουργεί το ερώ






Πέραν των καιρικών
φαινομένων η εφαρμογή θα μπορεί σταδιακά
να αναβαθμιστεί ώστε
να ενημερώνει, πέραν
των καιρικών φαινομένων, και για την ανάγκη
προληπτικών ψεκασμών στις καλλιέργειες.
τημα για το κατά πόσο οι δαπάνες
για την γεωργία τελικά επισκιάζουν
τα κέρδη της παραγωγής. Από την
άλλη, με τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής να επιδεινώνονται
χρόνο με τον χρόνο, καθίσταται
σαφές ότι θα αυξάνονται κάθε χρόνο και οι δαπάνες. Πρόκειται δε
για ένα κλάδο ο οποίος συνεισφέρει
2% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προ-

ϊόν της χώρας, ενώ η απασχόληση
στον τομέα της γεωργίας αποτελεί
το 4% στο σύνολο του ανθρώπινου
εργατικού δυναμικού της Κύπρου.
Σε μια προσπάθεια στο Υπουργείο,
να ενεργήσουν πλέον ως Προμηθείς
και όχι ως Επιμηθείς, ετοιμάζουν
πακέτο 17 μέτρων για προσαρμογή
της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, τα οποία θα παρουσιαστούν
από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών την 1η Νοεμβρίου.
Ειδικότερα για τα ακραία καιρικά
φαινόμενα, αναμένεται ότι θα αναπτυχθούν συστήματα έγκαιρης
προειδοποίησης των ακραίων καιρικών φαινομένων, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν έγκαιρα να λαμβάνουν μέτρα προστασίας της γεωργικής παραγωγής από τις ζημιές.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το
Υπουργείο Γεωργίας, πρόκειται
στην ουσία για δημιουργία εφαρμογής την οποία θα κατεβάζει στο
κινητό του τηλέφωνο ο παραγωγός
και θα λαμβάνει ειδοποιήσεις για
ακραία καιρικά φαινόμενα. Επί του
παρόντος δεν έχουν ετοιμαστεί οι
επιμέρους λεπτομέρειες της πρότασης, και βρίσκεται στα αρχικά
στάδια.
Επιπρόσθετες κινήσεις για την
υλοποίηση της πρότασης θα γίνουν
μετά την αποδοχή της από τους
εμπλεκόμενους φορείς και την έγκρισή της από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θεωρείται ωστόσο βέβαιο
ότι για να λειτουργήσει, θα υπάρχει
συνεννόηση με την μετεωρολογική
υπηρεσία, από την οποία θα αντλούνται έγκαιρα όλες οι πληροφο-

Συνολικά 17 μέτρα θα παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Γεωργίας για την προσαρμογή του γεωργικού τομέα στην κλιματική αλλαγή.

Δύο εκατ. για αντιχαλαζικά
Σε μια άλλη εξέλιξη, πρόσφατα

έχει ληφθεί η απόφαση για εγκατάσταση αντιχαλαζικών συστημάτων για τις καλλιέργειες στο
Τρόοδος, κόστος το οποίο θα
επωμιστεί το Υπουργείο Γεωργίας και ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα
χρηματοδότησης αντιχαλαζικών
συστημάτων ορεινών κοινοτήτων
θα ανακοινωθεί επίσημα τον Νοέμβριο. Η απόφαση έχει ως στό-

ρίες. Η ιδέα του Υπουργείου Γεωργίας δεν είναι πρωτογενής. Ήδη
ανάλογες εφαρμογές έχουν υιοθετηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
όπως για παράδειγμα στην Ιταλία.
Γίνονται παράλληλα σκέψεις για
να χρησιμοποιηθεί και για άλλες

χο την ελαχιστοποίηση των ζημιών και των δαπανών πολλών
εκατομμυρίων από χαλαζόπτωση, κυρίως δε στις ορεινές κοινότητες. Εκεί θα εφαρμοστεί σε
πρώτο στάδιο το αντιχαλαζικό
σύστημα και στην συνέχεια θα
εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να
προσαρμοστεί σε καλλιέργειες
διαφορετικού τύπου που καλλιεργούνται στις υπόλοιπες περιοχές.

περιπτώσεις πέραν της ενημέρωσης
για το χαλάζι ή τον παγετό. Μια
τέτοια περίπτωση είναι για την παρουσία πληθυσμών εντόμων επιβλαβών για τις καλλιέργειες, για
τα οποία οι γεωργοί θα πρέπει να
προχωρήσουν άμεσα σε προληπτι-

κούς ψεκασμούς. Ωστόσο, η εισήγηση η οποία θα παρουσιαστεί την
ερχόμενη εβδομάδα είναι η παροχή
πληροφοριών για τα έγκαιρα καιρικά φαινόμενα και σταδιακά θα
μπορεί να προστεθούν επιπρόσθετες επιλογές.
Η εφαρμογή, αποτελεί ένα από
τη δέσμη μέτρων που μελετά το
Υπουργείο για την προσαρμογή
του γεωργικού τομέα της Κύπρου
στις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής. Μεταξύ άλλων, αναφέρουμε επίσης και τις αλλαγές στις
μεθόδους και τα προγράμματα άρδευσης, την δημιουργία γενετικά
βελτιωμένων ποικιλιών με αντοχή
και ανοχή στην ξηρασία και την
υψηλή θερμοκρασία, την ενίσχυση
της γενετικής παραλλακτικότητας
των καλλιεργούμενων ποικιλιών
ή ειδών και την αναβάθμιση του
επιπέδου και του δικτύου των παρεχόμενων γεωργικών συμβουλών

σε θέματα σχετικά με την προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.
Όσον αφορά το κόστος χρηματοδότησης των μέτρων, προγραμματίζεται να καλυφθεί από τα κονδύλια της νέας προγραμματικής
περιόδου αγροτικής ανάπτυξης
2021-2027, τα οποία για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο
ήταν περίπου 350 εκατομμύρια
ευρώ. Ο στόχος του σχεδίου προσαρμογής της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή είναι ξεκάθαρος.
Να διευρυνθεί η γνώση σε σχέση
με την κλιματική αλλαγή και τις
επιπτώσεις στον γεωργικό τομέα
της Κύπρου, καθώς επίσης και να
αξιολογηθούν τα κατάλληλα μέτρα
προσαρμογής για μείωση της ευπάθειας και αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας μπροστά
στους κινδύνους που συνοδεύει η
κλιματική αλλαγή.

Η φορολογική πολιτική για το 2019 - 2020
Μεγάλη αλλαγή η υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από όλους τους πολίτες που έχουν εισοδήματα
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μεγάλη αλλαγή για τα φορολογικά
του κράτους ανακοινώθηκε την
περασμένη Τετάρτη. Ο λόγος για
την υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από όλους όσοι
έχουν εισόδημα και όχι μόνο από
όσους έχουν εισόδημα πάνω από
τις 19.500 ευρώ τον χρόνο που
ήταν μέχρι και σήμερα το αφορο






Η αύξηση της έκπτωσης Άλλες φορολογικές εξελίξεις
Εκτός από όλα τα παραπάνω,
για συνεισφορές προόμως, υπάρχουν και άλλες φοροσώπων σε συνταξιοδο- λογικές εξελίξεις. Αυτές αφορούν
νέες ρυθμίσεις στα τέλη κυκλοφοτικά και ασφαλιστικά
ρίας για μηχανοκίνητα οχήματα
ταμεία στο 20%, δηλα- που εγγράφονται για πρώτη φορά
στη Δημοκρατία, καθώς και κατάρδή από 1/6 σε 1/5 του
γηση των φόρων κατανάλωσης
ετήσιου μισθού, με την όλων των οχημάτων. Η απώλεια
υποβολή των φορολογι- από την κατάργηση των φόρων
κατανάλωσης αντισταθμίζεται μεκών δηλώσεων του
ρικώς από την αναθεώρηση των
τελών κυκλοφορίας, το Υπουργείο
2019 είναι ένα από
θεωρεί πως ενισχύει την περιβαλτα μέτρα.
λοντική πολιτική της κυβέρνησης,
λόγητο όριο. Ο Υπουργός Οικονομικών είχε ανακοινώσει από τον
περασμένο Οκτώβριο κατά την παρουσίαση του Προϋπολογισμού
του 2019 πως αναμενόταν μία τέτοια εξέλιξη. Μετά από ένα χρόνο,
λίγες ημέρες μετά την κατάθεση
του Προϋπολογισμού του 2020 στη
Βουλή, εγκρίθηκε τροποποιητικό
νομοσχέδιο με απώτερο σκοπό την
ενίσχυση της φοροεισπρακτικής
ικανότητας του κράτους. Σύμφωνα
με τα όσα συμφωνήθηκαν, άλλη

σμός του εισοδήματος αλλοδαπών
εταιρειών, και γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων. Εντός
του 2020 αναμένεται να νομοθετηθούν οι πρόνοιες της αναθεωρημένης υπό αναφορά οδηγίας,
γνωστής και ως ATADII.

πρόνοια αφορά την υποχρέωση
από το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων, όσων παράγουν υπηρεσίες
και προϊόντα, να δέχονται πληρωμή
με κάρτα. Δεν θα είναι υποχρέωση
του καταναλωτή να πληρώνει με
κάρτα, αλλά αυτό το μέτρο εικάζεται
πως θα ενθαρρύνει τις ηλεκτρονικές
πληρωμές και θα ενισχύσει τον φορολογικό έλεγχο. Τρίτον, θα εισαχθεί πρόνοια που ευθυγραμμίζει μη
πληρωμή φόρου εισοδήματος με
τη μη πληρωμή ΦΠΑ.

χωρίς να αυξάνει δυσανάλογα το
φορολογικό βάρος. Ακόμα, εντός
του 2019 εναρμονίσθηκε το εθνικό
δίκαιο της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, γνωστή και ως ATADI, όπου εφαρμόζονται κανόνες
κατά πρακτικών φοροαποφυγής
που έχουν άμεση επίπτωση στη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Οι κυριότερες πρόνοιες κατά το
Υπουργείο, αφορούν εισαγωγή κανόνα περιορισμού των τόκων, καθώς και κανόνες για τις ελεγχόμενες
αλλοδαπές εταιρείες και υπολογι-

Κίνητρα στο 2020

Εντός του 2019 έγιναν και αρκετές συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας.

Εισάγεται ελληνικό σύστημα στην Κύπρο
Όπως είχε καταγράψει η Οικονομική «Κ» από αρχές Σεπτεμβρίου, θα
εφαρμοστεί ο θεσμός της φορολοταρίας στην Κύπρο, όπως εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Επί της ουσίας, προβλέπεται η απόδοση ηλεκτρονικών λαχνών σε όσους έχουν
πραγματοποιήσει πληρωμές με
πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα και έπειτα μέσω
κλήρωσης θα απονέμονται χρηματικά έπαθλα 1.000 ευρώ σε τυχερούς φορολογούμενους πολίτες
μία φορά το μήνα.Η λοταρία θα εισαχθεί, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, ως

μέτρο βελτίωσης της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και θα
αποτελέσει κίνητρο προς τους πολίτες για να χρησιμοποιούν την πιστωτική τους κάρτα στις συναλλαγές τους. Το χρηματικό έπαθλο θα
πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει δηλώσει ο κάθε φορολογούμενος για το σκοπό
αυτό στο περιβάλλον TAXISnet. Για
συμμετοχή σε οποιαδήποτε από
τις κληρώσεις του προγράμματος,
θα πρέπει απλώς ο πολίτης να έχει
προχωρήσει σε μία συναλλαγή με
την κάρτα του.

Στο πλαίσιο της φορολογικής
πολιτικής και στη βάση των δημοσιονομικών περιθωρίων, το Υπουργείο θα προωθήσει μέσα στο 2020
νέα φορολογικά κίνητρα. Όπως τα
ορίζει, πρώτον είναι η αύξηση της
έκπτωσης για συνεισφορές προσώπων σε συνταξιοδοτικά και
ασφαλιστικά ταμεία στο 20%, δηλαδή από 1/6 σε 1/5 του ετήσιου
μισθού, με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2019.
Δεύτερον, είναι η μεταρρύθμιση
του περί Χαρτοσήμων Νόμου, με
στόχο την απλοποίηση και τη στόχευση σε συγκεκριμένους τομείς
της οικονομίας καθώς και σε συμβάσεις σε άλλους τομείς, για συμβόλαια αξίας πάνω από 50 χιλ. ευρώ,
θα προβλέπεται επίσης και η ηλεκτρονική χαρτοσήμανση των εγγράφων. Τρίτον, εντός του 2020
αναμένεται επίσης, η έναρξη υλοποίησης της σημαντικής επένδυσης
που αφορά στο νέο μηχανογραφικό
σύστημα του Τμήματος Φορολογίας, ενώ θα τεθεί σε δημόσιο διάλογο το πλαίσιο για μια «Πράσινη»
φορολογική μεταρρύθμιση. Τέταρτον, θα προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας αναγνώρισης
και ελέγχου των φιλανθρωπικών
ιδρυμάτων, τα οποία θα ονομάζονται πλέον ως Ιδιωτικοί Οργανισμοί
Κοινής Ωφελείας. Το ΥΠΟΙΚ ανα-

μένει πως το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα βοηθήσει ώστε να υπάρχουν
ενιαίες, ομοιόμορφες, ξεκάθαρες
και διαφανείς διαδικασίες πιστοποίησης φιλανθρωπικών ιδρυμάτων
και θα παρέχει την ευχέρεια στις
αρμόδιες αρχές να ασκούν αποτελεσματικό και συστηματικό έλεγχο
στους εγκεκριμένους οργανισμούς
κοινής ωφελείας ώστε να διαπιστώνεται εάν λειτουργούν βάσει
των αποδεκτών πλαισίων. Τέλος,
αξίζει να σημειωθεί πως το μέτρο
της υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης αλλά και το
μέτρο της υποχρεωτικής αποδοχής
ηλεκτρονικών πληρωμών θα γίνει
μέσα στο 2020.

Οι καινούργιες συμφωνίες
Εντός του 2019 έγιναν και συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας. Υπεγράφη μια νέα συμφωνία
με τη δημοκρατία του Καζακστάν
και ένα νέο τροποιητικό πρωτόκολλο με το Ηνωμένο Βασίλειο της
Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου
Ιρλανδίας. Περαιτέρω, τέθηκαν σε
ισχύ οι συμβάσεις με την Ανδόρα,
με την Σαουδική Αραβία και με το
Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας.
Πρόσθετα, συνομολογήθηκαν
τρεις νέες συμφωνίες, με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, με
την Ολλανδία και με την Ιορδανία,
καθώς και δύο νέα τροποιητικά
πρωτόκολλα με την Ελβετική συνομοσπονδία και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
Όπως αναφέρει το Υπουργείο, οι
υπογραφές αναμένονται να λάβουν
χώρα εντός του 2020.
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Κυπριακή start-up
φέρνει πιο κοντά
τις έξυπνες πόλεις
Ψηφιοποίηση των διαδικασιών και μεταφορά
δεδομένων στο Cloud εισηγείται η Parametricos
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους
στις διαδικασίες δημιουργίας ενός
έργου υπόσχεται η εταιρεία Parametricos. Πρόκειται για μια κυπριακή start up, την οποία δημιούργησαν τρία νέα παιδιά που πριν
από περίπου ένα χρόνο έβαλαν κάτω την ιδέα τους και την μετέτρεψαν σε βάση για την δημιουργία
της διαδικτυακής πλατφόρμας STUDIO. Η πλατφόρμα δεν απευθύνεται
στην λιανική αγορά αλλά σε αρχιτεκτονικά γραφεία και θα είναι
σύντομα έτοιμη για εμπορική αξιοποίηση. Σε συνέντευξή του στην
«Κ» ο ιδρυτής της εταιρείας και αρχιτέκτονας μηχανικός Μάριος Μέσσιος, αναφέρει ότι η πλατφόρμα
στοχεύει στο να φέρει πιο κοντά
τα έξυπνα σπίτια και τις έξυπνες
πόλεις στην Κύπρο. Όλα αυτά σε
ένα όχι και τόσο φιλικό περιβάλλον
για ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων αφού οι πρωτοβουλίες στήριξής τους προέρχονται κυρίως
από τον ιδιωτικό τομέα.
-Πώς ξεκίνησε η εταιρεία Parametricos;
-Πρόκειται για μια νεοφυή εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε για
να μπορεί ο αρχιτέκτονας, οπουδήποτε στον κόσμο, να παίρνει
γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα και σωστά για αυτούς δεδομένα, για ένα πιο λειτουργικό
και προσιτό σε όλους αποτέλεσμα.
Είμαστε μια ομάδα τριών νέων επιχειρηματιών και στόχος μας είναι
να ενδυναμώσουμε τη διαδικασία
της λήψης αποφάσεων κατά το
σχεδιασμό, την κατασκευή ακόμα
και συντήρηση ενός έργου έτσι
ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ισχυρό και βιώσιμο δομημένο περιβάλλον. Η ιδέα αναπτύχθηκε κατά τη
διάρκεια των σπουδών μου στο Politecnico di Milano ως MSc. Ως αρχιτέκτονας Μηχανικός και με την
εμπειρία μου στα προγράμματα
αρχιτεκτονικής, ανέπτυξα την ιδέα
της δημιουργίας μιας εταιρείας με
στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής
δεδομένων και απεικόνιση κτιρίων,
πολιτικών υποδομών και κατασκευών για ένα πιο σύγχρονο οικοδομικό περιβάλλον λαμβάνοντας
ως πυρήνα αποφάσεων, δεδομένα
από τον περιβάλλοντα χώρο. Την
ιδέα στήριξε ο οικονομολόγος, COO
και Co-Founder της εταιρείας, Άννινος Λοίζου, ο οποίος από την
αρχή πίστεψε στην ανάγκη της δη-

μιουργίας ‘έξυπνων πόλεων’ μέσα
από τον μετασχηματισμό του τομέα
της οικοδομικής βιομηχανίας και
έτσι τον Απρίλιο του 2018 δημιουργήσαμε το Parametricos. Την
ομάδα μας ήρθε να συμπληρώσει
ο προγραμματιστής μας, Harry Collin, o οποίος σε ηλικία μόλις 19
ετών παρείχε υπηρεσίες στον τομέα
του προγραμματισμού. Οι τρεις
μας θέσαμε ως όραμά μας, να βελτιώσουμε τη συνεργασία των επαγγελματιών που συμμετέχουν στη
μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δόμηση και την ιδιοκτησία ενός κατασκευαστικού έργου
για καλύτερες συνθήκες λειτουργίας
και ανάπτυξης της οικοδομικής και
κατασκευαστικής βιομηχανίας.
-Τι καινούργιο προσθέτει στην
αγορά η Parametricos;
-Θέλαμε να δημιουργήσουμε







Η πλατφόρμα STUDIO
μειώνει τον χρόνο κατασκευής του κτηρίου ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που χάνεται στις στατικές αναπαραστάσεις
του έργου και τις δαπανηρές λανθασμένες επικοινωνίες μεταξύ των
ομάδων.
μια διαδικτυακή πλατφόρμαη οποία
θα δώσει ελευθερία στον αγοραστή
να σχεδιάσει το δικό του κτίριο
online, με την βοήθεια δεδομένων
από χάρτες. Δημιουργήσαμε ένα
πρώτο μοντέλο το οποίο παρουσιάσαμε σε μια εκδήλωση που είχαμε οργανώσει τον Σεπτέμβριο
του 2018. Η ιδέα όμως έκανε στροφή και τελειοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της φοίτησής μας στο Founder Institute Berlin Accelerator
Program στην Γερμανία, τον Γενάρη του 2019. Εκεί ερευνήσαμε
και συνειδητοποιήσαμε τις πραγματικές αδυναμίες της βιομηχανίας,
και τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα STUDIO του Parametricos
θα μπορούσε να φέρει μια καινοτομία στο χώρο. Με έμφαση να
βελτιώσει τη ροή εργασίας του
επαγγελματία, σε όλες τις φάσεις
του κύκλου ζωής ενός έργου, από
το σχεδιασμό έως και την κατεδά-

φισή του. Με την αναβαθμισμένη
εκδοχή της πλατφόρμας το Parametricos διακρίθηκε δεύτερο στον
διαγωνισμό Startup World Cup
Greece & Cyprus 2019.
Ο κύριος στόχος του STUDIO είναι να αυξήσει την παραγωγικότητα
και να βελτιώσει τη ροή εργασίας
των επαγγελματιών του κλάδου της
AEC (Architecture, Engineering,
Construction), εισάγοντας μια πλατφόρμα Cloud BIM + GIS Asset Management. Αυτό το εργαλείο καλύπτει ολόκληρο το φάσμα του κύκλου
ζωής ενός έργου, από τις αρχικές
φάσεις σχεδιασμού μέχρι την κατασκευή και τη διαχείριση εγκαταστάσεων. Το STUDIO στον αρχιτέκτονα, το μηχανικό και όλους
τους ενδιαφερόμενους φορείς να
έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα
για την ασφαλή αποθήκευση εγγράφων και άλλων περιουσιακών
στοιχείων, να απεικονίσουν το έργο
σε 3D και όλα τα στοιχεία του σε
χάρτες με GIS για να συνεργάζονται
στο έργο απρόσκοπτα με αποτέλεσμα να γίνονται ταχύτερες, καλύτερες και πιο ενημερωμένες αποφάσεις γεωπολιτικών έργων. Το
STUDIO μειώνει, κατά τη διάρκεια
όλων των φάσεων κατασκευής ενός
κτιρίου, τον χρόνο που χάνεται στις
στατικές αναπαραστάσεις του έργου, στις δαπανηρές λανθασμένες
επικοινωνίες μεταξύ των ομάδων
και το μη συνυπολογισμό του περιβάλλοντος που περιβάλλει ένα
έργο όταν σχεδιάζεται και κατασκευάζεται ένα έργο. Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του STUDIO περιλαμβάνει πτυχές που βρίσκονται
σε όλες τις διαστάσεις του BIM (BIM
3D-D7). Το όραμά μας είναι να μετατρέψουμε ψηφιακά τον κλάδο
της οικοδομικής βιομηχανίας παγκοσμίως μεταφέροντας όλο το φόρτο εργασίας που επηρεάζει άμεσα
τους φορείς του έργου και τους στόχους τους στο Cloud.
-Σε ποιο κοινό στοχεύει η πλατφόρμα STUDIO σας;
-Κυρίως στοχεύουμε σε μικρομεσαία αρχιτεκτονικά γραφεία που
ψάχνουν για καινοτόμους τρόπους
να βελτιώσουν τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούν. Τους προσφέρουμε ένα απλό και κλιμακωτό μοντέλο συνδρομής (SaaS), ανάλογα
με το μέγεθος της ομάδας τους και
τον αποθηκευτικό χώρο που επιθυμούν να έχουν (Cloud Storage).
Ως στρατηγική μάρκετινγκ μας σημαντικό είναι να αναφέρουμε την
προσωπική σχέση που χτίζουμε

ΑΡΘΡΟ

Η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του Μάριου Μέσσιου στο Politecnico di Milano, και είχε στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων για ένα σύγχρονο οικοδομικό περιβάλλον. Την ιδέα στήριξε ο Άννινος Λοΐζου (συνιδρυτής)και έτσι τον Απρίλιο του 2018 γεννήθηκε η εταιρεία Parametricos. Τον Νοέμβριο η νεοφυής κυπριακή εταιρεία
θα συμμετάσχει στο κορυφαίο τεχνολογικό συνέδριο Web Summit στη Λισαβόνα.

Η συμμετοχή στο Web Summit
-Web Summit στη Λισαβόνα. Υπάρχουν ευκαιρίες για start-up εταιρείες
σε τέτοιες διοργανώσεις και ποιες
οι συμβουλές σας για άλλες startups;

-Αδιαμφισβήτητα σε διοργανώσεις τέτοιας εμβέλειας προσφέρονται πολλές ευκαιρίες για νεαρές εταιρείες start-up, με την
προϋπόθεση όμως ότι και οι
start-upers θα κυνηγήσουν τις

με τους πρώτους χρήστες του Studio αλλά και την εμβέλεια που θέλουμε το STUDIO να πάρει στο παγκόσμιο τομέα του BIM (Building
Information Modeling).
-Πότε θα είστε έτοιμοι για εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας σας;
-Από πλευράς τεχνολογικής ανάπτυξης το Parametricos είναι διαθέσιμο online, με αρχικούς πιλοτικούς πελάτες/χρήστες που βρίσκονται σε διάφορες ευρωπαϊκές
πόλεις. Βάσει των πρώτων σχολίων
που λαμβάνουμε από τους χρήστες
μας βελτιώνουμε την εμπειρία χρήσης της πλατφόρμας και την προετοιμάζουμε για εμπορική αξιοποίηση.
-Γίνεται πολύς λόγος για την μετατροπή των πόλεων σε έξυπνες
πόλεις. Ποιο ρόλο θα διαδραματίσει η χρήση της Parametricos
σε αυτή την εξέλιξη; Βλέπετε
να γίνονται αρκετά βήματα προς
αυτή την κατεύθυνση;
-Το Parametricos βρίσκεται στο
επίκεντρο των Έξυπνων Πόλεων
με το STUDIO να προσφέρει την
ευκαιρία στους επαγγελματίες να
συνεισφέρουν με τον δικό τους
τρόπο στην ψηφιοποίηση όλων

πιθανότητες για να πετύχουν τον
στόχο τους. Στην περίπτωση του
Web Summit μια εταιρεία μπορεί
να δικτυωθεί ή να κλείσει συμφωνίες μέσω της διαθέσιμης κινητής εφαρμογής του συνεδρίου. Είναι επίσης σημαντικό η
start-up να μπορεί να προσφέρει
κάτι σε οπτικό επίπεδο στο κοινό
και στους ενδιαφερόμενους
οπτικά.

των αρχείων ενός κτιρίου, σε μια
ασφαλή αλλά και προσβάσιμη πλατφόρμα στο διαδίκτυο.
Η μετατροπή των πόλεων σε
έξυπνες πόλεις είναι μια εφικτή
ιδέα η οποία μπορεί να φέρει για
πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια
αδράνειας, ανθρώπους από όλους
τους τομείς, για να χτίσουν μαζί
ένα καλύτερο μέλλον για τις πόλεις
και το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι
πιθανά με την εφεύρεση του GPS
και GIS, στην δεκαετία του 1970,
όπου πάρα πολύς κόσμος παίρνει
ως δεδομένο, λόγω της καθημερινής
του χρήσης. Άρα η εφαρμογή των
έξυπνων πόλεων, δεν πρέπει να
αποτελεί έκπληξη, αλλά πιστεύω
είναι η φυσική εξέλιξη στην κατάλληλη στιγμή. Για να υπάρχει
ουσιαστική βελτίωση προς τις έξυπνες πόλεις, πρέπει να υπάρξει συνεργασία από τρεις διαφορετικούς
πυλώνες, τον ιδιωτικό τομέα, το
δημόσιο και τον ακαδημαϊκό. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με εταιρείες
του ιδιωτικού και ακαδημαϊκού τομέα καθώς και με το Τμήμα Κτηματολογίου στην Κύπρο, του οποίου
δεδομένα έχουμε χρησιμοποιήσει
στο παρελθόν, και μπορούμε με
ευκολία να πούμε ότι είναι ένα από

τα πιο αναβαθμισμένα τμήματα
της Κυπριακής κυβέρνησης.

Το περιβάλλον στην Κύπρο
-Υπάρχουν κίνητρα και εύφορο
έδαφος για ανάπτυξη start-up
εταιρειών στην Κύπρο; Θεωρείτε
ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης;
-Το έδαφος για ανάπτυξη startup εταιρειών στην Κύπρο χρειάζεται συστηματική αναβάθμιση, σε
όλους τους τομείς. Αξίζει όμως να
σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια,
αν θα το προσδιόριζα, θα έλεγα το
2016, έχουν σημειωθεί σημαντικές
βελτιώσεις από τον ιδιωτικό τομέα,
και πιο αξιοσημείωτα από οργανισμούς όπως το ΙδΕΚ.(Το Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο
για την υποστήριξη και προώθηση
της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην
Κύπρο.Αναμένουμε τα καλύτερα
να έρθουν σύντομα.
-Βλέπετε όμως το μέλλον της
εταιρείας σας στην Κύπρο;
-Η Κύπρος μπορεί να προσφέρει
μια αρκετά καλή βάση για μια νεοφυή εταιρεία και θα το συνιστούσα
στον οποιοδήποτε θα ήθελε να ξεκινήσει κάτι καινοτόμο για τα αρχικά στάδια. Καθώς όμως οι ανάγκες
της εταιρείας μας αυξάνονται, αναζητούμε κάτι περισσότερο και σε
μεγαλύτερη εμβέλειά όσον αφορά
υπαλλήλους, πελάτες και πιθανές
μελλοντικές συνεργασίες, συγκεκριμένα για τον τομέα μας της αρχιτεκτονικής και της κατασκευαστικής. Στην προσπάθειά μας να
αναβαθμίσουμε και να συμμετάσχουμε στο οικοσύστημα των Startup στην Κύπρο, διοργανώνουμε
μια εκδήλωση, με όνομα Architectonic, με θέμα την καινοτομία για
τις μελλοντικές μας πόλεις.

/ Του ΘΟΔΩΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τεχνολογία εναντίον απελπισίας
Αν κρίνετε ότι ο κόσμος πάει κατά
διαόλου, αν πιστεύετε ότι η κλιματική αλλαγή θα τινάξει τον πολιτισμό
μας στον αέρα και ότι τα παιδιά μας
στο τέλος του αιώνα θα αναγκάζονται να επιβιώνουν με το ζόρι σε
έναν αφιλόξενο κόσμο, πιθανότατα
έχετε δίκιο. Αν, δε, είστε από αυτούς
που ταυτόχρονα λαχταράνε να ακούσουν ή να διαβάσουν κάτι που θα
τους κάνει να ελπίζουν, αυτό το άρθρο είναι για εσάς.
Υπάρχουν δύο τεχνολογικές εξελίξεις, που σε λίγες δεκαετίες ενδέχεται να λύσουν πολλά και σημαντικά προβλήματα με τρόπο σχεδόν
μαγικό: οι κβαντικοί υπολογιστές
και η παραγωγή ενέργειας από πυρηνική σύντηξη.
Προχθές, το περιοδικό Nature
δημοσίευσε το άρθρο των ερευνητών της Google στο οποίο περιγράφουν πώς έφτιαξαν έναν κβαντικό
υπολογιστή που λειτουργεί, επιτυγχάνοντας για πρώτη φορά την επονομαζόμενη «quantum supremacy»,
να ολοκληρώσει δηλαδή έναν υπο-

λογισμό που ένας κλασικός υπολογιστής δεν μπορεί να κάνει σε εύλογο
χρονικό διάστημα. Τώρα, το θέμα
αυτό είναι εξαιρετικά πολύπλοκο.
Οι κβαντικοί υπολογιστές είναι εντελώς διαφορετικοί από τους κλασικούς υπολογιστές. Δεν θα είναι
εργαλεία σαν τα λάπτοπ και τα κινητά μας τηλέφωνα, καθώς θα μπορούν να κάνουν πολύ συγκεκριμένα
πράγματα, αλλά πολύ σημαντικά
πράγματα.
Συγκεκριμένες εφαρμογές στη
φαρμακευτική χημεία, στη χημεία
υλικών ή στην τεχνητή νοημοσύνη
που σήμερα είναι εξαιρετικά χρονοβόρες ή και αδύνατες, θα μπορούν
να είναι εφικτές με τέτοιους υπολογιστές. Κάποτε. Κανείς δεν ξέρει
πότε η τεχνολογία αυτή θα είναι
έτοιμη. Μπορεί κάποιος να φανταστεί το 2040 να σχεδιάζονται με τέτοιους υπολογιστές καινούργια φάρμακα για την καταπολέμηση ασθενειών και καινούργιες μπαταρίες
που επιτρέπουν στα αυτοκίνητα να
κινούνται χωρίς φόρτιση για μήνες.








Τέτοιες επαναστατικές
λύσεις, για να έρθουν,
αν έρθουν, θα χρειαστούν λεφτά, χρόνο,
αλλά και την επιτακτική
αίσθηση ότι αποτελούν
προτεραιότητα. Επιπλέον, μέχρι να ολοκληρωθούν, οι συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής θα
συσσωρεύονται.
Αλλά μπορεί να χρειαστεί να φτάσει
στο 2080.
Η άλλη τεχνολογική έκρηξη στην
οποία πολλοί προσβλέπουν είναι η
κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων για την παραγωγή ενέργειας. Αλλά όχι αντιδραστήρων από
αυτούς που υπάρχουν σήμερα που

έχουν, για να το πω κομψά, κάποια
μειονεκτήματα, αλλά εντελώς άλλου
τύπου, που θα παράγουν ενέργεια
μέσω ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής
σύντηξης. Η πυρηνική σύντηξη
είναι η πηγή ενέργειας του ήλιου.
Πρόκειται για τη σχεδόν τέλεια
πηγή ενέργειας, δυνητικά εξαιρετικά
αποδοτική και σχεδόν εντελώς καθαρή.
Το πρόβλημα: Ακόμη δεν έχει
κατασκευαστεί αντιδραστήρας που
να παράγει με αυτόν τον τρόπο περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει. Ενας καινούργιος πειραματικός αντιδραστήρας που κατασκευάζεται στη Γαλλία στο πλαίσιο
ενός διεθνούς ερευνητικού προγράμματος αναμένεται να αρχίσει
τις πειραματικές δοκιμές το 2025.
Πολλοί υπολογίζουν ότι μπορεί να
χρειαστούν άλλα είκοσι χρόνια για
να ξεπεραστούν οι πολλές τεχνικές
δυσκολίες σε αυτόν τον τομέα. Αλλοι
φοβούνται ότι θα χρειαστεί περισσότερο.
Φανταστείτε όμως ότι ξεπερνι-

ούνται, και ότι φτάνουμε το 2060
με σχεδόν απεριόριστη παραγωγή
καθαρής ενέργειας που αποθηκεύεται σε εκπληκτικές μπαταρίες και
δεν εκλύει τίποτε βλαβερό στην
ατμόσφαιρα. Είναι ένα όραμα που
μπορεί να κάνει τον απελπισμένο
κάτοικο του πλανήτη Γη το 2019
να νιώσει λίγο καλύτερα. Βεβαίως,
παραμένει το ερώτημα πώς θα αντέξουμε μέχρι τότε, κι εδώ έρχεται
η χρησιμότητα της κάθε Γκρέτα
Τούνμπεργκ.
Τέτοιες επαναστατικές λύσεις,
για να έρθουν, αν έρθουν, θα χρειαστούν λεφτά, χρόνο, αλλά και την
επιτακτική αίσθηση ότι αποτελούν
προτεραιότητα. Επιπλέον, μέχρι να
ολοκληρωθούν, οι συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής θα συσσωρεύονται, οι πλημμύρες θα γίνονται πιο
έντονες, οι πυρκαγιές χειρότερες,
οι καύσωνες συχνότεροι. Μέχρι να
φτιαχτούν τα κβαντικά κομπιούτερ
και να αρχίσουν να ζουπιούνται τα
υδρογόνα στα Τόκαμακ, μεγάλες
περιοχές του πλανήτη θα έχουν αρ-

χίσει να μετατρέπονται σε ακατοίκητες, και οι άνθρωποι που ζούσαν
εκεί θα ψάχνουν να ζήσουν αλλού.
Η χρησιμότητα των ακτιβιστών
δεν είναι να προτείνουν λύσεις σε
αυτό το πρόβλημα –οι περισσότερες
λύσεις που προτείνουν, άλλωστε,
δεν είναι ρεαλιστικές από διάφορες
απόψεις–, αλλά να κρατάνε το πρόβλημα ζωντανό στη δημόσια συζήτηση, φωτεινό στο προσκήνιο του
μυαλού όλων, να μας κρατάνε ξύπνιους και σε εγρήγορση, ώστε να
μετριάζουμε τη βλάβη όσο γίνεται,
να πιέζουμε για να ληφθούν τα ανεπαρκή ημίμετρα που έχουμε διαθέσιμα σήμερα χωρίς καθυστέρηση,
ώστε να δώσουμε χρόνο στους πολύ
έξυπνους ανθρώπους που ετοιμάζουν τις μεγάλες λύσεις για να δουλέψουν, να τα φτιάξουν και, τελικά,
να μας σώσουν όλους.
Αν, δεν φτιάξουν, εν τω μεταξύ,
και τίποτε μοχθηρές τεχνητές νοημοσύνες που θα μας υποδουλώσουν
όλους και τελειώσει η ιστορία με
εντελώς διαφορετικό τρόπο...

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΑΔΑ

Με αργό ρυθμό
οι μεταρρυθμίσεις
στην Ελλάδα όταν
οι άλλοι τρέχουν
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Κάτω από τη βάση
η Ελλάδα στους στόχους
για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Κατά 7 θέσεις υποχώρησε η χώρα
στην κατάταξη του Doing Business
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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ÖØÕÝÇÖÕÌßÍÂÔÙËÄÚÏÇÌÕØ¦
ÚÎÊÏËÔÁØÍËÏÇÚÜÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓ×Ô
ÍÏÇÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝ¬Õ
ÙÞËÚÏÑÄÑØÏÚÂØÏÕÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÖØÕÙÚËÛËÃÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÁÑ
ÛËÙÎ+VPUN)\ZPULZZÚÕÌÛÏ
ÔÄÖÜØÕÚÕßÄÓÜÝÙÚÎ
ÌËÚÏÔÂÍÃÔËÚÇÏÓÏÇÖØ×ÚÎÙÆ
ÍÑØÏÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÚÎÔ ÕØÁÇ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎÔ ÕØÁÇ
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÎÓÁØËÝÇÖÄ
ÚÎÔÖØÕÑÂØßÐÎËÔÄÝÊÏÇÍÜÔÏ
ÙÓÕÆÓÁÞØÏÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÚÎÝ
ÙÆÓÈÇÙÎÝÑÇÏÚÎÔÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎ
ÚÕßÇÔÇÊÄÞÕßËÔ×ÙÚÎÔÒÒ¦
ÊÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ
ÁÔÇÝÞØÄÔÕÝ

Στην 4η θέσηÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕß©©Ö¦ÔÜÓÄ
ÔÕÇÖÄÚÕ¡ËÐÏÑÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÑÇÏÚÎ²ÏÒÂÈØÃÙÑËÚÇÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÙÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÙÚÄÞÜÔÚÎÝ
ÈÏ×ÙÏÓÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÖÕßÁÞËÏÛÁ
ÙËÏÕ©ÍÏÇÄÒÕßÝÁÜÝÚÕ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇËÔ×ÕÏÞ×ØËÝ
ÚÕß©©ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÁÞÕßÔ
ÖËÚÆÞËÏÚÕ ÚÜÔÙÚÄÞÜÔ
ÎÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖÕÙÕÙÚÄ
ßÒÕÖÕÃÎÙÎÝ

¬ÕÛÁÓÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÙÚÕÊËÒ
ÚÃÕÚÕßÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕ
ÓÃÇÕÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÈÏ×ÙÏÓÎÖÇØ¦ÓÄÔÕË¦Ô
ËÃÔÇÏÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÎÑÇÏÙßÔÕÊËÆ
ËÚÇÏÇÖÄÖØÄÕÊÕÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÞÜØÃÝÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆÝÙË
ÄÒÕßÝÚÕßÝÚÕÓËÃÝÖÕßÖØÕÙÊÏÕ
ØÃàÕßÔÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÎÔÕÒÄÚÎÚ¦ÚÎÝ®
©Ï ÙÚÄÞÕÏ ÚÕß ©© ÑÇÒÆ
ÖÚÕßÔÓËÍ¦ÒËÝËÔÄÚÎÚËÝ!ÚÏÝ
ÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÇÔ¦ÍÑËÝÌÚ×ÞËÏÇ
ÖËÃÔÇßÍËÃÇËÑÖÇÃÊËßÙÎÏÙÄÚÎ
ÚÇÌÆÒÜÔÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÎÔËØÄ
ÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÑÒÃÓÇÛ¦ÒÇÙÙËÝ
ÈÏÕÖÕÏÑÏÒÄÚÎÚÇÚÎÔËßÎÓËØÃÇ
ËÔÁØÍËÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇßÖÕÊÕÓÁÝ
ÇÔÏÙÄÚÎÚÇÖÄÒËÏÝÚÎÔËÏØÂÔÎ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓÁÙÇËÌÇØÓÕÍÂÝÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÈÏ
×ÙÏÓÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
¬ÏÝÞÇÓÎÒÄÚËØËÝËÖÏÊÄÙËÏÝÁÞËÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝÏÙÄÚÎÚÇÝ
ÚÜÔÌÆÒÜÔÑÇÏÚÎÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ËÔ×ÇÔÚÃÛËÚÇÁÞËÏÑÇÚÇÈ¦ÒËÏÙÎ
ÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÖÄÚÕÔ
ÓÁÙÕÄØÕÚÕß©©ÙÚÎÔÇÔÚÏÓË
Ú×ÖÏÙÎÚÎÝÖËÃÔÇÝÚÕßÝÚÕÓËÃÝ
ÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝÑÇÏÚÎÝßÍËÃÇÝßÖÕ
ÒËÃÖËÚÇÏËÒÇÌØ×ÝÇÖÄÚÕÔÓÁÙÕ
ÄØÕÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕß©©ËÛÁ
ÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ÎÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎ

ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÙÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÖÇ
ØÇÍÜÍÂÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÑÇÏÙÚÏÝ
Û¦ÒÇÙÙËÝËÔ×ÙÚÕÔËØÄÙÚÕÑÒÃ
ÓÇÑÇÏÙÚÎÈÏÕÖÕÏÑÏÒÄÚÎÚÇÈØÃ
ÙÑËÚÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÏÝ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
ÚÕß©©
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÙÚÕÊËÒ
ÚÃÕÕÒÒÎÔÇÝÁÞËÏÞÇÓÎÒÄÑÇÚ¦
ÑËÌÇÒÂÔËÏÙÄÊÎÓÇÞÇÓÎÒÂÖÇ
ØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃ

Τις χαμηλότερες
επιδόσεις έχει
στο θέμα της ισότητας
των φύλων
και της εκπαίδευσης.
àËÏßÉÎÒÂÇÔËØÍÃÇËÔÖËÏÔ¦ËÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÖÇÞÆÙÇØÑÕÝÑÇÏÁÞËÏ
ÙÞËÚÏÑ¦ÑÇÒÂßÍËÃÇÇÔÑÇÏÑÇ
ÖÔÃàËÏÙÇÔÌÕßÍ¦ØÕËÔ×ÊËÔÚÇ
Ö¦ËÏÑÇÒ¦ÓËÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÊÆÕÌÆÒÜÔ©ÒÒÎÔÇÝÊËÔËÖÏ
ÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÊÏ¦ÈÃÕßÑÇÏÎÞ×ØÇ
ÁÞËÏßÉÎÒÄÖÕÙÕÙÚÄÔÁÜÔÖÕß
ÊËÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÊËÔÙÖÕßÊ¦àÕßÔ
ÕÆÚËÑÇÚÇØÚÃàÕÔÚÇÏËÔ×ÕÏÊÇ
Ö¦ÔËÝÍÏÇÁØËßÔÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÁÝ®

Στην οικονομία
ËÔÏÑ×ÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÕÏ
ËÖÏÊÄÙËÏÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÃÔÇÏÇØ
ÑËÚ¦ÞÇÓÎÒÄÚËØËÝ ÇÖÄÚÕÔ
ÓÁÙÕ ÄØÕ ÚÜÔ ËÖÏÊÄÙË×Ô ÚÎÝ

ÑÇÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÓËÏ×ÛÎÑË
ÚÕÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔËÏÙÄÊÎÓÇÖØÕ
ÌÇÔ×ÝÒÄÍÜÚÎÝÑØÃÙÎÝÆÓÌÜ
ÔÇÓËÚÕÊËÒÚÃÕÇßÚÄÑÇÛÏÙÚ¦
ÊÆÙÑÕÒÎÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÜÔÙÚÄ
ÞÜÔÁÜÝÚÕÑÇÛ×ÝÒËÃÖÕßÔ
ÕÏÏÙÞßØÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÈ¦ÙËÏÝ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Βροχή αιτήσεων για επενδύσεις
στην πράσινη ενέργεια
Κατατέθηκαν 114 σχέδια για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 2.093 MW
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΥψηλέςÖØÕÙÊÕÑÃËÝÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÕÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÇÆÐÎÙÎ
ÚÕßÓËØÏÊÃÕßÚÜÔÇÔÇÔË×ÙÏÓÜÔ
ÖÎÍ×ÔËÔÁØÍËÏÇÝÙÚÕËÔËØÍËÏÇÑÄÏÙÕàÆÍÏÕÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÕ
 ÚÕ
ßÚÁÝÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÔ
ÔÁÕÑÆÑÒÕÇÏÚÂÙËÜÔÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÖÕß¦ÔÕÏÐËÎªßÛÓÏÙÚÏÑÂ
ØÞÂÔÁØÍËÏÇÝªÑÇÏÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÑÇÚÇÚÁÛÎÑÇÔËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇÖØÕÝÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎ
ÍÏÇËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎÏÙÞÆÇÏÕÒÏÑ×ÔÑÇÏÌÜÚÕÈÕÒÚÇáÑ×ÔÖ¦ØÑÜÔ
 4>
¬ÎÓËØÃÊÇÚÕßÒÁÕÔÚÕÝÊÏËÑÊÏÑÕÆÔÚÇÌÜÚÕÈÕÒÚÇáÑ¦ÓË
ÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇ¦ÊËÏËÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÙßÔÕÒÏÑÂÝÏÙÞÆÕÝ4>ÑÇÏ
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÇÏÕÒÏÑ¦ÓËÙßÔÕÒÏÑÂÏÙÞÆ4>±Ö¦ØÞÕßÔËÖÃÙÎÝÑ¦ÖÕÏËÝÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇÓÏÑØ¦
ßÊØÕÎÒËÑÚØÏÑ¦4>ÓÃÇÇÃÚÎÙÎÍÏÇÓÕÔ¦ÊÇÈÏÕÓ¦àÇÝÏÙÞÆÕÝ
4>ÚØËÏÝÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇßÈØÏÊÏÑ¦ÁØÍÇÙÚÎÁÙÈÕÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚÇÝ4>ÑÇÏÓÏÇÇÃÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔ
ÚÎÒËÛÁØÓÇÔÙÎÚÎÝ¡ËÍÇÒÄÖÕÒÎÝ
4>
4ËÚÇÐÆ ÚÜÔ ßÖÕÉÎÌÃÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÌÏÍÕßØ¦ØËÏÎ¬ÁØÔÇÔËØÍËÏÇÑÂÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÇÏÚÂÙËÜÔÍÏÇÖËØÃÖÕß
4>ÌÜÚÕÈÕÒÚÇáÑ×ÔÑÇÏÎËÚÇÏØËÃÇ*(§;9,=(ÓËÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇ
4>ÌÜÚÕÈÕÒÚÇáÑ×ÔÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÁÔÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕ
Ö¦ØÑÕÏÙÞÆÕÝ4>ÙÚÏÝÁØØËÝÑÇÏÁÔÇÇÑÄÓÎ4>ÙÚÎ
¡ÇÍÔÎÙÃÇ
ßÔÇÓÏÑÂËÃÔÇÏÑÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇÐÁÔÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÄÖÜÝÎÍËØÓÇÔÏÑÂ©ÓËÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇÌÜÚÕÈÕÒÚÇáÑ¦Ö¦ØÑÇÙßÔÕÒÏÑÂÝ
ÏÙÞÆÕÝ4>ÑÇÏÎÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÂ,+97ÓËÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇÌÜÚÕÈÕÒÚÇáÑ¦ÏÙÞÆÕÝ4>ÑÇÏ
ÇÏÕÒÏÑ¦ÏÙÞÆÕÝ 4>
/ÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÜÔÔÁÜÔÇÏÚÂÙËÜÔÍÏÇËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÂ
ÚÕßËÖËÔÊßÚÏÑÕÆØËÆÓÇÚÕÝÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÜÔÇÔÇÔË×ÙÏÓÜÔÖÕßÛÇ

Η αγορά αισιοδοξεί
για την άρση
των εμποδίων
και την απλούστευση
της διαδικασίας
αδειοδότησης.
ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ËÔÄÉËÏÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÕßÙÞËÊÃÕßÇÖÇÔÛØÇÑÕÖÕÃÎÙÎÝÖÕßÁÞËÏ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏ
ÊËÃÞÔËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÎÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÞÜØÃÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÊÎ
ÎËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎÏÙÞÆÝÚÜÔ
ÙÂÓËØÇÇÔÁØÞËÚÇÏÙË4>
ÑÇÏÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÕ 
ÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎÝ
ÏÙÞÆÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
¦ÔÙËÇßÚÄÚÕÖÕÙÕÙÚÄÖØÕÙÚËÛËÃÑÇÏÚÕÓËØÃÊÏÕÚÜÔßÊØÕÎ-

ÒËÑÚØÏÑ×ÔÓÕÔ¦ÊÜÔÚÎÝÖÕß
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÕ ÚÎÝ
ÙßÔÕÒÏÑÂÝËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎÝÏÙÞÆÕÝÚÄÚËÎÖØ¦ÙÏÔÎ®ËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎÏÙÞÆÝÙÚÎÞ×ØÇÐËÖËØÔ¦ËÏ
ÚÕ ¬ÕÓËØÃÊÏÕÚÕßÌßÙÏÑÕÆ
ÇËØÃÕßÓËËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎÏÙÞÆ
 4>ËÃÔÇÏÙÚÕ ËÔ×
ÚÕßÒÏÍÔÃÚÎÓË 4>ÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÕ 
ÇÍÕØ¦ÇÏÙÏÕÊÕÐËÃÍÏÇÚÎÔ
¦ØÙÎÚÜÔÖÕÒÒÇÖÒ×ÔËÓÖÕÊÃÜÔÙÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÁØÍÜÔ
ÑÇÏÚÎÔÇÖÒÕÆÙÚËßÙÎÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎÝÓËÚ¦ÚÎÔ
ÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÁÞËÏËÖÏÊËÃÐËÏ
ËÖ»ÇßÚÕÆÚÕÇØÓÄÊÏÕßÖÕßØÍËÃÕ
ËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑÇÏÔÁØÍËÏÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÍÏÇÚÕÛÁÓÇ
ËÔÓÖÕØËÃÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÔÇËÃÔÇÏ¸ÂØÜËÝ¹ÑÇÏÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÔ
ÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÍÏÇÔÇÖ¦ØÕßÔÓÏÇ

¦ÊËÏÇÇÏÕÒÏÑÕÆ®ËÃÖËÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓÏÒ×ÔÚÇÝÖØÕÙÌ¦ÚÜÝ
ÙÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÕßÇÏÕÒÏÑÕÆÚÕß
ÇÌÎØÁÇÁØÍÕÚÎÝ,ULS.YLLU
7V^LYÖÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÁÖËÏÚÇÇÖÄÞØÄÔÏÇ

Αναμόρφωση πλαισίου
¬ÕÁØÍÕÚÎÝÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÝ
ÚÕßÛËÙÓÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕßÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎÝÙÚÇÛÓ×ÔÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÇÖÄÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏËÏÊÏÑÂ
ËÖÏÚØÕÖÂÖÕßÙßÙÚÂÛÎÑËÙÚÕ
±§ÓËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÍËÔÏÑÂ
ÍØÇÓÓÇÚÁÇÔÁØÍËÏÇÝÒËÐ¦ÔÊØÇÊÕÆÑÕß
ÇÖØÁÖËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏ
ÙÂÓËØÇÙÚÎÔÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎËÔÄÝ
ÇÏÕÒÏÑÕÆÁØÍÕßËÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ ßÖÎØËÙÃËÝËÔ×ÕÓÁÙÕÝÞØÄÔÕÝÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎÝÑßÓÇÃÔËÚÇÏÓËÚÇÐÆÑÇÏËÚ×Ô
ÄÚÇÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÖËØÏÕØÃàËÚÇÏ
ÓÄÒÏÝÙÚÇÊÆÕÁÚÎ

Δαπάνες 2 δισ. για έρευνα και ανάπτυξη το 2018
Στο υψηλότερο ÙÎÓËÃÕÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÈØÁÛÎÑÇÔÚÕ
ÕÏÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÁØËßÔÇÑÇÏ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÄÙÕÜÝ
ÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÄÙÕÑÇÏÙË
ÇÖÄÒßÚÇÔÕÆÓËØÇ ÇÛÕØÏÙÚÏÑÂ
ÙÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÎÝÁØËßÔÇÝÑÇÏ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÂÚÇÔÎÙßÓÈÕÒÂÚÕß
ÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÑÇÛ×ÝÕÏÙÞËÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÁÙÖÇÙÇÔÚÕÚÕÌØ¦ÍÓÇÚÕß
ÊÏÙËßØ×
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÙÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÕÏÙÞËÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÔÊÏÇØÑ×ÝÊËÃÞÔËÏÇÔÓÎÚÏ¦ÒÒÕÄÚÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÔÚËÒÂÌÛÎÙÇÔËÍÑÇÃØÜÝ
ÄÚÏÈÇÙÏÑÄÄÞÎÓÇÍÏÇÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝËÃÔÇÏÎ
ËÖÁÔÊßÙÎÙÚÎÔÁØËßÔÇÑÇÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÏ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙËÞÛËÝÚÕÛÔÏÑÄ ÁÔÚØÕ
¬ËÑÓÎØÃÜÙÎÝ ¬ÕÏÙßÔÕÒÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÚÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇ
ÁØËßÔÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÙËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÚÕÓËÃÝÇÔÂÒÛÇÔÙËÊÏÙ
ËßØ×ÁÔÇÔÚÏÊÏÙËßØ×ÚÕ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎ
 ¥ÝÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÕÏ
ÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÁØËßÔÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÚÕÙË
 ÇÖÄ ÚÕ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÇÑÄÓÎÑÇÏÚÏÝËÖÕÞÁÝÚÜÔÖÇÞÏ×Ô
ÇÍËÒ¦ÊÜÔ®ÕÏÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÁØËßÔÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÂÚÇÔÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØËÝÇÖÄÊÏÙËßØ×ÚÕ
ÁÜÝÊÏÙËßØ×ÚÕ
ËÔ×ÇÖÄÚÕ ËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÑÇÛÕÊÏÑÂÖÕØËÃÇ
¬ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙßÔËÏÙÌÕØ¦
ËÃÞËÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÝÚÕÓÁ-

Εφθασαν πέρυσι
στο υψηλότερο σημείο
των τελευταίων
17 ετών.
ÇÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÁØËßÔÇÑÇÏ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÆÉÕßÝ ÊÏÙËßØ×ÖËØÃÖÕßÂ ÚÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎ 

ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕßÚÂ
Ó¦ÒÏÙÚÇÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÖÕßÕÏÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÁØËßÔÇÑÇÏ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÐËÖÁØÇÙËÚÕÊÏÙËßØ×ÓËÚÇÞØÂÓÇÚÇÔÇËÃÔÇÏßÖËØÊÏÖÒ¦ÙÏÇÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
ÆÐÎÙÎ ÚÜÔ ÊÇÖÇÔ×Ô ÍÏÇ
ÁØËßÔÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÑÇÏÙÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÚÕÓËÃÝÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÊÏËÔËØÍËÃÚÇÏ
ÎÖÇÔËÒÒÂÔÏÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÁØËßÔÇ
ÚÕß ¬ÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÚØÏÚÕ-

È¦ÛÓÏÇÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÊÇÖ¦ÔËÝËÑÇÚ
ËßØ×ÖÕÙÄÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙË
 ÚÕßÇßÐÎÓÁÔËÝÑÇÚ¦ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÚÕÔÑØÇÚÏÑÄÚÕÓÁÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÊÇÖ¦ÔËÝ 
ËÑÇÚËßØ× ÚÕß
ÇßÐÎÓÁÔËÝÑÇÚ¦ ÑÇÏÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÓÎÑËØÊÕÙÑÕÖÏÑ×ÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔËÑÇÚ
ËßØ× ÚÕßÇÆÐÎÙÎ
 ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔ
ÊÇÖÇÔ×ÔÍÏÇÁØËßÔÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕÂÚÕÏ
ËÑÇÚËßØ×Â ÚÕß
ÙßÔÄÒÕßÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÛÎÑËÇÖÄ
ÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÓÁØÕÝÇßÚÕÆÚÕßÖÕÙÕÆÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇËÑÇÚËßØ×
ËÖËÔÊÆÛÎÑËÙËÁØËßÔÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÖÕßÊÏËÔËØÍËÃÚÇÏÙÚÏÝÃÊÏËÝ
ÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
¬ÕßÖÄÒÕÏÖÕÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙË
ÊØ¦ÙËÏÝÁØËßÔÇÝÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÙÚÎÔÚØÏÚÕÈ¦ÛÓÏÇËÑÖÇÃÊËßÙÎ
ËÑÇÚËßØ×ÙÚÕÔÑØÇÚÏÑÄÚÕÓÁÇËÑÇÚËßØ×ÑÇÏ
ÙËÏÊÏÜÚÏÑ¦ÓÎÑËØÊÕÙÑÕÖÏÑ¦
ÏÊØÆÓÇÚÇËÑÇÚËßØ×¬Õ
ÑØ¦ÚÕÝÇÖÕÚËÒËÃÚÎÊËÆÚËØÎÖÎÍÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÓË
ËßØ× ËÖÃÚÕßÙßÔÄÒÕß
ËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕÔÚÇÑÚÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕËÛÔÏÑÄÙÑÁÒÕÝÚÕß
ØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÎÓÕÙÃÜÔÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÚÕ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÇÖÕÚËÒËÃ
ÚÎÔÚØÃÚÎÑÇÚ¦ÙËÏØ¦ÔÖÎÍÂÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÁØËßÔÇÝÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓË
ËÑÇÚËßØ×ÖÕÙÕÙÚÄ ÚÕß
ÙßÔÄÒÕßÙÞËÊÄÔÙÚÇÃÊÏÇËÖÃÖËÊÇÓËÚÕ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Κατά 8% αυξήθηκαν
στο επτάμηνο οι εξαγωγές
βιομηχανικών προϊόντων
Αύξηση 8%ÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÕßÇØÃÕß
ÕßÒÃÕß ÓËÚÎÔÇÐÃÇÚÜÔ
ËÔÒÄÍÜËÐÇÍÜÍ×ÔÔÇßÖËØÈÇÃÔËÏÚÇÊÏÙËßØ×
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÄÞÏÓÄÔÕ
ÂÚÇÔßÖËØÊÏÖÒ¦ÙÏÇÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô
ÇÍÇÛ×ÔÚÕÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÒÒ¦
ÕÏÙÞËÚÏÑÕÃÖØÄÊØÕÓÕÏÊËÃÑÚËÝ
ÄÖÜÝÕÊËÃÑÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇËÔÏÙÞÆÛÎÑËÖËØÇÏÚÁØÜÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÓËÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎ
ÇßÚÂÔÇÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÙÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÚÕß
ÑÒ¦ÊÕßÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÇÆÐÎÙÎ
ÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕßÝÖØÕÙËÞËÃÝ
ÓÂÔËÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÊËÃÑÚÎÝ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÕÌËÃÒËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÄÙÕÙÚÎÔËÍÞ×ØÏÇÄÙÕÑÇÏ
ÙÚÎÔÐÁÔÎÇÍÕØ¦ÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÍËÔÏÑÄÚËØÇÙÚÎÔÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂ
ÊßÔÇÓÏÑÂÖÕßÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÚÕßÝ
ÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÚÕÊØßÓÇ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×ÔØËßÔ×Ô©
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÇÔÇÒßÚÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙßÍÑßØÃÇÝËÏÊÏÑ¦
ÍÏÇÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÊØ¦ÙÎÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂÇØÇÍÜÍÂ
ßÓÈÕÆÒÏÕÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÍÏÇ
ÚÎÔÔ¦ÖÚßÐÎ®Ë¦ÒÒÕÙÎÓËÃÕËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ!ÊÏËÛÔÂÝ
ÖÇØÕßÙÃÇÓËÍ¦ÒÜÔËÍÞ×ØÏÜÔ
ÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÙËÁÔÇËßØÆÖÒÂÛÕÝÞÜØ×ÔÓË
ÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÓËÍ¦ÒÜÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÁØÍÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÊÏ¦ÛËÙÎËÍÞ×ØÏÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×Ô

ÖØÕáÄÔÚÜÔÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÓÏÇ
ÈËÒÚÏÜÓÁÔÎÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÖÎØË¦àËÚÇÏÇÑÄÓÎÇÖÄÚÏÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝÙÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÓËÍ¦ÒÜÔÖÇÍÑÄÙÓÏÜÔÖÇÏÑÚ×Ô
ßØ×ÖÎ ÃÔÇ®
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁØËßÔÇÚÕ
 ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖÄ
 ÙÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÁØËßÔÇÇÔÇÓÁÔËÏËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕßÚÕËÖÄÓËÔÕÚØÃÓÎÔÕÖÏÖÒÁÕÔÚÕ ÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÁÔÇÔÚÏ ÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÇÔÇÓÁÔËÏÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ÖÜÒÂÙË×ÔÚÕßÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ

Ξεπέρασαν
τα 8,7 δισ. ευρώ
– Υψηλές προσδοκίες
για το επόμενο
τρίμηνο.
ÓÂÔËÝËÒÚÃÜÙÎÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝ
ÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÑÇÏ
ÙÚÎÔÁØËßÔÇÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÎËÚÇÏØËÃÇ7\SZL9*ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕß
ÓÖÕØÏÑÕÆÑÇÏÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆ
ÖÏÓËÒÎÚÎØÃÕßÛÎÔ×Ô
¬Õ ÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÊÎÒ×ÔËÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÔÇÔÚÏ ÙÚÎÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÁØËßÔÇÖÕßÊÏËÔËØÍÂÛÎÑËÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß 
¬Õ ÊÎÒ×ÔËÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÚÕß
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÁÔÇÔÚÏ ÙÚÎÔ
ÁØËßÔÇÚÕß¡ÇØÚÃÕßËÔ×ÚÕ
 ÇÐÏÕÒÕÍËÃÛËÚÏÑ¦ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÎÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖÕÙÕÙÚÄÂÚÇÔ
ÓÄÒÏÝ 

Την κατάργηση
ενδιάμεσων εκπτώσεων
ζητούν οι έμποροι
Με την ευχήÇÖÄÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕß
ËÓÖÕØÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÇßÚÁÝÔÇËÃÔÇÏ
ÕÏÚËÒËßÚÇÃËÝÐËÑÏÔÕÆÔÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÎ§ÕËÓÈØÃÕßÕÏËÔÊÏ¦ÓËÙËÝÞËÏÓËØÏÔÁÝËÑÖÚ×ÙËÏÝÇ
ÊÏÇØÑÁÙÕßÔÁÜÝÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
§ÕËÓÈØÃÕß¶ÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝÄÖÕßÊËÔÁÞËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÛËÃ
ÇÖÄÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÇØÞÁÝÊÏÇÌÕØÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÞØÄÔÕßÊÏËÐÇÍÜÍÂÝ
ÚÕßÝ¶ËÔ×ÚÎÔ ßØÏÇÑÂ§ÕËÓÈØÃÕßÚÇËÓÖÕØÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ
ËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚ¦ÇÖÄ
ÚÏÝÖÓÁÜÝÚÏÝÓÓÚÏÝ 
§ÕËÓÈØÃÕßËÃÔÇÏÕÛËÙÓÄÝÚÜÔ
ÓËÍ¦ÒÜÔÖØÕÙÌÕØ×ÔÎ)SHJR
-YPKH`ËÔ×ÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÙÚÏÝ
ËÑËÓÈØÃÕßÎ*`ILY4VUKH`
ÕÛËÙÓÄÝÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÖØÕÙÌÕØ×ÔÙÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
¥ÙÚÄÙÕÕÏÌËÚÏÔÁÝËÔÊÏ¦ÓËÙËÝ
ÞËÏÓËØÏÔÁÝËÑÖÚ×ÙËÏÝÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÕÏÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÑÇÛ×ÝÚÕßÖÕßØÍËÃÕÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÑÇÏÖËÔÊÆÙËÜÔÌÁØËÚÇÏÔÇÁÞËÏ
Ò¦ÈËÏÇØÑËÚ¦ÙÕÈÇØ¦ßÖÄÉÎÚÕß
ÚÕÇÃÚÎÓÇÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÑÄÙÓÕß
¶ÑßØÃÜÝÚÜÔÓÏÑØÕÓËÙÇÃÜÔËÓÖÄØÜÔ¶ÍÏÇÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßËÔÒÄÍÜÛËÙÓÕÆ
ÔÑÇÏÙÚÕ¦ÓËÙÕÓÁÒÒÕÔÊËÔ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÙÞËÚÏÑÂ
ÔÕÓÕÛËÚÏÑÂØÆÛÓÏÙÎÑÇÛ×ÝÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕËÖÏÛßÓËÃÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÎÔÕÓÕÛÁÚÎÙÎÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÇÔÕÏÞÚ×ÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏÕÏÇÊËÏÕÊÕÚÂÙËÏÝËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÕÑÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÙÞËÚÏÑÂ ÖÇØÁÓÈÇÙÎ ÁÖËÏÚÇ ÇÖÄ
ÓËØÏÑÕÆÝÓÂÔËÝÑÇÛ×ÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÚÇÏÙÞËÚÏÑÂÙÆÓÖÔÕÏÇÙÚÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕàÂÚÎÓÇÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÇßÚÁÝÓ¦ÒÏÙÚÇÊËÔ
ÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÖËØÏÒÎÌÛÕÆÔÑÇÏ
¦ÒÒÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏ
ÓËÚÕÖÒÇÃÙÏÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕß
ËÓÖÕØÃÕßÜØ¦ØÏÕÖØÕÙÌÕØÁÝ
ÖØÕÜÛÎÚÏÑÁÝËÔÁØÍËÏËÝÑ¦
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÕÏËÔÊÏ¦ÓËÙËÝ

ËÑÖÚ×ÙËÏÝÛËÙÓÕÛËÚÂÛÎÑÇÔÓË
ÚÕÔÔÄÓÕÑÇÏÇØÞÏÑ¦
ÖØÕÈÒËÖÄÚÇÔÎÊÏËÔÁØÍËÏ¦ÚÕßÝ
ÑÇÚ¦ÚÕÖØ×ÚÕÊËÑÇÂÓËØÕÚÕß
§ÕËÓÈØÃÕßÑÇÏÚÕß¡ÇãÕß
ÚÎ ÙßÔÁÞËÏÇ ÓË ÚÕÔ ÔÄÓÕ
ËÖÂÒÛÇÔÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÔ
ÛËÙÓÄ!ÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÇßÐÂÛÎÑËÎ
ÙßÔÕÒÏÑÂÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔËÔÊÏ¦ÓËÙÜÔËÑÖÚ×ÙËÜÔÇÖÄÚÏÝËÃÑÕÙÏ
ÙÚÏÝÚØÏ¦ÔÚÇÎÓÁØËÝËÔ×ÊÄÛÎÑË

Φέτος θα διαρκέσουν
από την 1η Νοεμβρίου
έως την Παρασκευή
15 του μηνός.
ÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÕßÝÇÔÚÏÖËØÏÌËØËÏ¦ØÞËÝÔÇÑÇÚÇÔËÃÓÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÚÏÝÚØÏ¦ÔÚÇÎÓÁØËÝÑÇÏÄÞÏ
ÇÖÇØÇÏÚÂÚÜÝÙËÊÆÕÊËÑÇÖËÔÛÂÓËØÇÚÕÔ¡¦ÏÕÑÇÏÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ
¡ËÇÌÕØÓÂÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÜÔ
ËÔÊÏ¦ÓËÙÜÔÞËÏÓËØÏÔ×ÔËÑÖÚ×ÙËÜÔÚÎÔÎ§ÕËÓÈØÃÕßÕÓÖÕØÏÑÄÝÆÒÒÕÍÕÝÛÎÔ×ÔßÖËÔÛÆÓÏÙËÚÎÔÖ¦ÍÏÇÛÁÙÎÚÕßÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßÛËÙÓÕÆËÑÌØ¦àÕÔÚÇÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙË
ÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÓËÒ×ÔÚÕßÑÇÏÛÁÚÕÔÚÇÝÜÝÙÚÄÞÕÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝËÆØßÛÓÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÚÎÝÇÍÕØ¦Ý®
ÇØÄÓÕÏËÝÛÁÙËÏÝÁÞËÏÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÑÇÏÎÒÒÎÔÏÑÂßÔÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÓÖÕØÃÕßÑÇÏÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙËßÖÄÓÔÎÓÇ
ÖÕßÁÞËÏßÖÕÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÖËÔÊÆÙËÜÔÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÜÔËÔÊÏ¦ÓËÙÜÔËÑÖÚ×ÙËÜÔ
ÑÇÏÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝ
ÚÜÔÚÇÑÚÏÑ×ÔËÑÖÚ×ÙËÜÔ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Αποχώρησαν
από τη Βρετανία
332 τράπεζες
ενόψει Βrexit
Συνέστησαν θυγατρικές ή μετέφεραν
δραστηριότητες σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
Σε 332 ανέρχονταιÕÏÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÚÇ
¦ÒÒÇÏÊØÆÓÇÚÇÚÕßÑÒ¦ÊÕßÖÇØÕÞÂÝ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÖÕß
ÁÞÕßÔÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÓÁØÕÝÚÜÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÚÕßÝËÑÚÄÝÔÜÓÁÔÕß
ÇÙÏÒËÃÕßËÔÄÉËÏÚÎÝËÐÄÊÕßÚÕßÇÖÄ
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎYL_P[ÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙËÔÁÇÁÑÛËÙÎÚÕßËØËßÔÎÚÏÑÕÆÏÊØÆÓÇÚÕÝ5L^-PUHUJPHS
ÚÕÕÖÕÃÕÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÎÓËÒÁÚÎ
ÑÇÏÚÎÔÁØËßÔÇÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÚÕÓÁÇ ÇÏÇßÚÄÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ
)SVVTILYNÊËÃÞÔËÏÄÚÏÕÑÒ¦ÊÕÝËÃÔÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÝÍÏÇÚÕ)YL_P[
ÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÕßÙÎÓËÃÕßÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÔ¦ÒÕÍËÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃËÝÖÕÒÒ×ÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏ
ÑÇÏÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÒÏÓ¦ÔÏÇ²ÏÒÏ¦ÊËÝ
ßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÖÏÙÚÜÚÏÑ×Ô
ÑÇÏËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔËÍÑÇÚÁÒËÏÉÇÔÚÎØËÚÇÔÃÇÑÇÏÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÎÝÁØÇÔ
ÚÎÝÓËÚÇÌÕØ¦ÝÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔ
Ñ¦ÖÕÏËÝÚØ¦ÖËàËÝÙßÔÁÙÚÎÙÇÔÔÁËÝÛßÍÇÚØÏÑÁÝËÑÚÄÝØËÚÇÔÃÇÝËÔ×
ÇÖÄÄÚÏÌÇÃÔËÚÇÏÁÜÝÙÂÓËØÇÑËØÊÏÙÓÁÔÕÇÖÄÄÒÎÇßÚÂÔÚÎÔÇÒÒÇÍÂ
ËÃÔÇÏÚÕÕßÈÒÃÔÕÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÕ
ÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÑÇÏÚÕÇØÃÙÏÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏËÐÂÔÚÇÕÏÕÖÕÃËÝÁÒÇÈÇÔ
ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÕÖÄÚËÑÇÏ
ÁÒÎÍËÎÇØÞÏÑÂÖØÕÛËÙÓÃÇÇÖÕÞ×-

ØÎÙÎÝÔÄÉËÏÚÕß)YL_P[ÖÕÒÒÁÝ
ÓËÍ¦ÒËÝËÚÇÏØËÃËÝËÃÞÇÔËÚÕÏÓ¦ÙËÏ
ÔÁËÝÓÕÔ¦ÊËÝÙËÞ×ØËÝÚÎÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔÇØÑËÚÕÆÝÓÂÔËÝÁÞÕÔÚÇÝÐÕÊÁÉËÏÊËÑ¦ÊËÝÂËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÍÏÇ
ÄÒÎÇßÚÂÔÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ¶ÑÇÏÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙßÔÚÄÓÜÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
ÕÏÙßÔÚ¦ÑÚËÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝáÈÃÔÚ
¢ÏØÝ²¦ÓØËÑÇÏÕßÃÒÏÇÓª¦ÏÚÔ
ÚÜÓËÚÇÐÆÕÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÍÏÇ
ÚÕ)YL_P[ÓËÚÇÐÆÚÕßØËÚÇÔÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÑÇÏÚÜÔ
ØßÐËÒÒ×ÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÑØÃÙÏÓÕ
ÙÚ¦ÊÏÕÇÌÂÔÕÔÚÇÝÇÔÕÏÞÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÓÎÙßÔÇÌÛËÃÙßÓÌÜÔÃÇÂ
ÔÇÓÎÔÖØÕÈÒËÌÛËÃÖËØÃÕÊÕÝÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÇÖÄ©ÑÚÜÈØÃÕßÑÇÏÓËÚ¦
²ÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕ
ÇÖÁØØÏÉËÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕßÒÂÛÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÔÑÇÏÖÕÒÒ¦
ÚØÇÖËàÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÙËÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÚÇÙÞÁÊÏÇÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÕØÏÙÓÁÔÇÁÞÕßÔÇÌÂÙËÏÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÇÍÃÔÕßÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÙÚÏÍÓÂÑÇÏÕÏÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝÚÇÖÏÁàÕßÔÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝËÔ×ÙËÏÝÙÚÕ
ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕËÖÃÙÎÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÖÜÝËÏÊÏÑ¦ÕÏÓÏÑØÄÚËØËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÚØÁÞÕßÔÙÕÈÇØÄÑÃÔÊßÔÕÇÖÄÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÛÇËÖÏÌÁØËÏÓÏÇÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄ
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÓËÓÎÙßÔÚË-

Από τη διενέργειαÚÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÕÏÇØÓÄÊÏËÝØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÎÈÒ¦ÈÎÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÕß
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËÔ×Î¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝÞ×ØÇÝËÃÔÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔËÝÍÏÇÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÓÎÙßÓÌÜÔÃÇÝ

Οι περισσότερες εταιρείες επέλεξαν για
μετεγκατάσταση το
Δουβλίνο, το Λουξεμβούργο και το Παρίσι.
ÚÇÍÓÁÔÕÚØÄÖÕÐÃàËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃ
ÙÚÕÙÎÓËÃÕÇßÚÄÖÜÝÇÌ»ÎÝÙÚÏÍÓÂÝ
ÊÏËÔËØÍÂÛÎÑËÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÑÇÏ
ËÒÂÌÛÎÎÇÖÄÌÇÙÎËÐÄÊÕßÕÏÇØÓÄÊÏËÝØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÎÈÒ¦ÈÎÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÕß
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÊË¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝÊÎÒ×ÔËÏ
ÄÚÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝÞ×ØÇÝËÃÔÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔËÝÍÏÇÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ
ÓÎÙßÓÌÜÔÃÇÝËÓÃÇÚÁÚÕÏÇÖØÕÕÖÚÏÑÂÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝÚÕß
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÑÇÏÕÏ
ÚØ¦ÖËàËÝÔÇÑ¦ÔÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÙÚÏÝÑÇÚ¦ÚÄÖÕßÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕßÝÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝ®
ßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÕÏáÈÃÔÚ¢ÏØÝ²¦Ó-

ØËÑÇÏÕßÃÒÏÇÓª¦ÏÚÙÚÎÔÁÑÛËÙÂ
ÚÕßÝÍÏÇÚÕÃÊØßÓÇ5L^-PUHUJPHS
ÐÃÙÕßÑÇÒ¦ÕÖÒÏÙÓÁÔÇ®ËÃÔÇÏÑÇÏ
ÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÒÏÓ¦ÔÏÇÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇÓËÚ¦ÚÎÔÁÐÕÊÕÚÎÝ)ØËÚÇÔÃÇÝÄÍÕßÞ¦ØÏÔÚÕ ÇÒÇÃÙÚÎ
ÈÄØËÏÇÇÑÚÕÍØÇÓÓÂÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏ
ÚÕÑÕÔÚÏÔÄÚËØÕÙÚÎÞ×ØÇÁÞËÏËÖËÔÊÆÙËÏËÑÇÚËßØ×ÍÏÇÔÇÖØÕÙÒ¦ÈËÏ
ÚËÒÜÔËÏÇÑÕÆÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÔÇËÑÙßÍÞØÕÔÃÙËÏÚÎÙÂÓÇÔÙÎÔÇÈ¦ÉËÏ
ÕÊÏÑÁÝÇØÚÎØÃËÝÑÇÏÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÚËØÇÙÚÃÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÞ×ØÕßÝ
ÙÚ¦ÛÓËßÙÎÝÍÏÇÚÇÌÕØÚÎÍ¦ÓËÚÇÌÕØ¦ÝËÓÖÕØËßÓ¦ÚÜÔßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÍÃÔËÚÇÏÙËÄÒÕÚÕÓÂÑÕÝÚÎÝÇÑÚÕÍØÇÓÓÂÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÇÖÄÚÕªÕÙÑÄÌ
ÚÎÝÇÒÒÃÇÝÓÁÞØÏÚÕÙÓÖËØÍÑÚÎÝ
ÇÔÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÎÝØÒÇÔÊÃÇÝÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×
ÊÇÖÇÔÂÛÎÑÇÔÍÏÇËÖÏÖÒÁÕÔßÖÇÒÒÂÒÕßÝÑÇÏËÐÕÖÒÏÙÓÄÚËÒÜÔËÏÇÑ×Ô
ËÒÁÍÞÜÔ×ÙÚËÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÎÑßÑÒÕÌÕØÏÇÑÂÙßÓÌÄØÎÙÎ¶ÑÇÏÄÓÜÝ
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕÏÇØÓÄÊÏÕÏÍÔ×ØÏàÇÔ
ÖÜÝÃÙÜÝÑÇÏÔÇÇÖÕÊËÏÞÛÕÆÔ¦ÞØÎÙÚÇÄÒÇÇßÚ¦
BLOOMBERG

Η επιβράδυνση ξεκίνησε
Η οικονομία ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝËÃÔÇÏ

ÓÏÑØÄÚËØÎÙËÓÁÍËÛÕÝÙÂÓËØÇÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÄÚÏÛÇÂÚÇÔ
Ë¦ÔÕÏÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÊËÔËÃÞÇÔÉÎÌÃÙËÏÔÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕß ÁÔÚØÕßßØÜÖÇáÑ×Ô¡ËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔ*,9©Ï
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇßÚÁÝÇÌÕØÕÆÔÚÏÝàÎÓÃËÝÚÕß)YL_P[ÓÁÞØÏÚÎÒÂÐÎÚÕß
ÊËßÚÁØÕßÚØÏÓÂÔÕßÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝ
ÁÚÕßÝÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÕÓÕÔÚÁÒÕ
ÚÕß*,9ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÛÆÓÇËÃÔÇÏÕÏËÚÇÏØÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝËÔ×ÎÇÖÕÊßÔÇÓÜÓÁÔÎÙÚËØÒÃÔÇÊËÔÇÖÁÌËØËÚÇßÉÎÒ¦ÑÁØÊÎ
ÇÖÄÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÖÕßÕØÏÙÓÁÔÕÏ
ßÖÁØÓÇÞÕÏÚÎÝËÐÄÊÕßÇÖÄÚÎÔ
ÖØÕÙÊÕÑÕÆÙÇÔÇÙÏÑÄÝÙÚÕÏÞËÃÕ
ÚÎÝÇÔ¦ÒßÙÎÝÍÏÇÚÕÑÄÙÚÕÝÚÕß
)YL_P[ËÃÔÇÏÔÇÇÔÚÏÖÇØÇÈ¦ÒËÏÚÇ
ËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÓËÁÔÇÓÕÔÚÁÒÕ
ÖÕßÊËÃÞÔËÏÖ×ÝÛÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÙË
ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇË¦ÔËÃÞËÇÖÕÌÇÙÏÙÛËÃ

ÎÞ×ØÇÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏËÔÚÄÝ
ÇÖÄÑÒÏÙÎÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¦ØÞÏÙËÔÇÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏ
ÚÕÑÇÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
¬ÄÚËÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÝØßÛÓÄÝÙÚÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖØÕÎÍÓÁÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝËÖÏÚÇÞßÔÄÚÇÔÑÇÏÚÕÃÊÏÕÛÇ
ÙßÔÁÈÇÏÔËÑÇÏÙÚÎØËÚÇÔÃÇÙËÓÏÇ
ÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÖËØÃÕÊÕÚÇÚÁÒÎ
ÚÕßÑÇÏÙÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÃÊÏÇÚÎ
Þ×ØÇÑÇÏÙÚÎÞ×ØÇÓÕÔÚÁÒÕÂÚÇÔ
ÖÇØÄÓÕÏÇ©ÓÜÝÑÇÚ¦ÚÕÊËÆÚËØÕ
ÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑË ËÔ×
ÙÚÎÞ×ØÇÓÕÔÚÁÒÕËÔÏÙÞÆÛÎÑË
 ÚÕÖËÊÃÕÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙËÑËÌÇÒÇÏÇÑ¦ÇÍÇÛ¦ÑÚÃØÏÇÒÕÍÏÙÓÏÑÄÑÇÏ
¦ÒÒÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÙÚÎ
Þ×ØÇÓÕÔÚÁÒÕÇßÚÁÝÇßÐÂÛÎÑÇÔ
 ÑÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂØËÚÇÔÃÇÓÄÒÏÝÑÇÚ¦ ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
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Μαγική εικόνα
η αύξηση
εισοδημάτων
επί Ντ. Τραμπ
Ο πρόεδρος μιλάει για 7.000 δολάρια,
αλλά η αρμόδια υπηρεσία για μόλις 1.400
Ικανοποιημένος ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ Õ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÕÕÖÕÃÕÝËÖÇÃØËÚÇÏÖÜÝ
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÊßÄÓÏÙÏËÚ×Ô
ÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÑÇÚÄØÛÜÙËÑÇÏ
ËÔÃÙÞßÙËÚÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÑÇÚ¦ÊÕÒ¦ØÏÇÊÎÒÇÊÂ
ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕßÝÖØÕÑÇÚÄÞÕßÝÚÕß¶ÜÙÚÄÙÕÕÏÙÞßØÏÙÓÄÝÚÕßÇßÚÄÝÊËÔÈÇÙÃàËÚÇÏÙË
ØËÇÒÏÙÚÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇØÕÙÛÁÚËÏ
ÑÏÄÒÇÝÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÙßÔËÑÚÏÓÎÛÕÆÔÙËÇßÚ¦ÑÇÏÊÕÒ¦ØÏÇ
ÇÖÄÇÖÇÒÒÇÍÁÝÌÄØÜÔÕÖÄÚËÙßÔÕÒÏÑ¦ÎËÔÃÙÞßÙÎÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÏÝ
ÊÕÒ¦ØÏÇ©ÏÇÔÜÚÁØÜßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖÏÚØÕÖÂ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔßÓÈÕÆÒÜÔ
ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÎÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏËÖÏÌÕØÚÏÙÚËÃÔÇÖÇØÁÞËÏÙßÓÈÕßÒÁÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂËÁÑÛËÙÂÚÎÝÚÕÔÕÆÔÏÕËÃÞËËÑÚÏÓÂÙËÏÄÚÏÁÜÝÚÕ
ÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÖÕß
ÖØÕÜÛËÃÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÇßÐÂÙËÏ
ÚÕËÚÂÙÏÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÑÇÚ¦ÊÕÒ¦ØÏÇÑÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÖÕÙÄÔÖØÕÙÇØÓÕÙÓÁÔÕÙÚÕÔ
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄË¦ÒÒÎÁÑÛËÙÎÚÕß
ËßÑÕÆ©ÃÑÕßÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÄÚÏ
ÚÕÖÇÑÁÚÕÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍ×Ô¬ØÇÓÖ
ÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÚÕ
Ñ¦ÛËÔÕÏÑÕÑßØÏÄÑÇÚ¦ÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÙÚØÕÍÍß-

ÒÕÖÕÃÎÙËÚÕÔÕÆÓËØÕÙÚÏÝ
ÊÕÒ¦ØÏÇÆÓÌÜÔÇÄÓÜÝÓËÚÎÔ
ÇØÓÄÊÏÇßÖÎØËÙÃÇÊÏËÐÇÍÜÍÂÝÇÖÕÍØÇÌ×ÔÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÓÁÙÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÌÛ¦ÔËÏÓÄÔÕÔÚÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÊÎÒÇÊÂÙßÔÏÙÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÇÆÐÎÙÎ ÇÖÄÚÕ
ÁÜÝÚÕËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÇßÚ¦
ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÊÕÆÓË
ÄÚÏÎÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÇÆÐÎÙÎËÖÃ¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÚÕßÕÖÕÃÕßÎÛÎÚËÃÇ
ÙßÔÁÖËÙËÓËÆÌËÙÎÂÚÇÔÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÑÇÏËÖÃ¬àÕØÚà¡ÖÕßÝ
ÚÕßÔËÄÚËØÕßËÃÞËËÓÌÇÔÏÙÚËÃÓËÃÜÙÎ ÛÎÚËÃÇÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕß
ÙßÔÁÖËÙËÓËÚÎÔÇÖÇØÞÂÚÎÝÑØÃÙÎÝÔÚÜÓËÚÇÐÆÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYNË¦Ô
Ñ¦ÖÕÏÕÝßÖÕÒÕÍÃÙËÏÚÇÕÌÁÒÎÚÜÔ
ÌÕØÕËÒÇÌØÆÔÙËÜÔÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔÊËÔÙßÓÈÇÊÃàËÏÓË
ËÑËÃÔÎÖÕßÊÏÇÑÎØÆÙÙËÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖ¬ÕÑÁÔÚØÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ©ÆØÓÖÇÔ¡ÖØÕÆÑÏÔÍÑÝ
ßÖÕÒÕÍÃàËÏÄÚÏÕÏÁÞÕÔÚËÝÁÔÇÓÁÙÕ
ËÏÙÄÊÎÓÇÓËØÏÑÇÔÕÃÁÒÇÈÇÔÇÖÄ
ÁÑÖÚÜÙÎÌÄØÕß ÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÚ¦
ÓÁÙÕÔÄØÕÜÝÇÖÄÚÕÑÕÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝÎÕÖÕÃÇÉÎÌÃÙÚÎÑËÙÚÇÚÁÒÎÚÕß¥ÙÚÄÙÕ
ÕÏÊÇÙÓÕÃÖÕßËÖÁÈÇÒËÕÖØÄËÊØÕÝ
ÚÜÔÙËÖÒÎÛ×ØÇËÏÙÇÍÄÓËÔÜÔÑÏÔËàÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔËÐÇÔÁÓÏÙÇÔÚÇÄÖÕÏÇÑÁØÊÎËÃÞÇÔÖØÕÑÆÉËÏ
ÍÏÇÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÙÆÓÌÜÔÇÓË

Η Υπηρεσία Û{ÉÂÑooÊØåo¨Ñ×ÈÜoËÇÉ{Ì³{³ÐÓÉ{ÌÙiÐÑÉ{TÖÚi~É~Ñ³Ò¸V´³iÓØ³¨ÑÚi³ÉËÑ³È0¨ÑÐVÉiÑ³Ë³{TiÑÖÂii
ÉËÑ¨Ò~$ÐÒÐÑV³ÈËÈiÚi³ÉËÑÈÓÉÉÐÉÖ×ÉiVÊ³Ñ³iØ³ÒÂÉØ³Èl

Από το 2013
τα εισοδήματα
αυξάνονται, όμως
η ενίσχυσή τους
ευνοεί τους ευπόρους.
ÁØËßÔÇÚÎÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÑÄÓÇÓÃÇÖÎÍÂÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÚÇÚÏÙÚÏÑ×Ô ØÍÇÙÃÇÝ ÊËÃÞÔËÏ
ÄÚÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÚÇËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇËÃÞÇÔÖÕÒÆÖÏÕÓËÚØÏÇÙÓÁÔÎÇÆÐÎÙÎÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝ
ÊÏÇØÑÕÆÙÎÝÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝ¬ØÇÓÖ
¥ÙÚÄÙÕÄÙÕÑÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÎ
ÇÆÐÎÙÎÇßÚÂÂÚÇÔÖÏÕÊßÔÇÓÏÑÂ
ÇÖÄÄÚÏËÖÃÖØÕËÊØÃÇÝÚÜÔÊÆÕ
ÖØÕÑÇÚÄÞÜÔÚÕß¬ÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕÓÁÙÕ
ËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÕËÏÙÄÊÎÓÇÇÔËØÞÄÚÇÔ
ÙÚÇÊÕÒ¦ØÏÇËÔÏÙÞßÓÁÔÕ
ÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄËÑËÃÔÕÚÕßÚÁÚÇØÚÕß
ÚØÏÓÂÔÕßÚÕßÖÏÖÒÁÕÔÚÎÔ

¬ØÃÚÎÇÔÇÊÎÓÕÙÃËßÙËÁÔÇÙÞÄÒÏÄ
ÚÕßÙÚÕ¬^P[[LYÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÊÏÇÑÎØÆÙÙÕÔÚÇÝÄÚÏÊÏÇØÑÕÆÙÎÝ
ÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÕÏÇßÐÂÙËÏÝÙÚÕßÝ
ÓÏÙÛÕÆÝËÖÏÙÑÃÇÙÇÔËÑËÃÔËÝÚÜÔ
ÊÆÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÖØÕÁÊØÜÔÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÂÚÇÔÖÕÒÒÇÖÒ¦ÙÏËÝ®ÐÃàËÏÖ¦ÔÚÜÝÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÄÚÏÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÁÞËÏËÖÏÚÇÞßÔÛËÃ
ÕØßÛÓÄÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÔÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÓÏÙÛÕÃÑÇÏÎÓËØÕÓÃÙÛÏÇÙÚÏÝ
ÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÊÏÄÚÏÎÇÔËØÍÃÇÓËÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÖÏÕÓÇÑØ¦ÚÁÚÕÏÇÖËØÃÕÊÕÙÚÎÔ
ÙÚÕØÃÇ¬ÁÒÕÝÙßÔÕÒÏÑÄÚËØÇÓÏÒ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦ÚÇ
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÊËÃÞÔÕßÔÑ¦ÛËÞØÄÔÕ
ÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÇÒÒ¦ÎËÔÃÙÞßÙÂ
ÚÕßÝËÃÔÇÏÇÔÕÓÕÏÕÍËÔÂÝËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÂÇÔÏÙÄÚÎÚÇÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏ
ÙÚÕÄÚÏÚÕ ÚÜÔÖÒÕßÙÏÄÚËØÜÔ
ÓËØÏÑÇÔ×ÔËÃÔÇÏÑÇÏÎÓÄÔÎÖÒÎÛßÙÓÏÇÑÂÕÓ¦ÊÇÖÕßÚÕÓËØÃÊÏÕ
ÚÕßÖÒÕÆÚÕßÚÎÝÊÏËßØÆÔËÚÇÏËÖÃ
ÙËÏØ¦ÊËÑÇËÚÏ×Ô
BLOOMBERG

Οι μεγάλες ανισότητες
Oι οικονομολόγοι ÚÎÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝ-LK§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÖÕß
ËØËßÔÕÆÔÚÎÍËÜÍØÇÌÃÇÚÜÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÇÖÕÌÇÃÔÕÔÚÇÏÄÚÏÙÚÏÝÓËÍÇÒÕßÖÄÒËÏÝÚÕ
Þ¦ÙÓÇÓËÚÇÐÆÖÒÕßÙÃÜÔÑÇÏÌÚÜÞ×Ô
ËÃÔÇÏÚÕÓÁÍÏÙÚÕÙÚÎÞ×ØÇÏÊÏÑÄÚËØÇÚÕ²ÏÕÆÙÚÕÔÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÚÕ
ÕÝÔÚàËÒËÝÑÇÏÎ¡ÖÁÏØÏÇÚÕß
ÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕËÃÔÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÓÄÔÕÔÇÖÄÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÄÖÕßÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÇßÚÄÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕ©ÏÓËÒÁÚËÝ
ÈÇÙÃÙÚÎÑÇÔÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÕÍØÇÌ×Ô
ÚÕßÚÇÕÖÕÃÇÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏÙÚÕÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÏÖÏÕËÆÖÕØÕÏÑËØÊÃàÕßÔËÖÚÇÖÒ¦ÙÏÕÖÕÙÄÔÇÖÄÚÕßÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÙÛËÔÁÙÚËØÕßÝÙÚÎÔÑÇÚ×ÚÇÚÎËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇ ÇÏ
ÙÞËÊÄÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎËÃÔÇÏÎÇÔÇÒÕÍÃÇ
ÑÇÏÙÚÕÕÝÔÚàËÒËÝ ÌÕØÁÝ§ÕÚÃÜÝÚÕßÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÙÚÎÔÖËØÏÌÁØËÏÇÇÔ²ÕÙÁ¦ÔÚÇ Ò¦ØÇÕÏ
ÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÏÑËØÊÃàÕßÔ ÌÕØÁÝ

ÚÕÔÓÏÙÛÄÚÜÔÌÚÜÞÄÚËØÜÔËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÂÇÔÏÙÄÚÎÚÇÊËÃÞÔËÏÎÖÏÄÚËØÎÙÚÏÝÓËÙÕÊßÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚËÃËÝÑÇÏ
ÙÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÚÜÔ¡ËÍ¦ÒÜÔÏÓÔ×Ô
ÄÖÜÝÚÕ¡ÃÙÏÍÑÇÔÚÕ©Þ¦ÏÕÑÇÏÎ
ËÔÙÏÒÈ¦ÔÏÇÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙËÊÎÓÕÙÃËßÓ¦ÚÕßÚÕ^^^THYRL[^H[JO
JVT¶ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔËÑÚËÚÇÓÁÔÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂà×ÔÎÚÜÔÚÎ
ÒËÍÄÓËÔÎà×ÔÎÚÎÝÙÑÕßØÏ¦Ý®ÄÍÕßÞ¦ØÏÔÙÚÕ§ÚÏÚØÄÏÚÁÊØÇÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÕÏÖÏÕÖÒÕÆÙÏÕÏ
ËÏÙÖØ¦ÚÚÕßÔÌÕØÁÝÚÇÞØÂÓÇÚÇ
ÚÜÔÌÚÜÞÄÚËØÜÔÁÈÇÏÇÎÊÏËÆØßÔÙÎÚÕßÞ¦ÙÓÇÚÕÝÙËÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÑÇÏÄÞÏÙË¦ÒÒËÝÁÞËÏÇÏÚÃÇ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔÁØËßÔÇÚÎÝ
-LK5ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÚÕÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÚÕÕÖÕÃÕÙßÔÏÙÚ¦ÊßÔÇÓÏÑÄ
ÑÄÓÈÕÍÏÇÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÕÏËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÖØÁÖËÏÔÇÊÃÔÕßÔ
ÑÇÒÕÆÝÓÏÙÛÕÆÝÍÏÇÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔ
ÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÕßÝÙÚËÒÁÞÎßÉÎÒ×ÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÑÇÏÇÖÄÊÕÙÎÝ

Υπέρ των «πράσινων» ομολόγων η Λαγκάρντ

Αλλάζουν στάση οι υπέρμαχοι της λιτότητας

H Κριστίν Λαγκάρντ, ÎÕÖÕÃÇÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÔÇÊÏÇÊËÞÛËÃÚÕÔ¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÙÚÕÖÎÊ¦ÒÏÕÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝËÐËÚ¦àËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÇÍÕØ¦ÝÕÓÕÒÄÍÜÔ×ÙÚË
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕÚÓÂÓÇ)SVVTILYN,JVUVTPJZ
ÚÕßËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÕÆÖØÇÑÚÕØËÃÕß)SVVTILYNÚÕÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÕÏÙÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÎÝ ¬ÍÏÇ¦ÒÒÕÔ
ÙÑÕÖÄÖÁØÇÔÚÎÝËÖÃÚËßÐÎÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÙÚÏÝÚÏÓÁÝÛÇÙÎÓ¦ÔËÏÑÇÏ
ÓÏÇÖÕÒÆÙÕÈÇØÂÓËÚÇÚÄÖÏÙÎÇÖÄ
ÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÚÎÝÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
¶ÜÙÚÄÙÕË¦ÔßÖ¦ØÞËÏÎÈÕÆÒÎÙÎ
ÎÇÒÒÇÍÂÛÇÍÃÔËÏ¦ÔÚÜÝÍÏÇÚÎÔ
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÇÒÒÇÍÂÖÒËÆÙÎÝÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÖØÏÔÇÖÄÄÒÇÔÇÊÕÛËÃÊÏËßÑØÃÔÏÙÎÑÇÏÕØÏÙÓÄÝÚÕßÚÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
ÖØ¦ÙÏÔÕÏ®ÚÃÚÒÕÏÑÇÏËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÍÏÇÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ¬Õ
)SVVTILYN,JVUVTPJZÖÏÙÚËÆËÏÖÜÝ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÛÇÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏ
ÖØÄÕÊÕÝÙÚÕÛÁÓÇÇßÚÄÔÑÇÏÖØÕÝ
ÚÕÖÇØÄÔÓËÚÇßÌÏÙÚ¦ÓËÔÇÑØÏÚÂØÏÇ
ÎÖÕÙÄÚÎÚÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÔÚÇÞÛËÃ
ÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÍÕØ¦ÝÕÓÕÒÄÍÜÔ

Τα μέλη ÚÜÔ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕßÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÑÇÚ¦ÖÇØ¦ÊÕÙÎËÖÏÑØÃÔÕßÔÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎ
ÚÎÝËÖËÑÚÇÚÏÑÂÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÂÓËØÇÄÓÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÓÇÒÇÑ×ÔÕßÔ
ÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÝÄÙÕËÖÏÊËÏÔ×ÔÕÔÚÇÏÕÏÙßÔÛÂÑËÝÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝÚÕßÖØÇÑÚÕØËÃÕß)SVVTILYN
¡ÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÓÁÒÎÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙÚÕÑÄÓÓÇÚÜÔ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚ×Ô
*+<ÇÔÚÏÙÚÁÑÕÔÚÇÏÙËÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÍÏÇÚÎÒÂÉÎÓÁÚØÜÔÙÚÂØÏÐÎÝËÐÇÏÚÃÇÝËÔÄÝÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕß
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÖÕß
ÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂÊÏÁÔËÐÎ ÃÔÇÝÒÎØÕÌÕØÃËÝÄÓÜÝÛÁÒÕßÔ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕßÝßÖÁØÓÇÞÕßÝÚÎÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÒÏÚÄÚÎÚÇÝÔÇ
ÖÇØËÑÑÒÃÔÕßÔÙÂÓËØÇÇÖÄÚÎ
ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÊÁÙÓËßÙÂÚÕßÝÍÏÇ
ÏÙÕÙÑËÒÏÙÓÁÔÕßÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ©ÒÄÍÕÝÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÝ
ÇÖÄÚÎÔËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏ-

Υποστηρίζει πως η ΕΚΤ
πρέπει να απομακρυνθεί από επενδύσεις
που συντείνουν
στην υπερθέρμανση.
ÚÎÝ ¬ËÃÔÇÏÓÏÑØÂÛÇÇßÐÎÛËÃÑÇÚÇÑÄØßÌÇ¬Õ)SVVTILYN,JVUVTPJZ
ßÖÕÒÕÍÃàËÏÖÜÝÚÇÖØ¦ÙÏÔÇ®ÕÓÄÒÕÍÇÌÛ¦ÔÕßÔÚÇÊÏÙËßØ×ËÑ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÕÂÓÏÙßÈØÃÙÑËÚÇÏÂÊÎ
ÙÚÇÞÁØÏÇÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ
 ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÎÕÖÕÃÇ¶
ÏÊÃÜÝÇÖÄÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ¶ÁÞËÏ
ËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÊËÞÛËÃËØÜÚÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇËÔÙÜÓÇÚÜÛËÃÖÏÕ
ÊØÇÙÚÏÑ¦ÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÙÚÎÔËÔÚÕÒÂÚÎÝ ¬
ÇÖÇÔÚ¦ÚÕËÐÂÝ! ÆØÏÇËÔÚÕÒÂÚÎÝ
 ¬ËÃÔÇÏÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÜÔÚÏÓ×Ô
ÇÒÒ¦ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙßÔËÑÚÏÓÎÛËÃÄÚÏ
ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÑÇÏÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÑÇÏÚÜÔÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ×ÔÑÏÔÊÆÔÜÔ®ÖÏÖÒÁÕÔ

ÊÏËßÑØÃÔÏÙËÖÜÝÙÚÇÊÏÇÑ¦ÎÚØ¦ÖËàÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÇÖÄ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÙßÔÚËÃÔÕßÔ
ÙÚÎÔßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÑÇÏÔÇÖØÕÚÏÓ¦ÇÔÚ»ÇßÚ×ÔÖØ¦ÙÏÔÇ
ÕÓÄÒÕÍÇ®ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖÜÝÇßÚÂ
ÎÓËÚÇÙÚØÕÌÂÈÁÈÇÏÇÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÍÃÔËÏÇÖÄÚÎÓÏÇÎÓÁØÇÙÚÎÔ¦ÒÒÎÎÓËÏÜÚÁÕÔÖÜÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝËÃÞÇÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÚÎÔ ¬ÄÚÏÇÍÄØÇàËÚÇ
ÒËÍÄÓËÔÇÈØ×ÓÏÑÇÕÓÄÒÕÍÇ®ÇÖÄÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆÝÑÒ¦ÊÕßÝÏÊÏÇÃÚËØÇØßÖÕÍÄÔÕßÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÎÚÙÏÓËÔÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏÎÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
 ¬ÇÑÕÒÕßÛËÃÓÏÇÙÚ¦ÙÎÕßÊËÚËØÄÚÎÚÇÝÙÚÇÕÓÄÒÕÍÇÖÕßÇÖÕÑÚ¦ÞÜØÃÝÔÇÙßÔßÖÕÒÕÍÃàËÏÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦
ÑØÏÚÂØÏÇÇÒÒ¦ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÇÒÒ¦àÕßÔ©ÖÜÝËÃÞËÖØÄÙÌÇÚÇßÖÕÍØÇÓÓÃÙËÏÙÚÕ^^^NSVIHSJHWP[HS
JVTÎ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÎÕÖÕÃÇ
ÛÇËÃÔÇÏÎÔÁÇÖØÄËÊØÄÝÚÎÝÎ ¬
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÑÕÒÕßÛËÃÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÏÒÕÍÂ
ÚÃÚÒÜÔÖØÕÝÇÍÕØ¦ÇÌ»ÎÝÙÚÏÍÓÂÝ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÎËØÍÇÙÃÇÚÎÝÍÏÇ
ÚÎÔÚÇÐÏÔÄÓÎÙÎÚÜÔÈÏ×ÙÏÓÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔ

ÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕßËÃÔÇÏÎÏÙÞßØÄÚËØÎÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇßÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÈqÚØÏÓÂÔÕß
ÑÇÏÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÖÜÝËÏÙÂÒÛËÙË
ÆÌËÙÎÚÕÍqÚØÃÓÎÔÕÑÇÛ×ÝÕÏ
ËÐÇÍÜÍÁÝÚÎÝÁÞÕßÔËÐÇÙÛËÔÃÙËÏ
ÒÄÍÜÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
 ÃÔÇÝÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕ)YL_P[ÊÎÒÇÊÂÍÏÇÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊßÔÇÓ×ÙËÏ
ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒ
ÁÞËÏÇÌÂÙËÏÇÏÞÓÁÝÍÏÇÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎÓÁÚØÜÔÙÚÂØÏÐÎÝÌËÔÄÝËÖÏÓÁÔËÏÖÜÝÎÔÁÇÍËÔÏ¦ÊËÔ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑÒÎØÕÔÕÓÂÙËÏÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕÞØÁÕÝÇÌËÚÁØÕßÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÊÂÒÜÙËÖÜÝ
ÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÕÏËØÓÇÔÕÃÔÇ
ÖØÕÙÑÕÒÒ×ÔÚÇÏÙËÁÔÇÔÏÙÕÙÑËÒÏÙÓÁÔÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ¶ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÔÇËÖËÔÊÆËÏÑÇÔËÃÝÙÚÕÓÁÒÒÕÔ
¡ÄÒÏÝÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕ
ÏËÛÔÁÝ §ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÄ ¬ÇÓËÃÕ

ÇÔÇÛË×ØÎÙËÖØÕÝÚÇÑ¦ÚÜÚÏÝ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÝËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÑÇÚ¦ÓÄÔÕÔ ÓÁÙÇ
ÙÚÕ ÖÇÔÁÒÇÈËËÖÃÙÎÝ
ÚÎÙÆÙÚÇÙÂÚÕßÍÏÇÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔ
ÙÚÂØÏÐÎÝËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÖÕßÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÑÇÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕ
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔßÖÄ
ÚÎÔÇÏÍÃÊÇÚÕßÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚÎßÖÕßØÍÕÆ©ÒÇÌÕÒÚÝÂÊÎ
ÇÖÕÓÇÑØÆÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÊÄÍÓÇ
ÚÎÝÇßÙÚÎØÂÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÙË
ËÖÃÙËÏØ¦ÊËÑÇËÚÏ×ÔÑßÈÁØÔÎÙÎÂÊÎËÐËÚ¦àËÏÙËÏØ¦ËÖÏÒÕÍ×Ô
ÍÏÇÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔËÖÏÊÕÚÂÙËÜÔÍÏÇÚÇÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÇ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÌÄØÜÔ¬ÕÔÆÍÕßÙÚÕÕÕÒÚÝ
¦ÌÎÙËÔÇËÔÔÕÎÛËÃÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÇÖÇÔÂÙËÏËÖÏÖÒÁÕÔÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÎ
ÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ

Μετριοπαθή καθηγήτρια Οικονομικών στέλνει στην ΕΚΤ η Μέρκελ
Την οικονομολόγο ÑÇÏÑÇÛÎÍÂÚØÏÇ
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÙÇÓÖËÒÔ¦ÓÖËÒ
ÄØÏÙËÎÍËØÓÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÜÝ
ËÑÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÕËÑÚËÒËÙÚÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝ ¬ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ¦ÒÒÇÐËÚÇÑÚÏÑÂÑÇÛ×ÝÕÏ
ÚØËÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÏËÑÖØÄÙÜÖÕÏ
ÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÖØÕÁØÞÕÔÚÇÔÇÖÄ
ÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÂÇÖÄÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÊËÔ
ËÃÞÇÔÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÎÛÎÚËÃÇÚÕßÝ
ÑÔ¦ÓÖËÒÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔËÃÔÇÏ
ÛÏÇÙ×ÚØÏÇÚÜÔÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆÜÙÚÄÙÕÊËÔËÃÔÇÏ
ÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÚÄÙÕÊÕÍÓÇÚÏÑÂÄÙÕÂÚÇÔÕÑÚÇØÑÂÎÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÝÚÎÝÑÇÕßÚËÔÙÒ¦ËÍÑËØ
ÎÒÏÑÃÇÝËÚ×ÔÑÔ¦ÓÖËÒ
ÁÞËÏÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÂÑÇØÏÁØÇÕÆÙÇÑÇÛÎÍÂÚØÏÇ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÎÝÄÔÔÎÝËÔ×ÇÖÄÚÕËÃ-

Η Ισαμπελ Σνάμπελ
θα συμμετάσχει
στο εκτελεστικό
συμβούλιο της ΕΚΤ.
ÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÕßÝÖÁÔÚËÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝÖÕßÙßÓÈÕßÒËÆÕßÔÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÛÁÙÎÓËÓËÍ¦ÒÕÑÆØÕÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎ©ËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô©ÒÇÌ
ÕÒÚÝÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÎÝÑÔ¦ÓÖËÒÎÕÖÕÃÇ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÍÑØÏÛËÃÇÖÄÚÕßÝ
ÎÍÁÚËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÒÄÍÕÍÏÇËÐÁÞÕßÙÇÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕ®ÎÕÖÕÃÇÛÇÖËÃÙËÏÚÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÓÕßÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏ
ÛÇÑ¦ÔËÏÑÇÒÂÊÕßÒËÏ¦ÙÚÎÔ ¬
ÍÏÇÚÎÔßØÜà×ÔÎÑÇÏÍÏÇÚÎËØ-
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ÓÇÔÃÇ®ÑÔ¦ÓÖËÒÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇÇØÞÃÙËÏÔÇßÖÎØËÚËÃÙÚÎÔ ¬
ÙÚÇÚÁÒÎËÑËÓÈØÃÕßÑÇÏÎËÖÏØØÕÂÖÕßÛÇÇÙÑÂÙËÏÛÇËÐÇØÚÎÛËÃ
ÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÇÛÓÄÇÖÄÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÖÕßÛÇÚÎÝÇÔÇÛÁÙËÏ
ÎÔÁÇËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝ
ÚØ¦ÖËàÇÝ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚË
Ñ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÁÞËÏÚÇÖØÕÙÄÔÚÇÑÇÏÚÎÔËßØÆÚÎÚÇÖÔËÆÓÇÚÕÝ
ÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÑ¦ÚÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÚÕßÝÖØÕÑÇÚÄÞÕßÝÚÎÝÖÕß
ËÃÞÇÔÇÖÕÓÕÔÜÛËÃÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÈÇÛÓÄÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÇÔÚÃÛËÙÂÝÚÕßÝÙËÄÒËÝ
ÚÏÝÙÕÈÇØÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÕßËÃÞËÖ¦ØËÏÚÕßÖÄÚÕÔ
¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÑÔ¦ÓÖËÒÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÙËÙÚËÔÂÙßÔËØÍ¦ÚÏÊÇÚÎÝÇÍÑ¦ØÔÚ
ÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÎÑÇÏËÖÕÏÑÕÊÕÓÎÚÏÑÄ-

ÚËØÎËÖÏØØÕÂÙÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕß
ÒÇÓÈ¦ÔËÏÎ ¬ÇÖÄÚÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄULPU®ÒÁËÏÙÚÕ9L\[LYZV
¦ØÙÚËÔ¡ÖØàÁÙÑÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ05.
ËÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÎÑÔ¦ÓÖËÒËÃÞËßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÎÞÇÒÇØÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÎ ¬ÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÑÄÓÎÑÇÏÄÚÇÔ
ÊÏÇÌÜÔÕÆÙËÊËÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÖÕßßÖÕÔÕÓËÆÕßÔÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝ ¬ÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÐÁÌØÇÙËÚÎÔ¦ÖÕÉÎÖÜÝÂÚÇÔßÖËØÈÕÒÏÑÂÎËÖÇÔÁÔÇØÐÎÚÎÝÖÕÙÕÚÏÑÂÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÎ ¬ÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÜÙÚÄÙÕËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏ
ÙÚÎ/HUKLSZISH[[ÄÚÏËÃÔÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÕÖÕÒÏÚÏÑÕÃÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÑÇÏÚØÇÖËàÃÚËÝÔÇËÔÏÙÞÆÕßÔ
ÚÕÇÌÂÍÎÓÇÖÜÝÎ ¬ÑÒÁÈËÏ
ÚÏÝÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÚÜÔËØÓÇÔ×Ô
ÇÖÕÚÇÓÏËßÚ×Ô®
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Οι Κινέζοι καταναλωτές γυρίζουν
την πλάτη σε αμερικανικά προϊόντα

Πληρώνουν ακριβά
το ανθρακικό αποτύπωμα
οι αεροπορικές

Μποϊκοτάζ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑØÃÙÏÓÕàÂÚÎÓÇÍÏÇÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÊËÊÕÓÁÔÕßÖÜÝÚÕ
ËÃÞÇÔÖÕßÒÂÙËÏÙÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂ
ÇÍÕØ¦ÖØÕáÄÔÚÇÇÐÃÇÝÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÍËÍÕÔÄÝÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏËÃÔÇÏÎÚØÃÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÍÕØ¦ÚÕßÝÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÔÇÊÏÑÂÑÇÏÚÎ
ÓËÐÏÑÇÔÏÑÂÕÒÒÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ

Α.Ρ.

Ο εμπορικός πόλεμος έχει τονώσει στη χώρα τον οικονομικό πατριωτισμό
Μέχρι ÖØÄÙÌÇÚÇÎÞØÂÙÎÑÇÏ
ÑÇÚÕÞÂÊßÚÏÑ×ÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×Ô
ÖØÕáÄÔÚÜÔÇÖÄËÃÊÎÖÕÒßÚËÒËÃÇÝ
ØÕÆÞÇÑÇÏÑÇÒÒßÔÚÏÑ¦ÓÁÞØÏÚØÄÌÏÓÇÑÇÏÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÛËÜØÕÆÔÚÇÔ
ÙÚÎÔ ÃÔÇÙÆÓÈÕÒÕÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÑÇÚÇÐÃÜÙÎÝÒÁÕÔÇßÚÄÇÒÒ¦àËÏ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
ÖÕßÁÞÕßÔÑÎØÆÐËÏÕÏÑÇÚ¦
ÚÕßËÑÃÔÕßÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏËÔÏÙÞÆÙËÏÚÕÔËÛÔÏÑÏÙÓÄÑÇÏÚÕÔÇÔÚÏÇÓËØÏÑÇÔÏÙÓÄÙÚÎÔ ÃÔÇ¬×ØÇÕÏ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÈÒÁÖÕßÔÚÕ
ÓËØÃÊÏÕÇÍÕØ¦ÝÚÕßÝÔÇÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ÑÇÏÇÔÎÙßÞÕÆÔÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÓÇàÏÑÕÆ
ÓÖÕáÑÕÚ¦àÇÖÄÚÕßÝ ÏÔÁàÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÙÆÓÌÜÔÇÓËØËÖÕØÚ¦à
ÚÕß)SVVTILYN)\ZPULZZ^LLR
© ÖÇÚØÏÜÚÏÙÓÄÝ ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏ ÙÚÕ Ó¦ØÑËÚÏÔÍÑ ËÊ×
ÑÇÏ ÞØÄÔÏÇ ÌßÙÏÑ¦ ÑÇÏ ÙÚÏÝ
ÄÖÕßËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÕÏ
>HSTHY[(TLYPJHU(WWHYLSÑÇÏ
5L^)HSHUJLÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÎÔ
ÚÇÓÖÁÒÇ4HKLPU(TLYPJH®ÜÝ
ÙÆÓÈÕÒÕßÉÎÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÎ ÃÔÇËÖÃÞØÄÔÏÇ
ËÃÞËÇÖÕÑÒËÃÙËÏÇÖÄÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÇÍÕØ¦ÚÏÝÊßÚÏÑÁÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÚÏÝ
ÑÏÔËàÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÇÖÄÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄ¥ÙÚÄÙÕÚÕËÑÃÔÕÊËÔ
ËÃÞËÇÖÕÑÒËÃÙËÏÊßÚÏÑ¦ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÑÇÛ×ÝÂÚÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇ©ÓÜÝÑÇÛ×ÝÑÕÔÚËÆÕßÔ
ÔÇÙßÓÖÒÎØÜÛÕÆÔÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÎÔÎÓÁØÇÖÕßÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÑÂØßÐËËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÙÚÕËÑÃÔÕÎ¦ÖÕÉÎÚÜÔ ÏÔÁàÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÍÏÇÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÄÒÕÑÇÏÞËÏØÕÚËØËÆËÏ

Επί σειράν É³V³ÑÙÈ³{~Ò~Ñ³ÑÑÜ³{~Ò¨ÍÌ³ÑÑ³ÉÜÖÑÓÙÉ{Âi~Ñ³ÑÂËiØ~Ñ{~{{~ÊØ
ÑÌÙÈo{Ñ³ÈØ{ÓÇÈØ~Ñ³ÑÑÜ³ÓØåÈ³ÌÜÓ×ÚËÉ{V~ÑÚØÉÐ¨{~ÌØÌÜÉÐØ~Ñ{{³É³ÑÐÓÉØTÓÉ{Ø(É~ËÈw$ÈÒ{o~³ÓTÈÉ{TÖÉ{³ÉÚ{~{ÐÌ~Ñ{³Ñ³{ÑÐÉ¨{~Ñ{ÐÌ³{ÓÇV
{Ë{ÜÓ¨³{ÐÖ¨ÍÌ³Ñ>X_xvx>

Οι εταιρείες των ΗΠΑ
φοβούνται πλέον
το γενικευμένο
μποϊκοτάζ
στα προϊόντα τους
στην κινεζική αγορά.
ËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÕÏ5PRL(WWSLÑÇÏ
.LULYHS4V[VYZÁÞÕßÔÈÇÙÃÙËÏ
ÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÂÝÚÕßÝ
ÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎÄÚÏÛÇÑËØÊÃÙÕßÔ
ÖËÒ¦ÚËÝÙÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÍÕØ¦
ÚÕßÑÄÙÓÕßÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎ
.4ÖÕßÒ¦ËÏÙÂÓËØÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÙÚÎÔ ÃÔÇÇÖ»ÄÚÏ
ÙÚÏÝ©ØÏÙÓÁÔËÝÇÓËØÏÑÇÔÏ-

ÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÇÔÇÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÓË
ÓËÍ¦ÒÎÇÔÎÙßÞÃÇÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÚÎÝ§ÕÚÃÕß ÕØÁÇÝÚÕ
ÑÇÏÌÕÈÕÆÔÚÇÏÄÚÏËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ÖÁÙÕßÔÛÆÓÇÓÇàÏÑÕÆÓÖÕáÑÕÚ¦à
ÇÖÄ ÏÔÁàÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
¬ÕÚÕËÑÃÔÕËÃÞËÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÚÎÔÇÍÕØ¦ÔÕÚÏÕÑÕØËÇÚÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔËÖËÏÊÂÎËÕÆÒ
ËÃÞËÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙÚÕÁÊÇÌÄÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÖßØÇßÒÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ¦ÓßÔÇÝ¬Õ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕßÓÖÕáÑÕÚ¦àÂÚÇÔ
ÕÏÑÕØËÇÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÔÇÞ¦ÙÕßÔÁÙÕÊÇÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ/`\UKHP
9LZLHYJO0UZ[P[\[L
ÔÊËÏÑÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕßÃÍÏÕßÕßÔÔËÇØÕÆÓÎÞÇÔÏÑÕÆÇÖÄÚÎÔÖÄÒÎ ÏÔÍÑÔÚ¦ÕÚÎÝ

ÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ ÃÔÇÝ©ÖÜÝÒÁËÏÙÚÕ
)SVVTILYN)\ZPULZZ^LLRÕÖÇÚØÏÜÚÏÙÓÄÝÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÑÏÔÎÚÕÆÚÎÒËÌ×ÔÕßÖÕßÚËÒÏÑ¦ÂÚÇÔ
/\H^LPÑÇÏÄÞÏ(WWSL©ÃÍÏÕß
ËÃÞËÊÏÇÈ¦ÙËÏÇØÑËÚ¦¦ØÛØÇÙÚÕ
ÑÏÔËàÏÑÄÏÇÊÃÑÚßÕÖÕßÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÔÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇßÖÕÙÚÎØÏÞÚÕÆÔÑÏÔËàÏÑÁÝÓ¦ØÑËÝÒÒ¦Î
ÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔ/\H^LP
ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÖÕÒÆÑÇÒÂ®ÇÔÇÌÁØËÏ ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕßÖÕÙÚÎØÃàËÏÑÇÏ
ÕÏÕÔÍÑÓÃÔÍÑÕßÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
ÒßÑËÃÕßÇÖÄÚÕËÑÃÔÕÕÕÖÕÃÕÝ
ÒÁËÏÄÚÏÑÇÚÁÞËÏÑÏÔËàÏÑÄÑÏÔÎÚÄ
Ó¦ØÑÇÝ=P]VÑÇÏÖÜÝÖØÕÚÏÓ¦ËÏ
ÔÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÑÇÏÔÇÇÍÕØ¦àËÏ
ÖØÕáÄÔÚÇÇÖÄÑÏÔËàÏÑÁÝÓ¦ØÑËÝ
ÇÔÚÃÇÖÄÐÁÔËÝ®

Οικονομική ζημία
¬Õ§ÚÃàËÒÍÑËáÚ®ÑÕÙÚÃàËÏ
ÊÏÙËßØ×ÙÚÕÔÍËØÓÇÔÏÑÄÄÓÏÒÕ
ÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎÖÇØÇÓÁÔËÏÁÔÇÛÁÓÇÇÔÕÏÞÚÄÄÖÜÝ
ÖÇØÇÚÎØËÃÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄ
ÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYN ¦ÚÏÚÕ
ÕÖÕÃÕßÖÕÞØÁÜÙËÓËÈÃÇÏÕÚØÄÖÕ
ÚÎ=VSRZ^HNLUÔÇÇÔÇÛËÜØÂÙËÏ
ËÑÛËÓËÒÃÜÔÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÑÇÏ
ÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄÚÎÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÑ¦ÔËÏÓÏÇÖÕÒÆÊßÔÇÓÏÑÂÑÇÏÖØÜÚÄÍÔÜØÎÓËÚÇÚÄÖÏÙÎ
ÖØÕÝÚÎÔÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎ¶ÄÖËØ
ÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÓÕÔÚÁÒÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÃÊÏÇÑÇÏÚÇßÚÄÙÎÓÇÓËÚÎÔËÖÜÔßÓÃÇÚÎÝÄÖÜÝ

REUTERS

Το Golf δεν είναι πια το μπεστ σέλερ της VW
Δύο αυτοκίνηταÇÖÕÊËÃÞÛÎÑÇÔÑÇÃØÏÇÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ=VSRZ^HNLU
ËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÇÇÖÄÚÕÔÑÇØÇÈÇÃÕ
)LL[SLÑÇÏÚÕ.VSMÚÕÕÖÕÃÕÈÍÂÑËÇÖÄÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÑÚÕÚËÁÞÕßÔÖÕßÒÎÛËÃÙË
ÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÚÁÚÕÏÇÕÞÂÓÇÚÇ ÏËÔ×ÕÑÇØÇÈÇÃÕÝÂÚÇÔÕÖßÒ×ÔÇÝÄÖÕßÙÚÎØÃÞÛÎÑËÎ=VSRZ^HNLUÑÇÏÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÙËÓÏÇËÚÇÏØËÃÇÓËÓÇàÏÑÂÝ
ÇÖÂÞÎÙÎÝÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÚÕ.VSM
ÚÎÈÕÂÛÎÙËÔÇËÐÁÒÛËÏÙ×ÇÇÖÄ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊßÙÖØÇÍÃÇÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ©ÏÖÜÒÂÙËÏÝ
ÚÕß.VSMÁÞÕßÔÌÛ¦ÙËÏÙËËÖÃÖËÊÇØËÑÄØÇÒÒ¦ÖÒÁÕÔÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÔÇØÞÏÑÂÍÕÎÚËÃÇ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÁÞÕßÔÙßÔÚËÒËÙÚËÃÙÞËÊÄÔ
ÑÕÙÓÕáÙÚÕØÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝ¬ÕÓËÃàÕÔÙÑ¦ÔÊÇÒÕ§ÚÃàËÒÍÑËáÚ®Î
ÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×Ô
ÇÖÄÚÕÖËÚØÁÒÇÏÕÑÇÏÎÙÚØÕÌÂ
ÙÚÎÔÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎÎÇÖÇÐÃÜÙÎÚÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝÔÇÑÇÚÁÞËÏÝÁÔÇ
²ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇËÖÃÞËÏØÇÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝËÃÔÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÇÖÄÇßÚÁÝ

Η μεγάληÉÐ¨{~ÊÉ{³ÈTËÑ³-27tÉÈÚÖÉ³Ñ{uÉÐÉoÒÜKÑÚÐÌo{Ñ³iÈT¨ii³ÜÊÉ³Èk ËÑ{TÑ¨Ñ~³i¨{³{~Ì
Ì³{³¸ÆdVo{Ñ¨³i×¨Ò³i{³¨ËÑV³/xnº>ÉËTÉÈiÜÌ³É¨ÉØÜÊÉ{ØÑÌ³k

Αποφέρει σήμερα
το 6%-8% της VW,
όταν πριν από είκοσι
χρόνια το ποσοστό
αυτό έφτανε στο 20%.
ÚÇ7HZZH[1L[[HÑÇÏ.VSMÛÇÖÇØÇÓËØÏÙÚÕÆÔßÔÚÕÏÝ¦ÒÒÕÏÝÎ
ÇÑÄØËÙÚÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÕÞÂÓÇÚÇ
ÖÕÒÒÇÖÒ×ÔÞØÂÙËÜÔÑÇÏÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔ:<=ÁÞËÏÇÖÕÊßÔÇÓ×ÙËÏÚÎÛÁÙÎÚÕß.VSMËÔÚÄÝÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÜÝÚÕßÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎ-

ÚÕßÈÇÙÏÒÏ¦ÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔ®ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕ;PN\HUËÃÞËßÉÎÒÄÚËØËÝÖÜÒÂÙËÏÝÇÖÄÚÕ.VSM
ÁÈÇÏÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇØÄÒÕ
ÊÏÄÚÏÙßÔËÏÙÌÁØËÏ  ÚÜÔ
ÑËØÊ×ÔÚÎÝ=VSRZ^HNLUÇÒÒ¦
ÊËÔÙßÍÑØÃÔËÚÇÏÓËÚÕ ÖØÕ
ËÏÑÕÙÇËÚÃÇÝÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃÕ
ÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝ)HUROH\Z4L[aSLY
ÏÕÆØÍÑËÔÃËÖËØ©ÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÎ=VSRZ^HNLUÛËÜØËÃÖÜÝ
ÚÕ.VSMËÃÔÇÏÁÔÇÓÕÔÚÁÒÕÓËÓÁÒÒÕÔÑÇÏÓÄÒÏÝÞÛËÝÖÇØÕßÙÃÇÙË
ÙÚÕÑÕÏÔÄÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÄÍÊÕÎ
ËÑÊÕÞÂÚÕßÄÖÕßÚÇÉÎÌÏÇÑ¦
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ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕßËÃÔÇÏÖÏÕ
ÁÔÚÕÔÇËÔ×ÊÏÇÚÎØËÃÑÇÏÙÆÔÊËÙÎÓËÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÙËÓËÍÇÒÆÚËØÕÈÇÛÓÄÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑ¦ÖØÕÝÚÕ.VSMÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇËÔÚÄÝÚÜÔÑÄÒÖÜÔÚÎÝ
=VSRZ^HNLUËÃÔÇÏÚÇ:<=ÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÇÎÒËÑÚØÏÑ¦ËÕØÃàÕÔÚÇ
ÎÓËØ×ÔÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÚÕ
ÖØ×ÚÕÖÒÂØÜÝÎÒËÑÚØÕÑÏÔÕÆÓËÔÕ
0+ÚÕÕÖÕÃÕÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÃÊÏÇ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÓËÚÕ.VSMÓËÑØÏÚÂØÏÕ
ÚÕÓÁÍËÛÕÝÑÇÏÚÎÔÚÏÓÂÚÕßÒÒ¦ÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝ=VSRZ^HNLUÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙË
ÔËÄÚËØÕÑÕÏÔÄÖÕßÛÁÒËÏÁÔÇÑÇÒÜÊÏÜÓÁÔÕ®ÇÓ¦ÐÏÇØ¦ÚÇÆÚÇ
ÚÕ0+ÛÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÕÊÁÒËÇØ
ÚÕß.VSMÚÕÕÖÕÃÕÑßÑÒÕÌÕØËÃÑÇÏ
ÙËßÈØÏÊÏÑÂÁÑÊÕÙÎÇÒÒ¦ÁÞËÏ
ÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÁÔÇÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÑÏÔÎÚÂØÇËÙÜÚËØÏÑÂÝÑÇÆÙÎÝ
¬Õ.VSMÓÖÕØËÃÔÇÏÊÜÛËÃÜÝ
ÚÕÓÕÔÚÁÒÕÖÕßÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÚÕ
ÊÃÒÎÓÓÇÚÕßÑÒ¦ÊÕßËÔÍÁÔËÏ¬Õ
Ö×ÝÊÎÒÇÊÂÛÇÞÇØ¦ÐËÏÚÕÔÊØÄÓÕÖØÕÝÚÎÔÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎÓË
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÞÜØÃÝÄÓÜÝ
ÔÇÇÌÕÖÒÃÙËÏÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÓË
ÑÏÔÎÚÂØËÝËÙÜÚËØÏÑÂÝÑÇÆÙËÜÝ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ=VSRZ^HNLUÎ
ÕÖÕÃÇÙÚÄÞÕÁÞËÏÓÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÎÒËÑÚØÏÑ¦ÓÕÔÚÁÒÇËÖËÔÊÆÕÔÚÇÝÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÖÕÒÆËÖÏÛËÚÏÑÂ
ÑÇÏÑÕÙÚÕÈÄØÕËÑÙÚØÇÚËÃÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÕ)SVVTILYN¬ÁÒÕÝÚÕÔÁÕ
.VSMÛÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ÙËÖËØÃÕÊÕßÖÕÞ×ØÎÙÎÝÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÍÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÒÄÍÜÍËÜÖÕÒÏÚÏÑ×ÔËÔÚ¦ÙËÜÔÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝ
ÍÏÇÚÎÔÁÐÕÊÕÚÎÝ)ØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÏÊÏËÛÔ×ÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ÊÏËÔÁÐËÜÔ

Οι αεροπορικές ËÚÇÏØËÃËÝÁÞÕßÔÍÏÇ
ÖÕÒÒ¦ÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÚÕÆÔÇÒÒ¦
Ó¦ÒÒÕÔÚÕßÝÖØÕÙËÚÁÛÎÇÑÄÓÇÁÔÇ!
ÎÇÖØÕÛßÓÃÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÁÔÇÇËØÕÖÒ¦ÔÕÍÏÇÔÇÊÏËÑÖËØÇÏ×ÙÕßÔÁÔÇÚÇÐÃÊÏÇÔÇÉßÞÂÝÂ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄËÖËÏÊÂÚÕÇÔÛØÇÑÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕ ÇÚ¦
ÚÎ*P[PNYV\WÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑ¦ÚÏÚÕ
ÕÖÕÃÕÑÇÏÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÆÐÎÙÎ
ÑÄÙÚÕßÝÍÏÇÚÕßÝÇËØÕÓËÚÇÌÕØËÃÝ
ÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÑÇÏÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝ
ËÔÍÁÔËÏÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÇÇÔÇÞÛËÃÎ
ÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔÇËØÃÜÔØÆÖÜÔÙË
ÖÕÒÆÑËØÊÕÌÄØÕÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÖÏÛÇÔÄÔÔÇËÃÔÇÏ
ÊËÑÇÖÒ¦ÙÏÕÇÖÄËÑËÃÔÕÚÕÕÖÕÃÕ
ÙÂÓËØÇßÖÕÒÕÍÃàÕßÔÕÏÃÊÏËÝÕÏÇËØÕÖÕØÏÑÁÝÚÄÔÏÙÇÔÇÔÇÒßÚÁÝÚÏÝ
*P[PNYV\WÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕ
¡ÇØÑ¡ÇÔÚÕÆÑÇ¡¦ÒÏÙÚÇÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÊÏËßÑØÃÔÏÙËÖÜÝÚÕÑÄÙÚÕÝÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÎÝËÖÏÓËØÏàÄÓËÔÕ
ÙÚÏÝÛÁÙËÏÝËÖÏÈÇÚ×ÔÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÓÖÕØËÃÙÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÑÇÏ
ÓÄÔÕÔÔÇÌÛ¦ÙËÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÇ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÙËËÚÂÙÏÇ
È¦ÙÎÁÜÝÚÕÖËØÏÙÚÁÒÒÕÔÚÇÝ
ÚÇÁÙÕÊÇÚÜÔÇËØÕÖÕØÏÑ×Ô
ÔÚÜÓËÚÇÐÆÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓ¦ÔÕßÓËÄÚÏÚÄÙÕÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÄÖÜÝÎ.YLLUWLHJL
ÑÇÏÎ,_[PUJ[PVU9LILSSPVUÇÒÒ¦
ÑÇÏÎÞØÕÔÎÇÑÚÏÈÃÙÚØÏÇÑØÁÚÇ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÖØÕÙÌÁØÕßÔÁÔÇ
ÇÑÄÓÇËÖÏÞËÃØÎÓÇÍÏÇÚÕÔÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÜÔÇËØÕÓËÚÇÌÕØ×ÔËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÖÄÙÕ

ÓËÍ¦ÒÕËÃÔÇÏÚÕÇÔÛØÇÑÏÑÄÚÕßÝ
ÇÖÕÚÆÖÜÓÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÄÚÏ
ÇØÑËÚÕÃÖÒÁÕÔÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙËËÖÏÒÕÍÁÝÌÏÒÏÑÄÚËØËÝÖØÕÝÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÂÑÇÚÇØÍÕÆÔÊÏ¦ÖÇÔÚÄÝÚÎÔ
ÇÖÄÇÁØÕÝÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÔÇÇÑÄÓÇ
ÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßÖØÕÙÛÁÚÕßÔÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÒËÍÄÓËÔÕÏÔÏÑÎÚÁÝÇÖÄ
ÚÎÓËÚÇÙÚØÕÌÂÇßÚÂÖÕßÇÌÕØ¦

Ρυθμιστικές αρχές
εξετάζουν την επιβολή υψηλότερων φόρων
στον κλάδο για να περιορίσουν τους ρύπους.
ÑÇÏÚÏÝÔËÄÚËØËÝÍËÔÏÁÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇËÃÔÇÏÕÏÙÏÊÎØÄÊØÕÓÕÏ
ÑÇÏÄÙÕÏÊÏÇÚÎØÕÆÔÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÎÝØÆÖÜÔ®
ÔÑÇÏÕÏÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÁÞÕßÔÑÏÔÎÛËÃÙÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
ÚÜÔÑÇÛÇØÄÚËØÜÔÑÇßÙÃÓÜÔÕÏÇËØÕÓËÚÇÌÕØËÃÝÕÒÏÍÜØÕÆÔ¬ÁÒÕÝÕÏ
ØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÊÏËÛÔ×ÝËÐËÚ¦àÕßÔÚÎÔËÖÏÈÕÒÂßÉÎÒÄÚËØÜÔÌÄØÜÔÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÍÏÇÔÇÇÓÈÒÆÔÕßÔ
ÚÕÇÔÛØÇÑÏÑÄÚÕßÇÖÕÚÆÖÜÓÇ¶
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÑ¦ÛË ÇÆÐÎÙÎÙÚÎ
ÓÁÙÎÚÏÓÂÔÇÆÒÕßÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓË
ÓËÃÜÙÎËÖÏÈÇÚÏÑÂÝÑÃÔÎÙÎÝ 
ÒÁÔËÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ*P[PNYV\W
ΒLΟΟΜΒΕRG

Αν και οι αυτοκινητοβιομηχανίεςÓTÈ~{iÚÉË³i~Ñ³ÉÖÚÈi³
~ÑÚÑ¨Ì³É¨~ÑÈËÐV{ÑÉ¨ÐÉ³Ñ×¨ÉËØÜ{o¨Ö

Μεγάλη μείωση κερδών
για Twitter το γ΄ τρίμηνο
Χειρότερα ÇÖÄÚÇÇÔÇÓËÔÄÓËÔÇÇÖÕÊËÃÞÛÎÑÇÔÚÇÁÙÕÊÇÚØÃÚÕßÚØÏÓÂÔÕßÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÚVß;^P[[LYÚÕß
ÊÎÓÕÌÏÒÕÆÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÊÏÑÚÆÕß
ÚÏÓÂÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÖØÏÔÇÔÕÃÐËÏÚÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕËÃÞË
ÖÚ×ÙÎÙÞËÊÄÔ ÚËÒÁÞÎÚÎÝ
ÇÖÕÊÃÊÕßÔÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÇßÚÂÙÚÕ
ÄÚÏßÖÂØÐÇÔÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÕÆÚÆÖÕß
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÄÖÜÝÎËÓÌ¦ÔÏÙÎÏ×Ô
ÙËËÖÏÓÁØÕßÝÖØÕáÄÔÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÙßÔÂÛÏÙÚÇÞÇÓÎÒÂàÂÚÎÙÎ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ¬ÇÁÙÕÊÇ
ÚÎÝ;^P[[LYÇßÐÂÛÎÑÇÔ ÚÕÚØÃÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕËÔÙßÍÑØÃÙËÏÓËÚÎÔÃÊÏÇ
ÖËØÃÕÊÕÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ©ÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝÕßÄÒÚØÏÚ
ÂÛËÒÇÔÚÇÁÙÕÊÇÙÚÇËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÎÝ
9LMPUP[]¬ÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑ¦ÁÙÕÊÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇ
ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝËÚÂÙÏÇÇÆÐÎÙÎ ÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÇ
ÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÑÁØÊÎÕßÒÃÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÇßÚ¦ÁÌÛÇÙÇÔÚÇËÑÇÚ
ÊÕÒ¦ØÏÇÂÚÕÏÙËÔÚÝÚÕßÊÕÒÇØÃ-

ÕßÇÔ¦ÓËÚÕÞÂ¬ÕÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕÎ;^P[[LYËÃÞË
ÑÁØÊÎËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔËÖÃËÙÄÊÜÔËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔ
ÇØ¦ÚÇÆÚÇÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÊÃÑÚßÕËÓÌ¦ÔÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎ
ÙÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÎÓËØÎÙÃÜÔÞØÎÙÚ×ÔÚÕßÕÏÕÖÕÃÕÏÈÒÁÖÕßÔÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÓÁÙÜÇßÚÕÆ¡¦ÒÏÙÚÇÎ
ÇÆÐÎÙÎÂÚÇÔßÉÎÒÄÚËØÎÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔ©ÓÁÙÕÝÇØÏÛÓÄÝËÖÏÙÑÁÉËÜÔÙËÎÓËØÂÙÏÇÈ¦ÙÎÂÚÇÔ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÄÚÇÔÕÏÇÔÇÒßÚÁÝËÃÞÇÔÑ¦ÔËÏÒÄÍÕÍÏÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÎ¦ÔÕÊÕÝÂÚÇÔ
ÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ¬ÁÒÕÝÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ;^P[[LY¬àÇÑ
§ÚÄØÙËáÚÄÔÏÙËÄÚÏÎËÔÃÙÞßÙÎÚÕß
ÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÙÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÖÇØËÞÄÓËÔÜÔ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÄÖÜÝÚÕÄÚÏÎÖÒÕÂÍÎÙÎÙÚÕÔÏÙÚÄÚÕÖÕÚÕß;^P[[LY
ËÃÔÇÏËßÑÕÒÄÚËØÎÑÇÏÚÕÄÚÏÙËÖÏÕ
ÖØ×ÏÓÕÙÚ¦ÊÏÕÓÖÕØËÃÔÇËÔÚÕÖÏÙÚËÃËÔÕÞÒÎÚÏÑÄÖËØÏËÞÄÓËÔÕÑÇÏ
ÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃ
REUTERS
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Επιπλέον 2.000
δωμάτια στην Αθήνα
σε τρία χρόνια

Απόβαση funds
στην αγορά
ακινήτων
της Αθήνας

Πάνω από 250 ξενοδοχειακά και
τουριστικά επενδυτικά έργα ανά
την επικράτεια αναζητούν αυτή
την περίοδο επενδυτές για να
συνδράμουν οικονομικά την υλοποίησή τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση του οργανισμού Enterprise Greece, τα περισσότερα εξ
αυτών αφορούν ξενοδοχειακά
ακίνητα που αναζητούν κεφάλαια
για να ανακατασκευαστούν /
ανακαινιστούν, ενώ αρκετά έργα
αφορούν και αναπτύξεις σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων,
οι επικεφαλής των οποίων αναζητούν στρατηγικούς εταίρους,
ώστε να αντλήσουν με τον τρόπο
αυτό τα απαιτούμενα κεφάλαια.
Οπως ανέφερε ο Ηλίας Ηλιάδης, επικεφαλής της Μονάδας
Προσέλκυσης Επενδύσεων του
Enterprise Greece, σε συνέντευξη
Τύπου με αφορμή τη διοργάνωση
για δεύτερη φορά σε ισάριθμα
χρόνια του διεθνούς συνεδρίου
MR&H (Mediterranean Resort &
Hotel Real Estate Forum), ο οργανισμός βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τους ενδιαφερομένους, ώστε να «ταιριάξει» με
τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες
των επενδυτών με εκείνες των
ιδιοκτητών των εν λόγω τουριστικών ακινήτων. Παράλληλα,
επισήμανε ότι από τις εννέα τουριστικές επενδύσεις που έχουν
ενταχθεί μέχρι σήμερα στις διατάξεις του νόμου περί fast track,
οι τρεις ήδη υλοποιούνται. Επίσης, δύο ακόμα βρίσκονται στο
τελικό στάδιο της αδειοδότησης
(ο λόγος για την επένδυση της
Βιοχάλκο στην Πειραιώς και του
ομίλου Λεπτού στα Χανιά), ενώ
αξιολογούνται άλλες δέκα επενδύσεις σύνθετων τουριστικών
καταλυμάτων.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον
για τον κλάδο αποδίδεται στον
συνεχιζόμενο ρυθμό ανάπτυξης
του τουρισμού, καθώς, όπως σημείωσε σε σχετική παρουσίασή
του ο Ξενοφών Πετρόπουλος,
επικεφαλής στην Ελλάδα για λογαριασμό της Horwath HTL, κατά
το 2018 αναπτύχθηκε με ταχύ-

Επενδύσεις εκατ. σε Εξάρχεια, Καλλιθέα,
Πεδίον του Αρεως, Ακαδημία Πλάτωνος
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Συγκροτήματα κατοικιών, εμπορικά
κέντρα και σύγχρονα κτίρια γραφείων αποτελούν τους τομείς στους
οποίους επικεντρώνονται αυτή την
περίοδο ξένοι και εγχώριοι όμιλοι,
οι οποίοι προχωρούν σε νέες αναπτύξεις και επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων. Ενα από τα
πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το ισραηλινών συμφερόντων επενδυτικό fund Zoia, που
έχει επιλέξει να τοποθετηθεί στην







Tο «κλειδί» για επιτυχημένες επενδύσεις είναι
να έχουν θετική εμπειρία οι αρχικοί χρήστες
ενός ακινήτου, ώστε να
τη μεταφέρουν και
στους επόμενους.
ελληνική αγορά κατοικίας. Σύμφωνα με τον κ. Σάγκι Ρούμπιν, γενικό διευθυντή του επενδυτικού
fund, μέχρι σήμερα έχουν αποκτηθεί πάνω από 35 κτίρια στο κέντρο
της Αθήνας, με βασική στόχευση
να δοθεί ζωή σε παλιά, άδεια και
εγκαταλελειμμένα κτίρια.
Οπως τόνισε ο κ. Ρούμπιν στο
πλαίσιο του 20ού Συνεδρίου Prodexpo, «σε αντίθεση με άλλους
επενδυτές, εμείς επιδιώκουμε να
επιστρέψουμε τα κτίρια που αποκτούμε πίσω στους Αθηναίους και

εν γένει στους Ελληνες αγοραστές
ή ενοικιαστές, μέσω προσιτών προτάσεων από πλευράς κόστους. Πιστεύουμε πολύ στις γειτονιές που
βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας,
όπως για παράδειγμα τα Εξάρχεια,
το Πεδίον του Αρεως, ή η Καλλιθέα,
όπου σήμερα ανακατασκευάζουμε
ένα κτίριο με στόχο να προσφέρουμε μικρής επιφάνειας διαμερίσματα σε ανθρώπους μεταξύ 20
και 40 ετών, που αναζητούν ακίνητο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αθήνα θα μετεξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε μια πόλη όπως η Μαδρίτη
ή το Βερολίνο, με επενδύσεις πολλών εκατ. ευρώ.
Στον τομέα των ακινήτων εισοδήματος, μεγάλη είναι η κινητικότητα το τελευταίο διάστημα από
διεθνείς επενδυτικούς ομίλους,
όπως για παράδειγμα η αμερικανική
Hines. Η εταιρεία «τρέχει» αυτή
την περίοδο αρκετά νέα έργα, μεταξύ των οποίων και ο εμπορικός
«πόλος» στην Ακαδημία Πλάτωνος,
στη συμβολή της Λένορμαν με τη
Λ. Κηφισού. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέα Καψάλη, διευθυντή της εταιρείας, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες
για την κατασκευή των πρώτων
12.000 τ.μ., με ορίζοντα ολοκλήρωσης την άνοιξη του 2020. Υπενθυμίζεται ότι η Hines έχει αποφασίσει να αναπτύξει εμπορικούς χώρους τύπου big-box, δηλαδή μεγάλες επιφάνειες καταστημάτων και
σχετικά μικρό αριθμό χρηστών/
ενοικιαστών, γεγονός που θα διατηρήσει το κόστος κατασκευής χαμηλό, συγκριτικά με την αρχική

Το ισραηλινών συμφερόντων fund Ζoia έχει αποκτήσει 35 κτίρια στο κέντρο
της πόλης, με βασική στόχευση να δοθεί ζωή σε παλιά, άδεια και εγκαταλελειμμένα κτίρια.
πρόθεση του προηγούμενου ιδιοκτήτη του ακινήτου, της Blackrock,
για την ανάπτυξη ενός συμβατικού
εμπορικού κέντρου. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο πρώτος μισθωτής
αναμένεται να είναι η αλυσίδα οικιακού εξοπλισμού Leroy Merlin,
ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει
και η αλυσίδα Lidl. Η Hines τοποθετήθηκε πριν από λίγους μήνες
(Μάρτιος) και στην αγορά γραφείων, καθώς απέκτησε ένα κτίριο
στο ύψος της Ηρώδου Αττικού, με
κύριους μισθωτές πρεσβείες και
εταιρείες του χρηματοπιστωτικού
τομέα.
Την επισημοποίηση της εισόδου
της στην ελληνική αγορά έκανε
γνωστή στην Prodexpo και η Q
Real Estate Services, ένας χρηματοοικονομικός φορέας με μετόχους
τον παγκόσμιο επενδυτικό κολοσσό
της Pimco (1,7 τρισ. δολάρια κεφάλαια υπό διαχείριση) και την
Qualco Group. Στόχος της νέας
εταιρείας είναι να αποκτήσει σημαντική παρουσία στη διαχείριση
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ακινήτων και χαρτοφυλακίων ακινήτων από κόκκινα δάνεια, έχοντας
ως «εφόδιο» το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο αξίας 10 δισ., που ήδη
διαχειρίζεται. Πάντως, όπως τόνισε
ο κ. Γιώργος Μαντζαβινάτος, διευθύνων σύμβουλος της Q Real Estate
Services, η ελληνική αγορά ακινήτων παραμένει «ρηχή», δηλαδή με
μικρό όγκο συναλλαγών και χωρίς
επαρκή αριθμό σύγχρονων ακινήτων εισοδήματος, ωστόσο προσέθεσε ότι διαθέτει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.
Με τη σειρά του, ο κ. Γιάννης
Δεληκανάκης, ιδρυτικός εταίρος
της Bluehouse, επισήμανε την
ανάγκη μεγάλης προσοχής ως προς
την επιλογή του κατάλληλου σημείου για επενδύσεις στην αγορά
ακινήτων. Σύμφωνα με τον κ. Δεληκανάκη, το «κλειδί» για επιτυχημένες επενδύσεις στην Ελλάδα
είναι να έχουν θετική εμπειρία οι
αρχικοί χρήστες ενός ακινήτου,
ώστε να τη μεταφέρουν και στους
επόμενους.

τητα 3,6 φορές υψηλότερη του
συνόλου της οικονομίας και συγκεκριμένα κατά 6,9% έναντι 1,9%,
όταν παράλληλα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η ανάπτυξη του
κλάδου δεν ξεπέρασε το 2,4%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα
στα πέντε ευρώ που δαπανώνται
στην οικονομία προέρχεται από
τον τουρισμό (συνολικό μέγεθος
37,5 δισ. ευρώ), δεδομένου άλλωστε και ότι οι επενδύσεις του
κλάδου κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχουν ανέλθει σε 2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα,
τα τελευταία τρία χρόνια (20152018) προστέθηκαν 51.498 νέες
κλίνες, που αντιστοιχούν σε αύξηση 6,57% του συνόλου. Επίσης,
προστέθηκαν στο ελληνικό τουριστικό προϊόν 132 νέες πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες,
μια αύξηση της τάξεως του 31,5%.
Ειδικά όσον αφορά την ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας, αναμένεται η προσθήκη 2.000 επιπλέον δωματίων κατά τη διάρκεια
της περιόδου 2019-2021, εκ των
οποίων μάλιστα το 50% (1.000)
έχει ήδη παραδοθεί προς λειτουργία. Αυτό που επίσης αξίζει
να επισημανθεί είναι ότι μόλις
το 8% των ελληνικών ξενοδοχείων είναι μέρος κάποιου διεθνούς
ξενοδοχειακού ομίλου ή κάποιας
αντίστοιχης αλυσίδας, με το υπόλοιπο 92% να αφορά αυτόνομα
ξενοδοχεία ή οικογενειακές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, όπως
ανέφερε χθες ο Αλέξι Κατζάβι,
γενικός διευθυντής της περιοχής
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και
Αφρικής για τον όμιλο Questex
Hospitality & Travel, που διοργανώνει το συνέδριο, οι αναταράξεις που θα προκληθούν από
την κατάρρευση της Thomas Cook ενδεχομένως να αποτελούν
και μια ευκαιρία για τον ελληνικό
τουρισμό να απεξαρτηθεί από
τα μεγάλα γραφεία διακίνησης
τουριστών. Για παράδειγμα, οι
μεγάλες ξένες αλυσίδες δεν εξαρτώνται από τα γραφεία αυτά για
να εξασφαλίσουν επισκέπτες.
ΝΙΚΟΣ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Όταν στην άμμο κτίζεις παλάτια
Διαβάζω κάτι ρεπορτάζ για το πόση
αγωνία τραβούν κάποιοι developers
για το γεγονός ότι μετά τον περασμένο Μάιο η ζήτηση για επενδύσεις με απώτερο σκοπό τις πολιτογραφήσεις είναι σπάνιο είδος και
είδος που βαίνει προς εξαφάνιση
και δεν ξέρω αν θα πρέπει να κλάψω
ή να γελάσω.
Κατ’ αρχήν, υιοθετώ την θέση
πως όταν ένα πάρτι είναι για μερικούς, καλό είναι το after- party να
το περνάνε επίσης μόνοι τους. Δεν
βλέπω το λόγο γιατί στις χαρές να
είναι μόνοι τους και στις λύπες να
χορεύουμε όλοι μαζί τον χορό του
Ζαλόγγου. Και εξηγούμαι – όπως
δημόσια άλλωστε εξέφραζα την
άποψή μου επανειλημμένα από
εφαρμογής του προγράμματος –
πως:
Το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων
μέσω επενδύσεων – με τα όποια
καλά του και τα όποια κακά του –
καλώς εφαρμόστηκε τη στιγμή που
εφαρμόστηκε. Ήταν πράγματι μια
πολύ καλή ιδέα που έλκυσε ξένο
ενδιαφέρον, έφερε στην χώρα μας
φρέσκο χρήμα σε ύψος δισεκατομμυρίων, συνέβαλε τα μέγιστα στην
επανεκκίνηση της αγοράς του real
estate και της οικονομίας η οποία
μάλιστα μέσα σε χρόνο ρεκόρ ανέκαμψε και μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης.
Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν ήταν
ένα εργαλείο και σαν ένα τέτοιο
εργαλείο έπρεπε να χρησιμοποιηθεί
για να μας πάρει στο επόμενο στάδιο
ένα στάδιο το οποίο αφότου ξελάσπωνε την οικονομία από εκεί

που ήταν καταβαραθρωμένη, θα
δημιουργούσε συνθήκες για πολυδιάστατη ανάπτυξη έτσι ώστε να
μην υπήρχε ετεροβαρής εξάρτηση
της οικονομίας από ένα ή το πολύ
δυο τομείς.
Αντί αυτού, κάποιοι αποφάσισαν
και το έκαναν είδος μόνιμης απασχόλησης και το χαρακτήριζαν μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Και δεν αναφέρομαι σε πολιτικούς,
αλλά σε αυτούς που έχουν την κύρια
ενασχόληση με το αντικείμενο.
Ωραίο μοντέλο: αγοράζω τη γη προς
€1.500 - €3.000 το δομήσιμο τετραγωνικό μέτρο, κτίζω με άλλα
τόσα και πουλώ από €12.000 μέχρι
€22.000 το τετραγωνικό μέτρο. Και
γιατί; Επειδή το πρόγραμμα καθορίζει ελάχιστο ποσό επένδυσης για
να μπορεί ο αγοραστής να αιτηθεί
διαβατήριο. Έβλαπτε – ας πούμε
–αν η τιμή πώλησης ήταν συνάρτηση ενός λογικότατου κέρδους
επί της επένδυσης αντί συνάρτηση
του ελάχιστου ποσού αγοράς που
καθόριζε το πρόγραμμα; Έβλαπτε
αν ο κάθε αγοραστής αγόραζε δύο
και τρεις και τέσσερις μονάδες με
τα ίδια λεφτά που αγόρασε τη μια;
Αν με ρωτάτε, θα σας πω πως όχι
δεν έβλαπτε, επειδή αυτό θα τον
καθιστούσε από απλό αγοραστή,
σε επενδυτή. Και έχουν μεγάλη
διαφορά τα δύο. Άλλο απλός αγοραστής και άλλο επενδυτής. Για
τον πρώτο, ο σκοπός μπορεί ν’ αγιάζει τα μέσα για τον δεύτερο δεν
είναι έτσι τα πράγματα. Θέλει να
μπαίνει σε σωστές και όχι φτιαχτές
τιμές, επειδή κάποτε θα θέλει να

«Εμείς» δυστυχώς γυρεύαμε «επενδυτές» με το χαρακτηριστικό του να είναι

συνάμα και αρκούντως βλάκες που να πείθονται πως αν αγοράσουν ένα διαμέρισμα €2εκ. - €2,5εκ. είναι η τέλεια επένδυση αφού θα έπαιρναν και «πουπανωπροίτζιν» την Κυπριακή – Ευρωπαϊκή ιθαγένεια.







Όσοι πύργοι σχεδιάστηκαν, αδειοδοτήθηκαν
αλλά δεν σημείωσαν
πωλήσεις, θα πρέπει να
μπουν στο ράφι μέχρι
να δημιουργηθούν οι
συνθήκες για να προχωρήσουν.
εξέλθει με αυξημένη πιθανότητα
κέρδους και στο μεσοδιάστημα να
έχει όφελος το οποίο επίσης να
αποτιμάται σε χρήματα – είτε άμεσα
ή έμμεσα. «Εμείς», ανίκανοι να

δούμε τη διαφορά, δυστυχώς γυρεύαμε «επενδυτές» με το χαρακτηριστικό του να είναι συνάμα
και αρκούντως βλάκες που να πείθονται πως αν αγοράσουν ένα διαμέρισμα €2εκ - €2,5εκ. είναι η τέλεια
επένδυση αφού θα έπαιρναν και
«πουπανωπροίτζιν» την Κυπριακή
– Ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Είναι αυτό
στέρεο επιχειρηματικό μοντέλο;
Αντιθέτως! Τα σούπερ – κέρδη
που φαινομενικά κερδίζονται από
τέτοιες αναπτύξεις βασιζόμενες στο
πιο πάνω μοντέλο, ενθάρρυνε και
την «κουτσή Μαρία» (no offense
προς τις Μαρίες) να σχεδιάζει ουρανοξύστες. Τώρα που φαίνεται κόπωση στις πωλήσεις αυτού του είδους
άρχισαν να λούζονται κρύο ιδρώτα.
Να πω φυσικά πως τα πράγματα

σπανίως είναι όπως φαίνονται και
αν είναι όπως φαίνονται, τότε ίσως
είναι για καλό. Οι μέχρι τώρα αιτήσεις πολιτογράφησης για το 2019
είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με
πέρυσι και συνιστούν το ψηλότερο
σημείο που άγγιξαν μέχρι τώρα.
Για το αν παρατηρείται ελάχιστο
ενδιαφέρον μετά τον Μάιο, γι’ αυτό
ευθύνονται όσοι προωθούν αυτό
το πρόγραμμα. Η αιτία είναι πως
αυτοί είναι που έτρεξαν πριν τον
Μάιο και έσπρωξαν τους όποιους
ενδιαφερόμενους να αγοράσουν
πριν τον Μάιο επειδή επέκειτο αλλαγή στο πρόγραμμα που θα το καθιστούσε πιο αυστηρό. Και έπεισαν
κόσμο να προβεί σε πρόωρη αγορά
γι’ αυτό και οι αιτήσεις ήταν αυξημένες μέχρι τον Απρίλιο. Την ίδια
ώρα αυτή η προσπάθεια δυναμίτιζε
το αναθεωρημένο πρόγραμμα επειδή φλόμωσαν όλους ότι θα γίνει
πιο αυστηρό και τώρα δυσκολεύονται να τους φέρουν κοντά. Άρα μόνοι τους έβγαλαν τα μάτια τους.
Και να προσθέσω κάτι παραπάνω; Αν όντως το πρόγραμμα απωθεί
αυτούς για τους οποίους κατηγορούμαστε, τότε το πρόγραμμα είναι
πολύ καλό και να μην αλλάξει. Σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να τίθεται το προσωπικό συμφέρον κάποιων μονάδων πάνω από αυτό του
λαού και της χώρας.
Σε ό,τι αφορά στο τι μέλλει γενέσθαι τα πράγματα είναι πολύ
απλά. Όσοι πύργοι σχεδιάστηκαν,
αδειοδοτήθηκαν αλλά δεν σημείωσαν πωλήσεις, θα πρέπει να μπουν
στο ράφι μέχρι να δημιουργηθούν

οι συνθήκες για να προχωρήσουν.
Ενδεχομένως κάποιοι – ίσως οι πλείστοι από αυτούς – να μην ανεγερθούν ποτέ. Για τους υφιστάμενους
και τους εν εξελίξει θα πρέπει να
επανασχεδιαστεί η τιμολογιακή
πολιτική έτσι που να τους καθιστά
πραγματικά ελκυστικούς επενδυτικά. Αν υπάρξει εμμονή στην υφιστάμενη αντίληψη θα αποτύχουν.
Αν αυτοί που ασχολούνται θεωρήσουν πως λέω ανοησίες, ας ρισκάρουν να με διαψεύσουν. Αν πάλι
με πιστεύουν, αλλά νιώθουν πως είναι αργά να ρίξουν τις τιμές τους
βασίζοντας τες σε ένα ορθολογικό
μοντέλο επειδή θα εκτεθούν ενώπιον
αυτών που ήδη αγόρασαν, τότε απλά
να τους πληροφορήσω πως η έκθεση
ούτως ή άλλως θα συμβεί και γι’
αυτό κάλλιο να προβούν σε εξορθολογισμό αργά παρά ποτέ. Οι μόνοι
που δεν θα «φακκίσουν πενιά» είναι
οι αγοραστές που τα €2,5εκ θα τα
έδιναν για αγορά και ενός «γουμά»
μόνο και μόνο για να αποκτήσουν
ένα διαβατήριο. Οι επαΐοντες λοιπόν
ας κάνουν τα μαθηματικά τους και
ας κρίνουν τι θέλουν να περισώσουν
περισσότερο…
Σίγουρα η κατάσταση που οδήγησαν τα πράγματα από μόνοι τους
δημιουργεί σήμερα πονοκεφάλους.
Το βέβαιο όμως είναι πως σε αυτούς
τους πονοκεφάλους δεν θα προσφερθούμε όλοι οι υπόλοιποι σαν
ασπιρίνη.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Το σπίτι έμπαινε στη θάλασσα
Η «Κ» στην ιστορική οικία του Πάτρικ Λι Φέρμορ στην Καρδαμύλη, μετά την αποκατάστασή της από το Μουσείο Μπενάκη
Tης ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
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ÙÚØÇÚÕÖÁÊËßÙË®ÙÚÎ¡¦ÔÎÍÄØÇÙËÓÏÇÁÑÚÇÙÎÙÚÕ ÇÒÇÓÃÚÙÏ
ÁÙÚÎÙËÙÚÎÓÁÙÎÚÎÙÑÎÔÂÚÕßÑÇÏ
ÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝ¡¦ØÑÕÏÚØÕÆÈÏÕÁÞÚÏÙËÓÏÇÑÇÚÕÏÑÃÇÄÖÕßÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÔÇÞÇØËÃÔÇÓÕÏØÇÙÚËÃ
ÔÇÍØ¦ÉËÏÔÇÇÍÇÖÂÙËÏ

Διαφορετικές εμπειρίες

Αυτός ο κήπος έχει κάτι «συγκινησιακό. Μια
γενναιοδωρία που ανακαλεί μνήμες, και μας
τον καθιστά οικείο».

«Χρειάζομαι ~ÑÈ³ÓØÓ³¨ÉØ~{Ño~ÒÚ{ÑVÜ{ÌÙÉ³¨Ñ~Ñ{×¨Ño~ÌÈ~ÑuVÓÜÉoÉ(Ò³¨{~{'Ó¨Ð¨V~Ñ{Ó³{Ù{ÒÜÉÂÉ³iÒio{ÑÙÉÖ³É¨iÑ³¨ËÙÑ³È

ßÚÄÚÕÙÖÃÚÏÇÔÂÑËÏÖÒÁÕÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÖËÔ¦ÑÎÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝ
ÎÓÁØËÝÁÍÏÔÇÔÚÇËÖÃÙÎÓÇËÍÑÇÃÔÏ¦
ÚÕßÕØÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÎÝÔÁÇÝ
ÚÕßàÜÂÝÓËÙËÈÇÙÓÄÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÓÕßËÖÃÙÑËÉÎÑØÇÚ×ÚÎÊÏÇÊØÕÓÂÓÁÙÇÙÚÕÔËÒÇÏ×ÔÇ
ÓÁÞØÏÚÎÔËÐ×ÖÕØÚÇÑÇÏÓËÚ¦ÚÕÔ
ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÄÖËØÃÖÇÚÕÙËÁÔÇÔËÖÏÈÒÎÚÏÑÄÚÄÖÕÖÕßÁÞËÏÚÎÊÏÇÑØÏÚÏÑÄÚÎÚÇÔÇÓÎÔÙËÛÇÓÖ×ÔËÏÓËÚÎÔ
ÕÓÕØÌÏ¦ÚÕß©ÒËÝÕÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÇßÚÕÆÚÕßÓÇÍÏÑÕÆÑÂÖÕßÖÕßÙË

Ñ¦ÔËÏÇÓÁÙÜÝÔÇÚÕÔÔÏ×ÙËÏÝÊÏÑÄ
ÙÕßÚÏÝÇÖÕÑ¦ÒßÉËÙÚÎÙßàÂÚÎÙÂ
ÓÇÝÎÒÒÎÇÍÑ¦ÒÕßÇØÞÏÚÁÑÚÜÔ
ÚÕÖÃÕßÑÇÏßÖËÆÛßÔÎÍÏÇÚÕÁØÍÕÚÎÝ
ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÝÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
Þ×ØÕß¡ËÚÎÔËßÇÏÙÛÎÙÃÇÖÕßÚÎ
ÊÏÇÑØÃÔËÏÓÇÝÓÃÒÎÙËÍÏÇÚÏÝÙËÏØÁÝÓËÊËÔÚØÕÒÃÈÇÔÇÖÕßÙÚÁÑÕßÔ
ÕØÛ¦ÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔËÃÙÕÊÕÙÇÔÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÍÏÇÚÕÑÇÓÖÆÒÕËßÜÊÏÇÙÚÄ
ÓÕÔÕÖ¦ÚÏÓËÚÏÝÒËÈ¦ÔÚËÝÖÕßÕÊÎÍËÃÙÚÕÓÕÔÇÞÏÑÄÎÙßÞÇÙÚÂØÏVÚÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇÍÏÇÚÏÝÂÓËØËÝÒËÓÕÔÏÁÝ
ÑÕÔÚ¦ÚÕÑßØÃÜÝÑÚÃÙÓÇÍÏÇÚÇÑÕ-

ÌÚËØ¦ÑßÖÇØÃÙÙÏÇÑÇÏÚÎÓßØÜÊÏ¦
ÚÜÔÙÞÃÔÜÔÙÚÎÈØÕÞÂ
ÃÔÇÏÁÔÇÝÑÂÖÕÝÖÕßÁÞËÏÙÚÎÛËÃËÖ¦ÔÜÙÚÎÔÖÒÇÍÏ¦ÊÃÖÒÇÙÚÎ
Û¦ÒÇÙÙÇ®ÒÁËÏÓËÖÕÒÆÐËÑ¦ÛÇØÇ
ËÖÃÖËÊÇÖÕßÕØÃàÕßÔÊÏÇÊØÕÓÁÝÓÁÙÇÙÚÕÔÞ×ØÕÒÁÖÕÔÚ¦ÝÚÕÔÑÇÏ
ÖËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÚÕÔÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÕ
¦ÚØÏÑÏ¢ÁØÓÕØÊËÔËÖÁÒËÐËÚßÞÇÃÇÚÕÔÚÄÖÕßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕÁÞËÏ
ÖÃÙÜÚÕßÁÔÇÔËÖÏÈÒÎÚÏÑÄÈØ¦ÞÕÑÇÏ
ÓÖØÕÙÚ¦ÇÔÕÃÍËÚÇÏÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
ÖØÕÝÚÎÔÕÖÕÃÇÊËÔÁÞËÏÝÖÒÂØÎËÖÕÖÚËÃÇÇÒÒ¦ÚÕÈÒÁÓÓÇÙÕßÓÖÕØËÃ

ÔÇÚÎÙßÔÇÔÚÂÙËÏÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ÙÎÓËÃÇÏÇØÑ×ÝÖØÕÙÚÇÚËßÓÁÔÕÝ
ÖÕÚÁÕÒÄÚËÒÇËÑÚËÛËÏÓÁÔÕÝÙÚÕÔ
¦ÔËÓÕÇÏÙÛ¦ÔËÙÇÏÄÚÏÈØÃÙÑËÙÇÏ
ÓÁÙÇÙËÓÏÇÇÍÑÇÒÏ¦®
ÖØ×ÚÎÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÁÍÏÔËÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇÖØÏÔÄÚÇÔÐËÑÏÔÕÆÙËÎ
ÓËÒÁÚÎÚÎÝÙßÔÚÂØÎÙÎÝÑÇÏÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÖØ×ÚÎÚÎÝÇÃÙÛÎÙÎ"
ÔÇÓÇÍËÓÁÔÕÓÁØÕÝ©ÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÇÇÍÍÒÕÙÇÐÕÔÏÑ¦ÖÇØÇÓÆÛÏÇÄÒÇÂÚÇÔÑÇÒßÓÓÁÔÇÇÖÄ
ÚÎÈÒ¦ÙÚÎÙÎÓËÚÇÇÔÇØØÏÞ×ÓËÔÇÌßÚ¦ÔÇÚßÒÃÍÕßÔÚÇÊÁÔÊØÇ

ÑÇÏÚÕßÝÛ¦ÓÔÕßÝÔÇÑÇÒÆÖÚÕßÔ
ÒÃÍÕÒÃÍÕÚÕÙÖÃÚÏ®ÛßÓ¦ÚÇÏ ÇÏ
ÙßÔËÞÃàËÏ!©ËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÊËÔÁÞËÏ
ÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÓÖÇÃÔËÏÙËÑÂÖÕ
ËÃÔÇÏÁÔÇÙÓÏÒËÓÁÔÕÚÕÖÃÕÑÇÏÇßÚÄÇÖÕÚËÒËÃÚÕÖÏÕÍÕÎÚËßÚÏÑÄÚÕß
ÙÚÕÏÞËÃÕÇØÇÊÄÐÜÝÕÞ×ØÕÝÊËÔ
ÌÁØËÏÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÜÔÇÍÍÒÏÑ×Ô
ÑÂÖÜÔÕÆÚËÄÓÜÝÓÕÏ¦àËÏÓËÚÏÝ
ÇßÒÁÝÚÜÔÔÚÄÖÏÜÔÙÖÏÚÏ×ÔÏÇÚÎØËÃÚÇÏÎÊßÔÇÓÏÑÂÚÕßÇØÞËÚßÖÏÑÕÆ
ÚÕÖÃÕß¶ÓËÙÕÍËÏÇÑÁÝÖËàÕÆÒËÝ¶ÑÇÏ
ÕÏËÖËÓÈ¦ÙËÏÝÙËÌßÚ¦ËÃÔÇÏËÒ¦ÞÏÙÚËÝ¶ÓßØÚÏÁÝÑÇÏÊËÔÚØÕÒÃÈÇÔÇ

¡ßØÃàÕßÔÚÇÊËÔÚØÕÒÃÈÇÔÇÕÏ
ÒËÈ¦ÔÚËÝÚÇÌÇÙÑÄÓÎÒÇÚÎÔËÖÃÙÑËÉÂÓÇÝÊËÔÖØÕÒ¦ÈÇÓËÚÎÔÇÔÛÕÌÕØÃÇÚÕßÍÏÇÙËÓÏÕÆÛÇÓÕÙÞÕÈÕÒÂÙËÏÖ¦ÒÏÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÓÇàÃÓËÚÏÝ
ÌØÁàÏËÝ©ÑÂÖÕÝÙÁÈËÚÇÏÇÖÄÒßÚÇ
ÚÎÔËÖÕÞÏÑÄÚÎÚÇ©ÏÈÕÒÈÕÃËÃÔÇÏÎ
ÁÑÖÒÎÐÎÑ¦ÛËËÖÕÞÂÝ®ÖÇØÇÚÎØËÃ
ÎÒÒÎÇÍÑ¦ÒÕß¬ÕÌÛÏÔÄÖÜØÕ
ÁÞÕßÓËÑßÑÒ¦ÓÏÔÇÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÌØÁàÏËÝÑÇÏÑØÄÑÕßÝ®ßÚÁÝÕÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝËÓÖËÏØÃËÝÖÕßÈÏ×ÔËÏÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÙÚÕÔÞ×ØÕÖØÕÑÆÖÚÕßÔËÖÃÙÎÝ
ÇÖÄÚÇßÒÏÑ¦ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÚÕÖÃÕßÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÇÚÇÐÃÊÏÇ
ÚÕß¢ÁØÓÕØËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÔ
Þ×ØÕ!ÈÕÚÙÇÒÜÚ¦ÖÕßÛßÓÃàÕßÔÚÎÔ
±ÊØÇÚÏÝÖÁÚÙËÝÚÎ²ÃÕÚÕÖÕÒßÍÜÔÏÑÄÙÏÔÚØÏÈ¦ÔÏÖÕßÚÇÏØÏ¦àËÏ
ÙËÇØÇÈÏÑÕÆÝÑÂÖÕßÝÄÖÜÝÑÇÏÚÇ
ÑÄÑÑÏÔÇÑËØÇÓÏÑ¦ÖÒÇÑ¦ÑÏÇÙÚÎÔ
ÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÂÈËØ¦ÔÚÇÌÚÏÇÍÓÁÔÇ
ÄÓÜÝÙÚÎÔ ÇÒÇÓ¦ÚÇ©ÒÇËÔÚÁÒËÏ
ÊÁÔÕßÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝÇØÓÕÔÏÑ¦ÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝÑ¦ÛËËÐÜÚÏÙÓÄÕÏÕËÃÔÇÏÍÏÇËÙ¦ÝÚÕÖÏÕÊßÔÇÚÄÙÚÕÏÞËÃÕ
ÇßÚÕÆÚÕßÑÂÖÕß"
¬ÕÙßÍÑÏÔÎÙÏÇÑÄ¡ÏÇÍËÔÔÇÏÕÊÜØÃÇÖÕßÇÔÇÑÇÒËÃÓÔÂÓËÝÑÇÏ
ÓÇÝÚÕÔÑÇÛÏÙÚ¦ÕÏÑËÃÕ®


.³i${~ËÑ_xnv_¦¦oË³Ñ{ÂÉÑoÊÉ{ØÐÉ~Ì³ØÆ
ÉÈ¨¯Ò³Ð~Ñ{³iÉÈÚÖiÓTÉ{³
ÈÉËÉÒ~i{ÑÜi¨×¨ËÉØ
ÀÀÀH_>}x¦n

ΠΤΥΧΕΣ / Του ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το σπίτι του 1933 στην οδό Κυδαθηναίων
εν υπάρχει ÖÏÕÇÛÎÔÇáÑÂÊÏËÆÛßÔÙÎÇÖÄÁÔÇÊØÄÓÕÚÎÝÒ¦ÑÇÝÏÇÍÜÔÃÜÝÇÖÁÔÇÔÚÏÇÖÄ
ÚÕÔÔÇÄÚÎÝ¡ËÚÇÓÕØÌ×ÙËÜÝÚÕß
ÜÚÂØÕÝÙÚÎÔÕÊÄ ßÊÇÛÎÔÇÃÜÔÇÔ
ÑÕÏÚ¦ÐËÏÑÇÔËÃÝÇØÏÙÚËØ¦ÖØÕÝÚÎÔ
ÕÊÄ§ÃÑÎÝÛÇÊËÏÚÕÓËÙÕÖÕÒËÓÏÑÄ
ÇØÞÕÔÚÏÑÄËÌËØÏ¦ÊÎÙÚÕÔÇØÏÛÓÄ 
ÃÔÇÏÚØÏ×ØÕÌÕÓËÑËÔÚØÏÑÄÁØÑËØÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÞËÏÚØÃÇÙÚËÔÄÓÇÑØÇÖÇØ¦ÛßØÇÑÇÏËÑÖÁÓÖËÏËÑËÃÔÎÚÎÔÇÙÚÏÑÂ
ÇØÞÕÔÚÏ¦ÖÕßËÃÔÇÏÂÖÏÇÞÜÔËÓÁÔÎ
ÕØÏÙÓÁÔÎÙËÁÔÇÚÄÖÕÙËÁÔÇÞØÄÔÕ
ÙËÓÏÇÊÏÇÊØÕÓÂÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÇÔÇÊÏ¦ÈÇÙÇÖØÄÙÌÇÚÇÚÕÈÇÛÆÑÇÏÒËÖÚÇÃÙÛÎÚÕÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÈÏÈÒÃÕÚÎÝÜ¦ÔÔÇÝ¬Ù¦ÚÙÕß©
ÇÊËÒÌÄÝÓÕßÏ×ØÍÕÝËÌÁØÎÝ®ÑÇÏ
ÑÇÛ×ÝÑÕÏÚÕÆÙÇÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÁÌËØÇ
ÙÚÕÔÔÕßÚÇÒÄÍÏÇÚÎÝ!Í×ÁÔÏÜÛÇ
ÛÂÔÇÓÄÔÕÍÆØÜÇÖÄÚÎÔÑØÄÖÕÒÎ®ÚÇÔÓËÍ¦ÒÎÎÞÇØ¦ÚÎÝÄÚÇÔ

Δ

ÕÖÇÚÁØÇÝÚÎÝÖÕßÁÉÇÞÔËÕÏÑÄÖËÊÕ
ÑÇÏÑÕÏÚÕÆÙËÖØÕÝÇÚÎÙÃÜÔÑÇÏ ÕÒÜÔ¦ÑÏÙÚÏÝÓËÙÕÇÙÚÏÑÁÝÑÇÏÑÇÒÁÝ®ÊÎÒÇÊÂÖËØÏÕÞÁÝÈØÂÑËÁÔÇ
ÙÎÓËÃÕÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝÖÇÒÏ¦ÝÛÂÔÇÝÍÏÇÔÇÞÚÃÙËÏÚÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄ
ÙÖÃÚÏ©ÏÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÁÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÚÎÝÜ¦ÔÔÇÝ¬Ù¦ÚÙÕßÕÊÎÍÕÆÔ
ÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÎÔÖÎÍÂ§Ï×ÛËÏÝÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÚÎÔÇÍ¦ÖÎÙÚÕÔÚÄÖÕÚÎÔ
ÁÍÔÕÏÇÍÏÇÚÇÍØ¦ÓÓÇÚÇ
¬Õ ÞÚÃàÕÔÚÇÔÖÕÒÒ¦ÙÖÃÚÏÇ
ÑÇÏÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃËÝÙÚÎÔÛÂÔÇÄÒÇ
ÓËÚÕÔÔÁÕØßÛÓÄÚÕÔÔËÜÚËØÏÑÄÙË
ÁÔÇàÆÍÏÕØÏÙÓÁÔÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÐÁÌÚÏÇÚÕßØÕÓÇÔÚÏÑÕÆËÑÒËÑÚÏÑÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÚÕßÚÕÒÓÎØÕÆÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆ¬Õ
ÙÖÃÚÏÖÕßÁÞÚÏÙËÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÁÒÏÕÝËÌËØÏ¦ÊÎÝÍÏÇÔÇÁÞËÏÓÏÇÙÚÁÍÎÄÒÎÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÙÚÎÔÁÇÛÂÔÇÖÕßÍËÔÔÏÄÚÇÔÓÁØÇÓËÚÎÓÁØÇ
ÙÚÁÑËÏÙÂÓËØÇÓ¦ØÚßØÇÝËÑËÃÔÕßÚÕß

Το σπίτιÈÓT³{ÉÑ³Ó¨ÑØ³È
{¨oÈ.É×Ó¨i~Ñ{³iØÒÑØ
0Ò³È³i(ÜÒ~Ñ

ÇÛÎÔÇáÑÕÆØßÛÓÕÆÖÕßÁÓËÒÒËÔÇ
ÍËÓÃÙËÏÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÚÎÝÇÙÚÏÑÂÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ ÑÇÏ
 ÚÇÔÙÖÃÚÏÇÓËÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÓËÇÔÁÙËÏÝÖÕß
ÊËÔËÃÞÇÔÚÇÇÖÒ¦ÔËÕÑÒÇÙÏÑ¦ÚÇÔ
ÙÖÃÚÏÇÖÕß¦ÒÒÇàÇÔÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝÛÂÔÇÝËÁÔÇÇÖÄÇßÚ¦
ÚÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÚÄÚËÙÚËÍ¦ÙÚÎÑËÎ
àÜÂÇßÚÂÝÚÎÝÐËÞÜØÏÙÚÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÇÖÄÚÎ¡ÏÑØ¦ÙÃÇ
Ü¦ÔÔÇ¬Ù¦ÚÙÕßÖÕßÁÓËÏÔË
ÙÚÕÔÖ¦ÔÜÄØÕÌÕÖÇÔÚØËÓÁÔÎÓË
ÚÕÔ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ¬Ù¦ÚÙÕÖØÜÚÕÇÔÚÃÑØÏÙËÚÎÔÛÂÔÇÙÚÇ ÄÚÇÔ
ÕÏÓËÍ¦ÒËÝÊÏ×ÐËÏÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔÙÚÇ
ÓÏÑØÇÙÏÇÚÏÑ¦ÖÇØ¦ÒÏÇËÃÞÇÔÌÁØËÏ
ÙßÓÌÕØ¦ ÇÏÇßÚÂÔÚÎÔÛÂÔÇÖÕß
ÍØÂÍÕØÇÚÎÔÏ×ÙÇÓËÊÏÑÂÓÇÝ®Î
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇËÌËØÏ¦ÊÎÓËÚÇÚØÃÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÚÕÔÏ×ØÍÕÚÎÔÜ¦ÔÔÇÑÇÏ
ÚÕÔÊËßÚËØÄÚÕÑÕÍÍËÒÕÖ¦ÔÚÇ

ÑÒËÏÙÚÄÝ¦ÍÔÜÙÚÕÝÁÙÈÎÙËÂÙßÞÇ
ÓÏÇÔÆÞÚÇÙËÓÇÑØÏÔÂÍÎ®ÁÖÏÇÙË
ÇØÞÏÑ¦ÙÖÃÚÏÙÚÎÔÕÊÄ ÕÊØÏÍÑÚ×ÔÕÝÇØÄÚÏÁÒËÏÖËÎÇØÓÆØÇÑÇÏÕ
ÇÁØÇÝÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÚÎÝÑ¦ÒÇÝÙÚÇ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÖÇØ¦ÒÏÇÑÇÏÕÕØÃàÕÔÚÇÝ
ÂÚÇÔÙÚËÔÄÝÎÇÙÚÏÑÂÛÂÔÇÚÕß
 ÞØÕÔÏ¦ÖÕßÕÖÇÚÁØÇÝÍÃÔËÚÇÏ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÎ§ÕÓÏÑÂÞÕÒÂÁÍÏÔËÚÕÔÁÕÙÖÃÚÏ
ÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÝ
ÓÏÇÖÄÒÎÞÜØÃÝÇßÚÁÝÚÏÝÊÏÇÊØÕÓÁÝ±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÔÕÚÏÙÓÁÔÎÏÙÚÕØÃÇÞÜØÃÝßÒÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇÖÕß
ÖËØÔ¦ËÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÙÑÏÁÝÚÜÔ
ÙÖÏÚÏ×ÔÃÔÇÏÓÃÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÏÙÚÄØÎÙÎËÔÃÕÚËÖÏÕÇÒÎÛÏÔÂÚÎÔÕÊÄ
ßÊÇÛÎÔÇÃÜÔÚÕÙÖÃÚÏÖÕßÓËÚÄÙÕ
ÑÇÓ¦ØÏÁÞÚÏÙËÕÖÇÚÁØÇÝÚÕßÏ×ØÍÕßËÌÁØÎÑÇÏÚÎÝÜ¦ÔÔÇÝ¬Ù¦ÚÙÕßÊÃÖÒÇÙÂÓËØÇÙÚÕ ÁÔÚØÕ
¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑ×ÔÖÕßÊ×ÔËÃÔÇÏ

ÁÔÇÝÖßØÂÔÇÝÇÌÎÍÂÙËÜÔ©ÚÇÔ
ÖËØÔ¦ÜÇÔÇÒÕÍÃàÕÓÇÏÚÕÔËÌÁØÎÖÕßÁÓËÔËÙÚÕÏÙÄÍËÏÕÄÚÇÔ
ËØÞÄÚÇÔÇÖÄÚÕÕÔÊÃÔÕÖÄÚÕ
ÖÇØ¦ÛßØÕÛÇÁÈÒËÖËÚÎÔ ßÊÇÛÎÔÇÃÜÔÑÇÏÓÁÙÇÙËÁÔÇÓÏÙÕÙÑÄÚËÏÔÕÊÜÓ¦ÚÏÕÛÇÁÍØÇÌËÑÇÏÛÇÊÏ¦ÈÇàË©ÚÇÔÚÕÙÖÃÚÏÞÚÃÙÚÎÑËÚÕÔ
§ÕÁÓÈØÏÕÚÕß ÚÕÛÁØÓÇÏÔÇÔ
ÓÁØÇÔÆÞÚÇÍÏÇÔÇÙÚËÍÔ×ÙËÏ®ÑÇÏ
ÓËÚ¦ÚÕÍÁÓÏÙÇÔÈÏÈÒÃÇ©ÏÓËÍ¦ÒËÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÚÕßÖÇÚÁØÇÁØÞÕÔÚÇÔÔÇÌÜÒÏ¦ÙÕßÔÙÚÎÔÒ¦ÑÇ
ÇÏÇÖÄÑÕÔÚ¦ÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕß ÜÙÚ¦ÑÎÚÕßÏ×ØÍÕßÚÕßÍÍËÒÕß®
ÇÏÚÎÝÜ¦ÔÔÇÝËÑËÃÔÎÁÌËØË
ÑÇÏÚÏÝ¦ÍÏËÝËÏÑÄÔËÝ®ÑÇÏÑØÁÓÇÙË
ÚÕÖÇÒÏÄÑÇÔÚÂÒÏÚÎÝÓ¦ÔÇÝ® ÇÏ
ÁÚÙÏÁÍÏÔËÁÔÇÙÖÃÚÏÍËÓ¦ÚÕÏÊÇÔÏÑÄ
ÁÔÇÙÖÃÚÏÙÑËÖÂÑÇÏÁÔÇÙÖÃÚÏÑÏÈÜÚÄÝÙÚÇÉÎÒ×ÓÇÚÇÚÎÝÖÇÒÏ¦Ý
ÛÂÔÇÝ®ÄÖÜÝÁÒËÍËÕ¡ßØÏÈÂÒÎÝ
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

27.10.19 -2.11.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΝΙΜΑC 25 χρόνια
Με την ευκαιρία³¸lT¨ÌÜÉ{-

³È¨oËÑØ³ÈxÝNÛiÐ³{~ÌÓ³¨
0ÉTÉÈ~ËÑØV.ÈÉ¨oÑËÑUÙ¨ÈÐÑ({É¨ËÙiOÙ{¨oÑÈÉ~ÙÊÜi
³iËÑÚÑ³{ÐiÚÉËÐÉ³0{Ði³{~Ì
É³ÒÜÜ{³iØÉÈ~ËÑØ~ÛiÐÊ³¨iØ=({É¨ËÙiØV¨ÓÙ¨Ø³ÈÙ¨ÖÐÑ³Ø({É¨ËÙi É~ÙÊÜi¨ÑoÐÑ³{ÉË³Ñ{ÐÉ³~ÜÉË{Ð³iØÓ~ÚÉiØ
997VÐ{ÑØ³{~Ñ~È³{~ÊØ~Ñ{É{~Ñ³{~ÊØÑÑÙ¨ÐÊØ³iÜÖT¨i{³¨ËÑ³ÈÓ³¨ÈÐÓÑÑÌ³
ÜÖ{Ñ¨TÉË³ÈxÝ0É³Ò¨³iV
´Æ$~³K¨ËÈV¨Ñ¬U´ÆxÝV(ÑÜ{ÒØ ÜÉ~³¨{~ÊØVÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες 2279700 – 22797400.

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

«170 τετραγωνικά (Moonwalk)»
Στη Νέα .~iÊ³È1$ÑÉKÑËÉ{³

Ó¨ot¬Æ³É³¨Ño{~ÒÀ>}uÉ
~iÚÉËÑ{¨oÊ0È¨Ê.³iiÐÉ¨{ÊÉÜÜi{~ÊÉÑ¨TËÑV¤ÓÑÐÉoÒÜ
Ë³{³iØ1ÊKÑØÛÖÑÙÉ¨×ÓØViËÜi
~Ñ{iåÜÉÂÒÙ¨ÑVÈÑ³{Ö³Ñ{ÓÉ{³Ñ
ÑÌT¨Ì{ÑÐÉÑ×¨ÐÊ³¨Ì×Ñ³
ÚÒÑ³³ÈÑ³Ó¨Ñ³ÈØVo{ÑÑÂÉ~ÑÚÑ¨ËÈ³i³ÖTi³ÈÑ³¨{~Ö³ÈØ 
Öo~¨ÈiÑÒÐÉÒ³ÈØÐ{ÒÇÉ{ÑÑÌ×ÉÈ~³i0Ñ¬Æ³É³¨Ño{~ÒÉÌØ
{³{ÖÐÉ³Ñ³¨Ó³Ñ{ÉÓÑÉÙË
ÐÒTiØVÌÈÌÜÑ³Ñ¨ÌÑ~{Ö³Ñ{
É{ÚÉ³{~ÒVÌV³{ÚÉ¨ÖÑØÙÉÙÐÓÑÑ³¨ÓÉ³Ñ{¨ÈÐÐÓÑÐÈ³{~ÒÓ¨T³Ñ{³×ØV~¨ÈÐÐÓÉØÑÜÊÚÉ{ÉØ
Ñ~ÑÜÖ³³Ñ{ÉÑÐÉÌ³i³Ñ~Ñ{¨ÉÑÜ{ÐÌVÈoo¨Ñ×ÓÑØ~Ñ{~iÚÓ³iØ
{¨oÊØ0È¨ÊØ³ÊÉ{Ð{ÑÑ¨Ò³Ñi
ÈÚÑÐ¨ÖÉÑÑ{T³ÉËÒÉ³Ñ³
~ÑÚ{³{~Ì³È{³{ÖÐÑØVÐÓÑ³ÈØ
Ù{~ÖØÐÑØ³ÓÉ¨{Ø³ËTÈØgÐÉÌV³{
Ù¨ÑÐÑ³{~ÌÑÜÜÒ~Ñ{~Ð{~ÌÈÙÉÖÉ{
ÑÈ³Ê³i~Ñ³Ò³Ñi(ÑËÇÈ{ ³Ì¨Ñ
Ñ~¨Èo{ÒiVKi {~ÜÑÎÙÈV¨Ë³i
(ÑÑÙÖÜÈVåÜÓÂÑÙ¨Ø(Ñ¨ËiØ

~Ñ{ÑËÜiØÑ¨ÑÜÒÐÈØ Ñ¨Ò³Ñi
È³ÊÉ³Ñ{o{ÑÒ³ÐÑÒ³®É³
(¨³iÑ¨Ò³ÑiU¸l$~³K¨ËÈ ËiÐi¨³iÑ¨Ò³ÑiU¸®$~³K¨ËÈ
~Ñ{~ÒÚÉ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊB.ÒKKÑ³VdU´Æ

ÐÐ~Ñ{È¨{Ñ~ÊV®UÆÆÐÐ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU1ÓÑ³¨1$VåËÚÈÑ ÖiØÑK¨{iÜËÙiØåÌ¸Æ$~³K¨ËÈ~Ñ{~ÒÚÉ
È¨{Ñ~ÊV³{ØÆU´ÆÐÐΠληροφορίες
77772717, www.thoc.org.cy

ΔΙΑΛΕΞΗ

Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2019
Η Πλατφόρμα ¨o¨Ñ×ËÑØo{ÑiT¨-

«Η τουρκική εισβολή
στην Συρία και
οι επιπτώσεις της»
Το Κυπριακό Ó³¨ È¨ÑÍ~~Ñ{

³iØ×É³{ÊØo{¨³ÊØ³È.ÖoT¨È¨Ö
åÒÐÉÑ³{Ø~Ñ{³ÐËÉØ³iØ×É³{ÊØÙ{¨oÒiØÉ¨{ÜÑÐKÒ³Ñ{ÓÑÖ³Ð
Ò{oÐÑÐÉ¨KÜÓØ³i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊi
ÉÐK¨ËÈ³{ØdU´ÆÐÐ~Ñ{iÑÐÊ
³Èt¨ÑKÉËÈ ÓÈ¨o¨Ò×ÈuÑÂËÑØÓ³ÉT{Ü{ÒÙÉÈ¨V³~ÜÉË{Ð³È
'É³{KÒÜ³iÈ¨{Ñ~Ê´ ÉÐK¨ËÈ0

~É³¨{~Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑÑ¨Ñ³ÒÉÜÑ{{È~Ñ{ÉÐÜÈ³ËÇÈÑ¨ÒÜÜiÜÉØÉ~ÙiÜÉ{Ø³{ØËÉØÙ{¨oÑÉ{i.³Óoi
¨ÖÉÐÉÖ1ÓÑ³¨,{ÒÜ³VåÙ¨ÓÑ
Û¨È{³iVÉÐÉÌØ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ
ÓØÈ¨{Ñ~Ê´ ÉÐK¨ËÈΠληροφορίες
77777745 , www.rialto.com.cy,
www.cyprusdanceplatform.com

Û{ÉÚ.TÓÉ~Ñ{³0ÐÊÐÑ(Ü{³{~ÊØ~Ñ{Û{Ñ~ÈKÓ¨iiØ³È(ÑÉ{³iÐËÈÉÈ~ËÑØÙ{¨oÑÉ{É~ÙÊÜiÐÉ
³Ë³Üt ³È¨~{~ÊÉ{KÜÊ³i.È¨ËÑ~Ñ{
{ÉÈ¨Ö³É¨ÉØÉ{³É{Ø³iØuÉ³¨{~ÌØÐ{Üi³ÊØ³iÉ~ÙÊÜiÚÑÉËÑ{
{³¨{~ÌØ~Ñ{ÙiÐ{o¨Ò×ØÙ¨ {~ÌÜÑØ.³ÓÜo{ÑØVËØÚÑ¨ÉooËÉ{³{Ø
ÉÂÉÜËÂÉ{Ø³i.È¨ËÑVÜÈÙ{Ò³Ñ³ÑVÚÓ³³ÑØÉË³Òi³Ø~Ñ{ÐÉÜÉ³³ÑØ³{ØÓÉØ
~{ÊÉ{Ø³¨³Ño{³³iØÈ¨{Ñ~ÊØ~¨ËiØ0iÉ~ÙÊÜiÚÑÈ³ËÉ{~ÑÚioi³ÊØºH_¦²>º©²>.³i
ÈÇÊ³iiÚÑÈÐKÒÜÜÈ{~ÑÚioi³ÓØ
Û¨{TÒÜiØÌ³Ø~Ñ{åÙ¨ÓÑØ1É×ÒÈØåËÚÈÑ.ÈÉÙ¨{ÒÉlV~³Ê¨{x_xºØÌ¨×ØV(ÑÉ{³ÊÐ{ÉÈ~ËÑØ0É³Ò¨³iV´Æ$~³K¨ËÈV
¨ÑU´ÆÐΠληροφορίες τηλέφωνο
22841600, e-mail: cceia@unic.ac

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

ΕΚΘΕΣΗ

«Metamorphosis» στη Λεβέντειο Πινακοθήκη

.move_3 από την Ελεάνα Αλεξάνδρου

«Metamorphosis» είναι iÓÑ¨¨{ÊÓ~ÚÉi³iØÉKÉ³ÉËÈ({Ñ~ÚÊ-

Στο πλαίσιο ³È®È'É³{KÒÜ(Ñ¨Ñ³Ñ-

~iØÈÚÑÙ{ÉÂÑTÚÉËÑÌ³{Ø´$~³K¨ËÈ¸ÆÐÓT¨{¸¬ÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ ËÑ{Ñ×{É¨ÐÓi³ÈØ¨³É¨oÒ³ÉØ³ÈKÉÜo{~ÖÐ¨É{{ÐÖV~ÑÚØ~Ñ{
³Ñ~{ÊÐÑ³ÑÈÑ~ÜÖÚiÑÐÉ³ÒÑÌÑÈ³ÖØ
{ÜÉoÐÓÑÓ¨oÑÑÌÈÉËÑ~Ñ{{Ù{³{~ÓØÈÜÜoÓØ³ÈÉÜoËÈÑÜÜÒ~Ñ{³i ÜÜÒÙÑ~Ñ{³i
Ö¨Ñ¨È{ÒÇÈ³iÉÂÓÜ{Âi³iØKÉÜo{~ÊØ
³ÓTiØÑÌ³ÑÐÓÑ³ÈÈÐÓT¨{~Ñ{³{Ø¨³ÉØ
ÙÉ~ÑÉ³ËÉØ³È¸ÆÖÑ{Ñ Ó~ÚÉiÚÑÉ{~É³¨ÚÉË³{Ø{iÐÑ³{~ÓØÉ~×ÒÉ{Ø³È~{ÊÐÑ³Ø~Ñ{ÈÐÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{Ó¨oÑÑÌÐÉoÒÜÑKÉÜo{~ÒÐÈÉËÑ~Ñ{{Ù{³{~ÓØÈÜÜoÓØVÜÜÒÑÌ
³ÑËÑÑ¨È{ÒÇ³Ñ{o{Ñ¨³i×¨Ò³~{ÌÑo~ÐËØ o~ÑË{Ñ³iØ ~ÚÉiØV(ÓÐ³i´$~³K¨ËÈÛ{Ò¨~É{ÑÓ~ÚÉiØ
ÓØ¸¬ÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸ÆÉKÓ³É{Ø({Ñ~ÚÊ~iVÉËÙÈlVÉÈ~ËÑ

{Ñ~0ÉTºkk_¦¦xn_Vi ÜÉÒÑ
åÜÉÂÒÙ¨ÈÑ¨È{ÒÇÉ{³iÙÈÜÉ{Ò³iØ
¿_¾´0Ó¨oÑÑ³ÖTÚi~É~Ñ³Ò³i
Ù{Ò¨~É{Ñ³iØ×{ÜÂÉËÑØ³iØT¨o¨Ò×È³i.³Óoi.ÖoT¨È¨ÖÉÐÉÖV³ÜÑË{³È¨o¨ÒÐÐÑ³Ø
¿xn²v__À¸ÆdVÐÉ³iËÑÑ¨Ò~i
ØÐÓ³¨ÒÐÈ  ÜÉÒÑÑÑ×Ó¨É{U
t°¨T{ÑÑÒTo{ÑÉ¨{³ÒÉ{ØÌÈ
ÚÉÑ³ÊØÚÑÓ{ÚÉÉÈ¨ÌÙÉ~³ØÑ
Ñ¨Ñ~ÜÈÚÊÉ{T¨Ìw³T¨ÌÐÈNeO
Ù¨ÒiÐÈÙÉÑ×¨Ò³Ì³ËÙ{
³T¨ÌÌ³iÉÐÉ{¨ËÑ³ÈT¨ÌÈ
ÐÓÑÑÌÑÈ³ÌV³iÉÐÉ{¨ËÑ³ÈT¨Ö
Ø¨ÒÂi~ÓiØÑ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØ
Ñ¨Ò³ÑiØ³~{ÌÓTÉ{³iÉÈ~Ñ{-

Πληροφορίες τηλέφωνο 22668838, info@leventisgallery.org

¨ËÑÑÐÈÚÓ³É{³{ÙÊ³ÉÉ¨³ÊÉ{Ø
³{ØËÉØÚÑ¨ÑÚÑÑÑ³ÐÉ
³~ÑÜÖ³É¨ÙÈÑ³Ì³¨ÌÈ¨{Ñ~Ê¸¬
$~³K¨ËÈV¨ÑlU´ÆÐÐΣτέγη Χορού
Λευκωσίας, Παρθενώνος 25, Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Στον κόσμον δεν ηξεύρουν ίντα συντιχάννομεν
ρέπει να ÂÓÕßÔËÚ×ÔÑÇÏÖÕÒÒ¦
ÇÖÄÚÇÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÇÚÇÖËØÔÕÆÙÇÓËÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÝÙÚÕÞÜØÏÄÚÕßÖÇÚÁØÇÓÕßÁÔÇÓÏÑØÄÎÓÏÕØËÏÔÄÞÜØÏÄÙÚÎßÚÏÑÂ ØÂÚÎÄÖÕßÕÏÖÇØÇÊÄÙËÏÝËÔÖÕÒÒÕÃÝ
ËÃÞÇÔÓËÃÔËÏÇÔÁÍÍÏÞÚËÝ ¦ÖÕÏÕÇÖÄÍËßÓÇ
ÖÕßÒÁÚËÕÖÇÖÖÕÆÝÓÕßÁÖØËÖËÔÇÌÚÏ¦ÐËÏ
Ñ¦ÚÏÙÚÎÔÑØËÈÇÚÃÔÇÙÚÎÔÇßÒÂÚÕßÙ×ÙÖÏÚÕßÊÎÒÇÊÂÙÚÎÔÑÒÎÓÇÚÇØÏ¦ÖÕßÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÔÇßÒÂÚÕßÖÃÙÜÙÖÏÚÏÕÆÔÁÈÎÑËÕ
ÖÇÖÖÕÆÝÙÚÎÙÑ¦ÒÇÑÇÏÇÖÄÑ¦ÚÜÎÍÏÇÍÏ¦
ÓÕßÎÁÞÕßÙÇÊÎÒÇÊÂÚÕÍËÔÏÑÄÖØÄÙÚÇÍÓÇËÍ×ÊÃÖÒÇÚÎÝÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×!ËÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÇÑÕÆÜÚÕÔÖÇÖÖÕÆÔÇØÜÚ¦ËÏ!
ËÖÇÁÙÕßÙËØÈÃØËÏ"®ÑÇÏÎÍÏÇÍÏ¦ÓÕßÔÇ
ËÒÁÍÞËÏÑÇÏÔÇÒÁËÏ!¿ÏÄÏÖÒÏÇÊËÐÏ¦®ÑÇÏ
ÇÌÕÆÕÖÇÖÖÕÆÝÓËÚÇÑÏÔÕÆÙËÒÃÍÕÖÏÕÊËÐÏ¦
Ñ¦ÚÏÖÕßÑØÇÚÕÆÙËÐÇÔÇØÜÚÕÆÙË!Ê¦"®ÑÇÏ
Ö¦ÒÏÎÍÏÇÍÏ¦ÐÇÔÇÑÕÏÚÕÆÙËÑÇÏÊËÔÙßÔÇÏÔÕÆÙË!ÄÏÄÏÄÛËÓÖØÕÙÚ¦ÒÃÍÇÒÃÍÇ®©
ßÖÕÓÕÔËÚÏÑÄÝÖÇÖÖÕÆÝÑÇÏÖØ¦ÕÝ ÕßØÕßÖÇÖÕÙÚÄÒÎÝÓËÚÇÑÃÔÎÙËÇßÚÄÚÕÑ¦ÚÏÒÃÍÕ
ÖÏÕÓÖØÕÙÚ¦ÑÇÏÐÇÔÇØ×ÚÎÙË!Ê¦"®¬×ØÇ
ÂÚÇÔËÔÚ¦ÐËÏÎÍÏÇÍÏ¦ÙßÓÌ×ÔÎÙË¯Ê¦
ÓÕÆÙËØÈÃØËÏ®Í×ÚÄÙÎ×ØÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇ
ÖØ×ÚÕÔÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÚÏÁÑÇÔËËÑËÃÖ¦ÔÜÕ

Π

ÖÇÖÖÕÆÝÓÕßÑÇÏÚÏËÃÔÇÏÚÕÙËØÈÃØËÏ¯ÊËÔ
ÁÈÒËÖÇÖÏ¦ÚÇÖÕÚÂØÏÇÑÇÏÊËÔÂÐËØÇÖÕÏÕÝ
ÑÇÏÚÏÙËØÈÃØËÏ¯ÚËÒÏÑ¦Ø×ÚÎÙÇ¯ÕÏÕÝ
ÙËØÈÃØËÏØËÍÏÇÍÏ¦"®¯ ÏÇÔÁÔÇÝ®¯ÑÇÏ
ÚÕÙËØÈÃØÜ"®ÐÇÔÇØ×ÚÎÙÇ¯ÖØ¦ÓÇÖØ¦ÓÇ®ÁÖØËÖËÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÕÏÊÕßÒËÏÁÝ
ÊÏÄÚÏÖÒÎÙÃÇàËÎËÖÕÞÂÖÕß¦ÑÕßÍÇÚÎÔ
ËßÞÂ ÇÒ¦ÊÏ¦ÌÕØÇ®ÑÇÏÙÚÎÔÇßÒÂÚÕß
Ù×ÙÖÏÚÕßÂÚÇÔÚÕÖÇÚÎÚÂØÏÑÇÏÓÁÙÇÙÚÕ
Ù×ÙÖÏÚÕÚÇÈÇØÁÒÏÇÓËÚÕÑØÇÙÃÕÏÔÚÇÓÏÚà¦ÔËÝÓËÚÎÔÚÙÏÑÕßÊÏ¦ÑÇÏÞÃÒÏÇÊßÕ¦ÒÒÇ
ÓÖÏàÄØÊÏÔÇÚÎÝÍÏÇÍÏ¦ÝÑÇÏÚÕßÖÇÖÖÕÆ¯
¬ËÒÏÑ¦ÇÖÄÚÇÙßÓÌØÇàÄÓËÔÇ¦ÒÒÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝÑ¦ÖÕÏÕ¦ÒÒÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÑÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÏÚÕÙËØÈÃØÜ®ÙÚÕÏÊÏÄÒËÑÚÕÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝÙÂÓÇÏÔËÙÕßËÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÕËÊ×
ÙËÈÕÒËÆËÏ®
©ÏÍÕÔËÃÝÓÕßÊËÔÓÏÒÕÆÙÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇÚÎ
ÊÏ¦ÒËÑÚÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÖÄÒÎÂÚÇÔÑ¦ÖÜÝ
ÔÇÓÏÒ¦ËÏÑÇÔËÃÝÙÇÔÞÜØÏ¦ÚÎÝ¯ÈÒÁÖËÚËÚÇ
²ÇÔÏ¦ÂÚÇÔÖØÜÚËÆÕßÙÇÑ¦ÖÕÚËÚÎÝ ØÂÚÎÝËÑËÃËÃÞÇÔÚÎÔÁÊØÇÚÕßÝÖØÕÐËÔËÃÇ
ÚØ¦ÖËàËÝÓËÍ¦ÒËÝÇÙÚÏÑÁÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ¯
ËÊËÔÂÚÇÔÙÜÙÚÄÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÓÏÒ¦ËÏÚÎ
ÊÏ¦ÒËÑÚÕ¥ÙÚÄÙÕÚÕÒËÐÏÒÄÍÏÕÑÇÏËÑËÃÔÎ
ÎÖËØÃËØÍÎÞÇÔÏ×ÚÏÑÎÖØÕÌÕØ¦ÚÎÝÖÄÒÎÝ

Μεγαλώνοντας
με το φεστιβάλ
ι επέτειοι ÁÞÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÔÇÑÇÑÄ!ÛßÓ¦ÙÇÏÑÏÇßÚ¦ÖÕßÛÇÖØÕÚÏÓÕÆÙËÝÔÇÁÞËÏÝÒÎÙÓÕÔÂÙËÏßÓÈÇÃÔËÏ
ÑÇÏÓËÚÕÌËÚÏÔÄÄ¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ¬ÕÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×
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Ö¦ÔÚÎÐËÑÏËÃÖËÖÕÒÒ¦ÚÇÁÚÎÑÇÏ»Û¦ØØÕßÔÇ
ÖÜÝÓÕß»ÑÇÓËÚÕßÑÄÙÓÕßÚÕØÇÁÚÏ®¿ÚÇÔ
ÎÊÏÇÒËÑÚÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÐÁØËÏÔÇËÑÌØ¦àËÚÇÏ
ÚÇÒÁËÏÄÒÇ
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ΣΙΝΕΜΑ

Προβολή στο μέλλον της Θεσσαλονίκης

Αφού επιβίωσε της οικονομικής κρίσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου γιορτάζει την 60ή επέτειο και κοιτάζει μπροστά
Της ΓΙΩΤΑΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

Μία δεκαετία ÖØÏÔÎ¬ÄÓÖÏ ÏÓÏ
;VI` PT3LLÓËØÏÑÇÔÃÊÇÔÕÚÏÕÑÕØËÇÚÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÁÑÇÔË
ÚÎÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÂÚÎÝÊÏÇÚØÏÈÂÙÚÕ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß²¦ØÈÇØÔÚÍÏÇÚÕ
¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÏÊÁÇÚÎÝÔÇËØËßÔÂÙËÏ
ÁÔÇÔÛËÙÓÄÓËÏÙÚÕØÃÇÓÏÙÕÆÇÏ×ÔÇÍËÔÔÂÛÎÑËÙËÓÏÇÙÑÕÚËÏÔÂÇÃÛÕßÙÇÚÕß,HZ[=PSSHNLÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÚÕ¬Õ¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÓÇàÃÓËÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÚÇÐÃÊËßÇÔ®ÂÊÎÙÚÎÔ¦ÒÒÎ
¦ÑØÎÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆÑËØÊÃàÕÔÚÇÝ
ÇÔÇÍÔÜØÏÙÏÓÄÚÎÚÇÑÇÏÑÕÏÔÄÍÏÇÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÙÏÔËÓ¦
ÁØËßÔ¦ÚÎÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏËÚÃÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÕ
ÑÇÛ×ÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÓÁÙÇÇÖÄÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÑÒÃÓÇÓÏÇÝÇÖÄÚÏÝÖÏÕÊÆÙÑÕÒËÝ
ÖËØÏÄÊÕßÝÚÎÝÞ×ØÇÝ¬ÇÓÁÚØÇÒÏÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÊËÔ¦ÌÎÙÇÔÇÒ×ÈÎÚÕÑÇÏÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ¢ ÑØÃÙÎÞÚÆÖÎÙËÚÎÔ
ÖÄØÚÇÚÕßÇÒÒ¦ÎÏÊÁÇÍÏÇÇÔÇÈÕÒÂ
ÕÒÃÍÜÔËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÇÖÕØØÃÌÛÎÑË
ÇÙßàÎÚÎÚÃ¡ÏÇÇÔÇÈÕÒÂÛÇÙÎÓ¦ÔËÏÚÎÔÑÇÚÇÊÃÑÎÚÕß®ÊÂÒÜÔË
ÚÕÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÕÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝÖÄÒÎÝÏ¦ÔÔÎÝ¡ÖÕßÚ¦ØÎÝ
ËÔÙÑÕÚ×ÔËÏÝÁÔÇÔÛËÙÓÄÖÕßÊÏÇÔÆËÏÚÎÔÁÑÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÎÝàÜÂÝ
ÚÕß¬ÕÌËÙÚÏÈ¦ÒËÃÔÇÏÚÇßÚÏÙÓÁÔÕ
ÓËÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÃÔÇÏÖËØÏÕßÙÏÇÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÖÄÒÎÝ²¦ØÎ
ÙËÇßÚÄÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÇÑÕÆÍËÚÇÏÖÁØÇÇÖÄÚÇÙÆÔÕØ¦ÚÎÝ¡ÇàÃ
ÚÎÝÛÇÙßÔËÞÃÙËÏ®
¬ÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÄÚËÙÚ¦ÛÎÑËÙÚÇ
ÖÄÊÏÇÚÕßÞ¦ØÎÙÚÇËßØÜÖÇáÑ¦
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÞÕØÎÍÕÆÝÑÇÏËÛË-

«Πρέπει να ακολουθήσουμε μια νέα στρατηγική στην Ευρώπη ώστε
να κερδίσουμε το χαμένο
έδαφος», λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής
Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Στιγμιότυπο ÑÌ³iK¨ÒKÉÈi³iØ¨³iØÙ{¨oÒiØ³®ÆUåÌÑ¨{³É¨ÒV=¨Ç.Ñ¨¨ÊVåÜÓ~Ø.Ñ~ÉÜÜÒ¨{ØV
0Ò~iØÑÉÜÜÌÈÜØV Ë~ØÖÙÈ¨ØVÑ³ËÑ(ÑÂ{ÖV.³¨Ñ³ÊØÈ¨{KÊÜiØVåÜË~iÈo{È~ÜÒ~iV(Ñ³ÉÜÊØ=É¨KÌØV{¨oØ,ÖØVå¨{³ÉËÙiØÑ¨ÖÙiØw'È~ØVÒØÑ³Ç{ÙÒ~{Ø

ÒÕÔÚÁÝÑÇÏÞÜØÃÝÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÎÔ
ÖÕÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÈØÂÑËÚÕÔÈÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÂÓËØÇÙÚÁØËÕÖÏÇÓË
ÓÏÇÔÁÇÊßÔÇÓÏÑÂÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇ
ÇÔÇÑÚÂÙËÏÚÕÞÇÓÁÔÕÁÊÇÌÄÝÚÕß
ÙÚÕÔÊÏËÛÔÂÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÞ¦ØÚÎ©ÏÖÕÒÃÚËÝÚÕÇÍÑÇÒÏ¦àÕßÔÞËÏ
ÌÇÔÇÚÏÑÕÆÝÑÇÏÙÚÇÛËØÕÆÝÙÏÔËÌÃÒ
ÑËØÊÃàËÏÔËÇÔÏÑÄÑÕÏÔÄÕÏËÛËÒÕÔÚÁÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇ
ÛÁÙËÏÝÕÏÖØÕÈÕÒÁÝÚÕßËÃÔÇÏ
ZVSKV\[, ÕÏÙßÔÁØÍËÏËÝÓËÚÇÐÆÌÕØÁÜÔ¡©4\Z  ©Ñ¦
ÊÏËßØÆÔÕÔÚÇÏÎÍÑØÃÔÏÇÍÏÇÓËÚÇÌÕØ¦ÚÜÔÍØÇÌËÃÜÔÚÕß¢ 
ÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÑÄÖÇÙËÓËÚÎÓÄÔÏÓÎÊÏÇÓÕÔÂÑÇÏ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝÍËÔÏÑÂÝÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÝÒÃàÇÒÇÔÚÄÔÇÊÏÇÚÎØËÃÚÎ
àÜÔÚ¦ÔÏÇÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÛ»ÄÒÎÚÎ

ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÁÚÕßÝ ÇÏËÖÏÖÒÁÕÔ
ÚÕ¢ ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÌßÚ×ØÏÕÔÁÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×Ô
ÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÄÚÏÚÕÚÓÂÓÇ
ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÚÕßÇÖÕÚËÒËÃÖØ×ÚÎËÖÏÒÕÍÂÍÏÇÚÕ 
ÚÜÔÔËÕËÏÙËØÞÕÓÁÔÜÔÌÕÏÚÎÚ×Ô
ËÔ×ÓßÎÓÁÔÕÏÚÕßÌËÙÚÏÈ¦Ò 
ËÃÔÇÏÄÙÕÏËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏÓËÑÇÚÇÚÇÑÚÂØÏËÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÙÚÎÔ ®Õ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝ ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÚÎÝÞÕÒÂÝ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×Ô
ÚÕßÇÔÇÍÏ×ÚÎÝÜÙÎÌÁÒÎÝ
©ÏËÖËÚËÏÇÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÌÁÚÕÝ
ÍÏÇÚÇÞØÕÔÇÚÕßÛËÙÓÕÆ
ÙÚØÁÌÕßÔÚÕÈÒÁÓÓÇÄÞÏÓÄÔÕ
ÙÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÚÕßÙÚÏÍÓÁÝÓËÙËÏØ¦
ËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÙÚÕÓÁÒÒÕÔÇÙÏÑÂÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÖÇÚ×ÔÚÇÝÙÚÎÔÎÊËÑÇËÚÃÇËÃÔÇÏÎÇÔ¦-

ÊËÏÐÎÚÜÔÔÁÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÓÁÙÇ
ÇÖÄÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÖÕßËÍÑÇÏÔÏ¦àÕÔÚÇÏÌÁÚÕÝ4LL[[OL-\[\YL®ÙÚÎÔ
ÍÕØ¦4LL[[OL5LPNOIVYZ®¶ÁÔÇ
ÊÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÓÂÓÇ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÚØËÏÝËÃÔÇÏÕÏÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝ
ÓÇÝ!ÔÇÇÔÇÑÚÂÙÕßÓËÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÔÇÊÏËÏÙÊÆÙÕßÓË
ÙÚÎÔÖÄÒÎÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÄÒÎÝ
ÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÓËÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÓÇÝÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÓË
ÚÎÊÏËÛÔÂÚÕßÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇ®ÇÔÇÌÁØËÏÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÚÕß¢ ¡©ØÁÙÚÎÝÔÊØËÇÊ¦ÑÎÝ
 ØÇÚÂÙÇÓËÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÇßÐÂÙÇÓËÚÕÑÕÏÔÄ¶¦ÔÕÊÕËÏÙÏÚÎØÃÜÔ
ÑÇÚ¦ ÄÚÇÔÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÏÚÎÝÞ×ØÇÝËÃÞÇÔ
ÓËÃÜÙÎ¶ÇÒÒ¦Þ¦ÙÇÓËÚÕÔÊÏËÛÔÂ

ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄËÐÎÍËÃÙÚÎÔ ®©Ï
ÖËØÏÑÕÖÁÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÒÄÍÜÚÎÝÑØÃÙÎÝÓ¦ÝËÓÖÄÊÏÙÇÔÔÇËÃÓÇÙÚËÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÕÃÓËÚÇÕÓÕËÏÊÂÌËÙÚÏÈ¦Ò¬ËØÍÁÙÚÎËØ¦ÍËÈÕ
ËÔËÆÎÚÕÑÞÄÒÓÎÑ¦ÏÇÔÇÚÕ
ÖËÚÆÞÕßÓËÇßÚÄÖØÁÖËÏÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÓÏÇÔÁÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎ×ÙÚËÔÇÑËØÊÃÙÕßÓËÚÕÞÇÓÁÔÕÁÊÇÌÕÝ®

«Μοναδική εμπειρία»
ØÑÕÆÔÓÄÔÕÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕß
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÏÎÇÍ¦ÖÎÚÕßÑÕÏÔÕÆ
ÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÖÏÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎ"ÕÏÇËÃÔÇÏÎÛÁÙÎ
ÚÎÝÖÄÒÎÝÙËÇßÚÂÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÙÚÄÞËßÙÎ"ÁÑØÎÐÂÚÕßÚÕ 
ÓËÚÎÓËÚËÐÁÒÏÐÂÚÕßÇÖÄËÒÒÎÔÏÑÄ
ÙËÊÏËÛÔÁÝÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÈÕÂÛÎÙË

ÑÇÏÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÙÚÎÔÏÙÞßØÕÖÕÃÎÙÎÚÕßIYHUKUHTL©ÒÕÏÄÙÕÏ
ËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔ¡ÏÙÁÒÎÓÄÖÕßÒÕÝ
ÎÓÂÚØÎÝáÖÃÊÎÝÁÙÖÕÏÔÇ¡Õßà¦ÑÎÁÈÇÒÇÔÚÕÒÏÛÇØ¦ÑÏÚÕßÝ¶Ö¦ÔÜÙÚÇÕÖÕÃÇÖÇÚ¦ÓË¶ÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕß¢ ÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏÁÔÇ
ÚÇÑÇÒÆÚËØÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÏÚÕ
¢ËÙÚÏÈ¦Ò§ÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÑÇÒÆÚËØÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕ©ØÁÙÚÎÝÔÊØËÇÊ¦ÑÎÝ¬Õ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÁÌËØËÙÖÕßÊÇÃÇÕÔÄÓÇÚÇ
ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÙÏÔËÓ¦ÖÕß¦ÌÎÙÇÔÚÕÃÞÔÕÝÚÕßÝÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÄÞÏÓÄÔÕÔËÖËÏÊÂÁÌÇÍÇÔÙÚÇ
ËÙÚÏÇÚÄØÏ¦ÚÎÝÑÏÔÂÛÎÑÇÔÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÚÎÝÑÇÏÙÚÇÓÔÎÓËÃÇÚÎÝ
ÇÒÒ¦ÖÁØÇÇÖÄÚÎÒ¦ÓÉÎÎÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝÂÚÇÔÞØÂÙÏÓÎÍÏÇÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÍÏÇ
ÚÕÑÕÏÔÄÓÏÇÓÕÔÇÊÏÑÂËÓÖËÏØÃÇ®
ÃÔÇÏÇÓÌÃÊØÕÓÎÎÙÞÁÙÎÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÄÒÎÝ"ÖËÔÊÆËÏÚËÒÏÑ¦
ÎÖÄÒÎÙÚÕÔÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒÂÛËÙÓÄ
ÚÎÝ"¡ËÓÏÇÓÇÚÏ¦ÙÚÏÝÒÃÙÚËÝÚÜÔ
ÞÕØÎÍ×ÔÌÁÚÕÝÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑÇÔ
ËßØ×ËÆÑÕÒÇÊÏÇÑØÃÔËÏ
ÑÇÔËÃÝÄÚÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÓË
ËÐÇÃØËÙÎÑ¦ÖÕÏÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÞ×ØÕßÝËÙÚÃÇÙÎÝÑÇÏÕÏÔÕÖÇØÇÍÜÍÕÆÝ
ÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÙËËÃÊÎÑÇÔÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÕÓÃÒÕßÝÖÕß
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÊËÔÙßÓÈ¦ÒÒËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙÚÕ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÙËÁÔÇÔÛËÙÓÄÓËÏÙÞßØÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÊËÔÇÌÕØ¦ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÓÄÔÕÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÇÒÒ¦
ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÜÔÖÄÒËÜÔÔÊËÏÑÚÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÇÖÕÚËÒËÃÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò
ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÚÕßËØ¦ÍËÈÕÚÕ
ÕÖÕÃÕÇÔÑÇÏÔËÄÚËØÕÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÏÊØÆÛÎÑËÚÕ ÁÞËÏ
ËÐËÒÏÞÛËÃÙÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÚÎÝ
§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Ο ευγενής «μουσειοπλάστης» από τη Λάρνακα
Ο Δημήτρης Πιερίδης περιγράφει στην «Κ» την αγάπη του για την αρχαία κυπριακή τέχνη και το πάθος του για τα μουσεία
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Δημήτρης ÏËØÃÊÎÝËÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÛÇÂÛËÒËÝÔÇÙßàÎÚ¦ÝÍÏÇÖ¦ØÇÖÕÒÒÁÝ×ØËÝÔÇÒËÝ
ÇÖÒ×ÝÓÏÇÒÁÐÎÑÇÏÔÇÚÕÔÇÌÂÔËÏÝ
ÔÇÊÏÎÍËÃÚÇÏØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÓËÖ¦ØÇÖÕÒÆÞÏÕÆÓÕØÖÕß
ÐÁØËÏÖ×ÝÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÔÌÏÒÕÐËÔÕÆÓËÔÄÚÕßÔÇÔÏ×ÙËÏ¦ÔËÚÇßÔ¦ÔÚÎÙÇÚÕÔÑÏËØÃÊÎÙÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝÏËØÃÊÎ
ÙÚÎ¦ØÔÇÑÇÄÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏ
ÎÏÊÏÜÚÏÑÂÑÇÚÕÏÑÃÇÚÕß¬ÕÃÊÏÕÚÕ
ÑÚÂØÏÕËÃÔÇÏÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÇÔÚÕÖØÕÙÁÐËÏÝÑÇÒ¦ÑÇÏÚÕÇÌÕßÍÑØÇÙÚËÃÝ
ÓÖÕØËÃÝÔÇÇÑÕÆÙËÏÝÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝ
ÕÒÄÑÒÎØÎÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÏËØÃÊÎ
¡ËÚÕÔÑÏËØÃÊÎÓÏÒÂÙÇÓËÍÏÇÇØÑËÚÂ×ØÇËÔÄÉËÏÑÇÏÚÎÝËÑÊÂÒÜÙÎÝÖÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕ
ÎÓÕÚÏÑÄ ÁÔÚØÕ¬ËÞÔ×Ô504(*
ÖØÕÝÚÏÓÂÔÚÕßÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
¿ÖÜÝÓÕßËÃÖËÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÕßÙËÃÜÔÑÇÏÞ×ØÜÔÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÙÇÔËÛÔÏÑÂßÖÕÞØÁÜÙÎÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÕÚÃÚÒÕÝ¡ÕßÙËÏÕÖÒ¦ÙÚÎÝ®
ÖÕßÚÕßÊÄÛÎÑËÑÇÚ¦ÚÇËÍÑÇÃÔÏÇ
ÁÑÛËÙÎÝÙÚÎÔØÓÕÆÖÕÒÎÚÎÝÆØÕßÚÕÔËÑÌØ¦àËÏÖÒÂØÜÝ
–Είστε γόνος μιας εκ των ιστορικοτέρων οικογενειών της Κύπρου.
¶§ÇÙÇÝÖÜÄÚÏÕÏÖØÄÍÕÔÕÃÓÕß
ÂÒÛÇÔÇÖÄÚÇÖÚ¦ÔÎÙÇÙÚÇÓÁÙÇ
ÚÕßÊÏÑÂÓÕßÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÂÒÛËÇÖÄÚÎ¦ÑßÔÛÕÚÕÓËÊÏ¦ÚÇÍÓÇÚÕßÊÄÍÎÚÎÝËÔËÚÃÇÝÜÝ
ÖØÄÐËÔÕÏÚÎÝÇÒÎÔÕÚ¦ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙÚÎÔ ÆÖØÕ©ßÏÄÝÎÓÂÚØÏÕÝÑÇÏÕÖÇÚÁØÇÝÚÕßÏËØ¦ÑÎÝÜÝ
ÊØÇÍÕÓ¦ÔÕÝ©ÎÓÂÚØÏÕÝÇÖÁÑÚÎÙË
ÚÕÔÔËÄÚËØÕÏËØ¦ÑÎÕÕÖÕÃÕÝÂÚÇÔ
ÓÁÒÕÝÚÎÝ¢ÏÒÏÑÂÝÚÇÏØËÃÇÝÑÇÏÚÕß
ÇÔËÚÁÛÎÚÕÖØÕÐËÔËÃÕÚÕßÔÜÓÁÔÕß
Ø¦ÚÕßÝÕÓÈÇØÊÃÇÝ¶ËÔËÚÃÇÝÖÇØÄÒÕÖÕßÂÚÇÔÖØÄÐËÔÕÝÖØÕÙËÑÒÂÛÎÇÖÄÚÕÔ©ÛÜÓÇÔÄÊÏÕÏÑÎÚÂÚÎÝ
ÆÖØÕßÑÇÏÄÚÇÔÁÌÚÇÙËËÃÞÇÔÂÊÎ
ÙßÒÒÎÌÛËÃÕÇØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕÝ ßÖØÏÇÔÄÝÑÇÏÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÏËØ¦ØÞËÝ¬ÎÔ
ËÖÕÓÁÔÎÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝàÂÚÎÙËÇÖÄÚÕÔ
ÏËØ¦ÑÎÎÓÂÚØÏÕÔÇÇÒÒÇÐÕÖÏÙÚÂÙËÏÍÏÇÔÇÙ×ÙËÏÚÎàÜÂÚÕßÑÇÏÚÕß
ÇÖÂÔÚÎÙËËÑËÃÔÕÝÓÓÁÔËÏÔ®ÖÕß
ËÃÔÇÏÑÇÏÙÚÕÁÓÈÒÎÓÇÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝÏËØÃÊÎ¬ÕÔÑÇØÇÚÄÓÎÙÇÔÑÇÏ
ËÑËÃÔÕÔÇØÄÒÕÒÕÏÖÄÔÖÕßËÃÓÇÙÚËÍËÔÏÁÝÙÚÎ¦ØÔÇÑÇÕÏØÃàËÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝËÃÔÇÏËÖÚÇÔÎÙÏÇÑÁÝ
ÑÇÏÇÖÄÚÕÔÖØÕÖ¦ÖÖÕÑÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÖØÕÓ¦ÓÎÎÕÖÕÃÇÑÇÚÂÍËÚÕÇÖÄ
ÓÃÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÎÝ
ËÌÇÒÒÎÔÃÇÝÝÇÖÄÚÕÎÐÕÆØÏÚÎÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ ÇØÆÊÎÓËÇÖ×ÚÇÚÎÑÇÚÇÍÜÍÂÇÖÄÚÎÏÑËÒÃÇ¡ÇØÏÕÆ
ÇÖÄÚÎÔ ËÌÇÒÕÔÏ¦ÖÇÔÚØËÆÚÎÑË
ÚÕÔÎÓÎÚØ¦ÑÎ

–Νιώθετε κάποιου είδους ευθύνη φέρνοντας το όνομα Πιερίδη;
¶¿ÞÏÓÄÔÕËßÛÆÔÎÇÒÒ¦ÑÇÏ
ßÖÕÞØÁÜÙÂÓÕßÔÇÙßÔËÞÃÙÜÚÏÝ
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÁÝÙßÒÒÕÍÁÝÖÁÔÚËÍËÔË×ÔØÞÏÑ¦ÚÕÛË×ØÎÙÇÜÝËÒ¦ÞÏÙÚÕËÛÔÏÑÄÑÇÛÂÑÕÔÓËÚ¦ÇÍ¦ÖÎÙÇ
ÚÄÙÕÖÕÒÆÚÎÔÇØÞÇÃÇÑßÖØÏÇÑÂÚÁÞÔÎ¶ÏÊÃÜÝÚÎÔÖØÕáÙÚÕØÃÇ¶ÑÇÏÓË
Ö¦ÛÕÝÖÒÁÕÔÙßÔÁÒÒËÍÇ¬ÕÒÓ×ÔÇ
ÖÜÄÚÏÂÓÕßÔÚßÞËØÄÝ®ÙÚÎÔÇÚßÞÃÇÚÎÝ ÆÖØÕßÊÏÄÚÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÚÜÔÊÏÇÑÕÏÔÕÚÏÑ×ÔÙÚÕßÝÚÑÛÆÒÇÑËÝÍÏÔÄÔÚÕßÙÇÔÇÔËÐÁÒËÍÑÚÇËÑÙÑÇÌÁÝ¯ÄÞÏÇÔÇÙÑÇÌÁÝÑÇÏÊËÔ

Είναι πολύ μεγάλη αγάπη η αρχαιολογία, και
για τον συλλέκτη ακόμη
μεγαλύτερη είναι η ευχαρίστηση όταν το αντικείμενο που απέκτησε
προέρχεται από την ίδια
του την πατρίδα.
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÖÁÓÈËÏÎÙÚßÔÕÓÃÇ
ßÙÚßÞ×ÝÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÔËÑØÕÚÇÌËÃÇÖØÕáÙÚÕØÏÑ¦ÄÖÜÝÙÚÕÔ ÕÚÙÏ¦ÚÎÙÚÕ¡ÇØÑÃÂÙÚÎÕßÙÑÏÕÆ
ÙÚÎÔ¦ÌÕÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÙÚÕßÝ
ÚÑÛÆÒÇÑËÝÍÏÔÄÚÇÔÚØÕÓËØÁÝÖÇØ¦ÔÕÓËÝËÐÇÍÜÍÁÝÇÖÄÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÕÖÄÚËÙÑÁÌÚÎÑÇÔÇÁØÛÜÙË
ËÖÇÌÂÓËÑ¦ÖÕÏÕßÝ¬ÑÑÇÏÊÏÖÒÇÙÃÇÙÇÚÏÝÚÏÓÁÝÑÇÏÄÚÇÔÁÓÇÛÇÔ
ÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÝÚØËÒÄÝ®ÙÚÎÔ
ÓÓÄÞÜÙÚÕ¶ÄÖÕßàÕÆÙÇÚÄÚË¶Õ
ÕÖÕÃÕÝÖØÕÙÌÁØËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍÏÇ
ÇÍÕØ¦ËÃÞÇÚÎÔÖØ×ÚÎËÖÏÒÕÍÂ¯
ÑÇÏÁÚÙÏÓÖÄØËÙÇÑÇÏÙßÔÁÒËÐÇ
ÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇ
–Η συλλεκτική σας καριέρα δηλαδή ξεκίνησε τότε;
¶ÓÄÔÎÙßÒÒÕÍÂÖÕßÁÑÇÔÇÓÏÑØÄÚËØÕÝà×ÔÚÇÝÙËÁÔÇÙÖÃÚÏÍËÓ¦ÚÕÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝÑ¦ÚÏÚÕÖÕÒÆÈÇØÆ

Ο Δημήτρης ΠιερίδηςÑÌ³iÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È®ÆÈo~É³¨É{Ñ¨TÑ{Ì³i³ÉØ~Ñ{ÚÉ¨ÉËÈT¨ÓÊ³È³iÙ{Ñ×Öw
ÜÑÂi~Ñ{³iÑÒÙÉ{ÂÊ³ÈVÑ~ÜÈÚ³ÑØÐ{ÑÑÐÒÜÑ{Ñ{~oÉÉ{Ñ~ÊÑ¨ÒÙi
ÍÏÇÁÔÇÖÇÏÊÃÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÑÇÔ
ÔÇÖÇÃÐËÏÓÁÙÇÙÚÕÙÖÃÚÏÂÚÇÔÔÇ
ÓÇàËÆÜÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÇÖÄÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÖÕßÁÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØ×ÓÇ
ÍÏÇÔÇÊ×ÙÜàÜÔÚ¦ÔÏÇÙÚÕÔÞ×ØÕ
–Τι είναι για εσάς η συλλογή αρχαιοτήτων;
¶ÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÇÍ¦ÖÎÎÇØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÑÇÏÍÏÇÚÕÔÙßÒÒÁÑÚÎÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÃÔÇÏÎËßÞÇØÃÙÚÎÙÎ
ÄÚÇÔÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÖÕßÇÖÁÑÚÎÙË
ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÕßÚÎÔ
ÖÇÚØÃÊÇ±Ö¦ØÞÕßÔÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑ¦ÓÕßÙËÃÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÖÕß
ÊËÔÁÞÕßÔÚÎÊÏÑÂÓÇÝÏÙÚÕØÃÇÑÇÏ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÏÑßØÃÜÝÇÖÄÊÜØËÁÝ
ÙßÒÒÕÍ×ÔËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏÙÑÏØÚ¦
ÎÑÇØÊÏ¦Ñ¦ÖÕÏÕßÇÖÒ×ÝÚÇÛÇßÓ¦àËÏ¯¿ÚÇÔËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÇÓËÓËÚÕÔ
ÚÄÚËÖØÄËÊØÕÒÇÆÑÕ ÒÎØÃÊÎÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÑßÖØÏÇÑ×ÔÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔ

ÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ
§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÏÙÛÇÔÄÓÕßÔÇÓÃÇÖÕÒÆÈÇÛÏ¦ÙßÍÑÃÔÎÙÎ
ÑÇÏËÃÖÇÙÚÕÔÖØÄËÊØÕ¯ÔÕÓÃàÜ
ÖØÄËÊØËÄÚÏÓËÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÓÇÝ
ÔÕÓÏÓÕÖÕÏÂÙÇÓËÚÎÔÇØÞÇÏÕÑÇÖÎÒÃÇÚÕß¬ÙËÙÔÄÒÇ®ÑÇÏËÑËÃÔÕÝÖÕÒÆÙÜÙÚ¦ÓÕÆÇÖ¦ÔÚÎÙËÔÇÏÎÓÂÚØÎÓÕßÇÒÒ¦ÓËÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÎÔÎÓÁØÇÈÒÁÖÕßÔÚÎÔ
ÆÖØÕ®ÑÁÖÚÕÓÇÏÚ×ØÇËÍ×ÇÔ
ÄÒÇÇßÚ¦ËßØÃÙÑÕÔÚÕËÊ×ÖÕÆÛÇ
ÖÇØÕßÙÏÇàÄÔÚÕßÙÇÔ"ÚÏÝÇÖÕÛÂÑËÝÚÜÔËÖÇØÞÏÇÑ×ÔÓÇÝÓÕßÙËÃÜÔ
ÖÕßÚÎÝ¦ØÔÇÑÇÝÑÇÏÚÎÝ¦ÌÕß
ËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÑÒËÏÙÚ¦"ËËÑËÃÔÕÚÎÝ
ËßÑÜÙÃÇÝÖÕßÇÑÄÓÎÊËÔÁÞËÏÓËÚÇÑÏÔÎÛËÃÑÇÏËÏÒÏÑØÏÔ¦ÞÇÃØÕÓÇÏ
ÄÚÇÔÁØÞÕÔÚÇÏËÊ×ÇØÞÎÍÕÃÑØÇÚ×Ô
ÑÇÏÑßÈËØÔÂÙËÜÔÍËÔÏÑÄÚËØÇËÖÏÙÑÁÖÚËÝÑÇÏÈÒÁÖÕßÔ ÞØÄÔÏÇ
ÇØÞÇÃÇÝÑßÖØÏÇÑÂÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏÌËÆ-

ÍÕßÔËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÏÁÞÕÔÚÇÝÊËÏ
ÑÇÏÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝ ÆÖØÕß
–Έχουμε, λέτε, δηλαδή μουσειολογικό πρόβλημα;
¶ÕÈÇØÄÚÇÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÃÔÇÏÚÁÚÕÏÕÝÕÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÝÖÒÕÆÚÕÝÓÇÝ
ÑÇÏÇßÚÄÚÕÚËØ¦ÙÚÏÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ
ÓÇÝÄÖÒÕÖØÁÖËÏÔÇÚÕÖØÕÈ¦ÒÒÕßÓËÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕ¡ÖÕØËÃÙÚÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÛÁÓÇÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÊÏ¦ÌÕØÇÇÔÚËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÙÚÇÊÏÑ¦ËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇ×ÝÓÖÕØÕÆÔÄÓÜÝÔÇ
ÊÏÇÉËÆÙÕßÔÄÚÏÎ¡ËÍÇÒÄÔÎÙÕÝÓË
ÚÕÔËßØÆÚËØÕËÒÒÎÔÏÑÄÞ×ØÕÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎÔÑÕÏÚÃÊÇÚÕßÊßÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ"¬ÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔ
ÙÚÇÓÕßÙËÃÇÓÇÝËÃÔÇÏÎÇÖÄÊËÏÐÎ
–Ως κράτος χρησιμοποιούμε αρκετά αυτό το όπλο;
¶¿ÞÏÄÙÕÛÇÁÖØËÖËÓËÃÝÈÁ-

Η ζωή με χιούμορ
–Παίρνετε τη ζωή με χιούμορ κ. Πιερίδη;
gÛÉ³ÓTÉ³ÉÑ³{Üi×ÚÉËØ³¨Ñ«0T{ÖÐ¨ÉËÑ{
ÓÑ³É¨Ò³{ÑÈË%³ÑÐÈÉËÑÐ{Ñ(ÓÐ³i
¨ËØÌV³{ÙiÐ{Ö¨oiÑ³Ñ{Ñ¨Ñoo{~ÒT¨Ì{Ñ
³iØÇÊØÐÈ³iåÐÐÌT³³ÑÓTÑÑeÉo~Ë³ÑÂÑ
Ð¨³Ò~Ñ{É¨oÒ³i~Ñ³(É{¨Ñ{ÒV³ÑÑÈ³{Ü{Ñ~Ò
o¨Ñ×ÉËÑ³È ÈoÓ{È ÈoÉËÙi KÜÉÑ³iÇÊÐÉ~Ñ{w
Ö¨o{×Ñ~Ì~Ñ{Ò³³ÉÐÉÑ{{ÙÂËÑ~Ñ{T{ÖÐ¨
–Εκείνη η νέα αρχή πώς ήταν σε σχέση με την τέχνη;
gÑ³¤Ñ¨TÒØÙiÐ{Ö¨oiÑ³i({Ñ~ÚÊ~iÐÈ³i
ÜÈ×ÒÙÑ0Ì³ÉÓ~ÑÑ~Ò³{ÈÓ¨ÉÉÑoËÉ{VÑoÉw
×È¨³ÈTÜo{~ÌTÒÐÑÈÉËTÉ¨~ÑÜÓÉ{i
É{KÜÊ³È¬lÐÉ³ÑÂÖ ÜÜÑÙ{³~Ñ{È¨Ë0Ì³É
Ê¨ÑÓÑÐÉoÒÜÐÓ¨Ø³iØ({Ñ~ÚÊ~iØÐÈ~Ñ{Êw
oÑÉ´¸ÌÜÉ{Ø~Ñ{i{Ò³iØ ÜÜÒÙÑØÐÉ³ÖÚiÐÒ
t {ÑËØ~Ñ{ÑÙ{ÑË¨É³ØÉÜÜi{~ÌØÜ{³{ÐÌØÖ¨È
~Ñ{ ÜÜÒÙÑØuVÑ¨È{ÒÇ³ÑØÓ¨oÑ ÜÜÑÙ{³~Ñ{Èw
¨Ë o{ÉÚÉ¨ÈÙÑËÑÙÈÜÉ{Ò~Ñ{ÐÉ³.Ë³{
³iØÖ¨ÈÒÜÜi³Ìi

–Εσείς τι είστε κ. Πιερίδη;
¶Í×ËÃÓÇÏ´ÒÒÎÔÇÝÑÇÏÄÚÇÔÙË
ÖÇÒÇÏÄÚËØÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÓÕßÖ¦ÒÏ
ÙÚÎÔ ÇÛÎÓËØÏÔÂÓËËÃÞÇÔØÜÚÂÙËÏ
ÇÔÊËÔËÃÙÚË´ÒÒÎÔÇÝÚÏÛÇÂÙÇÙÚÇÔ"®ÚÕßÝÇÖ¦ÔÚÎÙÇÌÏÒÁÒÒÎÔ

ÈÇÏÇËÓËÃÝÜÝ¾ÊØßÓÇÔÇÏØÄÖËØÙÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙßÓÓËÚËÃÞÇÓËÙË
ÖÁÔÚËËÑÛÁÙËÏÝËÑÚÄÝ ÆÖØÕßÓË
ÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÓÇÝÜÝ
ÆÖØÕÝØÁÖËÏÔÇÖÜÄÚÏËÓËÃÝÓË
ËÔÔÁÇÓÕßÙËÏÇÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÙÞËÊÄÔÄÒÕßÝÚÕßÝÚÕÓËÃÝ
ÚÎÝÚÁÞÔÎÝËÃÓÇÙÚËËÐÜÙÚØËÌËÃÝ
ÇÏÁÞÜÊËÞÛËÃÓËËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎ
ÇÖÄËÔÔÁÇÇØÞÎÍÕÆÝËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÑØÇÚ×ÔÁÔÚËÑÇÚÏÓÎÚÏÑÁÝÊÏÇÑØÃÙËÏÝÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÓÏÇÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ
ÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝ ÆÖØÕß¿ÚÇÔÚÕ 
ËÙÚ¦ÒÎÎÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÁÑÛËÙÎ
ÎÙÇßØÕÃÚÎÝ ÆÖØÕß®ÙËÖÕÒÒÁÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝÙÚÎÚÕÑÞÄÒÓÎÕÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÝÈÇÙÏÒÏ¦ÝÚÎÝ
ÕßÎÊÃÇÝÕßÙÚÇÆÕÝ¬qÊÄÒÌÕÝ
ËÃÞËÊÏËÔËØÍÂÙËÏÇÔÇÙÑÇÌÁÝÙÚÎÔ
ÆÖØÕÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ËÃÖË!
ÓÏÑØÂÓËÍ¦ÒÎ ÆÖØÕÝÑÇÏÖÄÙÇ
ÚÎÝÕÌËÃÒÕßÓËÙÚÕÔÊÏÑÄÓÇÝÊßÚÏÑÄ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄ´ÑÇÔËÓ¦ÒÏÙÚÇÑÇÏÓÏÇ
ÖÇØÁÓÈÇÙÎÖÕßËÐÁÖÒÎÐËÒÁÍÕÔÚÇÝ!
ÁÒÜÔÇÐÁØËÚËÄÚÏÞ¦ØÏÝÙËÁÔÇÔ
ÆÖØÏÕÌÏÒÄÙÕÌÕÇÖÄÚÎÔÏÊÏÇÃÚËØÎ
ÖÇÚØÃÊÇÚÕßÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÖØÕÐÁÔÕßÓÇÝÎÓÂÚØÎÏËØÃÊÎÕÂÔÜÔ
ÏÚÏËÆÝÇÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇËÖÎØË¦àËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÁÉÎÚÕßÊßÚÏÑÕÆ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ®ßÚ¦ÒÁÔËÑ¦ÚÏ
–Σας αρέσει κύριε Πιερίδη ο τίτλος «άνθρωπος του πολιτισμού»;
¶ËÌÎÓËØÃÊÇÙÇÝÖÇÒÇÏÄÚËØÇ
ÓËËÃÞËÇÖÕÑÇÒÁÙËÏÕÓÕßÙËÏÕÖÒ¦ÙÚÎÝ®Ñ¦ÚÏÖÕßÓÕß¦ØËÙËÖ¦ØÇÖÕÒÆÄÚÇÔËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÇÓËÙÚÎÔØÓÕÆÖÕÒÎÚÎÝÆØÕßÁÑÛËÙÎÖØÕÝÚÏÓÂÔ
ÚÕßÎÓÂÚØÏÕßÏËØÃÊÎÖÇÖÖÕÆÝ
ÚÕßÖÇÖÖÕÆÓÕßÕÕÖÕÃÕÝÚÕ
ÐËÑÃÔÎÙËÚÎÔÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÙßÒÒÕÍÂ¬ÄÚËÒÕÏÖÄÔÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔ
ÂÊÎÚÕÖÃÚÏÚÎÝ ÆÖØÕßÎÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÎÝÒßÌ¦ÊÇÝÚÎÔÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÜÔ ßÑÒ¦ÊÜÔÙÚÎÔØÓÕÆÖÕÒÎÕÖÄÚËÓÕßÇÖÁÊÜÙÇÔÚÕÔÚÃÚÒÕ
ÚÕßÓÕßÙËÏÕÖÒ¦ÙÚÎÃÔÇÏÎàÜÂ
ÓÕßÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝËÃÓÇÏÚÄÙÕÖÕÒÆÙßÔßÌÇÙÓÁÔÕÝÓËÚÇËÔÔÁÇÓÇÝ
ÓÕßÙËÃÇÖÕßÓËÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÙÚÕÔ
ÊØÄÓÕÙÚÎÔÛÂÔÇÊÆÕ¦ÍÔÜÙÚÁÝ
ÓÕßÑßØÃËÝÑÇÏÓÕßËÃÖÇÔ!¡ÂÖÜÝ
ËÃÙÚËÕÑÏËØÃÊÎÝÚÕ¡ÕßÙËÃÕ"®
ËÍ×ÇÖ¦ÔÚÎÙÇËÒÖÃàÜÔÇËÔÔÕËÃÚË
ÙÆÍÞØÕÔÎÝÚÁÞÔÎÝÇÒÒ¦ÓÎÈÏ¦àËÙÚËÚÄÙÕ
–Υπάρχουν αντικείμενα που έχετε αναζητήσει και δεν έχετε καταφέρει να αποκτήσετε; Έχετε
αρχαιολογικό απωθημένο;
¶¬ÕÙßÒÒËÑÚÏÑÄÖ¦ÛÕÝÊËÔÁÞËÏ
ÄØÏÇÑÇÏÄÚÏÊËÏÝÖÜÝÁÞÕßÔÕÏ¦ÒÒÕÏ
àÎÒËÆËÏÝËÔÓÖÕØËÃÝÄÓÜÝÔÇÚÇ
ÁÞËÏÝÄÒÇØÁÖËÏÔÇÕÓÕÒÕÍÂÙÜÄÚÏ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÇÝÚÎÔÖÕÆÓËËÑÙÚØÇÚËÃÇ
ÓÕßÚÎÔÖËØÃÕÊÕ  ÙÚÇÚÑ
ÞÜØÏ¦ÓÖÄØËÙÇÑÇÏÙßÍÑÁÔÚØÜÙÇ
Ö¦ÓÖÕÒÒÇÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÏÊÃÜÝ
ÇÖÄÚÎÔÖØÕáÙÚÕØÏÑÂËÖÕÞÂÝÖÕß
ÚÎÔÐËÞÜØÃàÜÑÇÏÇßÚÄÖÕßÇÍÇÖ×
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÃÔÇÏÚÇÞËÏØÕÖÕÃÎÚÇ
ËØßÛØ¦ÙÚÏÒÈÜÚ¦ÇÍÍËÃÇÚÕß
 Ö²ÚÎÝÖØ×ÏÓÎÝÖÕÞÂÝÚÕß
²ÇÒÑÕÆ

Σήμερα στην τέχνη έχουμε φτάσει στον κορεσμό
–Μιας και μιλάμε για είδη… πώς
βλέπετε την τέχνη σήμερα;
¶§ÇÖÜÄÚÏÓÕßÇØÁÙËÏÎÙÆÍÞØÕÔÎÚÁÞÔÎÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÂàÜÍØÇÌÏÑÂ
ÑÇÏÍÒßÖÚÏÑÂËÔÓÕßÇØÁÙËÏÎßÖËØÇÖÒÕÆÙÚËßÙÎÙÚÎÔÚÁÞÔÎ¯ÄÞÏÚÇ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÇÌÎØÎÓÁÔÇÖÕßÖØÁÖËÏ
ÔÇÙÕßÚÇËÐÎÍÂÙËÏÕÑ¦ÛËßÙÚËØÏÑÄÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝ¯ÒÖÃàÜÖ¦ÔÚÜÝ
ÄÚÏÛÇËÖÇÔÁÒÛÕßÓËÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÙÚÎÔ
ÚÁÞÔÎÚÕßªÕÓÇÔÚÏÙÓÕÆ¢ÕÈ¦ÓÇÏ
ÄÚÏÕÏÏÙÚÕØÏÑÕÃÚÎÝÚÁÞÔÎÝÓËÚ¦ÇÖÄ
ÖËÔÂÔÚÇËÐÂÔÚÇÞØÄÔÏÇÇÔÊÕßÔ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÙÎÓËØÏÔ×ÔÁØÍÜÔÛÇ
ÖÕßÔÚÏÁÑÇÔÇÔÚÄÚËÇßÚÕÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓËÚÄÙÇÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇ¯®
ÚÎÔÎÒÏÑÃÇÓÕßÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÇÌÕÓÕÏ×ÙÜÙßÔËÞ×ÝÔÁÕßÝÄØÕßÝÓËÚÁÚÕÏÇÚÇÞÆÚÎÚÇËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÄÒÇÑÇÏ
ÄÚÇÔÛÇßÖ¦ØÐËÏÕÑÕØËÙÓÄÝÚÄÚËÛÇ
ËÖÇÔÁÒÛÕßÓËÙÚÕÔØÕÓÇÔÚÏÙÓÄÖÕß
ÙÚÕÑ¦ÚÜÑ¦ÚÜËÃÔÇÏÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ÌÆÙÎÎÃÊÏÇ
–Έχουμε φτάσει στον κορεσμό
στην τέχνη;
¶§ÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏ¯Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÕ

Όταν θα υπάρξει ο κορεσμός τότε θα επανέλθουμε στον ρομαντισμό που
στο κάτω-κάτω είναι η
ανθρώπινη φύση η ίδια.
ÃÊÏÕÝÜÝ¦ÚÕÓÕÛÇÑÕßØÇÙÚËÃÑÇÏÛÇ
ËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
–Η σύγχρονη κυπριακή τέχνη σήμερα;
¶´ÞËÏÇØÑËÚ¦ÔÇËÖÏÊËÃÐËÏÑÇÏ
ÞÇÃØÕÓÇÏÊÏÄÚÏÑÇÏÚÇÔÁÇÖÇÏÊÏ¦
ÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÁÞÕßÔÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÔ
ßÖËØÇÖÒÕÆÙÚËßÙÎËÃÚËÙÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂËÃÚËÙÚÎÍÒßÖÚÏÑÂËÔÓÖÕØËÃÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÁÔÇÝÍÒÆÖÚÎÝ
ÍÏÇÓÂÔËÝÕÒÄÑÒÎØÕßÝÔÇÊÕßÒËÆËÏ
Ö¦ÔÜÙÚÕÓ¦ØÓÇØÕÍÏÇÔÇÙÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÁÔÇÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝÔÇÖËÚ¦ËÏÚÕÁÔÇÖ¦ÔÜ
ÙÚÕ¦ÒÒÕÚÁÙÙËØÇÑÇÓÁÔÇÐÆÒÇÑÇÏ
ÔÇÙÕßÒÁËÏ!ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÆÖÇØÐÂÝ
ÓÇÝÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÑÇÏÖØÁÖËÏËÙÆ

ÔÇÙÚÁÑËÏÝÓËÛÇßÓÇÙÓÄÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÑÇÏÔÇÒËÝ¯ÒÏÖÕÛßÓ×®
–Το Ίδρυμα Πιερίδη πώς συστήθηκε;
¶ÃÞÇÙßÙÚÂÙËÏÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÚÕ¾ÊØßÓÇËÏÝÓÔÂÓÎÚÜÔ
ÖØÕÍÄÔÜÔÓÕßÓËÊÜØË¦ÄÒÜÔÚÜÔ
ÙßÒÒÕÍ×ÔÙËÇßÚÄÍÏÇÔÇßÖ¦ØÐËÏ
ÓÃÇÙßÔÁÞËÏÇÂÓËØÇÓËÚÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ¾ÊØßÓÇÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ÆÖØÕß
ÖØÕÞÜØ¦ÓËÞÁØÏÓËÞÁØÏØÕÞ×ØÎÙÇÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÜÚÕÚØÃÖÚßÞÕØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÇáÑÂ¬ÁÞÔÎÑÇÏÆÍÞØÕÔÎ¬ÁÞÔÎ¬Õ
 ÖÕßËÖÁÙÚØËÉÇÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔËÊ×ÚÕÎÓÕÚÏÑÄ
ÁÔÚØÕ¬ËÞÔ×ÔËßÑÜÙÃÇÝ¶ßÔËØÍÇÙÃÇ¾ÊØßÓÇÏËØÃÊÎÚÕÛÔÕÍØÇÌÏÑÄÙÚÕßÍÄØÕßÓËÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝ
ÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÓÇÝÚÕØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ
¡ÕßÙËÃÕÏËØÃÊÎÑÇÏÚÕ¾ÊØßÓÇÇÒ¦ÙÙÏÇÝÜÂÝÓËÚÕÔÏ×ØÍÕ¬ÕØÔÇØÃÚÎÑÇÏÓÇàÃÓËÚÕÔÂÓÕÚÎÝÍÃÇÝ
§¦ÖÇÝÚÕ¡ÕßÙËÃÕ¦ÒÇÙÙÇ
–Για το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών

Λευκωσίας τι έχετε να πείτε;
¶´ÍÏÔÇÔËÑËÃÙÖÕßÊÇÃËÝËÑÛÁÙËÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÛÇÍÃÔÕßÔÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÇßÖÄÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎËÔÄÝËÐÇÃØËÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß
ÚÕßÏ¦ÔÔÎ¬ÕßÓÇàÂÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÖÜÄÚÏÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÊÆÕÖØ¦ÍÓÇÚÇÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÚÕÖÏÑÂÇßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÑÇÏÚÕÇÔ¦ÒÕÍÕÑÚÂØÏÕ¿ÚÇÔ
ÕÖÕÒÆÌÏÒÕÖØÄÕÊÕÝÚÄÚËÊÂÓÇØÞÕÝ
ËßÑÜÙÃÇÝÁÒÒÕÝÎÓÎÚØÏ¦ÊÎÝ
ËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÎÔÏÔÇÑÕÛÂÑÎÓÕß
ÙÚÎÒßÌ¦ÊÇÑÇÏËÃÊËÚËÚØ
ÓÓÕÆËÃÖËÁÒÇÙÚÎËßÑÜÙÃÇÔÇ
ÊÕÆÓËÑ¦ÚÏ®ÂÚÇÔÚÕÓÏÙÕÑÇÓÁÔÕ
ÑÚÂØÏÕÚÎÝÖÇÒÏ¦ÝÒËÑÚØÏÑÂÝÇÖÄ
ÚÕ ËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÕÝËÃÔÇÏÑÇÒ¦ÑÇÏÕÌÏÒÄÚËÞÔÕÝÖØ×ÎÔ
ÖØÄËÊØÕÝÇÙÏÒËÃÕßÖÕßÑÇÔÄÔÏÙËÁÔÇÙßÓÈÕÒÏÑÄÓÃÙÛÜÓÇÓÇÝ
ÖÇØÇÞÜØÂÛÎÑËÚÕÑÚÂØÏÕÓËÚÕÔ
ÄØÕÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÚÕ¾ÊØßÓÇÓË
ÚÕÔÂÓÕËßÑÜÙÃÇÝ ÇÔÁÔÇÝÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖÏÙÚÁÉËÏÄÚÏÎËßÑÜÙÃÇÛÇÁÓÖÇÏÔËÙÚÕÔÞ¦ØÚÎÚÜÔ
ÓËÍ¦ÒÜÔËÚÂÙÏÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔ

Ελπίζω, Ì³{ÚÑÉÑÓÜÚÈÐÉ{oÒw{oÒ³i³ÓTi³È,ÐÑ³{ÐÖ

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

5

Ε ΚΘ Ε Σ Η

Ο καμβάς χώρος συνάθροισης ανθρώπων
Η ζωγράφος Χαρούλα Νικολαΐδου παρουσιάζει τη δουλειά της για πρώτη φορά στην Κύπρο στην Isnotgallery στη Λευκωσία
Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Η Isnotgallery ÙÚÎËßÑÜÙÃÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ ÚÎÔ ÇÚÕÓÏÑÂ ÁÑÛËÙÎ
ÚÎÝÒÒÎÔÃÊÇÝËÏÑÇÙÚÏÑÕÆÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ²ÇØÕÆÒÇÝ§ÏÑÕÒÇãÊÕßÓËÚÃÚÒÕ:P[\H[PVUZ®²ÇØÕÆÒÇ§ÏÑÕÒÇãÊÕßËÃÔÇÏÇØÏÙÚÕÆÞÕÝÇÖÄÌÕÏÚÎÚÕß
ÚÓÂÓÇÚÕÝÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÑÇÏÌÇØÓÕÙÓÁÔÜÔ¬ËÞÔ×ÔÚÎÝÞÕÒÂÝ ÇÒ×Ô
¬ËÞÔ×ÔÚÕßÚÕÑÇÏÁÞËÏ
ÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÎÝÁÞËÏÇÚÕÓÏÑÁÝ
ËÑÛÁÙËÏÝÙËÒÒ¦ÊÇÑÇÏËÐÜÚËØÏÑÄ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÖÒÂÛÕÝÙßÓÓËÚÕÞ×ÔÙË
ÕÓÇÊÏÑÁÝËÑÛÁÙËÏÝÚÎÔÁÑÛËÙÎ
:P[\H[PVUZ®Î²ÇØÕÆÒÇ§ÏÑÕÒÇãÊÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓËÒËÖÚÄÚÎÚÇÑÇÏ
ËßÇÏÙÛÎÙÃÇÚÕÛÁÓÇÚÎÝÙßÔÚØÕÌÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕßÙßÔÄÒÕß©ÏÌÏÍÕÆØËÝÖÕß
ÖØÕÈ¦ÒÒËÏÙÚÕßÝÖÃÔÇÑÁÝÚÎÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÕÚÁÓÕÔÇÞÏÑÁÝÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÙËÁÔÇÙÆÓÖÒËÍÓÇÌÏÍÕÆØÜÔ
ÖÕßÊÃÔÕßÔÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÓÏÇÝÙßÔËÞÕÆÝÇØÓÕÔÏÑÂÝÑÇÏÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÎÝÑÃÔÎÙÎÝ
¿ÖÜÝÓÇÝËÐÂÍÎÙËÕËÖÏÓËÒÎÚÂÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ³ÔÚØÕÝßÙÚ¦ÛÏÕßÕÏÖÃÔÇÑËÝÊËÃÞÔÕßÔÁÔÚÕÔÇÚÕ
ÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÊßÔÇÚÂÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÝÙÆÔÊËÙÎÝÚÎÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÊÕÝ
ÒÁÖÕÔÚÇÝÚÎÁÑÛËÙÎÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÄÚÏÎ§ÏÑÕÒÇãÊÕßÁÞËÏËÖÏØØÕÁÝ
ÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÄÖÜÝ
ÚÕÔ¢Ø¦ÔÙÏÝ¡ÖÁÏÑÕÔ¬àÏÄØÚàÕ§ÚË
ÃØÏÑÕÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÕÔÒÑØÁÑÕ
ÇÙÃàËÚÇÏÙÚÏÝÖÇØÇÓÕØÌÜÓÁÔËÝ
ÌÏÍÕÆØËÝÚÕß)HJVUÇÒÒ¦ÚÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÇÔÇÚØÁÖËÏÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ßÒÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔ
ÚÕÁØÍÕÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÇßÚÕÆÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÑÇÏÚÕÓËÚÇÌÁØËÏÙËÁÔÇÓ¦ÒÒÕÔÖÔËßÓÇÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕ¬ÕÙÖ¦ÙÏÓÕÚÎÝÌÄØÓÇÝÑÇÏÚÜÔÄÍÑÜÔÁÞËÏ
ÙÇÔÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÊÏ¦ÒßÙÎÚÎÝ

Το σπάσιμο της φόρμας
και των όγκων έχει
σαν αποτέλεσμα τη
διάλυση της φιγούρας
που γίνεται η αφετηρία
για την εξαΰλωση της
ανθρώπινης παρουσίας.

Η Νικολαΐδου×ÑËÉ³Ñ{Ì³{ÙÉ×KÒ³Ñ{ÑÑËÂÉ{ÐÉT¨ÐÑ³Ñ~Ñ{Ð³ËKÑVÑÑÐÉ{oÖ³ÑØÑ³ÓÜ~Ñ{ÂÉÚ¨{ÑÐÓÈØ³ÌÈØÐÉÓ³ÑÉiÐÉËÑT¨ÐÑ³Ñ
ÌÏÍÕÆØÇÝÖÕßÍÃÔËÚÇÏÎÇÌËÚÎØÃÇ
ÍÏÇÚÎÔËÐÇäÒÜÙÎÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ
ÖÇØÕßÙÃÇÝÒÁÖÕÔÚÇÝÑÇÏÇÔÇÒÆÕÔÚÇÝÚÕÁØÍÕÚÎÝ²ÇØÕÆÒÇÝ§ÏÑÕÒÇãÊÕßÕÞØÄÔÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÑÆØÏÕÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÑ¦ÚÏÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏ
ÓÁÙÜÚÜÔÌÏÍÕÆØÜÔÖÕßÁÞÕßÔÕÏ
ÖÃÔÇÑËÝÚÎÝÇÓÖÕØÕÆÙËÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÔÇÖËÏÖÜÝÒÄÍÜÚÕßÞØÄÔÕßßÖ¦ØÞËÏÇßÚÂÎÌÛÕØ¦®ÎÇÖÕÊÄÓÎÙÎ
ÚÜÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ×ÔÙÚÇ¦ÚÕÓÇ
ÖØÄÙÜÖÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
§ÏÑÕÒÇãÊÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÊËÔ
ÌÕÈ¦ÚÇÏÔÇÖÇÃÐËÏÓËÚÇÞØ×ÓÇÚÇ
ÑÇÏÚÇÓÕÚÃÈÇÇÔÇÓËÏÍÔÆÕÔÚÇÝÖÇÙÚÁÒÑÇÏÐËÛÜØÏÇÙÓÁÔÕßÝÚÄÔÕßÝ
ÓËÁÔÚÕÔÇÙËÙÎÓËÃÇÞØ×ÓÇÚÇ
´ÞËÏÇÌÇÏØËÚÏÑÄÚÎÚÇÎàÜÍØÇ-

ÌÏÑÂÚÎÝËÏÊÏÑ¦ÙÚÕßÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÜÔÖÏÔ¦ÑÜÔÚÎÝÙÚÏÝÌÏÍÕÆØËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓÏÇ
ÍËÜÓËÚØÃÇÓÏÇÊÕÓÂÙÚÕÌÄÔÚÕ
¬ÕÇÃÙÛÎÓÇÖÕßÇÌÂÔËÏÔÕÓÃàÜÎ
ÁÑÛËÙÎÚÎÝ²ÇØÕÆÒÇÝ§ÏÑÕÒÇãÊÕß
ËÃÔÇÏÄÚÏÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÞØÜÓÇÚÏÑÕÆÝÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÕÆÝÑÇÏÓËÚÎÔ
ÇÖÕÊÄÓÎÙÎÚÎÝÌÄØÓÇÝÈÕÂÛÎÙÇÔ
ÙÚÕÔÇÈÍ¦ÒËÏÑÇÏÔÇÊ×ÙËÏÙÚÕÔ
ÛËÇÚÂÓÏÇËÏÑÄÔÇÓËÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÝ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝ
ÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝÑÇÏÚÎÝÇÖÕÐÁÔÜÙÎÝ
ÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß

Άμεση σωματική εμπειρία
¿ÖÜÝÙÎÓËÃÜÙËÑÇÏÎÏÙÚÕØÏÑÄÝ
ÚÁÞÔÎÝÚÁÒÒÇÕÌÕÑÒÁÕßÝÙÚÎÔ

¢¼ÂÂÏÂÕÓÆÑÕÊÌ½ÔÆÊÓ¡
¡ÖÆÂÓÂÔÌÆÚ½ÔÕÊØÂÑÐÌÍÆÊÔÕÊÌ¡ÔÕÐ0RYLHV%HVW+'
ÊÔÕÐÓ¾ÂÆÌÕÚÍ¾ÔÔÆÕÂÊÔÕÐÂÍ¼ÓÎÐÕÐÎ¼ÔÂÂÑ¿ÕÂÎ¡ÕÊÂÕÐÚÎÊÌÓÐÁÂÍÃÂÕ¿ÓÆ
¤ÂÍÃÂÕ¿ÓÆÆÓ×ÕÆÁÆÕÂÊÕÉÔÚÎÎÂÖ½ÕÓÊ¡ÕÐÚÍ¾ÕÔÆÌÂÊÂÓÙ¾ÛÆÊÏÂÔÚÏÂÈ×Ï¾ÛÆÕÂÊ
ÕÐÏÌÂÍÁÕÆÓ¿ÕÐÚÇ¾ÍÐÈÊÂÕÂÎ¡ÕÊÂÕÉØÕÐÎÆÕÂËÁÐÑÂÕ¼ÓÂØÕÐÚÐÓ¼ÏÕÛÐÑÓÐÔÑÂÖÆ¾
ÏÂÎÆ¾ÏÆÊÑÊÔÕ¿ØÔÕÊØÂÓÙ¼ØÕÐÚÔÆÎÊÂÑ¿ÍÉ¿ÑÐÚÐÊÏ¿ÎÐÊÕÉØÂÇ¾ÂØÌÚÓÊÂÓÙÐÁÏ
ºÔÐÑÊÐÑÐÍÁ¿Î×ØÂÏÕÊÔÕ¼ÌÆÕÂÊÔÕÉÂÇ¾ÂÕ¿ÔÐÑÆÓÊÔÔ¿ÕÆÓÐÂÏÂÈÌ¡ÛÆÕÂÊÏÂÔÚÎÃÊÃÂÔÕÆ¾
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ÕÓÏÒÃÇÚÎÝÙÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ!ÚÕËÏÑÇÙÚÏÑÄÏÊÃÜÓÇÚÎÝ
²ÇØÕÆÒÇÝ§ÏÑÕÒÇãÊÕßÚÕÌÆÒÕÑÇÏ
ÎÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÇÒÒ¦ÇÔÚÃÛËÚÇÛÇ
ÒÁÍÇÓËÖÜÝÚÇÍßÓÔ¦¦ÑØÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝÄÞÎÓÇÍÏÇÚÎÔËßÑØÏÔÁÙÚËØÎÇÖÄÊÕÙÎÚÜÔÓÕØÌ×Ô©Ï
ÕÍÑ×ÊËÏÝÌÏÍÕÆØËÝËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏ
ÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦Ö¦ÔÜÙÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏßÖÕÈ¦ÒÒÕßÔ
ÚÕÇÃÙÛÎÓÇÚÎÝ¦ÓËÙÎÝÙÜÓÇÚÏÑÂÝËÓÖËÏØÃÇÝÑÇÏËÖÇÌÂÝÙÞÁÙÎÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÖÇÒÒÄÓËÔÜÔÓÕØÌ×ÔÑÇÏÚÕßÑËÔÕÆÞ×ØÕßËÃÔÇÏÇÔÚÏÛËÚÏÑÂÑÇÏ
ÇÒÒÎÒÕÙßÓÖÒÎØÕÆÓËÔÎÚÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÕÖÚÏÑÂÚÕßÞ×ØÕßÚÎÝ

²§ÏÑÕÒÇãÊÕßËÑÌØ¦àËÏÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÙÏÜÖÂÝ©ÛËÇÚÂÝÓÁÔËÏ
ÓËÚÁÜØÕÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÄÍÑÜÔÚÜÔ
ËÖÏÈÒÎÚÏÑ×ÔËÔÑÏÔÂÙËÏÙÜÓ¦ÚÜÔ
ÑÇÏÚÎÝÕÔËÏØÏÑÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕßËÑÚËÃÔËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÇßÚ¦ÃÔÇÏÎÇÔ¦ÊßÙÎÚÎÝÌÏÍÕÆØÇÝ
ÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇÇÙÇÌÁÝÇÞÜØÏÑÄ
ÇÞØÕÔÏÑÄÌÄÔÚÕÓËÚÏÝÌÏÍÕÆØËÝÔÇÑÇÚÕÏÑÕÆÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔ
ÇÔÇÓÔÂÙËÜÔÑÇÏÚÕßÕÔËÃØÕß©
ÑÇÓÈ¦ÝÍÃÔËÚÇÏÁÔÇÝÞ×ØÕÝËÙÜÚËØÏÑÄÝÑÇÏÖØÕÙÑÇÒËÃÚÕÔÛËÇÚÂ
ÔÇÈßÛÏÙÚËÃÙËÇßÚÄÑÇÏÔÇÓËÚÁÞËÏÙßÔËÏØÓÏÑ¦ÙÚÎÔÇÌÎØÎÓÁÔÎ
ØÕÂÚÜÔÙÜÓ¦ÚÜÔÍØÇÌÂÚÕ
ÞØ×ÓÇÑÇÏÎßÒÏÑÄÚÎÚÇÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÎÍÒ×ÙÙÇÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÙß-

ÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔËÐßÓÔ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÁÑÙÚÇÙÎ
ÚÎÝÆÖÇØÐÎÝÃÞÜÝËÖÏÚÎÊËßÓÁÔÎ
ÓÁØÏÓÔÇÑÇÏÖØÄÛËÙÎÍÏÇÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÊÃÞÜÝÖØÕÓËÒÁÚÎÎ²ÇØÕÆÒÇ§ÏÑÕÒÇãÊÕßÖÇØ¦ÍËÏÇßÚÄ
ÖÕßÕÏÑØÏÚÏÑÕÃÕÔÕÓ¦àÕßÔßÖÇØÐÏÇÑÂàÜÍØÇÌÏÑÂ
ÏÇÓÁÙÕßÚÎÝÚÁÞÔÎÝÚÕÑÕØÓÃÍÃÔËÚÇÏÁÔÇÝÚÄÖÕÝËÙÜÚËØÏÑÄÝÑÇÏÇÖÕÖËÏØ¦ÚÇÏÔÇÖËÏØÇÓÇÚÏÙÚËÃÓËÚÎÌÆÙÎÚÎÝÁÑÌØÇÙÎÝ
¿ÖÜÝÍØ¦ÌËÏÎÃÊÏÇÎËÏÑÇÙÚÏÑÄÝ!
©ÏàÜÍØÇÌÏÑÁÝÇËÏÑÃÔÎÚËÝÞËÏØÕÔÕÓÏÇÑÁÝËÔÁØÍËÏËÝÜÝÇÙÑÂÙËÏÝ
ÇßÚÕÇÔ¦ÒßÙÎÝÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÏÜÝ
ÙÞÂÓÇÚÇÆÌÕßÝÖÕßËÓÖÒÕßÚÃàÕÔÚÇÏÓËßÖÕÞÛÄÔÏËÝÙÎÓÇÙÃËÝÊÏÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝËÔÄØÇÙÎÝ
¬ÇÃÞÔÎÜÝÔÆÐËÏÝßÖÕÊËÃÐËÏÝ
ßÖÇÏÔÏÍÓÕÃÙßÔÇÔÚÕÆÔÚÇÞØÜÓÇÚÏÑ¦ËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÇÞËÏØÕÔÕÓÏÇÑ¦ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÚÎÝÍØÇÓÓÂÝ
ßÚÂÎËÓÓÕÔÂÚÎÝÑÏÔÎÚÏÑÂÝÑÇÏ
ÞØÜÓÇÚÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÓËÚÇÒÒ¦ÙÙËÏÊÏÇØÑ×ÝÚÕÙÚÇÚÏÑÄÙÎÓËÃÕÚÎÝ
ÖØ×ÚÎÝËÍÞ¦ØÇÐÎÝËÔËØÍÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎÒËßÑÂËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕßÞÇØÚÏÕÆÂÚÕßÑÇÓÈ¦®
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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ
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ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ

Απαντάτε... αλλήλους
μαμά ÌÜÔ¦àËÏ ÙÚÇÊßÕÚÎÝÖÇÏÊÏ¦(ßÚ¦ËÖÏÊËÏÑÚÏÑ¦ÍßØÔÕÆÔ
ÚÎÔÖÒ¦ÚÎÓÇÓ¦ÌÜÔ¦àËÏ
ÇßÚ¦ÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÚÎÔÇÍÔÕÕÆÔ
ÙÑÎÔÂÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃ¦ÖËÏØËÝÌÕØÁÝÙÚÎÔÑÕÏÔÂÚÕßÝàÜÂÓÇÓ¦ÇÖÕÙÆØËÚÇÏ
ÚÇÏØËÃËÝàÎÚÕÆÔÚÎÔÖØÄÙÒÎÉÎÔÁÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ ÇÒÕÆÔ
ßÖÕÉÎÌÃÕßÝÔÇßÖÕÈ¦ÒÕßÔÚÇÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÚÕßÝÄÙÕÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ ÇÏÓËÚ¦ÙÏÜÖÂ
©ÙÕÏÊËÔÇÔÂÑÕßÔÙÚÕßÝÚßÞËØÕÆÝ®ÊËÔÍÔÜØÃàÕßÔË¦ÔËÒÂÌÛÎ
ÑÇÔÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÚÕßÝ
ÑÊÕÚÏÑÕÃ ÕÃÑÕÏ ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÞËÏØÄÍØÇÌÇ ¦ÖÕÏÕÏ
ÁÞÕßÔÚÎÔËßÇÏÙÛÎÙÃÇÔÇÙÚËÃÒÕßÔ
ÁÔÇÓÂÔßÓÇÄÚÏÁÒÇÈÇÔÚÕÞËÏØÄÍØÇÌÕ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÊËÔÚÕÙßÔÎÛÃàÕßÔØÃÞÔÕßÔÙÚÕÑËÔÄÚÎÔ
ËÒÖÃÊÇÄÚÏÑ¦ÖÕßÓÇÑØÏ¦ÑØÆÈËÚÇÏ
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÕËÖÄÓËÔÕÝØÕßÙÚ
ÂÙÃÍÕßØÇÎÇÍÜÔÃÇÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßÌÇÔÚÇÙÏ×ÔËÚÇÏ¶ÁÙÚÜÑÇÏ
ÉËßÊ×Ý¶Ñ¦ÚÏÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
ÃÔÇÏÑÇÏÕÏÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÚÜÔ
ËÌÎÓËØÃÊÜÔ ¦ÖÕÏÕÏËÔÛÕßÙÏÜÊ×Ý
ÙÚÁÒÔÕßÔÓÂÔßÓÇÙÚÕÔÇÍÇÖÎÓÁÔÕ®ÚÕßÝÙßÔÚ¦ÑÚÎÔÇÚÕßËÑÌØ¦ÙÕßÔÛÇßÓÇÙÓÄÂÖÏÑØÃÇÛßÓÄÍÏÇ
ÄÙÇÍØ¦ÌÚÎÑÇÔ ÇÏÇßÚ¦ÃÙÜÝÓÁÔÕßÔÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÇ©ÙßÔÚ¦ÑÚÎÝ
ÕÇØÞÏÙßÔÚ¦ÑÚÎÝÕÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÁÞËÏ¦ÒÒËÝÁÍÔÕÏËÝÙÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕß
ÚÏÝÊÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÇßÚÂÎÙÚ¦ÙÎÁÞËÏÒ¦ÈËÏÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ¬ÕÏÇÊÃÑÚßÕËßÔÕËÃÇßÚÂÔÚÎÙÚ¦ÙÎ±Ö¦ØÞÕßÔ
ÖÕÒÒÕÃÖÕßÇÔÙËÑ¦ÚÏÊËÔÚÕßÝ
ËÐßÖÎØËÚËÃÚÕÓÂÔßÓÇÑÇÏÑßØÃÜÝ
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÚÕßÝÁÞËÏÙÚËÃÒËÏ
ÊËÔÇÖÇÔÚÕÆÔÖÕÚÁßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÚÇÐÆÌÃÒÜÔÙßÔËØÍÇÚ×Ô
ÇÑÄÓÎÑÇÏÙÞÁÙËÜÔÖÕßßÖÂØÐÇÔ
ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ©ÚÇÔÇÒÒ¦ÐËÏÕÑÇÏØÄÝÎÊÏ¦ÛËÙÎÄÚÇÔÑ¦ÚÏÊËÔÈÕÒËÆËÏÚÄÚËËÃÔÇÏÔÕÓÏÓÕÖÕÏÎÓÁÔÕ
ÇÖÄÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÎÛÏÑÂÇÖÄ
ÚÎÔÖËØÏØØÁÕßÙÇÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÄÚÏ
ÓÖÕØËÃÝÑ¦ÒÒÏÙÚÇÔÇÈßÛÃÙËÏÝÚÕ
ÓÂÔßÓÇÚÕß¦ÒÒÕßÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÚÕÔ
¦ÒÒÕÔÙÚÎÔÇÌ¦ÔËÏÇ
ÏÇÚÃÇßÚÂÎÚÄÙÕÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÇÖÒÂÙÚ¦ÙÎÖÕßÊÎÒ×ÔËÏÙË
ÇÖÕÌËÆÍÜ®ÊËÔÓÕßËÃÙÇÏÚÃÖÕÚÇÁÞÜ¦ÒÒÇÑÇÒÆÚËØÇÔÇÑ¦ÔÜ®
ËÃÔÇÏÓÏÇÈÇÛÏ¦ËÖÏÛËÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎ
ÓÁÙÇÙÚÎÔÖÇÛÎÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝ"ÏÄÚÏÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÎÙÞÁÙÎÏÙÞßØÕÆ
ÑÇÏÇÔÃÙÞßØÕßÏÇÚÃÓËÚÇÚØÁÖËÏ
ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÍÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÙË
¦ÊËÏÇÙÓÇÑÇÏÙËÞØÎÙÚÏÑÄÚÎÚÇ
¬ÕÖØÄÙÜÖÕÙÚÕÕÖÕÃÕÇÖËßÛÆÔËÙÇÏÇÖÕÌÇÙÃàËÏÄÚÏËÙÆÊËÔÁÞËÏÝ

Η

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό πλάι
στο κρεβάτι σας;

$ÜÑ³ÑÑ¨ÑÒÑ{ÉÇÉ{ÑÈ³ÒV
É{¨ÉÖÉ³Ñ{³ÑÈÌÜ{Ñ0iÐ{ÐÌ³i³Ñ³iåÚÊÑV³iÉ{³ÈTËÑ³i
ÖT³ÑV³iÑ×ÐËiV³iÈ³¨×{~Ì³i³ÑÑ{ÉÇÉ{~Ñ{É{¨ÉÖÉ³Ñ{
ÑÈ³ÒVÑ³{ÐÉ³ËÇÉ{³×ÌK~Ñ{³i
ÑÑ×ÒÜÉ{ÑÈoÉÒiÉ{KÑÜÜÌÐÉiÑÌ~¨Èi³iØ~Ñ³ÑooÊØ³È

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

SHUTTERSTOCK

$0ÇÓ{~Ò³Ð{o{Ñ³¨ÐÑ³{ÐÌ
~Ñ{³i³¨Ño{~Ì³i³Ñ³iØË³iØ³
¨Ò{×Ø

Δεν είναι ³ÈTÑËÌ³{³ÑÓÑÑ{Ù{Ò~ÒÈ³É¨Ò³{ÑoÑo{ÑÑoËÈÑÑo¨Ë{ÐÑÐÓÑÑÌ³ÑT{Ü{ÒÙÉØ³ÒÜÉ³
ÌÈÌØ³Ó³{ØÉ{K{É{ØÌÓ³{ÈÑÑ³Ö

Ανταποκρινόμαστε
γιατί ο άλλος μπορεί
να είναι σημαντικός
για τη δουλειά μας,
κάνουμε παρέες
γιατί κάποιος
θα μας φανεί χρήσιμος...
ÖØÄÙÜÖÕËÊÏÇÍØ¦ÌËÏÙËÇÍÔÕËÃ
ßÚÄÊÎÓÏÕßØÍËÃÛßÓÄ
©ÒÇÄÝÒÁËÏÄÚÏÕÊÏ¦ÈÕÒÕÝÑØÆÈËÚÇÏÙÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÑËÃÖØÁÖËÏÔÇÉ¦ÞÔÕßÓËÚÕÖÕÏÄÔÚÕß¦ÒÒÕßÑÄÓÎÑÇÏÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÊËÔ
ËÃÞËÇÒ×ÙËÏÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÚÕÂÛÕÝ
ÚÎÝàÜÂÝÓÇÝ©ÏÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃËÝÖÕÒÒÁÝ!ÔÇÖÇÔÚÕÆÙÇÓËÊËÔÛÇÑ¦ÔÇÓË¦ÒÒÎÊÕßÒËÏ¦®ÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ËÔÄÝÖ¦ÍÏÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÓÎÔÆÓÇÚÕÝÊÃÔËÏÖÃÙÜÑ¦ÚÏÙÚÕÔ¦ÒÒÕÔ
ÁÙÚÜÓÏÇÚßÖÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎÖÃÙÎÝÖÕÒÒÕÃÇÖÄÇßÚÕÆÝÖÕßÊÏÇÒÇÒÕÆÔÄÚÏÊÕßÒËÆÕßÔÖÕÒÆÑÇÏ
ÊËÔÖØÕÒÇÈÇÃÔÕßÔÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝËÃÔÇÏÇÖÇÙÞÕÒÎÓÁÔÕÏÓË
ÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÝÇÚàÁÔÚÇ¶ÑÇÛÄÒÕßÇÛÁÓÏÚÕ¶ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÁÔÇÊÎÓÄÙÏÕÒËÏÚÕÆØÍÎÓÇÍÏÇ¦ÒÒÕßÝÒÄÍÕßÝÖÃÙÎÝËÖËÏÊÂÖÒÁÕÔ
ÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÚÕÙßÔÇÔÚÂÙËÏ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝÛÇÁÒËÍÇ

Tης ΜΑΡΙΑΣ

ÄÚÏÕÊÎÍÕÆÓÇÙÚËÙËÓÏÇÇÔ¦ÒßÙÎ
ÈÇÛÆÚËØÎÝÉßÞÏÑÂÝÚ¦ÐÎÝàÂÚÎÓÇ
ÛÇÒÁÍÇÓËÇÔÇÚØÕÌÂÝËÔÐÁØÜÇÔ
ËÃÔÇÏÚÄÙÕÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÕÙË¦ÒÒËÝ
Þ×ØËÝÇÒÒ¦ËÊ×ÍÃÔËÚÇÏÙßÔËÞ×Ý
ÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÖÕÖØÕÙÜÖÕÖÕÃÎÙÎÝÓÏÇÝÓËØÃÊÇÝÚÕßÑÄÙÓÕß
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ËÓÖËØÏÁÞËÏÚÎÔÍ¦ÖÎ

ΤΟΠΑΛΗ

Μια καθόλου αβάσταχτη ελαφρότητα

Υ

σφατα για πρώτη φορά;
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πάρχουν ÊÆÕ ÕÊÕÃÖØÄÙÈÇÙÎÝ
ÙÚÕÇÐÏÇÔ¦ÍÔÜÙÚÕÇßÚÄÈÏÈÒÃÕÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙÚÇ
ÊÆÕÚÕßÓÁØÎÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÊÆÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÇÔÇÍÔÜÙÚ×ÔÝÖ¦ØÕßÓËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ¬ÕÑÇÛÇßÚÄÑËÃÓËÔÕËÃÔÇÏÁÔÇÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÄÎÓËØÕÒÄÍÏÕÖÕßÕÓËÍ¦ÒÕÝ¦ÖÜÔÇÝ
ÖÕÏÎÚÂÝ¡ÇÚÙÕÆÕ¡ÖÇÙÄ
 ÁÍØÇÉËÚÇÐÏÊËÆÕÔÚÇÝÙÚÕÔ
ÓÇÑØÏÔÄËÖÏÑÃÔÊßÔÕÑÇÏÇÔËÐËØËÆÔÎÚÕÕØØ¦ÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÚÕ
 ßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄËÑÚËÔÂËÏÙÇÍÜÍÂÎÕÖÕÃÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÚÎÔÁÑÚÇÙÎÚÕßÓÏÙÕÆÈÏÈÒÃÕß
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÇÖÄÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏÇ
ÔÎÇÔÇÍÔ×ÙÚØÏÇÂÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝËÃÔÇÏËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÕÏÓËÚÎ
ÓÏÔÏÓÇÒÏÙÚÏÑÂÚÁÞÔÎÚÕßÞÇáÑÕÆ
ÑÇÏßÖÕÉÏ¦àÕÔÚÇÏÁÙÚÜÊÏÇÏÙÛÎÚÏÑ¦ÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÄÑ×ÊÏÑÇÖÕß
ÑØÆÈËÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄÇßÚÂÔÇÝÖÏ¦ÙÕßÔÑÇÚËßÛËÃÇÔÚÕÎÓËØÕÒÄÍÏÕ
ÖÕßÕ¡ÖÇÙÄ×ØÏÓÕÝÂÊÎÑÇÏÓË
ÑÒÕÔÏÙÓÁÔÎßÍËÃÇÙßÔÁÚÇÐËÕÊÕÏÖÕØ×ÔÚÇÝÇÒÒ¦ËÖËÐËØÍ¦ÙÚÎÑË

Ο Μιχάλης Μαλανδράκης γεννήθηκε
το 1996 στα Χανιά. Σπούδασε σκηνοθεσία στη Σχολή Κινηματογράφου και
Τηλεόρασης του Λυκούργου Σταυράκου και είναι απόφοιτος του τμήματος
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
του Παντείου Πανεπιστημίου. Μόλις
κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με
τίτλο «Patriot» από τις εκδόσεις Πόλις.

ÙÞËÊÄÔÁÜÝÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÝ
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ËÑËÃÄÖÕßÕ¡ÖÇÙÄÇÌÂÔËÏÚÎÊÏÑÂÚÕßÔÇÐËÙÖ¦ÙËÏ"ÖÕÏÎÚÏÑÂ
ÚÕßÖØÄàÇÈÇÊÃàËÏÓÇàÃÚÕßÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÑÇÏÇÖÕàÎÚ×ÔÚÇÝÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÌÁØËÏ
ÁÔÇÕÊÕÏÖÕØÏÑÄ!
ÏÙÚÕØÃÇ ÌÆÙÎ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÏÇÈ¦àÕßÓË!©ÏÕÙÃÚÙÕßÔË ÑÇÏ ÕÏ
ËÖÃÒËÑÚÕÏÕÏÖÒÁÕÔÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕÏ
ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÚÕß
ÕÞßØ×ÛÎÑÇÔÙÚÕ
¬ÇÑÇÔÚÇÚÙÃÄÓÜÝ
ÎÊÄÐÇÚÕßÝÓÁÙÇ
ÙËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÁÍÏÔË¦ÍØÏÕÞÕØÚ¦ØÏ®
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ÄÖÜÝÚÕ¦ØÜÓÇÖÕßÙÑÕØÖÕÆÔÚÇ
¦ÔÛÎÚÎÝÊÇÓÇÙÑÎÔÏ¦ÝÙÚÕÔÑÇß-

ÚÄÂÒÏÕÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ® ÏÆÙÚËØÇÎÖØÄàÇÖßÑÔ×ÔËÏÙËÙÚÃÞÕ!
 ÇßÚÂÓÁØÇÚÎÔÖÂØËÖØÕÝÚÎ
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ÌÆÙÎÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÇÇÔÇàÎÚ¦ÝÚÎÔÖÕÏÎÚÏÑÂ
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ÖÇÍÏÜÓÁÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÇØÇÊÄ-
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ÖÕÏÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßËÖÏÞËÏØËÃÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÇÑØÄÖÔÕÇÑÇÏÄÞÏ
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ÚÜÔËÖÕÞ×ÔÖÕßÙßÞÔ¦ØÁÖÕßÔ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÖØÕÝÚÕÊØ¦ÓÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÑÇØÕßÓÃ®ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏËÒÇÌØÄÚÎÚÇ®ÇÔÚÒ×ÔÚÇÝ
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ÚÕßÝÕÊÕÊËÃÑÚËÝÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
ÓÁÙÇÙÚÎÔÑÃÔÎÙÎÑÇÏÚÎÔËÒÇÌØÄÚÎÚÇÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÙÚÎÔÇÖÒÂ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂàÜÂÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÑÇÏÚÎÔÇÔÇÔÁÜÙÎÓÖÕØËÃÑÇÚÄÖÏÔÕÑÇÛÁÔÇÝÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÚÕ
ÕÊÕÏÖÕØÏÑÄÔÇÚÕÐÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏ
ÑÇÏÔÇÚÕÇÖÕÒÇÆÙËÏ

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

0ÑÐÖV³~ÑÜÉÒV³ÓÐ{oÈÉÍV~Ñ{³.ÒÜ{³ÇÉ¨

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

t4Ò¨TÉ{ÐÌÓÑØ³ÌØÌÈ¨¨ÒØÑ³ÑoËÇÉ³Ñ{³ Ì³ÐÉ³ÈØ
ËÙ{ÈØÌ¨ÈØ(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑoÊÉÙÙ×ÑË¨È³i¨ÑÇ{ÜËÑ$~Ö~ÜØ³ÈiÐÉ¨{Ö~ÌKÉ{³iÐÓi³
³ÒÙ{<_¦>V³iåÐÒÑVÌ³É~ÒÚÉ
ÐÒÙÑÑËÇÉ{³ÓÑiÐËT¨³ Ì³~Ñ{³ÒÜÜ³¨¨ÒuåÌ³K{KÜËt ÑØ~ÌÐØÑÒÙÑu³È ÙÈÒ¨Ù~ÑÜÉÒ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρό-

0tÑÚØ)ÈT¨¨ÑouV³È$ÈËÜ{ÑÐ
'Ì~É¨
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0t$ÐÑ³È,ÌÙÈu0¨É{Ø×¨ÓØ

Μετανάστες στην Αθήνα, νυχτερινά
μαγαζιά με κλαρίνα, περιπλάνηση και
μοναξιά – ο νεαρός Αλβανός Αγκίμ τι
ζει ακριβώς στην πρωτεύουσα;

Τι προσπαθεί να πετύχει ο ήρωάς σας
στο βιβλίο; Ποιο είναι το όνειρό του; Να
πετύχει ή να συνδεθεί με τους άλλους;

0ÌÉ{¨Ì³ÈÉËÑ{ÑoËÉ{ÉÑooÉÜÐÑ³ËÑØ~ÜÑ¨{Ë³ÑØVÉÜËÇ³ÑØo{Ñ
ÌÑÚÑ×Ó¨É{ÐÑÇË³iØÑÈ³ÊiÉ{³ÈTËÑ$T{ÐÌT¨ÊÐÑ³ÑV×ÊÐiV~{{~ÊÑÓÜ{ÂiVÑÜÜÒ~È¨ËØÑËÚii
³ÈÑÊ~É{ÉÓÑ~ÌÐVÓ³~Ñ{
ÐÈ{~Ì

Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.;
Εάν ναι, εμποδίζουν ή εμπλουτίζουν
το γράψιμο και το διάβασμα;

T>R_H}~Ñ{¨Ì×Ñ³ÑÑÓ~³iÑ©²>n¦>1É¨ØÐÒÜÜ
ÉÐÙËÇÈVÑ×Ñ{¨³ÑØÓÑÉÂÑ{¨É³{~ÒÜÖ³{Ð³{TÉË~Ñ{o{Ñ³{Ø
ÙÖÑTÜËÉØgÉÜÉÖÚÉ¨T¨Ì.³
Ñ³ËÙÑVKÓKÑ{ÑVÙËÈÉ¨ÉÚËÐÑ³Ñ~Ñ{ÐËÑÑËÚiiÉ{~Ñ{¨Ì³i³ÑØ~Ñ{
~{{~Ö×ÈoÐÖVÈÑ³ÉÜÉË
ÓÐÉÈi~Ñ{t~ÑÖ{Ðuo{Ñ³Èoo¨Ñ×ÓÑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δώρος Λοΐζου, οι δολοφόνοι
κυκλοφορούν ελεύθεροι
Βιβλίο από τον δημοσιογράφο Κώστα Βενιζέλο
για ένα ανεξιχνίαστο πολιτικό έγκλημα
Η δολοφονία ÚÕß×ØÕßÕãàÕßÙÚÏÝ
ßÍÕÆÙÚÕß ÖÇØÇÓÁÔËÏÁÔÇ
ÇÔËÐÏÞÔÃÇÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÁÍÑÒÎÓÇ¡Ë
ÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝÔÇÖØÕËÒÇÆÔÕßÔÑÇÏ
ÚÕßÝÖØÇÐÏÑÕÖÎÓÇÚÃËÝÔÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÇÔËÔÄÞÒÎÚÇÑÇÏÔÇÙßÔËÞÃàÕßÔ
ÚÕÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝÖÒÂØÕßÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ
ÚÎÝ ÆÖØÕßÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÊÏÇÖØ¦ÞÛÎÑËÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÑÇÏ
ÁÑÚÕÚËËÃÔÇÏÓÏÇÇÔÕÏÑÚÂÖÒÎÍÂÚÕÓÕÏØÇÃÕ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÕËÖÁÈÇÏÔÇÔ
ÕØÄËÊØÕÝÚÎÝ 
¦ÙÕÝßÙÙÇØÃÊÎÝÕ
×ØÕÝÕÃàÕßÑÇÏÎ
ÙÆàßÍÄÝÚÕßÇØÈ¦ØÇ
©ÏÊÕÒÕÌÄÔÕÏÍÔÜÙÚÕÃ
ÊËÔÖÂØÇÔÚÏÝÖÇØÇÓÏÑØÁÝÖØÕÌßÒ¦ÐËÏÝ¬Õ
ÈÏÈÒÃÕ×ØÕÝÕãàÕß
©ÏÊÕÒÕÌÄÔÕÏÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔËÒËÆÛËØÕÏ®ÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕß ×ÙÚÇËÔÏàÁÒÕßÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔ
/PWWHZ\ZÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÎÓÁØËÝËÖÏÞËÏØËÃÔÇØÃÐËÏÌÜÝÙÚÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÁÍÑÒÎÓÇ!
¬ÏËÃÖÇÔÇßÚÄÖÚËÝÓ¦ØÚßØËÝ"
¬ÏÁÖØÇÐËÎÙÚßÔÕÓÃÇ"
ÏÇÚÃÊÄÛÎÑË¦ÒÒÕÛÏÙÚÕÔÑßØÏÄÚËØÕÆÖÕÖÚÕ"
ÕÏÇÂÚÇÔÎÊËÆÚËØÎËÔÁÊØÇ"
ÕÏÕÚÕÖÄØÏÙÓÇÚÕßÛÇÔÇÚÏÑÕÆ
ÇÔÇÑØÏÚÂ"
¬ÏÑØÆÈËÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄÁÔÇÔÖËØÃËØÍÕÛ¦ÔÇÚÕÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦
ÑÇÏÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÎ
ÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕß×ØÕß"
ÖÃÙÎÝÚÕÈÏÈÒÃÕÌÁØÔËÏÙÚÕÌÜÝ
¦ÍÔÜÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ
×ØÕÕãàÕßÚÕÔÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÚÕÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÇÑÚÏÈÏÙÚÂÚÕÔØÕÓÇÔÚÏÑÄ
ÔÁÕÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÙÎÓËÏ×ÓÇÚÇÚÕß×ØÕßÕãàÕß
ÚÏÝÎÓÁØËÝÚÕßÖØÇÐÏÑÕÖÂÓÇÚÕÝ¬Õ
ÈÏÈÒÃÕ×ØÕÝÕãàÕß©ÏÊÕÒÕÌÄÔÕÏ
ÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔËÒËÆÛËØÕÏ®ÙßÔÏÙÚ¦
ÓÏÇÁØËßÔÇ¶ÎÖØ×ÚÎÓËÍ¦ÒÎÍÏÇÚÕÔ
×ØÕÕãàÕß¶ÎÕÖÕÃÇÙÚÎØÃÞÛÎÑË
ÙËÖØÜÚÕÍËÔÁÝßÒÏÑÄÙËÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÑÇÏÇØÞËÃÇÐÁÔÜÔ
ÞÜØ×ÔÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚ*0(

Οι πρώτες παρουσιάσεις

Λευκωσία: ÁÓÖÚÎÎ©ÑÚÜÈØÃÕß ÙÚÏÝ!ÓÓÙÚÎÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÂÙÚÃÇÙÚÎËßÑÜÙÃÇÇ
ÓÏÒÂÙÕßÔÕÏ×ØÕÝßÓÖÕßØÂÝ

ÇÊËÒÌÄÚËÑÔÕÝ×ØÕßÕãàÕß¡¦ØÏÕÝßØßÈÏ¦ÊÎÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÏËÛÔ×ÔÞÁÙËÜÔÑÇÏÙÚÕØÃÇÝÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ§Ë¦ÖÕÒÏÝ¦ÌÕÝÞÏÒÒÁÇÝ
ÏÓÏÒÏÇÔÃÊÎÝÖØÄËÊØÕÝ¬ÓÂÓÇÚÕÝ
§ÕÓÏÑÂÝÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßËßÑÜÙÃÇÝßÔÚÕÔÏÙÚÂÝ!Ï¦ÔÔÎÝÔÚÜÔÃÕß
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝ
Λεμεσός:  ÖÇØÕßÙÃÇÙÎ ÛÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÚÎÔ
¬ËÚ¦ØÚÎ§ÕËÓÈØÃÕß ÙÚÏÝ!ÓÓ
ÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÚÕßÎÓÇØÞËÃÕß
ÇÓÏÒÂÙÕßÔ´ÒËÔÇ
ßÓÖÕßØÂÇÊËÒÌÄÚËÑÔÎ×ØÕßÕãàÕß
ÁÚØÕÝÇÖÇÖÕÒßÈÃÕßÏÙÚÕØÏÑÄÝÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ ÆÖØÕß
ßÔÚÕÔÏÙÚÂÝ!§ÃÑÕÝ¬ÄÑÇÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝ
2ÇÏÙÚÏÝÊÆÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝÚÕß
ÈÏÈÒÃÕßÛÇÇÑÕßÙÚÕÆÔÊÆÕÚØÇÍÕÆÊÏÇÇÖÄÚÕÔ³ÑÎËÜØÍÃÕß

O συγγραφέας
© ×ÙÚÇÝËÔÏàÁÒÕÝÍËÔÔÂÛÎÑË
ÙÚÎËÓËÙÄÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß 
ÇÖÕÌÕÃÚÎÙËÚÕÇÔÃÚËÏÕÆÑËÏÕÑÇÏ
ÙÖÕÆÊÇÙËÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÙÚÕÕßÑÕßØÁÙÚÏÃÔÇÏÊÏÊ¦ÑÚÕØÇÝÙÚÎÔ
ÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇØÍ¦ÙÛÎÑËÜÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÊÏÇÊÕÞÏÑ¦ÙÚÏÝËÌÎÓËØÃÊËÝÔËÐ¦ØÚÎÚÕÝ® ÂØßÑÇÝ®
ÎÓËØÏÔÂ®ÖËØÏÕÊÏÑÄÖÚ¦®ÑÇÏ
ÙÚÕÔ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕ®ÏËÚÁÒËÙËÇØÞÏÙßÔÚ¦ÑÚÎÝÙÚÕÔ¢ÏÒËÒËÆÛËØÕ®
ÓÁÞØÏÚÕÑÇÏÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝÙÚÎÔÃÊÏÇËÌÎÓËØÃÊÇ
ÏÊ¦ÙÑËÏÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÙÚÕßØÜÖÇáÑÄÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ ÆÖØÕßÑÇÏ
ÛÁÓÇÚÇßØÜÖÇáÑÂÝ´ÔÜÙÎÝÙÚÕ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕËßÑÜÙÃÇÝ´ÞËÏ
ÙßÍÍØÇÌÏÑÄÁØÍÕÓËÖÕÒÒÁÝÙßÓÓËÚÕÞÁÝÙËÙßÒÒÕÍÏÑÕÆÝÚÄÓÕßÝÍÏÇ
ÛÁÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕ ßÖØÏÇÑÄ
ÑÇÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ ÆÖØÕß³ÒÒÇÈÏÈÒÃÇÚÕß! ËÔÏàÁÒÕÝ
¡ÍÔÇÚÃÕß!¬ÇÓßÙÚÏÑ¦ÇØÞËÃÇÚÕß
ÃÙÏÍÑËØÎÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÎÊÏÞÕÚÄÓÎÙÎ®ÛÂÔÇÏÈ¦ÔÎÝ ËÔÏàÁÒÕÝ¡ÍÔÇÚÃÕßÑÇÏ§¡ËÒÁÚÎÝ!
ÞÁÊÏÕÔ¦ÔÚÕÓßÙÚÏÑÄÖÇà¦ØÏÕÏ
 ÎÓÁØËÝÖÕßÙßÍÑÒÄÔÏÙÇÔÚÕÔ
ÒÒÎÔÏÙÓÄ®ÛÂÔÇÏÈ¦ÔÎÝ
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EPA/ARMANDO BABANI

EPA/LUCA PIERGIOVANNI

AP/ MICHAEL PROBST

GLENN BROWN

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

AP/ RAFAEL YAGHOBZADEH

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΠΑΡΙΣΙ

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

ΠΑΡΙΣΙ

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

Στο Μουσείο³È ÈoÓ{È ³ÉÜÑ~¨ÈÒV³(Ñ¨Ë{VÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{i
ÓÑÓ~ÚÉi³Èl´T¨È¨É³ÑÖ
Ço¨Ò×È~ÜÉ¨ÒÈÉÓÑ
ÒÐÉ~Ñ{ÓÐÐÉÙ{ÒÜoÐÉ³ÑÓ¨oÑ³iØÐÌ{ÐiØÈÜÜoÊØ³ÈÐÈÉËÈ$¨ÒÈÐÉ³iÑ¨~Ñ³{~Ê~Ñ{
tKÓKiÜiuÑÜÜÒÑ{Úi³{~ÒÉÈTÒ¨{³i
Ñ¨Ñ³Ñ³{~Ì³i³Ò³ÈÑ¨È{ÒÇÉ{
ÓÑÓ¨oÑV~È¨ËØTÓÙ{ÑÑÜÜÒ~Ñ{ÜÒÙ{Ñ~ÑÚØ~Ñ{ÓÑoÜÈ³ÌÐÉoÒÜ
Ù{Ñ³ÒÉVÉÐÉÌÐÉÑÌÜÑÑÌ
³ ³ÉÜÑ~¨ÈÒT¨ËØÑTÒÉ{³i
ÐÑÙ{~Ì³i³Ò³È

Μία αυτοπροσωπογραφία³ÈËÉ³Ñ~o~ÙÉÌÇÉ{³ÈÉË-²>_X³iØ'¨Ñ~×Ö¨³iØVÌÈ
Éo~Ñ{{Ò³i~ÉiÓ~ÚÉitÛiÐ{È¨o³ÑØ³Ñ~o~u Ó~ÚÉiV
ÈÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{Ø³{Ø®'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸ÆVÉ³{ÒÇÉ{³i{³¨ËÑ
~Ñ³Ñ~ÉÈÊØ³ÈÐÖÚÈoÖ¨ÑÌ
³ÌÐÑ~Ñ{³Ó¨o³ÈÑ~o~
ØÉÌØÜ{³{Ð{~Ö×Ñ{ÐÓÈ
TÈÈo~É³¨ÚÉËÒÑÌ¸Æ
Ó¨oÑV~ÑÚ{³³ÑØÑÈ³Ê³iÓ~ÚÉi
³iÐÉoÑÜÖ³É¨i³iÉ¨ÐÑËÑÒ
³Ó¨o³È$ÜÜÑÙÖÇo¨Ò×È

Η νέαÐÉoÒÜiÓ~ÚÉi³ÖK¨
o{Ñ³ÉÒ¨³³ÑË³{¨~ÑÜÉËÑo~ÌÐ{ÉÙ{Ñ×Ó¨ÑÇËÐÉ
³ÑÊÙiÜÜÒ~Ñ{iÐÑ³{~ÒÓ¨oÑ³È
ÉÒ¨³ÈÈÒ¨TÈ³{ØÈÜÜoÓØ³ÈÖK¨È¨³ËÚÉ³Ñ{~Ñ{
Ó¨oÑÑÌÙ{Ò×¨ÉØÈÜÜoÓØ³È
~ÌÐÈVÙiÐ{È¨o³ÑØÓÑÙ{ÉÚÓØ
oÉoÌØ Ó~ÚÉiVÈÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{Ø³{Ø¸m'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸ÆVÉËTÉ¨~ÑÜÓÉ{É³ÒÉ{ØÑÒÐÉÑ³i
ÑÜÜËÑ~Ñ{³i³ÑÜËÑo{Ñ³i¨É³{ÐÑËÑ³iØVÑÜÜÒÜÓÚÉ¨ÉË³Ñ{
ÓÑoÉoÌØÈÉÉ{

Στο κέντροÑÈ³ÊØ³iØ×³o¨Ñ×ËÑØKÜÓÈÐÉ³Ó¨ot ÉoÓi³
³i~Ö{ÑuV×{Ü³ÉTiÐÓ³ld´
ÑÌ³i³ÑÜËÙÑÇo¨Ò×ÑKË{Ñ
'³ÒÑ ËÑ{ÐÓ¨Ø³iØÓ~ÚÉiØ
ÈÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{³iÑÙ¨Ë³iV³
(¨ÒÙVÐÉÚÓÐÑÙÖoÈÑË~ÉØÇo¨Ò×ÈØ³È®ÈÑ{ÑV³iÑKË{Ñ
'³ÒÑ~Ñ{³i.×ËÐÑåo~ËÜÑ ËÑ{i{³¨ËÑÑÈ³³ÙÖoÈÑ{~ÈÉ~¨Ö³Ñ{ÐÉ®l
Ó¨oÑÉÐ{ÑÓ~ÚÉiÈÂÑÑo¨Ò×É{
³i{³¨ËÑ³iØ³ÓTiØ1ÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{
ÓØ³{Ø¸'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ

Ο μεγάλος¨ÑÇ{Ü{ÒØ×³o¨Ò×Ø.ÉÐÑ³{Ò.ÑÜoÒÙ³{ÐÊÚi~É
ÐÉ³¨ÑKÉË {¨ÊiØ³É¨ÐÑ
~Ù³~Ñ{³iØ iØ{KÜ{Ü³iÛ{ÉÚÊ ~ÚÉi{KÜËÈ³iØ
'¨Ñ~×Ö¨³iØVÈÓÜiÂÉ¨Ì×Ñ³Ñ$.ÉÐÑ³{Ò.ÑÜoÒÙÓTÉ{³¨ÓÉ{³Ù{ÉÚÓØKÜÓÐÐÑÉÐËÑÉ{¨Ò
ÑÌÙ{~ÓØ³È×³o¨Ñ×{~ÓØÉÌ³i³ÉØÈÉ³{ÒÇÈ³ÒÚ¨0
¨ÑKÉË {¨ÊiØ³ÈÑÉÐÊÚi~É
o{Ñ³iÉÈÑ{Úi³ËiiÑÓÑ³{
³i~Ñ³Ñ³¨×Ê³ÈÉ¨{KÒÜÜ³Ø
~Ñ{³i~Ü{ÐÑ³{~ÊÑÜÜÑoÊ

Γκλεν Μπράουν και Ντελακρουά

Ο θρύλος του Βαν Γκογκ

Ουρές για τον Λεονάρντο

Η ιστορία δύο γυναικών

Τιμή στον Σεμπαστιάο Σαλγάδο

NATIONAL PORTRAIT GALLERY

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

$¨ÌÜØ³oÈÑ{~³ÈØ(¨¨Ñ×ÑiÜË³ÉØ
ΛΟΝΔΙΝΟ
Η νέα ÁÑÛËÙÎÙÚÎÔÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎØÕÙÜÖÕÍØÇÌÏ×ÔÙÚÕÕÔÊÃÔÕ5H[PVUHS7VY[YHP[.HSSLY`
ËÙÚÏ¦àËÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔØÕØÇÌÇÎÒÏÚ×ÔÖÕßÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÈÏÑÚÜØÏÇÔÂÝËÖÕÞÂÝËÖÏÞËÃØÎÙÇÔÑÇÏ
ËÖÁÚßÞÇÔÁÔÇØÂÍÓÇÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÚÁÞÔÎÁÑÛËÙÎÁÞËÏÚÃÚÒÕ7YL
9HWOHLSP[L:PZ[LYZ®ßÖÕÔÕ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔÊËÒÌÄÚÎÚÇÚÜÔØÕØÇÌÇÎÒÏÚ×ÔÑÇÏÚÕÛÎÒßÑÄÚÎÝÙÚÕÏÞËÃÕ
ÍÏÇÚÃÜÝÚÁÚÕÏÇÙßÙÚÂÛÎÑËÚÕ
ËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝÚÎØÂÐÎÓËÚÕÔÑÒÇÙÏÑÄÑÄÙÓÕÚÎÝÇÙÏÒÏÑÂÝÑÇÊÎÓÃÇÝ

ÇÏËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓËÇßÚÂÔ
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÕßÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÊËÔËÃÔÇÏÕÏÓËÍ¦ÒÕÏ
¦ØØËÔËÝàÜÍØ¦ÌÕÏÇßÚÕÆÚÕßØËÆÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÕÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÍßÔÇÃÑËÝ
ÖÕßÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝÈÏÑÚÜØÏÇÔÂÝ
ËÖÕÞÂÝËÖÎØÁÇÙÇÔÑÇÏËÖÁÊØÇÙÇÔ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÚÁÞÔÎÝÑÇÚ¦ÚØÄÖÕÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄËÃÚËÜÝàÜÍØ¦ÌÕÏÕÏ
ÃÊÏËÝËÃÚËÜÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÖÔËßÓÇÚÏÑÕÃËÚÇÃØÕÏÑÇÏÓÕÔÚÁÒÇ©ÖÜÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÎÛËÜØÎÚÏÑÂÇÔ¦ÒßÙÎÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÛÇ
ÊÕÆÓËÖØÕØÇÌÇÎÒÎÚÏÑÂàÜÍØÇÌÏÑÂ
ÓË¦ÐÕÔÇÚÕÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕ

ÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÑÇÛ×ÝÁÞÕßÔÍÃÔËÏÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÓËÒÁÚËÝÓËÇßÚÄ
ÚÕÛÁÓÇÖÕßÕÊÎÍÕÆÔÙËÓÏÇÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝÇßÚÂÝ
ÚÎÝÚÁÞÔÎÝÃÔÇÏÓÏÇÚÁÞÔÎÓËÖÕÒÆ
ÓËÍ¦ÒÎÇÖÂÞÎÙÎÙÚÕÓÁÙÕÍÕÆÙÚÕ
ÖÇØÄÚÏÍËÔÔÂÛÎÑËÜÝØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÂ
©ÏØÕØÇÌÇÎÒÃÚËÝÄÖÜÝÒÁËÏÑÇÏÚÕ
ÄÔÕÓ¦ÚÕßÝËÓÖÔÁÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂÑÇÏÚÕÔÑÄÙÓÕÖØÏÔÇÖÄÚÕÔ
ªÇÌÇÂÒÖØÏÔÊÎÒÇÊÂÇÖÄÚÕ
ÑÇÏÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÇàÜÎØ¦ÑÇÏÛËØÓ¦ÞØ×ÓÇÚÇÚÏÝÖßÑÔÁÝÙßÔÛÁÙËÏÝ
ÑÇÏÚÕÔÁÔÚÕÔÕÇÒÒÎÍÕØÏÑÄÙßÓÈÕÒÏÙÓÄØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕ

ÚÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝÚÕßªÕÓÇÔÚÏÙÓÕÆ
ÓËÚÎÔÁÒÐÎÖÕßÑÇÒÒÏËØÍÕÆÙËÍÏÇ
ÚÕÔÖØÕÇÔÇÍËÔÔÎÙÏÇÑÄÑÄÙÓÕÍÏÇ
ÚÕßÝÛØÆÒÕßÝÚÕß¡ËÙÇÃÜÔÇÑÇÏÚÎ
ÊÎÓ×ÊÎÖÇØ¦ÊÕÙÎ©ÏØÕØÇÌÇÎÒÃÚËÝÄÔÚÇÝØÏàÕÙÖ¦ÙÚËÝÑÇÏÓËÚÕ
ÖÔËÆÓÇÚÕßÝÇÔÚÃÛËÚÕÙÚÕÔÑÒÇÙÏÑÏÙÚÏÑÄÑÇÔÄÔÇÑÇÏÚÎÙßÓÈÇÚÏÑÂ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÚÜÔÇÙÚ×ÔÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÇÔÁÊËÏÐÇÔÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝ
ÄÞÏÓÄÔÕÜÝËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÜÝÈÇÙÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝÚÕßÝ©ÏÍßÔÇÃÑËÝËÃÞÇÔÙßÞÔ¦
ËÒËÆÛËØÇÑÇÏÒßÚ¦ÓÇÒÒÏ¦ËÔÊÆÓÇÚÇÜÝÞÏÚ×ÔËÝÞÜØÃÝÑÕØÙÁÑÇÏÙÚÕ

ÑËÌ¦ÒÏÁÈÇàÇÔ¦ÔÛÎÂÚÏ¦ØËÝÚÇÔ
ÓÃÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄÚÕÔ
ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÑÄÙÓÕÚÎÝÈÏÑÚÜØÏÇÔÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ©ÏØÕØÇÌÇÎÒÃÚËÝ
ÁÊËÏÐÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÁØÍÇÚÕßÝ
ÚÕ ÑÇÏ×ÝÚ×ØÇÊÏÔÄÚÇÔÁÓÌÇÙÎÙÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝ
ÚÎÝÚÁÞÔÎÝÚÕßÝÚÕÔªÕÙÁÚÏÚÕÔ
¡ÖËØÔ¬àÄÕßÔÝÚÕÔ¡ÏÒÁÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÚÕÔÕßÄÚËØÞÇÕßà¬×ØÇÎ
ÁÑÛËÙÎÇßÚÂÌÁØÔËÏÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÊ×ÊËÑÇÍßÔÇÏÑ×Ô
ÖÕßÇÖÄÚÕ×ÝÚÕ ËÖÁÊØÇÙÇÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Αλλαγή ώρας ή όταν το δειλινό τον χειμώνα έρχεται πιο νωρίς
Σήμερα ÚÕ ÎÒÏÕÈÇÙÃÒËÓÇÂØÛËÓÃÇ×ØÇ
ÔÜØÃÚËØÇ¬ÕÌÜÝÒÏÍÄÙÚËÉËÑÏ¦ÒÒÕ
ÁÔËÑÇÚÎÝÁÒËßÙÎÝÚÎÝÞËÏÓËØÏÔÂÝ
×ØÇÝ©ÑÆØÏÕÝÑØÏÍÑØÏÔÏ¦àËÏÒÃÍÕËÖÕÒÒÕÆÝÚÕÊËÏÒÏÔÄÑ¦ÚÏÒÁËÏ
ÙÑÁÌÚËÚÇÏÖÇØÇÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔÒÆÚÎÄÚÇÔÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕÉÏÒÄÈØÕÞÕÙË
ÓÁÔÇÚÃÖÕÚÇ
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÖØÕÚÏÓÕÆÙËÖ¦ÔÚÕÚËÚÎÔÇßÍÂÚÕÐÎÓÁØÜÓÇÚÎÔÖØÜÏÔÂÍÇÒÂÔÎÚÕßÐßÖÔÂÓÇÚÕÝÚÜÔÖ¦ÔÚÜÔßÚÂÚÎÔÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÚÇ
ËÍÑÒÂÓÇÚÇ®ÚÕßÞÛËÝÖÇØÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÞ¦ØÎÙÚÕÔÆÖÔÕ ÇÏÕÆÖÔÕÝÚÕß
ÑßØÃÕßÑØÏÊËÔËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÖÕÚÁ
ÇÊÏÇÚ¦ØÇÑÚÕÝ¡ËÚÕÖÕßÞÇØ¦àËÏ
ÄÓÜÝÚÇÌÃÊÏÇÍßØÔ¦ÔËÙÚÏÝÌÜÒÏÁÝ
ÚÕßÝÏÇÒÃÍÕ
ØÕÝÚÏÚÄÙÎÌÇÙÇØÃÇÓËÚÇÊËÏÒÏÔ¦ÓËÚÕÙÕÆØÕßÖÕÄÖÕßÖÏÇÊËÔ
ÊÏÇÑØÃÔËÏÝÞØ×ÓÇÚÇÙÚÇÊÁÔÚØÇÖÇØ¦
ÓÄÔÕÔÚÕÙÑÕÚËÏÔÄÖËØÃÍØÇÓÓ¦ÚÕßÝ
ÖØÕÝÚÏÎÓÇÔÃÇÓËÚÕÖËØÏÒ¦ÒÎÚÕÒßÑÄÌÜÝ"ËÇßÚÄÖÕßÕÖÇÚÁØÇÝÚÕß

«Το σούρουπο, το
μονοπάτι / που έπαιρνες
για να έρχεσαι κοντά
μου / χορταριάζει και
δεν διακρίνεται πια».
Ö¦ÔÜÙÚÕÛÇÒÇÙÙÏÔÄËÐÕÞÏÑÄÇÖÕÑÇÒÕÆÙËÎÓÖÒË×ØÇ®"ÕÆÁÍÑËÏÚÇÏ
ÎÕÓÕØÌÏ¦ÚÕßÝ"ÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏ¬ÕÓÖÒËËÃÔÇÏÜØÇÃÕÞØ×ÓÇ
¶ÓÇËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÞØ×ÓÇÚÎÝÒÆÖÎÝ
ØÄÙÌÇÚÇÁÊÜÙËÓÁÙÇÚÕßÕ
ÃÊÏÕÝÓÏÇÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕËØ×ÚÎÓ¦
ÚÕß!ÁàÎÙËÁÔÇÎÒÏÕÈÇÙÃÒËÓÇÙÚÕÔ
ÔÇÄÚÕßÕÙËÏÊ×ÔÇÙÚÕÕÆÔÏÕÑÇÏ
¦ÒÒÕÁÔÇÉÎÒ¦ÙÚÕÔÒÄÌÕÚÕß¢ÏÒÕÖ¦ÖÖÕßÓÇÍËÃÇÙÇÔÔÇÚÕÔÊÏÇÖÁØÇÙËËÖÏÚÁÒÕßÝ
ËÈÇÃÜÝÊËÔÇÒÒ¦àËÏÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÎÓÁØÇÝÑÇÏ
ÕËØÞÕÓÄÝÚÎÝÔÆÞÚÇÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÓÏ-

Λέει ÓÑÐÉÑ{{~Ì{Ñ{~ÌËiÐÑUt0Ö¨È¯ÉËÑ{ÙÖ~ÜÑ
Ù{Ñ~¨Ë³Ù¨ÌÐ¯(É¨ËÐÉÉÐÓT¨{ÑKoÉ{³×ÉooÒ¨{V¯o{ÑÑÐ¨
ÑÉÙÑ×ÉÖoÉ{Øu

ÑØÄÝÛ¦ÔÇÚÕÝ©¬àÕßàÁÖËÔÚÏÚÁÌÇÔÕÁÒËÍËÖÜÝÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÎ
¡ÇØÃÇ ¦ÒÒÇÝÖÇØÇÚÎØÕÆÙËÚÕÊËÏÒÏÔÄÓÕßØÓÕÆØÏàËÓËÒÇÍÞÕÒÏÑ¦!ÒÒÎ
ÓÏÇÓÁØÇÒÏÍÄÚËØÎÇÖ»ÚÎàÜÂÓÇÝ®
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÇÔÇÚØÁÞËÏÙÚÎÓËÙÇÏÜÔÏÑÂÖÕÃÎÙÎÚÜÔÏÇÖÜÔÁàÜÔ
ÓÂÖÜÝÑÇÏÈØËÏÑ¦ÚÏÍÏÇÔÇÇÔÇÛÇØØÂÙËÏËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÁÔÇÙÞËÚÏÑÄ
ÖÕÃÎÓÇÚÕßÛßÓÃàËÏÚÎÓËÒÇÍÞÕÒÃÇ
ÚÕßÇÖÕÍËÆÓÇÚÕÝÇÖÄÓÏÇÔ¦ÒÒÎ
ÙÑÕÖÏ¦!¬ÕÙÕÆØÕßÖÕÚÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏ
ÖÕßÁÖÇÏØÔËÝÍÏÇÔÇÁØÞËÙÇÏÑÕÔÚ¦ÓÕßÞÕØÚÇØÏ¦àËÏÑÇÏÊËÔÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÖÏÇËÑÚÄÝÇÖÄÚÕßÝÏÙÚÕÆÝ
ÚÜÔÇØÇÞÔ×ÔÖÕßÑØÁÓÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÓÏÇÚÕß¦ÑØÎ×ÝÚÎÔ¦ÒÒÎÙÇÔ
ÐÁÌÚÏÇÛÒÃÉÎÝ®
¦ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝËØÜÚËßÓÁÔÕÝ¦ÖÜÔÇÝÖÇÒÇÏ¦ÝÑÕÖÂÝÊßÙÇÔÇÙÞËÚËÃ
ÍÏÇ¦ÒÒÕßÝÒÄÍÕßÝÓËÚÕÊËÏÒÏÔÄÓÇ
ËÒÖÃàËÏÙÚÕÌÜÝÚÎÝËÒÂÔÎÝ!¬Õ
ÙÕÆØÕßÖÕËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÊÏÇÑØÃÔÜÚÕÊØÄÓÕËØÃÓËÔËÓÁÞØÏ

ÔÇÈÍËÏÚÕÌËÍÍ¦ØÏÍÏÇÔÇÓÖÕØ×
ÔÇÙËÊÜÔÇÌËÆÍËÏÝ®
ÔÇÝÚØÃÚÕÝÖ¦ÒÏÁÞËÏÓÏÇÖÏÕÛËÚÏÑÂÓÇÚÏ¦Ö¦ÔÜÙÚÎÛÆÓÎÙÎÚÕß
ÒßÑÄÌÜÚÕÝ!ËÔÓÖÕØ×ÔÇÒÎÙÓÕÔÂÙÜÚÕÇØÜÓÇÚÏÙÓÁÔÕÙÕÆØÕßÖÕ
ÓÁÙÇÙÚÎÙÑÎÔÂÚÜÔÓÇÆØÜÔÓÕß
ÓÇÒÒÏ×ÔÁÚÙÏÄÖÜÝÐßÖÔÂÙÇÓËÍÏÇ
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÁØÜÚÇÁÖËÏÚÇÇÖÄÓÏÇ
ÓÇÑØ¦ÕÒÕÔßÑÚÃÇÁØÜÚÇ®
ËÁÔÇÔÊßÚÏÑÄÄÓÜÝÈØÂÑËËÔ
ÚÁÒËÏÕÑÆØÏÕÝÑØÏÚÕÔÖÏÕÚÇÏØÏÇÙÚÄÚÕÔÖÏÕÇÒÎÛÏÔÄÆÓÔÕÙÚÕÊËÏÒÏÔÄ!ÙÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄËËÑ¦ÓÏÔÍÑÝ
ÚÕÔÕØÓÎÚÏÑÄÒßØÏÑÄÖÕÏÎÚÂÓËÚÏÝ
ÙßÔÚÇÑÚÏÑÁÝÑÇÏÚßÖÕÍØÇÌÏÑÁÝÖÇØÇÊÕÐÄÚÎÚËÝÇØÞÂÝÍËÔÕÓÁÔÎÝÇÖÄÚÕ
ÄÔÕÓ¦ÚÕßÊÕÆ!ÖÕÏÕÝËÃÙÇÏËÙÆ
ÓÏÑØÄËÍ×ÖÁÔÚËÂÁÐÏÞØÕÔ×Ô
ÖÕßÑÕÏÚ¦ÝÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÉÎÒÄÖÇØ¦ÛßØÕÚÕÞØßÙÇÌÃÚÕß§ÕËÓÈØÃÕß
ÊËÏÒÏÔÄÑÇÏÔÏ×ÛÕÔÚÇÝ!ÖÜÝË¦ÔÎ
ÎÓÁØÇÖØÁÖËÏÇÔÍÃÔËÏÔÆÞÚÇÇßÚÄÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÄÓÕØÌÕÝÚØÄÖÕÝ®
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Φάλαγγα ³iØÈ×³KÒ×ÉÉ~Ò{ÑÖ³Ði³Òio{ÑÂÉ~Ö¨Ñi~Ñ{ÙioËÉØ.ÉÓÑÑÌ³Ñ×¨³ioÒÓTÉ{ÑÑ¨³iÚÉËØÜÒ×È¨ÐËÑÉÜÜi{~ÊiÐÑËÑV
É³iÐÒ~Ñ³ÈTÊÐÑ³ØtÙ{Ñ~ÐÉËuÓÑK¨É³Ñ{~Ì~¨ÒØ ~ÒÚÙØ
³É¨ÐÑ³i ÜÜÒÙÑÓo{ÉÈÌÈÚÊ~ÉØÚ¨{ÒÐKÈ

Κάποιοι É¨ÐÑËÙiÐ{Ö¨oiÑ×³o¨Ñ×ËÉØÈÙ{ÑÚÓ³È{Ù{ÑË³É¨i
Ñ{Úi³{~ÊVÌØiÈo~É~¨{ÐÓi ËÑ{³¨ÑKioÐÓiÑÌ{ÜÌ³³iØÈ×³KÒ×ÉVËØÈi¨É³ÖÉ³.~Ñ¨ÑÐÑo~Ò~Ñ{ÙÉËTÉ{ÈÙ¨ÜÒ³ÖÈ
vB7©©7´dÑ¨ÉooËÇÉ{³iÉ¨{TÊ³Ö¨È

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑΦ Ι Α

Εικόνα ³È~Ñ³É³¨ÑÐÐÓÈ(É{¨Ñ{ÒÐÉÑÈÒo{ÜËÈV³ËÉËTÉÑ¨ÑÐÉËÉ{³iËÙ{Ñ~Ñ³Ò³ÑiÐÓT¨{³iÑÉÜÉÈÚÓ¨i0Ü{ÐÒ{ÈÊ¨ÂÉ
iÐÉËÒ×{ÂiØÊÑÑT¨iiØo{ÑÜÜÖØÉ¨ÐÑÖØ~{Ó³{ÉËÑ{Ñ¨~É³ÓØ
{×³o¨Ñ×ËÉØÈÓTÈÐÉÑÌÑÈ³Ì

Τι «είδαν»
οι Γερμανοί
κατακτητές
στη χώρα μας

Καταγράφουν τη «μικρή
εικόνα», σε αντίστιξη
με αυτό που αποκαλούμε
«μεγάλη εικόνα»
του Πολέμου.
ÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÝÍÃÔÕÔÚÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓÇÙËÙßÒÒÁÑÚËÝÂÏÙÚÕØÏÑÕÆÝ
©ÙßÔÚØÏÖÚÏÑ¦ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÄÍÑÕÝ
ÚÁÚÕÏÜÔÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÖØÕÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÇÌÕÆÕÏÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÃÑÇÏßÖÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÃ¶ÑßØÃÜÝ
ÚÎÝÁØÓÇÞÚÇÒÒ¦ÄÞÏÓÄÔÕ¶ÖÇØÂÍÇÍÇÔÚËØ¦ÙÚÏÕÇØÏÛÓÄÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÔÇÝÈÇÙÏÑÄÝÒÄÍÕÝÍÏ»ÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÄÚÏÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÜÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÇÔÇÍÔÜØÏàÄÚÇÔÇÖÄÚÕÔÇàÏÙÚÏÑÄ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÜÝÁÔÇÇÖÄÚÇËßÍËÔÂÞÄÓÖÏ®ÓËÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÔÇËÔÛÇØØÆÔÕÔÚÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ¦ÒÓÖÕßÓ
¡ÎÔÐËÞÔ¦ÓËËÖÃÙÎÝÄÚÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÌÜÚÕÍØÇÌÏÑ×ÔÓÎÞÇÔ×Ô
ÄÖÜÝÕÏ3LPJHÑÇÏ(NMHÈØÃÙÑÕÔÚÇÔ
ÙÚÎÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÖØÜÚÕÖÕØÃÇÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝËÔ×ÍÏÇÚÕÔÓÁÙÕËØÓÇÔÄ
ÎÑÇÚÕÞÂÓÏÇÝÓÎÞÇÔÂÝÊËÔÂÚÇÔ
ÇÑØÏÈÂÖÕÒßÚÁÒËÏÇ
¬Ç¦ÒÓÖÕßÓÖÕßÕÏËØÓÇÔÕÃËÃÞÇÔÂÊÎÐËÑÏÔÂÙËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ
ÖØÕÖÕÒËÓÏÑ¦ËÓÖÒÕßÚÃÙÚÎÑÇÔÙÚÇÊÏÇÑ¦ÓËËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂàÜÂ©ÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÑÏÔÂÛÎÑÇÔÑßØÃÜÝÇÖÄÐÎØ¦ÝÕÊÏÑ×ÝÂÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ×ÝÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÑ¦ÚÏÖÕßËÖÁÚØËÖËÙÚÕßÝ
ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÔÇÌÁØÕßÔÑÇÏÚÎÓÎ-

Εξωτικό ÉËÙØo{Ñ³ÈØÉ¨{Ì³É¨ÈØÉ¨ÐÑÖØV~ÜÑ{~ÌØoÑÍÙÑ¨Ò~Ø³iØÉÜÜi{~ÊØÉÑ¨TËÑØÐÑËÉ{³ÉË~É³¨.ÖÐ×ÑÐÉ³³¨Ñ³{³i
È³¨ÒKiÂÉ³i×³o¨Ñ×ËÑ³i1ÊKÑVtÑÈ³Ì×ÑËÉ³Ñ{Ì³{ÉËÑ{³ÈiÚÓ³É¨ÐÓÐÉ³Ñ~ËiiØ³iT¨Ñu

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

Τα τελευταία ÞØÄÔÏÇÚÄÙÕÕÏÏÙÚÕØÏÕÍØ¦ÌÕÏÑÇÏËØËßÔÎÚÁÝÄÙÕÑÇÏÕÏ
ÙßÒÒÁÑÚËÝÁÙÚØËÉÇÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÕßÝÇÖÄÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÜÔËÖÃÙÎÓÜÔÇØÞËÃÜÔÙËÁÔÇÔ¦ÒÒÕÚÆÖÕ
ÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÇßÚÁÝÖÕßÕÏÃÊÏÕÏÕÏ
ÇÔ×ÔßÓÕÏ®ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÚØ¦ÈÎÐÇÔ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖÕÒÁÓÕßßÚÁÝÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÛÇÒÁÍÇÓËÄÚÏ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÚÎÓÏÑØÂËÏÑÄÔÇ®ÙË
ÇÔÚÃÙÚÏÐÎÓËÇßÚÄÖÕßÙßÔÎÛÃàÕßÓË
ÔÇÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÓËÍ¦ÒÎËÏÑÄÔÇ®ÚÕß
ÕÒÁÓÕßÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÓÏÑØÁÝÑÇÏÓË
ÁÔÇÔÑßØÏÕÒËÑÚÏÑÄÚØÄÖÕÇÌÕÆÚÏÝ
ÙßÔÇÔÚ¦ÓËÙßÔÂÛÜÝÙËÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ
_ ËÑÇÚÕÙÚ×Ô¶ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÖÕßÓÖÕØÕÆÙËÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇ
ÌßÒ¦ËÏÙÚÕÖÕØÚÕÌÄÒÏÚÕßÓËÒÁÚÎÚÜÔÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÇßÚ×ÔÁØÞËÚÇÏÔÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎ
ÑÇÏÇÐÏÕÒÄÍÎÙÂÓÇÝÍÏÇÖÚßÞÁÝÚÕß
ÖÕÒÁÓÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÊÏËßØÆÔËÏÑÇÏ
ÚÕßÝÕØÃàÕÔÚËÝ¦ÒÒÜÔÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑ×ÔËÖÏÙÚÎÓ×ÔÄÖÜÝÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÇÔÛØÜÖÕÒÕÍÃÇ ÇÛ×ÝÕÏÈËÚËØ¦ÔÕÏ
ÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÌËÆÍÕßÔÇÖÄÚÎàÜÂÚÇ¦ÒÓÖÕßÓÑÇÏ

ÞÇÔÂÚÕßÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕËÐÕÖÒÏÙÓÄ ÇÏÌßÙÏÑ¦ÄÙÕÕÏ
ÍËØÓÇÔÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖØÕËÒÇÆÔÕßÔ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÇÞØÄÔÏÇ  Ñ¦ÛËËØÓÇÔÄÝÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝÛÁÒËÏÔÇ
ÙÚËÃÒËÏÜÝËÔÛÆÓÏÕÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦
ÚÕßÓÏÇËÏÑÄÔÇÚÕßÜÝÑÇÚÇÑÚÎÚÂÙË
Ñ¦ÖÕÏÇÐÁÔÎÓÇÑØÏÔÂÖÄÒÎ
©ÙÕÏÊËÔËÃÞÇÔÊÏÑÂÚÕßÝÓÎÞÇÔÂ
ÈÇÙÃàÕÔÚÇÔÙßÔÂÛÜÝÙËÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝÚÕßÝËÔ×ÓÏÇ¦ÒÒÎÒÆÙÎÂÚÇÔÎÇÍÕØÇÙÓÁÔÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ2H\MIPSK®ÖÕßÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÖØÕÓÎÛËßÚÕÆÔÇÖÄÌÜÚÕÍØÇÌËÃÇ
ÚÎÝÖÇÚØÃÊÇÝÚÕßÝÚÇÕÖÕÃÇÖÇØÂÍÇÍÇÔÇÔÚÃÍØÇÌÇÇÖÄÌÏÒÓ¦ÒÒÜÔ
ÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦ÚÕ 
2ßØÃÜÝÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÑÇÏ
ÆÙÚËØÇÄÚÇÔÖÁØÇÙËÎÌ¦ÙÎÚÎÝÇßÙÚÎØÂÝÇÖÕÔÇàÏÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÁÔÇÊÃÑÚßÕÇÔÚÇÒÒÇÍ×Ô
ÖÕßÈØÂÑËÑ¦ÒßÉÎÖÃÙÜÇÖÄÇÛ×ËÝ®ÓÏÑØÁÝÇÍÍËÒÃËÝÌßÙÏÕÒÇÚØÏÑ×Ô
ÑÇÏÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÖËØÏÕÊÏÑ×Ô¥ÝÚÆÖÕÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÎÙßÔÎÛÁÙÚËØÎ
¶ÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔÑÇÏÎÖÏÕÇÊÏ¦ÌÕØÎ
ÏÙÚÕØÏÑ¦¶ËÃÔÇÏÚÇÖÕØÚØÁÚÇÚÜÔ
ÃÊÏÜÔÚÜÔËØÓÇÔ×ÔÙÚØÇÚÏÜÚ×Ô
ÑÚÄÝÇÖÄÇßÚ¦ÌÜÚÕÍØÇÌÃàÕßÔÚÇ
ÚÕÖÃÇÑÇÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÜÔÞÜØ×ÔÖÕßÊÏÇÙÞÃàÕßÔËÃÚËÙßÓÓÇÞÏÑ×ÔÄÖÜÝÎªÕßÓÇÔÃÇÑÇÏÕßÒÍÇØÃÇËÃÚËÑÇÚÇÑÚÎÓÁÔÜÔÖÕÒÆÙßÞÔ¦
ÊËÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÑÇÏÚÏÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝ
ÖÕßÙßÔÇÔÚÕÆÔ¥ÝÙÚØÇÚÄÝÑÇÚÕÞÂÝÖÏÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÙËÌÏÒÓÚÏÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝÙÚÇÙÚØÇÚÄÖËÊÇÑÇÏÁÐÜÇÖÄÇßÚ¦ÚÇÓÔÎÓËÃÇ
ÑÇÏÚÕÖÄÙÎÓÇÚÜÔÖÄÒËÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÖÒ¦ÑÚÃØÏÇÙßÞÔ¦ÇßÚ¦ÖÕßÁÞÕßÔ
ËÖÏÚ¦ÐËÏÜÝÑÇÚÕÏÑÃËÝÑÇÏÍØÇÌËÃÇ
ÚÕßÝÔÚÄÖÏÕßÝÖÒÎÛßÙÓÕÆÝÓËÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÁØÞÕÔÚÇÏÙËËÖÇÌÂÑÇÏÖÕÒÒ¦ÛÁÓÇÚÇÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝàÜÂÝ
ÁØÇÇÖÄÚÏÝÇÊÏ¦ÌÕØËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆ®ÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÚÇÓÔÎÓËÃÇÑÇÏÚÇÖÕØÚØÁÚÇÖÕÒÒÁÝ
ÒÂÉËÏÝÙßÔÏÙÚÕÆÔÁÔÇÓÏÑØÄÛÎÙÇßØÄ®ÇÌÕÆÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÙÑÎÔÁÝ
ÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÓËÒÇÕÍØÇÌÏÑÄÂÇÔÛØÜÖÕÒÕÍÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÂÇÑÄÓÎÑÚÃØÏÇÏÊÏÇÃÚËØÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÇÐÃÇÝÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÍÔÜÙÚ¦
ÙÎÓËÃÇÚÜÔÖÄÒËÜÔÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÊËÔÁÞÕßÔÊÏÇÙÜÛËÃ¦ÒÒËÝÒÂÉËÏÝ
ÙËËÖÃÙÎÓÇÂÕØÍÇÔÜÓÁÔÇÇØÞËÃÇ
©ÏÙßÔÕÊËßÚÏÑÁÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÚÜÔ
ÃÊÏÜÔÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÙÚÎÔÖÃÙÜ
ÄÉÎÚÜÔÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÂÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÜÔ¦ÒÓÖÕßÓÇÌËÔÄÝÊÃÔÕßÔ
ÙßÞÔ¦ÖÕÒÆÚÏÓËÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÌËÚÁØÕßÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔ
ÖÕÒÒ¦ÍÏÇÚÎÙÚ¦ÙÎÚÜÔËØÓÇÔ×Ô
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝÚÄÖÕßÝÑÇÏÙÚÕßÝ
ÒÇÕÆÝÖÕßÑÇÚÇÑÚÕÆÙÇÔ

* Ο κ. Γεράσιμος Βέβης είναι
δημοσιογράφος-ερευνητής
και συλλέκτης.

Από το 1942 ÉÐ×ÑËÇÉ³Ñ{ÓÑÓVÐÒÜÜÑÐ×ËKÜiØÑ{Úi³{~ÊØV
×³o¨Ñ×{~Ì¨ÍÌ É{~ÌÑ³È³¨Ñ³{³iÉ×³Ð³ÒÇÐÉ
³iå~¨ÌÜiV~Ò{ÑoÑiÐÓ¨ÌÊÓÑÓ³ÑÜwÖÐKÜ³ÖTiØ.ÈÊÚØ³ÑÙiÐ{È¨oÖ×³o¨Ò×{³iØåÚÊÑØ~Ñ{
³iØ1ÉÑÜË~iØVÓTÈÌÐØÉ³{³ÉË~Ñ{ÑÜÜÖ

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

Του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΕΒΗ*

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

Τα «κλικ» των απλών στρατιωτών

Ξέγνοιαστες ¨ÉØ³ Ú{~ÌÜÈÐKi³Ê¨{ÐÉ×Ì³³iå¨Ùi³³Ö{ÑÐÉoÒÜÙ{Ò³iÐÑVi³ÒÚÐÉÈi³i ÜÜÒÙÑÑ³ÉÜÖÉo{ÑÜÜÖØÉ¨ÐÑÖØtÉÈTÒ¨{³iuÉ¨ËÙVÉ{Ù{~ÒÑ
~É×³ÖÐÉÌ³{{ÉÑÜÜÑ~³{~ÓØÊ³Ñ{Ñ~¨ÑËÉØÈÚÊ~ÉØ³iØÌ¨É{ÑØå×¨{~ÊØÊ³iØ.K{É³{~ÊØ iØ
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Οι ορθόδοξοι {É¨ÉËØ³¨ÑKÖÑ³i¨TÊ³É¨ÐÑ~Ñ{ÈTÒ
ÑÑo~ÒÇ³ÑÑ³ÑÚÖo{ÑÑ×³o¨Ñ×iÚÖ~Ñ³¤ÑÑË³iÊ³ÈØÙ{Ñ
Ñ³{ÐÉ³{iÉËTÑÈÑ³ÊÉ{¨Ë³É¨Ñ~Ñ{{ÈÒÙÉÜ×Ë³ÈØ³i×{Ü{~Êo{Ñ³åÂÑÈÜoÑ¨ËÑ

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

Το Αττικόν ³iØ.³ÑÙËÈ³iåÚÊÑÉËTÉÐÉ³Ñ³¨ÑÉËÉ~{iÐÑ³o¨Ò×o{Ñ
³{ØÑÒo~ÉØÈTÑooËÑØ³³¨Ñ³ÉÈÐÒ³Ñ³TÊØ-X>²_}x~Ñ{ÉËTÉ
ÐÉ³ÐÑ³ÉËÉ7x}²¦x>.³i×³o¨Ñ×ËÑVÙ{Ñ~¨Ë³Ñ{~Ñ{³ÑÜË³¨Ñ³{³ÉØÐÉ³{ØTÑ¨Ñ~³i¨{³{~ÓØ³ÜÓØ³ÈØ

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

Λίγο ÐÉ³Ò³{ØÐÒTÉØ³ÑTÈ¨Ò³iØo¨ÑÐÐÊØÉ³ÑÂÒV{¨³{ ÜÜiÉØ
³¨Ñ³{³ÉØÑ¨ÑÙËÙ³Ñ{³ÈØÉ¨ÐÑÖØ ËÑ{ÑÌ³{Ø¨³ÉØÉ{~ÌÉØÑÌ
³i ÜÜÒÙÑÈÉ³ËÇÈÐÉ³{ØoÉ¨ÐÑ{~ÓØÈÜÜoÓØ${ÐÒTÉØ³io¨ÑÐÐÊ
É³ÑÂÒÈÊ¨ÂÑÖ³ÐÉØVÑÜÜÒTÑ¨Ñ~³i¨Ë³i~Ño{Ñ³i~Üi¨Ì³i³Ò³ÈØ

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑΦ Ι Α

Η οδός Αθηνάς ~Ñ{ÈÑËÚ¨{{Ð{~¨Üi³ÓØÐÉ×Ì³³ÙiÐÑ¨TÉËåÚi${É{~ÌÉØÑÈ³ÓØÉËÑ{Ñ¨~É³ÒÈiÚ{ÐÓÉØÑÒÐÉÑ³{ØÈÜÜoÓØ³É¨ÐÑ³¨Ñ³{³VÈ×ÑËÉ³Ñ{ÑK¨Ë~È³iÉÐÉ{¨ËÑÙ{Ñ~ÉÙÑ³{~ÊV
ÉÑ¨oÌ³É¨ÑTÜ{ÒÇÈÐÉÙi~³{~Ì³¨Ì~Ñ{³iÙ¨Òi³ÐÑÈ¨Ño¨{³

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

Παιδιά και αρχαιολογικοί χώροι
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

Τα παιδιά, ÐÉ³iÑÚÌ³i³Ñ~Ñ{³i×È{~ÊÉ¨{Ó¨oÉ{Ò³ÈØVÜiËÑÇÑ{ÉÖ~ÜÑ³ÈØÉ¨ÐÑÖØÙ{ÑË³É¨Ñ³ÑTÑÐË{Ñ³ÈÙ¨ÌÐÈÌÇÑ¨ÑÉÈTÑ¨Ë³Øo{¤ÑÈ³ÖØVÐÉÑ³ÒÜÜÑoÐÑÜËoÐËVÐËÑ~ÜÒ³ÑÊÑ~ÌÐÑ~Ñ{ÓÑ³{oÒ¨

ΣΥΛΛΟΓΗ Γ. ΒΕΒΗ

Σε κεντρική Ù{Ñ³ÑÖ¨i³iØÒ¨{ÑØ
ÓÑØ¨ÌTÉ{¨ØÙÙÉË~³iØ~ÑÚÙioÉË³{Ø
ÐÒÙÉØÈÙ{Ó¨T³Ñ{¨Ø Ì³åÈ³Ò
³ÑiÐÉËÑÊ³ÑÜÈÖTÑ³Ñ~Ñ{o{¤ÑÈ³Ì
ÉËÑ{ÜÈ×³o¨Ñ×iÐÓÑ
Ο Λευκός Πύργος ÐÉ³ÑÇo¨Ñ×{ÐÓÑ
Ë³{Ño{ÑÑÌ~¨ÈiÑÌ³ÑÑÉ¨~Ò×i
ÉËÑ{ÑÌ³ÑÙiÐ×{ÜÓ³É¨ÑÚÓÐÑ³ÑÌ
É¨ÐÑÉËTÑ³iÉÈ~Ñ{¨ËÑÑÉ¨ÒÈ
Ó³o{ÑÜËoÉØ¨ÉØÑÌ³i1ÉÑÜË~iV
É~Ñ{{ÜÑÌÙ{{×³o¨Ò×{Ê³ÑÒ³ÑÑ¨Ì³ÉØ

Οι θεματικές ÖÕßÙßÔÇÔÚ¦ÓËÙÚÏÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÄËÑËÃÔËÝ¦ÒÒÜÔÞÜØ×Ô©Ï
ÖØ×ÚËÝËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÖÕßÈØÃÙÑÕßÔÛÁÙÎÙÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝ
ÂÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÜÔ¦ÒÓÖÕßÓÚÜÔ
ÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔËÃÔÇÏÇßÚÁÝÖÕßÈÍÇÃÔÕßÔÂÊÎÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÙÚÎØÇÓÓÂ¡ËÚÇÐ¦©ÏËÏÑÄÔËÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔ
ÔÇÍßØÃÙÕßÔÙÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÖËàÂ
ÙßÞÔ¦ÚØÇßÓÇÚÃËÝÑÇÏØÇÑÁÔÊßÚÕÏ
ËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÖÏÕÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÁÝ
ËÏÑÄÔËÝÖÕßÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÇßÚÁÝ
ÚÏÝÖØ×ÚËÝÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔËÏÙÈÕÒÂ
ÇÛ×ÝÎÍËØÓÇÔÏÑÂÖØÕÁÒÇÙÎ
ÖØÕÝ§ÄÚÕÙßÔËÞÃàËÚÇÏÕÏÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÊËÔÖÇØÇÒËÃÖÕßÔÔÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÙÕßÔÄÙÇÙßÔÇÔÚÕÆÔÙÚÕÔÊØÄÓÕ
ÚÕßÝ!ÈÕßÔ¦ÑÇÏÖÕÚ¦ÓÏÇËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÇÂÑÇÏÑÇÚËÙÚØÇÓÓÁÔÇ
ÇËØÕÖÒ¦ÔÇ¦ØÓÇÚÇÓ¦ÞÎÝÖßØÕÈÄÒÇÌÕØÚÎÍ¦ÑÒÖÙßÔÎÛÁÙÚËØÇ
ÙßÓÓÇÞÏÑ¦ÇÒÒ¦ËÔÃÕÚËÑÇÏÍËØÓÇÔÏÑ¦ÑÇÚËÙÚØÇÓÓÁÔËÝÍÁÌßØËÝÑÇÏ
ÑÚÃØÏÇÙÕØÕÆÝÔËÑØ×ÔÑÇÏÚ¦ÌÕßÝ
ÔÚÆÖÜÙÎÚÕßÝÑ¦ÔÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏËÏÊÏÑ¦ÇßÚÕÃÚÎÝßÖÇÃÛØÕß!
ÕÏÍßÔÇÃÑËÝÓËÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÌÕØËÙÏÁÝ
ÕÏÍÁØÕÔÚËÝÑÇÏÖÁÔÎÚËÝÇÍØÄÚËÝ
ÚÇÐßÖÄÒÎÚÇÖÇÏÊÏ¦ÕÏØÇÙÕÌÄØÕÏ
ÏËØËÃÝÕÏÞÜØÕÌÆÒÇÑËÝÕÏÖÒÇÔÄÊÏÕÏÁÓÖÕØÕÏÕÏªÕÓ¦ÕÏàÎÚÏ¦ÔÕÏÕÏ
ÆàÜÔÕÏÚÎÝÚÄÚËÇÙÏÒÏÑÂÝ¢ØÕßØ¦ÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÙÚÏÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÖÄÒËÏÝÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÖÏÕ
ÊÎÓÕÌÏÒÂÛÁÓÇÚÇËÃÔÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦
¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÑÊÎÒ×ÔÕßÔÓË
ÇÛÜÄÚÎÚÇÚÎÔÖËØÏÁØÍËÏ¦ÚÕßÝÍÏÇ
ÚÏÝÙÚÕÒÁÝÂÚÏÝÓÎÞÇÔÁÝÖÒÎÙÏ¦àÕßÔÍÏÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÉÜÓÃÓÃÇÙÕÑÕÒ¦ÚÇÂÓÃÇÚÙÃÞÒÇ
ÑÇÏÈÒÁÖÕßÔÜÝÇÙÚËÃÕÚÕÔÇÖÕà¦ØÕßÔÓËÚÕÚÙÏÍ¦ØÕÙÚÕÙÚÄÓÇ
ÂËÔ×ÍßÇÒÃàÕßÔÚÏÝÓÖÄÚËÝÚÜÔ
ÙÚØÇÚÏÜÚ×Ô
ÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÎÔÇØÞÇÃÇÒÒ¦ÊÇ¶ËÃÚËÖØÇÍÓÇÚÏÑÂËÃÚËËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÎ¦ÔÜÛËÔ¶ÌÁØÔËÏÖÕÒÒÕÆÝÇÖÄÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÙÚÕßÝ
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝ ¦ÖÕÏÕÏÇÔ×ÚËØÕÏÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÃÖÕßÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
Ñ¦ÔÕßÔËÑÊØÕÓÁÝÙÚÕßÝËÒÌÕÆÝ

ÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÑÇÏÙÚÏÝ¡ßÑÂÔËÝ
ËÔ×ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÕËßÑÄÝÆØÍÕÝÎËÜÌÄØÕÝ
§ÃÑÎÝÎÉÃÊÇÚÕßÇÒËØÃÕßÑÇÏ
ÚÇÑ¦ÙÚØÇÙÚÎÔÔÜÄÒÎËÃÔÇÏ
ÚÇÑÆØÏÇÙÎÓËÃÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝ
ËÄÒÕßÝÚÕßÝÖÇØÇÖ¦ÔÜÞ×ØÕßÝ

«Απουσιάζουν» οι νεκροί
από την πείνα στους
δρόμους, οι εκτελέσεις,
οι οργανωμένες
καταστροφές
για αντίποινα.
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÇØÑËÚÕÃßÖÇÃÛØÏÕÏÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ
ÙßÔÂÛÜÝÖÕØÚØÁÚÇÚÇÕÖÕÃÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÙËÞÇØÚÃÑÇØÚÖÕÙÚ¦Ò
ËÔ×ÇÖÄÚÕ ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÑÇÏ
Ñ¦ØÚËÝÓËÌÜÚÕÓÕÔÚ¦àÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÇÍÇÖÎÓÁÔÇÖØÄÙÜÖÇ
ÖÁÚÇÒÇÙÆÓÈÕÒÇÑÇÒÂÝÚÆÞÎÝÑÇÏ
¦ÒÒÇÖÇØÄÓÕÏÇ

Τα «σκληρά» θέματα
Ô¦ÓËÙÇÙËÇßÚÄÚÕÖÒÕÆÙÏÕ
ßÒÏÑÄËÃÔÇÏÊßÙËÆØËÚÇÇßÚ¦ÖÕß
ÙßÔÂÛÜÝÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÓËÙÑÒÎØ¦®ÛÁÓÇÚÇ!ÕÏÔËÑØÕÃÇÖÄÚÎÔÖËÃÔÇÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÕÏËÑÚËÒÁÙËÏÝ
ÕÏÕØÍÇÔÜÓÁÔËÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÍÏÇ
ÇÔÚÃÖÕÏÔÇÔÑÇÏÙÚÏÝÊÆÕÚËÒËßÚÇÃËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÎÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎ
ÂÚÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÎ
ÍÏÇÖØÕÌÇÔËÃÝÒÄÍÕßÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂàÜÂÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇßÖÂØÞËÑ¦ÖÕÏÇËÖÃÙÎÓÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÝÂÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÄÖÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÕÚËØ¦ÙÚÏÕÝ
ÄÍÑÕÝÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÖÕßßÖ¦ØÞËÏ
¬ÎÔÁÒÒËÏÉÎÙÞËÚÏÑÕÆßÒÏÑÕÆÄÓÜÝ
ÛÇÁÖØËÖËÔÇÚÎÔÇÖÕÊ×ÙÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙËÓÃÇËÖÏÒÕÍÂÚÜÔÃÊÏÜÔ
ÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÔÇÇÖÕÙÚØÁÌÕßÔ
ÚÕÈÒÁÓÓÇÇÖÄÚÏÝÞËÏØÄÚËØËÝËÏÑÄÔËÝÚÕßÖÕÒÁÓÕßÖÇØ¦ÙËÑ¦ÖÕÏÇ
ÇÖÇÍÄØËßÙÎ©ÙÕÊËÍÏÇÒÕÍÕÑØÏÙÃÇ
ÙÚÇÌÜÚÕÍØÇÌËÃÇÛÇÂÚÇÔÓ¦ÒÒÕÔ
ÇÔËÌ¦ØÓÕÙÚÎÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÌÕÆÚÃÖÕÚÇÊËÔËÓÖÄÊÏàËÑ¦ÖÕÏÕÔÙÚØÇÚÏ×ÚÎ

ÔÇÑØÇÚÂÙËÏÁÔÇÌÏÒÓÍÏÇËÓÌ¦ÔÏÙÎÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÕßßÚÄÓ¦ÒÏÙÚÇÙßÔÁÈÇÏÔËÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÖÕÒÆ
ÚÇÑÚÏÑ¦ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÙßÞÔ¦Ò¦ÛÎÙÚÕÔÙÞÕÒÏÇÙÓÄÑÇÏÏÊÃÜÝÙÚÏÝÚÕÖÕÛËÙÃËÝÖÕß
ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÏ»ÇßÚÄÑÇÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËËÖËÐËØÍÇÙÃÇÑÇÏÞØÂÙÎÚÕß
ßÒÏÑÕÆÇÖÇÏÚËÃËÔÊËÒËÞÂÁØËßÔÇÑÇÏ
ÖØÕÙËÑÚÏÑÂÚËÑÓÎØÃÜÙÎ
¡ÁÞØÏÚÕ ÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝËØÓÇÔÕÆÝÖÁØÇÇÖÄÚÇÑÇÛÎÓËØÏÔ¦
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÑÇÛÂÑÕÔÚÇÎÖÇØÇÓÕÔÂÙÚÎÞ×ØÇÂÚÇÔÙÞËÚÏÑ¦ÂÙßÞÎ®ÂÇÑÄÓÇÑÇÏËßÞ¦ØÏÙÚÎ®ÄÖÜÝ
ÖÇØÇÚÎØËÃÑÇÔËÃÝÙÚÏÝÒËà¦ÔÚËÝÙË
ÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÖÕßÈÃÜÔÇÔÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕßÝÙÚÕ
ÔÇÚÕÒÏÑÄ¡ÁÚÜÖÕÂÙÚÎÄØËÏÇ
ÌØÏÑÂ¬Õ ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏ
ÑÇÏÚÕÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇ
ÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßÖÕÒÁÓÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂ
©ÏÙßÔÛÂÑËÝÊßÙÑÕÒËÆÕßÔÎÖÃËÙÎÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÏÕÏÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝ®
ÈÄÒÚËÝÙÚÎÔÛÂÔÇÒÏÍÕÙÚËÆÕßÔ
ËÔÚÇÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÊØ¦ÙÎÝÚÜÔ
ÇÔÚÇØÚÏÑ×ÔÕØÍÇÔ×ÙËÜÔËÏÊÏÑ¦
ÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇÎÙßÔÛÎÑÕÒÄÍÎÙÎ
ÚÎÝÚÇÒÃÇÝÎÇÖÕÓËÃÜÙÎÚÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ ÇÚÕÞÂÝÑÇÏÎÇÔÚÏÙÚØÕÌÂÚÜÔÖÕÒËÓÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÊËÔ
ÇÌÂÔÕßÔÕÆÚËÞØÄÔÕÕÆÚËÊÏ¦ÛËÙÎ
ÙÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÚÇÊÏÇÛÁÙÏÓÇÌÜÚÕÍØÇÌÏÑ¦ßÒÏÑ¦
ÇÑÄÓÇÑÇÏÇßÚ¦ÖÕßÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝÖÄ
ÚÇÓÁÙÇÚÕß ÑÇÏÓËÚ¦ÕÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÇÖÕÚßÖ×ÔÕßÔËÃÚËÑ¦ÖÕÏËÝ
¶ÄÞÏÖÕÒÒÁÝËÃÔÇÏÎÇÒÂÛËÏÇ¶ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÔÇÔÚÃÕÔÇÔÚÇØÚ×ÔËÃÚË
ÁÞÕßÔÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÚÇÍØÇÌÂÝ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÙÚÏÍÓ×ÔÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔÇÔÇÞ×ØÎÙÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÃÔÇÏ
Ö¦ÔÚÜÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÄÚÏÕÏËØÓÇÔÕÃÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ¶ÄÙÕÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÇÖÕÙÆØÕÔÚÇÏÕØÍÇÔÜÓÁÔÇÑÇÏÄÞÏ
ËÔÓÁÙÜÙÑÒÎØ×ÔÓÇÞ×Ô¶ÊËÔÖÇØÇÒËÃÖÕßÔÔÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÙÕßÔÇÑÄÓÇÑÇÏÇßÚÂÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇ
ßÖÕÞ×ØÎÙÎÝÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÖÕß
ËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÖØÕÝÚÎÔÖÇÚØÃÊÇ
ÑÇÏÚÕÇÈÁÈÇÏÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÝ
Γ. Β.

10

O

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Σύντομος βίος,
γεμάτος
αποθέωση
και συντριβή
Η Ρενέ Ζελβέγκερ ως Τζούντι Γκάρλαντ
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Από την πρώτη ÙÑÎÔÂÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÍÃÔËÚÇÏÙÇÌÁÝÇßÚÄÖÕßÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÞØÕÔÎ¬àÕÆÔÚÏÑ¦ØÒÇÔÚÓËÚÏÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÁÝÑÕÚÙÃÊËÝÚÎÝ§ÚÄØÕÛÏàËÏ®ÙÚÕ
ÙÑÎÔÏÑÄÚÕß¡¦ÍÕßÚÕß©à®ÇÒÒ¦ÎÈÇÛÆÚËØÎÇÔ¦ÍÑÎÚÎÝËÃÔÇÏ
ÔÇÌÆÍËÏÔÇÇÖËÒËßÛËØÜÛËÃ©
ÕÍÑ×ÊÎÝÖÇØÇÍÜÍÄÝÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÚÕÔÕÆÏÝ¡¦ÍËØÙßÔÏÊØßÚÂ
ÚÎÝ4L[YV.VSK^`U4H`LYÌØÕÔÚÃàËÏÔÇÚÎÙßÔËÚÃÙËÏ©ÙËÔÇØÏÇÑÄÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÊÏÇÍØ¦ÌËÏËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÖØÕÌÎÚÏÑ¦
ÙÞËÊÄÔÑÇÏÚÎàÜÂÚÎÝÓÁÙÇÙË
ÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÙßÔÛÒÏÖÚÏÑÄÄÙÕÑÇÏ
ÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄ!¬ÏÈÒÁÖËÏÝÖÃÙÜ
ÇÖ»ÇßÚÄÔÚÕÔÚÕÃÞÕ"ËØÃÍØÇÉÁ
ÚÕÞËÏÝÌÇÔÚÇÙÃÇËÓÖØÄÝ®ÚÎÔ
ÖÇØÕÚØÆÔËÏÕ¡¦ÍËØÕÕÖÕÃÕÝÊË
Þ¦ÔËÏËßÑÇÏØÃÇÔÇÖÏ¦ÔËÏÚÕÙÚÂÛÕÝÚÎÝ
ËÔÖËØÏÓÁÔËÏÇÖ¦ÔÚÎÙÎ!Í×
ÈÒÁÖÜÓÏÇÓÏÑØÂÖÄÒÎÙÚÏÝÓËÙÕÊßÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚËÃËÝ ¦ÓÖÕÙËÝ
ËÑÑÒÎÙÃËÝ ÇÏÑ¦ÖÕÏÇÓÁØÎÍÏÇ
ÔÇÖÎÍÇÃÔÕßÔÔÇÓËÛÕÆÔÕÏÇÍØÄÚËÝÙÜÝÁÔÇÑÕÓÓÜÚÂØÏÕÍÏÇÔÇ
ÞÚËÔÃàÕÔÚÇÏÕÏÍßÔÇÃÑËÝÚÕßÝÙÚÏÝ
ÍÏÕØÚÁÝßÚÕÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÇÝ
ÙÚÁÒÔÕßÔÚÇÑÁØÊÎÓÇÝÚÏÝÇÓÕÏÈÁÝÙÕß ¦ÔÜÚÇÏÔÃËÝÇÒÒ¦ËÃÔÇÏ
ÊÏÑÂÙÕßÊÕßÒËÏ¦ÔÇÊÃÔËÏÝÄÔËÏØÇ
Ù»ÇßÚÕÆÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝË
ÑÇÛËÓÃÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÖÄÒËÏÝÖÃÙÚËÉÁÓËßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÑÕÖÁÒÇÖÏÕ
ÄÓÕØÌÎÇÖÄÙÁÔÇÙÜÝÎÓÆÚÎÚÎÝ
ËÃÔÇÏÒÏÍ¦ÑÏÖÏÕÒËÖÚÂÙÚÎÍÁÌßØÇ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

ÞËÏÑÇÒÆÚËØÇÊÄÔÚÏÇÇÖÄÙÁÔÇ½
ËÃÔÇÏÖÏÕÉÎÒÂÂÖÏÕÒËÖÚÂ¡ÄÔÕ
ÖÕßËÙÆÁÞËÏÝÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÁÞÕßÔ
ÇßÚ¦ÚÇÄÓÕØÌÇÑÕØÃÚÙÏÇÞËÏÝ
ÇßÚÂÚÎÌÜÔÂ ÇÏÃÙÜÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÙËÖ¦ËÏÙÚÎ²×ØÇÚÕß©àÙËÁÔÇ
ÓÁØÕÝÖÕßÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙÕßÔÖÕÚÁ
ÔÇÖ¦ÔËÇßÚ¦ ÏÄÓÜÝÓÕßÒÁÔË
ÄÚÏËÃÙÇÏÊßÙÚßÞÏÙÓÁÔÎ®©ÞÏÊßÙÚßÞÏÙÓÁÔÎÑÆØÏËÖÒ×ÝÛÇÂÛËÒÇÒÃÍÕÞØÄÔÕÇÑÄÓÇ®ÇØÛØ×ÔËÏ
ÌÕÈÏÙÓÁÔÎÎ¬àÕÆÔÚÏ²ØÄÔÕ"ÏÇ
ÖÕÏÕÔÒÄÍÕ"®ÚÎÊÏÇÑÄÖÚËÏËÑËÃÔÕÝ
ÓËÑßÔÏÙÓÄËÔÐÁØÜÙÜÝÍÏÇ
ÔÇÖ¦ÜÙÏÔËÓ¦ÄÖÜÝÖ¦ÔËÇßÚ¦
ÚÇ¦ÒÒÇÑÕØÃÚÙÏÇ®
ÒÒ¦ÎÊÏÑÂÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÇÌÂÔËÏÖËØÏÛ×ØÏÇÍÏÇËÖÏÛßÓÃËÝ¬ÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÖÜÝÇßÚ¦ÚÇ

Ο σκηνοθέτης ,ÖÉ¨³~ÈÜ³É³{ÒÇÉ{³i³Ñ{ËÑt0ÇÖ³{u³³ÉÜÉÈ³ÑËT¨Ì³iØÇÊØ³iØÐÉoÒÜiØ³Ñ¨.³iÙÉÉ¨ÐiÉËÑ³iØ,ÉÓ=ÉÜKÓo~É¨×³Éoo¨Ò×É³Ñ{~ÒÚÉ~¨ÑÙÑÐÌØViÉÜÒT{³iÉ³É¨{~ÊÖÑiV³ÌV³ÉÙÖ~ÜÑÐ{ÜÒØo{Ñ¨ÌÜ0Ñ³ÓÜÉÐÑÚÑÐ¨ÖÉÑÉ¨{o¨Ñ×ÉË~Ñ{ÑÐÉ³ÉÒ¨~i

«Είμαι η Τζούντι
Γκάρλαντ για μία ώρα
το βράδυ. Τον υπόλοιπο
χρόνο είμαι
με την οικογένειά μου».

Στο σώμα ~Ñ{³iÑ¨ÈËÑ³iØ,ÉÓ=ÉÜKÓo~É¨w0ÇÖ³{~Ò¨ÜÑ³ÓTÈ
Éoo¨Ñ×ÉËiÙ{Ñ¨~ÊØ~Ñ³ÒT¨iiÈ{V{ÐÑ~¨ÓØÉ¨ËÙ{~Ñ³ÒÚÜ{iØV{Ó³ÉoÒÐ{V³Ñ³¨ËÑÑ{Ù{ÒV{ÐÒTÉØ³iØo{Ñ³i~iÙÉÐËÑ³ÙÖÐ{~¨Ì³É¨

ÑÕØÃÚÙÏÇÛÇÍÃÔÕßÔÚÇÓÃËÝÍßÔÇÃÑËÝÇÍØÕÚ×ÔÑÇÏÊÇÙÑ¦ÒËÝÊÎÓÕÚÏÑÕÆ ÇÏÚÕÊÁØÓÇÚÕßÝÛÇÍÃÔËÏ
ÚØÇÞÆÇÖÄÚÏÝÊÕßÒËÏÁÝÚÕßÙÖÏÚÏÕÆßÚÄÛÁÒËÏÝ¬àÕÆÔÚÏ"Ê×
ÓËËÓ¦ÝÓËÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÙÕß
Ó»ÇßÚÂÚÎÌÜÔÂÛÇÈÍ¦ÒËÏÝÁÔÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÖØÏÔÑÒËÃÙËÏÝÚÇ
ßÚ¦ÚÇÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÇÖÇÏÊÏ¦ÚÇ
ÇÍÇÖÕÆÔÄÒÕÏÓËÚÕÔÚØÄÖÕÚÕßÝ
ÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÖÜÝÙËËÒÑÆËÏÖÕÆ

ÑÇÏÖÕÆÎÓÏÑØÂàÜÂÚÕßÝ©ÞÏ
ÖÕÒÆËÖÏÑÃÔÊßÔÎÄÞÏÖÕÒÆÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÔÛËÝÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÔÇÖÇÝÑÕÔÚ¦ÚÕßÝËÙÆÇÖÕÌÇÙÃàËÏÝÇÊ×ÙÕßÓËÚÇÞÁØÏÇÑÇÏ
ÛÇÈÍËÏÝÁÐÜÇÖÄÚÏÝÖÆÒËÝÓÇÝ
ÕßËÍÍß×ÓÇÏËÃÔÇÏÄÒÇËÑËÃÎ
ßÖÄÒÕÏÖÎÓËØÏÑÂËØÏÓÁÔËÏÔÇ
ÙËÑÇÚÇÖÏËÃÑÇÏÔÇÙËÐËÞ¦ÙËÏÚËÒËÃÜÝÇÔÙÚÇÍÄÔÇÈØÕÞÂÝÙÚÕÔ
ÏØÎÔÏÑÄÕÏÕÝÔÕÏ¦àËÚÇÏ"ÕÏÕÝ

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

0U¸¸m¬¬¬¬¬

ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ

ÚÕÖØÕÙÁÞËÏÑÇÔ"®¬ÏÇÖÇÔÚ¦ËÏÙË
ÇßÚÄÔÚÕÔÑÇÚÇÏÍÏÙÓÄÁÔÇÞØÕÔÕÑÕØÃÚÙÏ"¢ßÙÏÑ¦ÑÇÏÛÁÒÜÔÇ
ÓËÃÔÜÙÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕ®
ÚÙÏÑÏÁÍÏÔËÓËÏÔË¬ÇßÖÄÒÕÏÖÇÂÚÇÔÚÕÞØÕÔÏÑÄËÔÄÝÖØÕÇÔÇÍÍËÒÛÁÔÚÕÝÛÇÔ¦ÚÕßËÔÄÝÛÇÆÓÇÚÕÝÖÕßÂÚÇÔÚÕÞ¦ØÏÙÓÇÓÏÇÝ
ÓÕÔÇÊÏÑÂÝÌÜÔÂÝÚÕÕÖÕÃÕÚÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÂÚÇÔÑÇÏÑÇÚ¦ØÇßÚÄÇÌÎÍËÃÚÇÏÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝªÕÆ-

ΣΙΓΜΑ

0U¸¸ldÆÆÆ

ÖËØÚÑÕßÒÔÚÖÕßËÙÚÏ¦àËÏÚÎÔÚÇÏÔÃÇÚÕß¬àÕÆÔÚÏ®ÙÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕ
ÞØÄÔÕÚÎÝàÜÂÝÚÎÝÑ¦ØÒÇÔÚÚÕÔ
ÞËÏÓ×ÔÇÚÕß ÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕÔ¡¦ÍÕÚÕß©à®
Î¬àÕÆÔÚÏÑ¦ØÒÇÔÚËÃÔÇÏÖÒÁÕÔ
ÛØÆÒÕÝÚÎÝÙÕÕßÓÖÃàÑÇÏÌÛ¦ÔËÏ
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÍÏÇÓÏÇÙËÏØ¦ZVSK
V\[ËÓÌÇÔÃÙËÜÔÙÚÕÊÏ¦ÙÎÓÕÑÁÔÚØÕÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝ;OL;HSRVM
[OL;V^U®ÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÎÝ
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Ενιωσα την ανάγκη
να βοηθήσω να πω
ιστορίες διά της κίνησης
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
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ÍÏÇÔÇÚÇÇÖÕÊ×ÙËÏÙÚÕÚÁÒÕÝÙËÓÏÇ
ÞÕØÕÍØÇÌÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ØÄÙÌÇÚÇ
Ó¦ÒÏÙÚÇÁÒÇÈËÚÕÈØÇÈËÃÕÎÓÏÕßØÍÄÝÚÎÝÞØÕÔÏ¦Ý®Ñ¦ÚÏÖÕßÄÖÜÝ
ÓÕßÒÁËÏÚÕßÊÃÔËÏËÖÏÖÒÁÕÔÑÃÔÎÚØÕ
ÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÑ¦ÔËÏÄÚÏÂÊÎ
Ñ¦ÔËÏÓËÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄËÔÁØÍËÏÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÑÇÏÇÍ¦ÖÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÙÚÕÁÇÚØÕªÏ¦ÒÚÕÙÚÎËÓËÙÄËÃÔÇÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÁØËßÔÇÝ
ÑÇÏÓËÒÁÚÎÝÓÕÔÄÒËÖÚÜÔÈÃÔÚËÕ
ÙÚÇÕÖÕÃÇÏÙ¦ØÏÛÓËÝÍßÔÇÃÑËÝ¶ÓËÚ¦ÇÖÄÖØÄÙÑÒÎÙÎ¶ÚÕßÇÖÁÙÚËÏÒÇÔÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÚÎÔÇÔÊØÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÑÇÏÚÎÔ
ÇÖÕÓÄÔÜÙÎ
–Παναγιώτη, μίλησέ μου για τη
χορογραφία που θα παρουσιάσεις.
¶¬ÕÞÕØÕÍØÇÌÏÑÄÁØÍÕ;OYV\NO
TL;/,4¶®ËÃÔÇÏÁÔÇÙÄÒÕÊÏ¦ØÑËÏÇÝËÃÑÕÙÏÒËÖÚ×ÔÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏ
ÙÇÔÙÎÓËÃÕËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÎÔÑÏÔÎÙÏÕÒÕÍÏÑÂÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÍßÔÇÏÑ×ÔÓËÚ¦
ÇÖÄÇÔÕÏÑÚÄÑ¦ÒËÙÓÇ©ÏÍßÔÇÃÑËÝÕÏÕÖÕÃËÝÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÓÕÏØ¦ÙÚÎÑÇÔÓÁÙÜÙÜÓÇÚÏÑÂÝÑÃÔÎÙÎÝ
ÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÝËÓÖËÏØÃÇÄÙÕ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÔÊØÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇÚÎÔ
ÇÖ×ÒËÏÇÑÇÏÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎÓÁÙÜ
ßÖÕÈÕÒÂÝÈÃÔÚËÕÊÏ¦ØÑËÏÇÝËÔÄÝÒËÖÚÕÆ¬ÕÑÏÔÎÙÏÕÒÕÍÏÑÄßÒÏÑÄÚÕ
ÕÖÕÃÕÒÂÌÛÎÑËÚØÕÖÕÖÕÏÂÛÎÑËÑÇÏ
ËÔÕÖÕÏÂÛÎÑËÖÕÚËÒËÃÓÏÇÖØÄÚÇÙÎ
ÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÕÆÎÕÖÕÃÇÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÇÖÄÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÓËÙÚÄÞÕ
ÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÍßÔÇÏÑ×ÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÕÙ×ÓÇËÖÃ
ÙÑÎÔÂÝÜÝÓÁÙÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏ

ÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÝØÄÑËÏÚÇÏÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ ÎÝÒÇÚÌÄØÓÇÝ²ÕØÕÍØÇÌÃÇÝ ÆÖØÕßÚÎÔ
ßØÏÇÑÂ§ÕËÓÈØÃÕßÙÚÕÛÁÇÚØÕ
ªÏ¦ÒÚÕÙÚÎËÓËÙÄ
–Μίλησε μου για τη συμμετοχή
σου στην πλατφόρμα.
¶ÃÔÇÏÌÁÚÕÝÎÚØÃÚÎÞØÕÔÏ¦ÖÕß
ÙßÓÓËÚÁÞÜÓËÁØÍÕÓÕßÙÚÎÔÒÇÚÌÄØÓÇ´ÞÕßÔÖØÕÎÍÎÛËÃÚÇÞÕØÕÍØÇÌÏÑ¦ÁØÍÇ5L]LY)LLU4PZZLK®
ÚÕÕÖÕÃÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÚÕ
ÑÇÏ5V[;V/VSK®ÚÕ¢ÁÚÕÝÎ
 ÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎËÏÙ¦ÍËÏÊÆÕÑÇÚÎ-

«Το «Through me,
THEM –» αποτελεί μια
πρόταση πειραματισμού
η οποία προκύπτει από
προσωπική ανάγκη με
στόχο την προβολή της
σύγχρονης κοινωνικής
πραγματικότητας γυναικών, χρησιμοποιώντας
το σώμα επί σκηνής ως
μέσο επικοινωνίας και
συνεισφοράς».
ÍÕØÃËÝÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔÊÏÇÌÕØÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÔÁÕßÝÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÝ®ÞÕØÕÍØ¦ÌÕÏÓËÒÏÍÄÚËØÇ
ÇÖÄÖÁÔÚËÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÇÁØÍÇÑÇÏ
ÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÝÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÖÁÔÚËÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÇÁØÍÇÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÕßÝ¡ÇàÃÓË¦ÒÒÕßÝÁÐÏ ÆÖØÏÕßÝÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÝÈØÏÙÑÄÓÇÙÚË
ÙÚÎÊËÆÚËØÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÖÁÔÚË
ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÇÁØÍÇ
–Είχες κάνει κάλεσμα σε γυναίκες
να μοιραστούν μαζί σου σε βίντεο
του ενός λεπτού, μέσω σωματικής κίνησης, την προσωπική τους

εμπειρία με θεματικές: την ανδρική κυριαρχία, την απώλεια και
την απομόνωση. Εκφράζονται
αυτές οι γυναίκες δι’ εσού;
¶´ÞÕÔÚÇÝÒ¦ÈËÏÚÇÈÃÔÚËÕÇÖÄ
ÚÏÝÙßÓÓËÚÁÞÕßÙËÝÓËÚ¦ÚÕÇÔÕÏÑÚÄ
Ñ¦ÒËÙÓÇÇÌÏÁØÜÙÇÇØÑËÚÄÞØÄÔÕ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÍØÇÌÂËÑÓ¦ÛÎÙÎÑÇÏ
ÇÔ¦ÒßÙÎÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝ§ÇÙßÓÖÒÎØ×ÙÜÄÚÏÕÏÙßÓÓËÚÁÞÕßÙËÝËÃÔÇÏ
ÊÏÇÌÄØÜÔÎÒÏÑÏ×Ô¦ÔÜÚÜÔÊËÑÇÕÑÚ×ÇØÑËÚÁÝÑ¦ÚÕÏÑÕÏ ÆÖØÕß
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝËÐÜÚËØÏÑÕÆ±Ö¦ØÞËÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇÜÝÖØÕÝÚÕËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄßÖÄÈÇÛØÕÚÎÛØÎÙÑËÃÇ
ÚÎÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÚÎÔÑÕßÒÚÕÆØÇÇØ»
ÄÒÎÚÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇÇØÑËÚÄ
ÇÖÄÚÕÇÚÕÓÏÑÄÑÏÔÎÙÏÕÒÄÍÏÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÇØÑËÚÁÝÕÓÕÏÄÚÎÚËÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÚÇÓÁØÎÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÚÇÕÖÕÃÇ
ËÔËØÍÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÑÇÏÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÙÚÎÔÑÃÔÎÙÎ´ÞÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÚÏÝ
ÛËÓÇÚÏÑÁÝÑÇÏÚÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂ
ÖØÄÛËÙÎÁÞÜÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÔ
ÙßÔÊßÇÙÓÄÁÔÇÇÓ¦ÒÍÇÓÇÚÜÔÑÏÔÂÙËÜÔÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝËÏÑÄÔËÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÖÕßÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÙÚÕÔÃÊÏÕ
ÑÇÓÈ¦ßÚÄÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏËÃÔÇÏ
ÖÜÝÓÁÙÜÑ¦ÛËÑÃÔÎÙÎÝÚÕÓßÇÒÄ
ÑÇÏÚÕÙ×ÓÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÌÏÒÕÐËÔÃÇÝ®ÚÎÝËÓÖËÏØÃÇÝÑÇÏÚÎÝÓÔÂÓÎÝßÖÇØÑÚ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔÏÊÃÕßÌÆÒÕßÊÃÞÜÝÔÇÁÞËÏ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÖÕÚÁÓËÚÇÐÆÓÇÝÕ
ÖØÕÌÕØÏÑÄÝÂÍØÇÖÚÄÝÒÄÍÕÝ
–Γιατί σε απασχόλησαν αυτές οι
θεματικές;
¶¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÁÞÜÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÖÜÝÖÇØ»ÄÒÎÚÎÔËÔÎÓÁØÜÙÎÑÇÏÚÎÔÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÌËÓÏÔÏÙÓÄÑÇÏÚÇÃÙÇ
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÌÆÒÜÔÄÒÕ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÍßÔÇÃÑËÝÓËÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÙßÔÇÔÇÙÚØÁÌÕÓÇÏÑÇÏÙßÔÊÏÇÒÁÍÕÓÇÏÚÄÙÕÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÄÙÕ
ÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦ÁÞÕßÔÈÏ×ÙËÏ
ÖÇØÄÓÕÏËÝÏÊÏÇÃÚËØËÝÊßÙÑÕÒÃËÝ
ÄÖÜÝÑÇÏÚØÇßÓÇÚÏÑÁÝËÓÖËÏØÃËÝ
ßÖÕÓÁÔÕÔÚÇÝÍÏÇÓËÍ¦ÒÇÞØÕÔÏÑ¦
ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÙÚÎÙÏÜÖÂÇØÇÑÕ-

Theodora Iacovou

Ο χορογράφος Παναγιώτης Τοφή μιλάει στην «Κ» για
τη συμμετοχή του στη 19η «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου

«Παρακολουθώντας Ñ¨ÒÜÜiÜÑ³ÑTÉ³{~ÒVÑ~¨ÑËÑoÉoÌ³Ñ³³ÉÜÉÈ³ÑËT¨Ì³iÖ¨VÑ³{ÜÊ×Úi~ÑØ
o{ÑÑÈÒ¨ÂÉ{{ÑÙÊ³ÉÑÜÜÑoÊ³Èo~É~¨{ÐÓÚÓÐÑ¨ÓÉ{Ñ¨ioiÚÉËÑ³Ð{~Ê~{i³ËiiuViÐÉ{É{
(ÑÑo{³iØ0×Ê
ÒÕßÛ×ÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÇÙÞËÚÏÑ¦
ÇÑØÇÃÇÍËÍÕÔÄÚÇÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÞØÄÔÕÙÚÎÔ ÆÖØÕÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÖÜÝ
ÍÏÇÔÇßÖ¦ØÐËÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÇÒÒÇÍÂ
ÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÛÁÓÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÖØÕÎÍÎÛËÃÇÚÕÓÏÑÂÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÃÞÜÝÔÇÁÞÜÈÏ×ÙËÏÖØÕÙÜÖÏÑ¦
ÒÄÍÜÌÆÒÕßÇßÚÂÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖØÕÚÃÓÎÙÇÔÇÇÖÕÌÆÍÜÁÔÚÕÔËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÄÖÜÝÑÇÏÙÞÄÒÏÇÙË
ÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÜÚÎÙÏÜÖÂÙÇÔÁÔÇ
ÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÓÁÙÜÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÓÕß´ÔÏÜÙÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇ
ÈÕÎÛÂÙÜÔÇËÏÖÜÛÕÆÔ®ÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÏÙÚÕØÃËÝÓÁÙÜÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝ
ÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃ
ÁÙÚÜÑÇÏÒÃÍÕÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÕßÙßÒÒÕÍÏÑÕÆÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ©ÌËÃÒÕßÓË
ÖÏÙÚËÆÜÔÇÑÕÏÚ¦ÐÕßÓËÐÇÔ¦ÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÎËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÊÃÖÒÇÑÇÏÇÔ¦ÓËÙ¦ÓÇÝ

Συναισθηματική πρόθεση
–Ποια είναι η χορογραφική σου
φιλοσοφία;
¶ËÑ¦ÛËÞÕØÕÍØÇÌÏÑÂÁØËßÔÇ
ÇÌÏËØ×ÔÜÇØÑËÚÄÞØÄÔÕÙÚÕÔÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÄÓËÑÃÔÎÙÎÄÖÜÝÑÇÏÙÚÎ
ÙÞÁÙÎÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ
Ù×ÓÇÑÇÏÚÕÔÞ×ØÕÊÃÔÕÔÚÇÝÁÓÌÇÙÎÙÚÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÖØÄÛËÙÎ
ËÜØ×ÖÜÝÚÕÙ×ÓÇËÃÔÇÏÓÏÇÇØÞËÏÕÛÂÑÎ®ÓÏÇÈ¦ÙÎÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÖÄ
ÓÔÂÓËÝÑÇÏËÖÏÛßÓÃËÝÑÇÏÚÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÜÙÇÔÇÍÜÍÄÙÇÔÌÕØÁÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔËÔÚ¦ÙËÜÔÑÇÏËÔÇÒÒÇÙÙÄÓËÔÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÖÏÒÁÍÜÄÙÕ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓÖÕØ×ÔÇÇÖÕÌËÆÍÜ
ÚÎÔ¦ÓËÙÎÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÔÇÇÔÇÊËÏÑÔÆÜÙÚÏÍÓÁÝÇÖÄÓÏÑØÁÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÙÚÎÔÑÃÔÎÙÎËÔ×ÛËÜØ×ÏÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÚÎÔËÔËØ-

ÍÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÇÃÙÛÎÙÎÝÚÎÝÇÌÂÝ
¿ÙÕÇÌÕØ¦ÚÎÔËÑÚÁÒËÙÎÓËÇÖÇÙÞÕÒËÃÎÑÇÛÇØÄÚÎÚÇÙÚÎÔÑÃÔÎÙÎ
ÊÃÞÜÝÚÎÔÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇÜÝÖØÕÝ
ÚÎÔÌÄØÓÇ
–Εκφράζει το σώμα πάντοτε την
αλήθεια του;
¶ÏÙÚËÆÜÖÜÝÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ËÓÖÄÊÏÕÖØÕÝÚÎÔÁÑÌØÇÙÎÓÁÙÜ
ÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÝÑÃÔÎÙÂÝÚÕß
ËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÖ¦ÔÚÕÚËÚÕÓßÇÒÄ!Î
ÇßÙÚÎØÂÇßÚÕÑØÏÚÏÑÂÕÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÃÑÇÔÄÔËÝÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÁÒËÍÞÕÕ
ÌÄÈÕÝÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÇÏÙÃÍÕßØÇ
ÛËØÇÖËßÚÏÑÄÔÇËÖÏÚØÁÖÕßÓËÙÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÇÝÔÇÇÏÙÛÇÔÛËÃÑÇÏÑÇÚ»
ËÖÁÑÚÇÙÎÔÇËÑÌØÇÙÚËÃÔÇÈÏ×ÙËÏ
ÔÇÇÌËÛËÃÔÇÇÖÕÒÇÆÙËÏ
–Πώς μιλάει ο χορός στον θεατή;
Έχεις μια απάντηση;
¶ÖÏÒÁÍÜÔÇÇÖÇÔÚÂÙÜÓÁÙÜÚÎÝ
ËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÝÊÎÒÇÊÂÚÎÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÝÚÇÆÚÏÙÎÝÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÕßÇÚÄÓÕßÖÁØÇÇÖÄÚÕÔËÇßÚÄÚÕß¿ÚÇÔÕËØÓÎÔËßÚÂÝÖËÚÆÞËÏ
ÇßÚÄÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÓÏÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÂ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÕÔÛËÇÚÂ
–Σύγχρονος χορός και Κύπρος,
πώς τα βλέπεις τα πράγματα;
¶©ÙÆÍÞØÕÔÕÝÞÕØÄÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÖÏÙÚËÆÜËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÊÏÇØÑ×Ý
ÙÚÏÝÊÏ¦ÌÕØËÝÓÕØÌÁÝÚÕß´ÞÕßÔ
ÍÃÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÖØÕÝÚÕ
ÑÇÒÆÚËØÕÙËÛËÙÓÕÆÝÑÇÏËÃÔÇÏËÔÛÇØØßÔÚÏÑÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÞÕØÄÝ
ÑÇÏÎÑÃÔÎÙÎÖÒÁÕÔËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏ
ÖÏÕÚÕÒÓÎØ¦ÑÇÏÙË¦ÒÒËÝÚÁÞÔËÝ
ËÔÛÇØØÆÔÕÔÚÇÝÚÄÙÕÚÎÔÁØËßÔÇ
ÄÙÕÑÇÏÚÕÔÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÄËÚÏÑÄ
ËÖÃÙÎÝËÃÔÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÊÏ¦ÌÕØËÝËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÏÝÇÖÄ
ÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÍËÍÕÔÄÝ

ÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÍÏÇÌÏÒÕÐËÔÃËÝÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝÑÇÏÙßÓÓËÚÕÞÁÝÙË¢ËÙÚÏÈ¦ÒÚÄÙÕÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÄÙÕÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄßÚ¦ÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇËÃÔÇÏÎ
ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÑÇÏËÖÇØÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝ
×ØÏÓÕßÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÆÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÞÕØÕÆÄÖÜÝßÖ¦ØÞËÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÕÛÁÇÚØÕÎÐËÑ¦ÛÇØÎ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÕßËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÕÝÞÕØËßÚÂÑÇÏÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÎÆÖÇØÐÎ
ÓÏÇÝÙÚÇÛËØÂÝÙßÔÚËÞÔÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ÔÇÙÚÎØÃàËÏÊßÔÇÓÏÑ¦ÄÙÕÇÌÕØ¦
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÔÕÓÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇ
ÒÒÏ×ÝÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
Î ÆÖØÕÝÁÔÇÔÙÕÈÇØÄÖØÕÕØÏÙÓÄ
ÖÕßÛÇÙÚÎØÃÐËÏÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÚÄÙÕ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦ÄÙÕÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
ÚÕÖ¦ÛÕÝÑÇÏÚÇÄÔËÏØÇËÔÄÝÓÏÇÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÞÕØËßÚÂÚØÏÇÝÑÇÏÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÄÞÏÔÇÚÕÔÚÎÔÕÊÎÍÂÙËÏÙËÓÃÇÙßÔÁÞËÏÇËÑÖÚ×ÙËÜÔ
ÑÇÏÙßÓÈÏÈÇÙÓ×Ô"
–Πρόσφατα βραβεύτηκες από τον
ΘΟΚ ως δημιουργός της χρονιάς,
αισθάνεσαι ότι έχεις παραπάνω
καλλιτεχνική ευθύνη από εδώ και
πέρα για ό,τι δημιουργείς;
¶§Ï×ÛÜÖÜÝÙËÑ¦ÛËÐËÞÜØÏÙÚÂ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕÛÁÇÚØÕÜÝËÖÏÓËÒÎÚÂÝÑÃÔÎÙÎÝÑÇÏÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝÁÞÜ
Ê×ÙËÏÚÕÔÑÇÒÆÚËØÄÓÕßËÇßÚÄËÔ
ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÖÕßÔÇÁÞÜÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÇßÚÄÖÕßÓÖÕØÕÆÙÇ¡ËÚÕÈØÇÈËÃÕÖÕßÓÕßÊÄÛÎÑË
ÖØÄÙÌÇÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏËßÍÔÜÓÕÙÆÔÎÑÇÏÖÜÝÓÕßÁÞËÏ
ÊÕÛËÃÁÔÇËÖÏÖÒÁÕÔÑÃÔÎÚØÕÍÏÇÔÇ
ÙßÔËÞÃÙÜÔÇÑ¦ÔÜÇßÚÄÖÕßÂÊÎ
Ñ¦ÔÜÓËÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄËÔÁØÍËÏÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÑÇÏÇÍ¦ÖÎ

Η 19η «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου» στο Θέατρο Ριάλτο
Η Κατρίν Μοσχοβάκη, ανώτερη λειτουργός για τον Χορό μιλάει για τον ετήσιο θεσμό που θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 3 Νοεμβρίου
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η Κατρίν ¡ÕÙÞÕÈ¦ÑÎÓÕØÌÜÚÏÑÂ
ÒËÏÚÕßØÍÄÝÚÕß±ÖÕßØÍËÃÕßÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆÓÇÝÓÏÒ¦ËÏÍÏÇ
ÚÎ ÎÒÇÚÌÄØÓÇ²ÕØÕÍØÇÌÃÇÝ
ÆÖØÕß®ÚÕÔËÚÂÙÏÕÞÕØÕÍØÇÌÏÑÄ
ÛËÙÓÄÕÕÖÕÃÕÝÛËÙÖÃÙÚÎÑËÇÖÄ
ÚÏÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝÚÕß
±ÖÕßØÍËÃÕßÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÎ
ÁÜÝÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕß ÙÚÕÁÇÚØÕªÏ¦ÒÚÕÙÚÎËÓËÙÄ¢ÁÚÕÝ
ÄÖÜÝÓÇÝËÐÎÍËÃÎÑÇ¡ÕÙÞÕÈ¦ÑÎ
ÁÞÕßÔËÏÙÇÞÛËÃÑÇÏÔÕÚÕÓÃËÝÓËÚÎ
ÊÏÇÌÕØÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÊÏËÆØßÔÙÎÚÜÔ
ÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔÚÜÔÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔ
ÑÇÏÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÕßØÇÈËÃÕß
§ÁÕß²ÕØÕÍØ¦ÌÕß®
–Η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου σε τι αποσκοπεί;
¶ÒÇÚÌÄØÓÇ²ÕØÕÍØÇÌÃÇÝ
ÆÖØÕß®ÇÖÕÚËÒËÃËÚÂÙÏÕÞÕØÕÍØÇÌÏÑÄÛËÙÓÄÕÕÖÕÃÕÝÛËÙÖÃÙÚÎÑË
ÇÖÄÚÏÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝÚÕß
±ÖÕßØÍËÃÕßÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏÇÖÕÙÑÕÖËÃÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏÖÇØÕßÙÃÇÙÎÔÁÜÔÁØÍÜÔ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝÞÕØÕÍØÇÌÃÇÝÙÚÕÑÕÏÔÄÏÊÏÑÄÚËØÇÎÒÇÚÌÄØÓÇ²ÕØÕÍØÇÌÃÇÝ ÆÖØÕß®ÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇ
ÖØÕÙÌÁØËÏÙËÁÔÇËÏÊÏÑ¦ÕØÍÇÔÜÓÁÔÕÖÒÇÃÙÏÕËßÑÇÏØÃËÝÙÚÕßÝÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÝÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÍÏÇÔÇÖËÏØÇÓÇÚÏÙÚÕÆÔ

ßÖ¦ØÞËÏÁÔÚÕÔÎËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÚÜÔ
ÆÖØÏÜÔÞÕØÕÍØ¦ÌÜÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇßÓÓËÚÁÞÕßÔÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÙËÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÌÏÒÕÐËÔÃÇÝÖÇØÇÊÃÊÕßÔ
ËØÍÇÙÚÂØÏÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓËÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕßÝ
ÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÞ×ØËÝ

Ο Νόμος δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή. Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Παιδείας προωθείται
η επεξεργασία νομοσχεδίου που θα καλύψει
όλα τα ζητήματα.
ÓËÔÁËÝÓÕØÌÁÝÁÑÌØÇÙÎÝÑÇÏÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÁØÍÇ
–Δεκαεννέα χρόνια παρουσίας
της πλατφόρμας και φέτος παρουσιάζεται ανανεωμένη, μπορείτε να μας πείτε τι την διαφοροποιεί το 2019;
¶¡ËÚÎ ÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÂÚÎÝ
ÙÚÎÔÒÇÚÌÄØÓÇ²ÕØÕÍØÇÌÃÇÝ
ÆÖØÕß®ËÏÙ¦ÍÕÔÚÇÏÑÇÏÔÕÚÕÓÃËÝ
ÖÕßÛËÜØÕÆÓËÄÚÏÛÇÈÕÎÛÂÙÕßÔ
ÚÕÔÛËÙÓÄÔÇËÐËÒÏÞÛËÃ¢ÁÚÕÝÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÑÇÏÊÏËßØÆÔÕÔÚÇÏÕÏ
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝÚÜÔÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÖÒÁÕÔÞÜØÃàÕÔÚÇÏÙÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ!Ç²ÕØÕÍØ¦ÌÕÏ®!ÎÓÏÕßØÍÕÃÖÕßÁÞÕßÔÂÊÎÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÙÚÕÑÕÏÔÄÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÇÁØÍÇÚÕßÝÈ§ÁÕÏ²ÕØÕÍØ¦ÌÕÏ®!ÎÓÏÕßØÍÕÃÓËÒÏÍÄÚËØÇÇÖÄ
ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÇÁØÍÇÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÕßÝÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕÔÛËÙÓÄÎÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎ
TLU[VYPUNÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÖØÕ-

Η Πλατφόρμα ËoÈ¨ÑÓTÉ{ÈÐKÒÜÉ{iÐÑ³{~Ò³iÉiÐÓ¨i³È~{ÖoÖ¨ÑÌ³ÖoT¨T¨Ì³iÖ¨ViÐÉ{É{i~ÑTKÒ~i
ËÚÕÏÓÇÙÃÇÝÚÕßÁØÍÕßÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝ
§ÁÕßÝ²ÕØÕÍØ¦ÌÕßÝÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕ
ÖÕßËÃÞËÊÏÇÖÏÙÚÜÛËÃÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÄÚÏ
ÁÒËÏÖËÇÖÄÚÇÁØÍÇÚÎÝÒÇÚÌÄØÓÇÝ
ÏÇÌÁÚÕÝÁÞÕßÓËËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÇÆÒÕß ÕßÔÚÕßØÏ×ÚÎÕÕÖÕÃÕÝÛÇËÃÔÇÏÕ ÇÛÕÊÎÍÎÚÂÝÚÜÔ§ÁÜÔ²ÕØÕÍØ¦ÌÜÔÚÎÝ
ÒÇÚÌÄØÓÇÝÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÚÎÝ ÎÝÒÇÚÌÄØÓÇÝËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÎËÏÙÇÍÜÍÂÚÕßØÇÈËÃÕß§ÁÕß²ÕØÕÍØ¦ÌÕß®¬ÕÈØÇÈËÃÕ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÞØÎÓÇÚÏÑÄÁÖÇÛÒÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕß
ÁØÍÕßÚÕßÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÙËÙßÔËØ-

ÍÇÙÃÇÓËÚÕÔÓÁÔÚÕØ¦ÚÕß×ÙÚËÔÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝÒÇÚÌÄØÓÇÝ
²ÕØÕÍØÇÌÃÇÝ ÆÖØÕß
–Ακολουθούν οι Κύπριοι και Κύπριες χορογράφοι τις διεθνείς τάσεις;
¶©Ï ÆÖØÏÕÏÞÕØÕÍØ¦ÌÕÏËÃÔÇÏÓÁÒÎÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÞÕØËßÚÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÑÇÏÙÃÍÕßØÇËÃÔÇÏÑÇÒ¦ËÔÎÓËØÜÓÁÔÕÏÍÏÇÚÏÝÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝÚ¦ÙËÏÝ
¿ÙÕÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÇÔÚÏÝÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÂÄÞÏÇßÚÄËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÙÚÏÒÚÕßÑÇÛËÔÄÝÇÖÄÇßÚÕÆÝ
ÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏ

–Στα 18 χρόνια τι θα λέγατε ότι
έχει αλλάξει στον σύγχρονο χορό
στην Κύπρο;
¶ÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÕÙÆÍÞØÕÔÕÝÞÕØÄÝÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙËÁÔÇÑÇÒÄËÖÃÖËÊÕÓË
ÙßÔËÞÂÇÔÕÊÏÑÂÚ¦ÙÎ´ÞËÏÙÎÓËÏÜÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÕÔÚÕÓÁÇÑÇÏÙËÇßÚÄÙßÔÁÈÇÒÇÔÑÇÏÕÏ
ÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÖÕßÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑÇÏÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÜÔÖÕßËÌÇØÓÄàÕßÔÒÁÕÔÕ
ÙÆÍÞØÕÔÕÝÞÕØÄÝÁÞËÏÇÖÕÑÚÂÙËÏÚÕ
ÊÏÑÄÚÕßÑÕÏÔÄÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÞÕØÕÍØ¦ÌÜÔÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑÇÏ
Ñ¦ÛËÞØÄÔÕÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÖ¦ØÇ
ÖÕÒÒ¦ÞÕØÕÍØÇÌÏÑ¦ÁØÍÇ
–Έχει βοηθήσει η πλατφόρμα
ώστε να αυξηθεί το κοινό για τις
παραστάσεις χορού;
¶ÒÇÚÌÄØÓÇÙÃÍÕßØÇÁÞËÏÙßÓÈ¦ÒËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÎÔËÔÎÓÁØÜÙÎ
ÚÕßÑÕÏÔÕÆÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÙÆÍÞØÕÔÕ
ÞÕØÄÙÚÎÔ ÆÖØÕÃÔÇÏÁÔÇÝÛËÙÓÄÝ
ÖÕßÁÞËÏÇÍÑÇÒÏÇÙÚËÃÇÖÄÚÕÑÕÏÔÄ
ÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏ

ÇÏÙÃÜÝÍÏÇ ÙßÔÇÖÚ¦ÁÚÎ
–Ποια είναι τα προβλήματα που
έχει η τέχνη του χορού στην Κύπρο;
¶´ÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÖÕß
ÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÄÞÏÓÄÔÕÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÚÕÓÁÇÇÒÒ¦ÇÌÕØ¦ÄÒÕßÝÚÕßÝÚÕÓËÃÝÚÎÝËÔÍÁÔËÏ
ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙÚÕÔ
ÚÄÖÕÓÇÝËÃÔÇÏÎËÐËÆØËÙÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÄØÜÔÖØÕËØÞÄÓËÔÜÔÇÖÄÚÕÔ
ÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇËÔßÖ¦ØÞËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÞÕØÎÍÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÊÏÕÞÁÚËßÙÎÖÄØÜÔÇÖÄÑßÖØÏÇÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÍÏÇÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÝ
ÍÏÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÔÇ
ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÙÞËÊÄÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦
ÇÖÄÚÕÑØ¦ÚÕÝ
–Θα ήθελα να σχολιάσετε το θέμα που προέκυψε πριν από λίγες
ημέρες με το ωράριο των σχολών
χορού. Εφαρμόζεται σωστά ο νόμος για τη λειτουργία των σχολών;
¶©§ÄÓÕÝÊËÔÚÁÛÎÑËÖÕÚÁÙË
ËÌÇØÓÕÍÂ ÇÚÄÖÏÔÕÊÎÍÏ×ÔÚÕß
±ÖÕßØÍÕÆÇÏÊËÃÇÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÛÒÎÚÏÙÓÕÆÑÇÏ§ËÕÒÇÃÇÝÖØÕÜÛËÃÚÇÏÎËÖËÐËØÍÇÙÃÇÔÕÓÕÙÞËÊÃÕß
ÖÕßÛÇÑÇÒÆÉËÏÄÒÇÚÇàÎÚÂÓÇÚÇ
ÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÄÒÜÔÚÜÔÚÆÖÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÙÞÕÒ×ÔÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÑÇÏ
ÚÜÔÙÞÕÒ×ÔÁÔÚËÞÔÕßÞÕØÕÆÖÕß
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÖÇÏÊËÃÇ
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