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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΜΑΣ

Ουσιαστικές
διαπραγματεύσεις
μετά τον Απρίλιο
Με συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζει η ε/κ πλευρά το
επικείμενο ραντεβού
στο Βερολίνο με τον
γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω. Ο Βασίλης Πάλμας θεωρεί ως πιθανή εξέλιξη της Τριμερούς μια πενταμερή διάσκεψη είτε σε επίπεδο τεχνοκρατών
είτε σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Στο εσωτερικό σκηνικό ο κ. Πάλμας εμφανίζεται επικριτικός με το
ΑΚΕΛ και όσους συντηρούν όπως λέει την ιστορία με το αεροπλάνο του
Σαουδάραβα επιχειρηματία, ενώ διευκρινίζει πως θα πραγματοποιηθεί
ο επικείμενος κυβερνητικός ανασχηματισμός. Σελ. 5

Οπισθοχώρηση ENI-TOTAL από το «7»
Σε αναδιαμόρφωση του αρχικού προγραμματισμού εργασιών κινείται η γαλλο-ιταλική κοινοπραξία
Δύο μήνες πριν από την επανέναρξη των
γεωτρητικών δραστηριοτήτων εντός της
ΑΟΖ, οι ανησυχίες που είχε εκφράσει ο CEO
της ιταλικής ENI Κλάουντιο Ντεσκάλτσι,
(«αν κάποιος εμφανίζεται με πολεμικά πλοία,
δεν κάνω γεωτρήσεις»), για το κλίμα έντασης

που έχει προκαλέσει η Τουρκία στο τεμάχιο
7, φαίνεται να επιδρούν στους αρχικούς
προγραμματισμούς. Εν αντιθέσει με τα όσα
λεγόντουσαν στο παρασκήνιο, για έναρξη
των γεωτρήσεων από το τεμάχιο 7, η κοινοπραξία φέρεται να μετακινείται σε άλλο

εκτός τουρκικής ακτίνας δράσης. Εξέλιξη
που αν και αποδίδεται σε λόγους που έχουν
να κάνουν με συμβατικές υποχρεώσεις, σαφέστατα σχετίζεται και με τα ζητήματα
ασφάλειας. Ζητήματα που φαίνεται να συμμερίζεται και η γαλλική TOTAL. Την ίδια

Οι Ατλαντίδες του κοντινού μέλλοντος

Αυτή τη βδομάδα
αποφασίζει ο Άντρος

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Eδωσαν τα χέρια
και πάνε σε εξατάξιο
Μετά από 17 χρόνια παίρνει σάρκα
και οστά το κοινό αίτημα των δήμων
Δερύνειας και Σωτήρας για δημιουργία Λυκείου στην περιοχή, το οποίο
ξεκινά τμηματικά τη λειτουργία του
από τον Σεπτέμβριο του 2020. Την
πλήρη ικανοποίησή τους εκφράζουν
οι συμβαλλόμενες δημοτικές αρχές,
που κάνουν λόγο για ανάγκη ποιοτικής ανάπτυξης της Αμμοχώστου
προς όφελος των μαθητών. Σελ. 10

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Η μακροχρόνια νάρκη

Σελ. 2

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Από τον «ζωτικό χώρο»
στις «γαλάζιες πατρίδες»

Σελ. 4

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Ευκαιρία αναβάθμισης
της εθνικής άμυνας

Σελ. 13

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αγώνας
μετ’ εμποδίων
η Τριμερής

ΑΓΚΥΡΑ

Πενταμερή και όλα
ανοικτά και Φ.Α.
Στα 150 εκατομμύρια υπολογίζονται οι άνθρωποι που ζουν σήμερα σε εκτάσεις οι οποίες θα βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας

το 2050, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature Communications. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η νέα
πραγματικότητα θα αποτελέσει μείζονα απειλή για όλους και θα σβήσει από τον χάρτη κάποιες από τις μεγάλες παράκτιες μητροπόλεις της
υφηλίου. Μεγάλο μέρος της τη Χο Τσι Μινχ (στη φωτογραφία) οικονομικό κέντρο του Βιετνάμ αλλά και της γειτονικής μας Αλεξάνδρειας θα
εξαφανιστεί κάτω από τη θάλασσα. Σελ. 22

Η εν Βουλή λέσχη
των πρωθυπουργών
Να κληθούν αναμένουν οι 4
Αλέξης Τσίπρας, Αντώνης Σαμαράς, Γιώργος Παπανδρέου και Κώστας Καραμανλής
αποτελούν τη «χρυσή λίστα αναμονής»
σε περίπτωση που τους χρειαστεί η χώρα
π.χ. για την Προεδρία ή να κυβερνήσουν
ξανά. Ο καθένας με τις πολιτικές του μετοχές και τους συμμάχους του κι όλοι
μαζί αναμένουν. Σελ. 18

Πορτοφολάδες στο
κέντρο της Αθήνας
Δρουν άφοβα λόγω ποινών-χάδι

ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΡΟΥΝΑΣ
Σελ. 7
Ο Αλ Μπαγκντάτι έφυγε, το Ισλαμικό Κράτος παραμένει

ώρα, ενημερωμένες πηγές υποστηρίζουν
πως μια τέτοια εξέλιξη δεν συνιστά υποχώρηση της κοινοπραξίας, αλλά μια κίνηση
τακτικής. Οι δύο εταιρείες προσανατολίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να κάνουν
αρχή από γειτονικά τεμάχια. Σελ. 9

Πολύ πιθανή, αλλά όχι δεδομένη θεωρείται
η τριμερής διάσκεψη, καθώς τα εμπόδια
δεν έχουν υπερπηδηθεί. Η Άγκυρα επιμένει
σε προπαρασκευαστικού τύπου Τριμερή,
η Αθήνα στέλνει το μήνυμα πως δεν είναι
ζεστή για τις διασκέψεις, την ίδια στιγμή
που ο Αντόνιο Γκουτιέρες θέλει να είναι βέβαιος πως θα υπάρξει αποτέλεσμα. Σελ. 4

ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΟ ΑΚΕΛ

Κρίσιμη κρίνεται η εβδομάδα που
μπαίνει, καθώς ο Άντρος Κυπριανού
θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο
θέλει να παραμείνει στη Γραμματεία
του κόμματος ή αν τελικώς θα αποχωρήσει. Η συζήτηση πάντως έχει
ήδη ανοίξει σε επίπεδο Γραμματείας,
με τα μέλη να ζητούν από τον Άντρο
Κυπριανού να πάρει τις τελικές αποφάσεις και να τους ενημερώσει.
Πάντως, στην Εζεκία Παπαϊωάννου
θεωρείται σχεδόν βέβαιη η παραμονή του στο πηδάλιο του κόμματος
τουλάχιστον μέχρι το 2021. Σελ. 6
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Δίχτυο πορτοφολάδων δραστηριοποιείται
στο κέντρο της Αθήνας κλέβοντας πορτοφόλια, κινητά και ό,τι άλλο κριθεί εύκολη λεία. Καταστηματάρχες και περίοικοι
έχουν φτιάξει την ομάδα «Κλεφτρόνια
και άλλα περίεργα» με 106 μέλη και βρίσκονται διαρκώς σε επιφυλακή. Σελ. 19

Η Τουρκία εντάσσει σε μόνιμη βάση το ζήτημα του φυσικού αερίου στη συνολική διαπραγμάτευση για τη λύση. Στην πενταμερή
διάσκεψη θα ξεκαθαρίσει το μοντέλο και
το πλαίσιο της λύσης και θα γίνει προσπάθεια
για διευθέτηση κρίσιμων ζητημάτων όπως
το φυσικό αέριο και η ασφάλεια. Σελ. 4

Fitch: Θετική η πορεία της Κύπρου

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ο οίκος βλέπει όμως και σκιές – Συνέντευξη M. Napolitano

Προβλέψιμοι

Θετικές προοπτικές για την οικονομία
βλέπει ο οίκος Fitch. Ο επικεφαλής του
Οίκου για τη δυτική Ευρώπη, Michele Napolitano, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο
για το συνέδριο Economist, διατυπώνει
την εκτίμηση ότι η όποια απόφαση για
τους μισθούς του δημοσίου δεν θα λειτουργήσει αρνητικά για τις μελλοντικές

αξιολογήσεις εάν η Κύπρος κρατήσει ισχυρά πλεονάσματα. Επισημαίνει ότι μια κακή
αξιολόγηση από τη Moneyval θα μπορούσε
να παρεμποδίσει τις ξένες επενδύσεις.
Προσθέτει ότι εάν αλλάξει ο νόμος των
εκποιήσεων, θα καταστεί δυσκολότερη
η ανάκτηση των Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων (ΜΕΔ). Οικονομική, σελ. 5

Ετοίμασαν δώρα για τους Κούρδους
Πούτιν -Τραμπ, με πακέτο ωφελημάτων σε Συρία και Τουρκία
Με την απελευθέρωση του Ιντλίμπ από
τους τζιχαντιστές ώς τον επόμενο κοινό
στόχο Ρωσίας-ΗΠΑ, οι υπερδυνάμεις κινούνται πλέον προς Δαμασκό και Άγκυρα
ώστε να διασφαλίσουν στους Κούρδους,
περαιτέρω πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες. Ο Άσαντ γνωρίζει ήδη ότι ανασυγκρότηση της Συρίας δεν μπορεί να

επιτευχθεί χωρίς τελική συνεννόηση με
τους Κούρδους. Από την Άγκυρα οι υπερδυνάμεις θα ζητήσουν διάλογο με τους
Κούρδους, απελευθέρωση του Οτσαλάν
και μετεξέλιξη του κουρδικού κινήματος
σε ένα τουρκικό κόμμα, όπου οι Κούρδοι
θα έχουν ενισχυμένα δικαιώματα στην
τοπική αυτοδιοίκηση. Σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου
Αφιέρωμα της «Κ» για την πτώση του Τείχους του Βερολίνου στις 9 Νοεμβρίου του 1989, το οποίο χώριζε συνολικά την Ανατολική και τη Δυτική
Γερμανία από το 1961. Πώς οι δημοσιογράφοι άνοιξαν το Τείχος φέρνοντας τις Αρχές προ τετελεσμένων. Ζωή, σελ. 1, 3, 4, 5

ΘΕΑΤΡΟ

Πρεμιέρες και καλό θέατρο στην Κύπρο
Στην «Κ» μιλάνε οι συντελεστές της παράστασης «Δόκτωρ Γκλας» (Στρ.
Πανούριος, Π. Μπουγιούρης και Αγγέλα Σιδηροπούλου) και οι ηθοποιοί
Χάρης Αττώνης και Στέλιος Καλλιστράτης με το έργο ντεμπούτο για την
ομάδα Minimis, «Μισά-Μισά». Ζωή, σελ. 8, 11

ΑΠΩΛΕΙΑ

Έφυγε ο Ελληνας συνθέτης Γιάννης Σπανός
Ο σπουδαίος Γιάννης Σπανός έφυγε από τη ζωή, ήρεμα, στον ύπνο του,
σε ηλικία 85 ετών την Πέμπτη το βράδυ. Ήταν ένας γλυκός και ζεστός άνθρωπος που ποτέ δεν σνόμπαρε καλλιτέχνες και δεν υποτίμησε άλλες περιοχές τραγουδιού. Ζωή, σελ. 10

Είναι απογοητευτικό να βλέπεις να διαμορφώνονται σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για τη χώρα σου, όπως στην προκειμένη περίπτωση η εκμετάλλευση των
υδρογονανθράκων, στη βάση μιας παρωχημένης λογικής. Αυτής που ήθελε
η επιλογή των ανθρώπων που θα ηγηθούν
μια σημαντικής για το δημόσιο συμφέρον
προσπάθειας να είναι πρώτα ημέτεροι
και μετά ειδήμονες. Αυτής επίσης που
ήθελε τον εκλεγμένο ηγέτη να είναι αυθεντία επί παντός επιστητού και συνεπώς
αδιαμφισβήτητος, είτε είχε να αποφασίσει
για την αγορά αεροπλάνου είτε την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Από
την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας
όλα τα δεινά και οι τραγωδίες που υπέφερε ο λαός οφείλονται στις διορισμένες
αυθεντίες ή τους αυτόκλητους σωτήρες
που σαν παράσιτα ροκάνιζαν τούτη την
αιωνόβια ελιά στη μέση του πελάγους.
Αυτό μοιάζει να γίνεται και τώρα με τους
υδρογονάνθρακες. Ίδωμεν.
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ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Η μακροχρόνια νάρκη

Τα νέα κοστούμια για υπουργούς
και βουλευτές και ο Τσαρλς Έλληνας

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Μετά το «Γιαβούζ»
έφυγε από τις θάλασσές μας την Πέμπτη
και ο «Πορθητής». Τα
δύο γεωτρύπανα λειτούργησαν σαν εργαλεία της τουρκικής στρατηγικής
ώστε να καταστήσει αδιαμφισβήτητο
το ρόλο της Τουρκίας στο παίγνιο
των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσόγειου, από τη στιγμή που
αυτό άνοιξε με γεωτρήσεις από Ισραήλ και Αίγυπτο. Δύο χώρες ισχυρές
στην περιοχή που έκριναν ότι είχε
φτάσει η ώρα να μπουν στο παιγνίδι.
Η Κύπρος του αρρωστημένου μικρομεγαλισμού, αποφάσισε ότι δεν μπορεί να λείπει ένα παίγνιο δισεκατομμυρίων… Αν και ο Γλαύκος Κληρίδης
το 2003 είχε πει στον Νίκο Ρολάνδη,
όπως ο ίδιος γράφει σε άρθρο του
στη Σημερινή (25/03/2018), ότι πριν
από τη λύση κάτι τέτοιο θα ήταν
επικίνδυνο: «Χωρίς λύση του Κυπριακού, δεν θα υπάρξει ούτε ομαλότητα στην Κύπρο, ούτε θα βάλουμε
στη χούφτα μας έστω και ένα κυβικό
πόδι φυσικού αερίου.
Αυτό πίστευε άλλωστε και ο Γλαύκος Κληρίδης. Μου το είπε στην παρουσία του Παντελή Κούρου μετά
που υπέγραψα στο Κάιρο τη Συμφωνία για την ΑΟΖ μας με την Αίγυπτο, στις 17 Φεβρουαρίου 2003.
Μου είπε ο Κληρίδης επί λέξει: «Νίκο,
πάρε τη συμφωνία και τοποθέτησέ
την στο χρηματοκιβώτιο του Υπουργείου σου μέχρις ότου λυθεί το Κυπριακό». Όμως η ηγεσία μας, από
τον Τάσσο ως τον Χριστόφια και μέχρι τον Αναστασιάδη, «την είδε» ευρωπαϊκή υπερδύναμη. Εν τη σοφία
της, όχι μόνο δεν άκουσε τον Κληρίδη. Όχι μόνο δεν διαπραγματεύτηκε λύση το 2004 στο Μπούργκενστοκ. Όχι μόνο έκαμε «μαγικά» κρυφίως με Τσαβούσογλου σε Κραν Μοντάνα και Νέα Υόρκη. Ούτε πρόσφατα
έλαβε υπόψη τον Ντεσκάλτσι της
ΕΝΙ όταν δήλωνε ότι «αν κάποιος
εμφανίζεται με πολεμικά πλοία, δεν
κάνω γεωτρήσεις». Ούτε και την
απάντηση στο ΚΥΠΕ της εδώ Γαλλίδας πρέσβειρας στην ίδια ερώτηση,
ότι «αυτό θα το συζητήσουμε όταν
και εάν συμβεί». Η Λευκωσία συνεχίζει το βιολί της κάνοντας επικοινωνιακή πολιτική εσωτερικής κα-

τανάλωσης με αβολίδωτα έναντι μιας
χώρας όπως η Τουρκία, που λόγω
της στρατηγικής της θέσης και του
εκτοπίσματός της σαν αγορά, ερίζουν
γι’ αυτή οι δυο υπερδυνάμεις.Την
εποχή που καταρρέει το «θαύμα»
της παγκοσμιοποίησης και ό,τι έχει
απομείνει από το διεθνές δίκαιο, οι
μικρομεγαλισμοί δεν φτουράνε, κύριε
Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Θυμήσου
αυτά που είπε ο Γλαύκος Κληρίδης
και προσπάθησε με σοβαρότητα το
διάστημα που σου έμεινε στην εξουσία να το μετατρέψεις σε χρόνια
ασφαλή για τα παιδιά και τα εγγόνια
σου, μήπως επωφεληθούν και τα
δικά μας. Κι αυτό γιατί το παίγνιο
με το ΦΑ το έπαιξες και στο παρελθόν, φεύγοντας από τις συνομιλίες
και χάσαμε τόσα πολλά που φτάσαμε
σήμερα στο σημείο, η Τουρκία να
εντάσσει το ζήτημα του φυσικού αερίου στη συνολική διαπραγμάτευση.
Κάτι που εσύ διακήρυττες ότι ποτέ
δεν θα γίνει, μέχρι που έφτασες τον
Ιανουάριο του 2018 να διχοτομήσεις
την ΑΟΖ: «Εάν οι Τούρκοι επιλέγουν
να προστατεύσουν τα δικαιώματα
των Τ/κ σε μια ξεχωριστή οντότητα
τότε θα πρέπει να περιοριστούν εις
όσα αναλογούν στην ΑΟΖ της εν λόγω παρανόμου οντότητας». Έχει μάλιστα σε τέτοιο βαθμό γίνει προβλεπτή η πολιτική της Λευκωσίας, που
η Άγκυρα (βλ. σελ. 4) δεν διστάζει
να αποκαλύψει ότι μέσω ημών έχει
εξουδετερώσει ήδη τον Ακιντζί: «Σε
περίπτωση που στην πενταμερή φανεί ξεκάθαρα ότι η ε/κ πλευρά δεν
αποδέχεται την πολιτική ισότητα
και ο ΟΗΕ καταγράψει αυτήν την
πραγματικότητα, ο κ. Ακιντζί θα μπορεί να επιμένει στην ομοσπονδία;»
λέει στην «Κ» πηγή του τουρκικού
Προεδρικού. Κι αυτό μετά το τελεσίγραφο την περασμένη Κυριακή
του Τούρκου πρέσβη στην Αθήνα,
ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς
διαμερισμό της εξουσίας και των πόρων στο νησί και με την κατάληξη,
ότι «οι Τ/κ δεν έχουν στη διάθεσή
τους ακόμη 50 χρόνια να διαπραγματεύονται». Εμείς έχουμε; Εσύ,
Πρόεδρε, θα επιμείνεις να έχει το
ένα πόδι σου πάνω στη μακροχρόνια
νάρκη Μακαρίου-Δούντα;

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ονόματα πάνε και έρχονται, κοστούμια και

φορέματα ράβονται και όλοι περιμένουν τον
Νίκαρο. Η ανακοίνωση του νέου Υπουργικού
πήρε μετάθεση μετά την Τριμερή και τοποθετείται τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου.
Η λίστα με τα ονόματα όσο πάει και μεγαλώνει,
ενώ ο Νίκαρος δεν λέει κουβέντα σε κανέναν.
Τα νέα ονόματα που μπήκαν στο shortlist είναι
αυτά της Έμιλυς Γιολίτη, αλλά και του Βασίλη
Πάλμα, μαζί με όλα τα προηγούμενα. Ως έχουν
τα πράγματα το Υπουργείο Εσωτερικών φέρεται να παραλαμβάνει ο Νίκος Νουρής, το
Υπουργείο Μεταφορών η Έμιλυ Γιολίτη και το
Υπουργείο Παιδείας ο Νίκος Τορναρίτης. Ο τελευταίος σύμφωνα με μία πηγή μου φέρεται
να το έχει συζητήσει πρόσφατα σε τετ α τετ
συνάντηση που είχε με τον Νίκαρο, αλλά και
με άλλους «και όλα βαίνουν πολύ καλά»...
Τα νέα του ανασχηματισμού τα αναμένουν με

μεγάλη αγωνία όχι μόνο οι υποψήφιοι υπουργοί αλλά και κάποιοι στην Πινδάρου. Πρόκειται
για τους υποψήφιους νέους βουλευτές, οι
οποίοι με τις ανακατατάξεις που γίνονται θα είναι μάλλον τρεις. Δύο από τα νέα πρόσωπα
του ΔΗΣΥ στη Βουλή μάλλον θα είναι γυναίκες, ενώ οι συζητήσεις και τα σενάρια εντός
και εκτός Πινδάρου δίνουν και παίρνουν...
Αντιδράσεις και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ
έντονες, προκάλεσε η συμμετοχή του Τσαρλς
Έλληνα ως ομιλητή σε συμπόσιο που θα πραγματοποιηθεί στην κατεχόμενη Μόρφου με
συμμετοχή και στελεχών του κατοχικού καθεστώτος.
Πανεπιστήμιο Ανατολικής Μεσογείου» στις 11
Νοεμβρίου. Κύριος χρηματοδότης είναι τουρκική εταιρεία που κατασκευάζει συστήματα
υψηλής τεχνολογίας για τον τουρκικό στρατό.
Στο συνέδριο θα μιλήσει και ο «πρωθυπουργός» του κατοχικού καθεστώτος Ερσίν Τατάρ.
Ο Τσαρλς Έλληνας ως γνωστόν είναι ο πρώην

πρόεδρος της Εταιρείας Υδρογονανθράκων
Κύπρου (πρώην ΚΡΕΤΥΚ), η οποία συμβούλευε επίσημα την κυπριακή κυβέρνηση για τα
θέματα των υδρογονανθράκων. Τώρα είναι διευθύνων σύμβουλος της Ε-C Natural Hydrocarbons και από αυτή τη θέση συμμετέχει στο
συμπόσιο στα Κατεχόμενα. Τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας τοποθετείται αρνητικά στην κυβερνητική ενεργειακή πολιτική και κάνει δηλώσεις κυρίως σε αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ.
Ακούστηκαν αρκετά επικριτικά σχόλια για την

Μιας και βρισκόμαστε στα ενεργειακά, σας

μεταφέρω και την πληροφορία που έφθασε
κοντά μου ότι στον Λόφο γίνεται ιδιαίτερη μελέτη για τη συζήτηση (και κυρίως τη μη συζή-

τηση) τους στη νέα διαδικασία που αρχίζει με
την Τριμερή. Όπως μου λέχθηκε: «Η πίεση
που ασκείται από την Τουρκία για συζήτηση
του θέματος και αποδοχή της πρότασης που
υπέβαλε (εκ μέρους της) ο Ακιντζί για κοινή
επιτροπή υδρογονανθράκων είναι αφόρητη
και ο Νίκαρος ετοιμάζει άμυνες και αποκρούσεις»...
Φανερή ήταν η συγκίνηση του Νίκαρου κατά

την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της
Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε, όπως άκουσα, «να ξετυλίξει και το αυθόρμητο χιούμορ του και να σκορπίσει μαζί με
συγκίνηση και χαμόγελα».
ΚΟΥΙΖ: Ποιο κομματάρχης κατηγορείται από

άλλα στελέχη του κόμματός του ότι ακολουθεί
προσωπική πορεία με στόχο τη συνεργασία με
μεγάλο κόμμα, χωρίς να συνεννόηση με τα όργανα του κόμματος;

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

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
27.X.1939

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: Η αμερικανική Βουλή ενώπιον της
οποίας ήρχισεν η συζήτησις του ψηφισθέντος υπό του
Κογκρέσσου νόμου περί της ουδετερότητος των Ηνωμένων
Πολιτειών, εψήφισε και αυτή σήμερον τον νόμον διά
ψήφων 243 κατά 181. Κατά το ψηφισθέν σχέδιον, η αγορά
πολεμικού υλικού θα γίνεται τοις μετρητοίς και η μεταφορά
του δεν θα γίνεται δι’ αμερικανικών πλοίων. Ο νόμος
επιτρέπει την αποστολήν πολεμικού υλικού εις τους ουδετέρους.

απόφασή του να συμμετέχει στο συμπόσιο
των Κατεχομένων, ιδιαίτερα στη σημερινή
συγκυρία με την Τουρκία να εισβάλλει στην
κυπριακή ΑΟΖ. «Κάποιος τον κατηγόρησε ότι
ενώ έλαβε όλα τα οφέλη ως πρόεδρος της
ΚΡΕΤΥΚ τώρα τρέχει στα Κατεχόμενα και συμμετέχει στις τουρκικές επιδιώξεις και μεθοδεύσεις κατά της πατρίδας του», ενώ κάποιος
άλλος έκανε λογοπαίγνιο με το επώνυμό του,
«το οποίο κουρέλιασε με τη συμμετοχή του
στο συμπόσιο». Ωστόσο, η πιο έντονη αντίδραση, όπως μαθαίνω από πηγή μου που γνωρίζει,
προέρχεται από τον Λόφο. Ο ίδιος ο Νίκαρος
φέρεται να τα έχει πάρει στο κρανίο με τη
συμπεριφορά του Τσαρλς και να έχει εκφραστεί «με δικό του λεξιλόγιο» όταν πληροφορήθηκε τα νέα.

Το συμπόσιο διοργανώνεται από το «Τεχνικό

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: Ο κ. Τσάμπερλαιν,
αναφερόμενος εις τον λόγον του κ. Μολότωφ, είπεν ότι
ούτος ανεμένετο ανυπομόνως υπό των εν Βερολίνω.
Φαντάζομαι, όμως, εξηκολούθησεν, ότι θα επροκάλεσε
αυτόθι ποίαν τινα απογοήτευσιν. Ο λόγος του κ. Μολότωφ
εμελετήθη προσεκτικώς υπό της Κυβερνήσεως της Α.Μ.
ήτις μετ’ ενδιαφέροντος έλαβεν υπό σημείωσιν τον δι’ αυτού γενόμενον καθορισμόν των μελλοντικών σκοπών
της Σοβιετικής Κυβερνήσεως. Ο Τσάμπερλαιν υπενθύμισεν ότι εις τον λόγον τον οποίον ο κ. Μολότωφ είχεν εκφωνήσει την 31ην παρελθόντος Μαΐου είχεν είπη: «Είμεθα
κεκηρυγμένοι υπέρ της ειρήνης και υπέρ της παρεμποδίσεως οιασδήποτε μορφής επιθέσεως». Αυτή εξηκολούθησεν, είναι και η θέσις της Κυβερνήσεως της Α.Μ., δεν
είμαι δε διατεθειμένος να ασχοληθώ, παρακολουθών την
φαντασιώδη πτήσιν εις την οποίαν ερρίφθη ο κ. Μολότωφ,
περιγράφων τους σκοπούς των Συμμάχων.

«Κύριε πρύτανη να δείτε που κάποιοι θα παραφράσουν το διδάκτορας...»

«ανεξάρτητες» με Θεολόγου, Ειρήνη,
Σάβια; Εγώ, πάντως, ψηφίζω καρφωτό.
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Στον ανασχηματισμό. Η στήλη σάς

ενημερώνει πως τελικά δεν θα γίνει ο
ανασχηματισμός. Ο Χαμπιαούρης μπορεί
να συνεχίσει το έργο του απρόσκοπτα.

Στην υπομονή. Έχει χάσει την υπο-

έχουν έτοιμο το δηλητήριο, σας ενημερώνω πως ο Χάρης είναι ο μόνος που
θα φύγει. Thank god αναλαμβάνει στη
θέση του ο Κων –σκληρός του Μαϊάμι–
Πετρίδης. Τέζα οι ντηβέλοπερς.

μονή της η αγαπητή Σάβια, η οποία
έπρεπε να ήταν στην Βουλή από τον περασμένο Φεβρουάριο. Αυτή τη φορά τη
μήνι της όμορφης προκάλεσε η Ούρσουλα φον Κάτι, η οποία δεν συμπληρώνει το καπινέ της, να παραιτηθεί η Στέλλα, να μπει και η περιστέρα του ΔΗΣΥ
(αγαπά το λευκό ταγιέρ η Σάβια γαρ) στη
Βουλή. Ή μήπως έχει κι άλλο τρικ ο Αβέ
για να την καθυστερήσει πάλι;
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Στην παραμονή. Για όσους βέβαια το

Στην περίπτωση. Υπάρχει μια βέ-

βαια περίπτωση να γίνει μίνι ανασχηματισμός και να αλλάξει εκτός από το
ΥΠΕΣ και ΥΠΟΙΚ και το Παιδείας. Εκεί
ψήνεται για να πάει ο Κώστας Χριστοφίδης, τέως πρύτανης. Θα αναπολούν τον
Χαμπιαούρη προβλέπω ΟΕΛΜΕΚ και
ΠΟΕΔ.

Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία...
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Στον καφέ. Πάντως όπως όλες οι

σύγχρονες πολυεθνικές, με μεγάλα
κέρδη εταιρείες, έτσι και η Παγκύπρια
Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων πέραν
του σούπερ ντιζάιν κτηρίου της απέκτησε και σούπερ τρέντι Caffe Nero. Όλα κι
όλα οι δάσκαλοι και οι δασκάλες έχουν
στυλ και ποιότητα.

Στις τάξεις. Εγώ θυμάμαι που συνδι-

καλισμός ήταν μπρίκι και τοστ πάνω
στη σόμπα του υγραερίου. Θα μου πείτε
η ΠΟΕΔ δεν είναι ΠΕΟ.
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Στα συνθήματα. Το Ψωμί – Παιδεία –

Ελευθερία έγινε Freddo - Muffin Latte.
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Στον θεό. Η δημιουργία του κινήμα-

τος «Ανεξάρτητοι» της Θεολόγου,
τουλάχιστον έδωσε ένα χαρούμενο τόνο
στην πολιτική βαρεμάρα που μας έχει
κατακλύσει. Μιας και δεν θα κατεβάσει
για επανεκλογή την Ειρήνη το ΑΚΕΛ, είναι μια καλή πλατφόρμα για κίνημα οι
ανεξάρτητες. Φανταστήκατε ένα σχήμα

Στην υγεία. Μακάρι να είναι καλά

στην υγεία του ο άνθρωπος. Αναφέρομαι στον βουλευτή Κασσίνη, ο οποίος
μετά την εκλογή του ταλαιπωρείται με
σοβαρό πρόβλημα υγείας. Οι ευχές μας
για ανάρρωση είναι δεδομένες, αλλά η
λειτουργία της Βουλής σχεδόν για μια
ολόκληρη θητεία χωρίς έναν βουλευτή
είναι και προβληματική και δείχνει την
ελαφρότητα που τη διακατέχει.
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Στην αγάπη. Λένε πως ο βήχας και

ο έρωτας δεν κρύβεται. Έτσι και ο
Άντρος δεν μπορεί να κρύψει πλέον την
αγάπη του για το κόμμα και την υπηρεσία την οποία προσφέρει. Λέει να μείνει
ακόμη λίγο μέχρι να φύγει.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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Αγώνας μετ’ εμποδίων η τριμερής συνάντηση

Θέλει υποβάθμισή της η Aγκυρα, η Αθήνα ανησυχεί, ενώ η Λευκωσία βάζει τις κόκκινες γραμμές στην πολιτική ισότητα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν το περασμένο καλοκαίρι δημοσιοποιήθηκε το ψήφισμα του
Συμβουλίου Ασφαλείας που ζητούσε, μεταξύ άλλων, από τις δύο πλευρές να καταθέσουν έκθεση προς
τον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών για
το τι έκαναν οι ίδιοι για να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της λύσης, πολλοί ήταν εκείνοι που εκτίμησαν πως η όποια περίοδος τακτικισμού ένθεν και ένθεν έχει παρέλθει. Η πολυσέλιδη επιστολή του
προέδρου της Δημοκρατίας προς
τον Αντόνιο Γκουτιέρες, η οποία
ήταν περισσότερο μία ημερολογιακή καταγραφή του τι διαμεί








Πολύ πιθανή θεωρείται η
τριμερής συνάντηση χωρίς ωστόσο να είναι δεδομένη, καθώς τα Ηνωμένα
Έθνη δεν την έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα.
φθηκε από τότε μέχρι σήμερα και
σχεδόν πανομοιότυπη με τις προηγούμενες επιστολές που απέστειλε, ήγειρε ερωτήματα για το κατά
πόσο τα όσα καταγράφονται σε
αυτή είναι αρκετά για να πείσουν
τον Αντόνιο Γκουτιέρες για τη βούληση επανέναρξης των συνομιλιών,
ώστε να προχωρήσει με την άτυπη
Τριμερή και στη συνέχεια με την
Πενταμερή.

Το περιεχόμενο

Βάσει και του ψηφίσματος του
Συμβουλίου Ασφαλείας, ο γ.γ. του
ΟΗΕ, θα κληθεί μέχρι και τις 15
Νοεμβρίου να παρουσιάσει την έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ασφα-

Ο Αντόνιο Γκουτιέρες θέλει να είναι βέβαιος ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα στην τριμερή και η εβδομάδα που μπαίνει θεωρείται κρίσιμη για τις τελικές του κινήσεις.
λείας γύρω από τις εξελίξεις στο
Κυπριακό, συμπεριλαμβάνοντας
και τις επιστολές των δύο ηγετών.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές,
στην επιστολή του ο Νίκος Αναστασιάδης κάνει εκτενή αναφορά
των ιδεών που κατέθεσε και παρουσίασε στην ειδική απεσταλμένη
των Ηνωμένων Εθνών Τζέιν Χολ
Λουτ, περιλαμβανομένης και της
πρότασής του για τη δημιουργία
ειδικού λογαριασμού όπου θα κατατίθεται το μερίδιο των εσόδων
από το φυσικό αέριο για τους Τ/κ.
Κάνει αναφορά στις προτάσεις του
για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Υπογραμμίζει τη βούλησή του για επανέναρξη των συ-

νομιλιών, επαναλαμβάνοντας τη
θετική του απάντηση για τριμερή
συνάντηση, όπως και τη θετική
στάση σε ένα ενδεχόμενο άτυπης
Πενταμερούς στη συνέχεια. Στο
πολυσέλιδο έγγραφο δεν παραλείπεται να γίνει αναφορά στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας
στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά και για
τις παραβιάσεις στην περίκλειστη
πόλη της Αμμοχώστου, ρίχνοντας
την ευθύνη της στασιμότητας στη
στάση της Άγκυρας. Σύμφωνα με
έγκυρες τ/κ πηγές και στην επιστολή του Μουσταφά Ακιντζί προς
τον Αντόνιο Γκουτιέρες καταγγέλλεται από την τ/κ πλευρά, μεταξύ
άλλων, ο Νίκος Αναστασιάδης για

παλινωδίες και παρουσίαση νέων
ιδεών που δυσχέραναν το κλίμα.
Το ζήτημα βεβαίως δεν περιορίζεται ούτε στο ότι οι επιστολές
των δύο ηγετών δεν έχουν κάποιο
νέο στοιχείο που να ενισχύει την
ετοιμότητα για επίλυση του Κυπριακού, αλλά στο κατά πόσο όλες
οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι έτοιμες για αποτέλεσμα στην Τριμερή.
Η Αθήνα διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση την ανησυχία της για τις
εξελίξεις, εγείροντας ερωτήματα
κατά πόσο είμαστε όντως έτοιμοι
τόσο για την τριμερή συνάντηση
αλλά κυρίως για την Πενταμερή
στην οποία και θα συμμετάσχει.
Έχει διαμηνύσει τις ανησυχίες της

Αποτέλεσμα θέλει
ο Γκουτιέρες
«Ο γενικός γραμματέας των

Ηνωμένων Εθνών θέλει να έχει
αποτέλεσμα η Τριμερής. Αν
νιώσει πως δεν έχει αποτέλεσμα τότε δεν ξέρουμε πώς θα
εξελιχθούν τα πράγματα», επισημαίνουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, υπογραμμίζοντας
πως η Τριμερής δεν πρέπει να
θεωρείται δεδομένη, καθώς η
εβδομάδα που μπαίνει θα κρίνει τις εξελίξεις.

και στη Λευκωσία, με ανώτατες διπλωματικές πηγές να εκτιμούν πως
παρά τις όποιες επιφυλάξεις της η
Αθήνα θα στηρίξει και την Τριμερή
και την Πενταμερή.
Όπως κατέγραψε την περασμένη
βδομάδα η «Κ», η Άγκυρα έστειλε
σαφές μήνυμα προς την Τζέιν Χολ
Λουτ πως η Τριμερής θα πρέπει να
είναι διάσκεψη που θα περιοριστεί
στο να προετοιμάσει την Πενταμερή.
Σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους,
άλλωστε, η Τουρκία δεν θέλει να
ληφθεί η όποια απόφαση στην Τριμερή, καθώς αυτό ενδεχομένως να
ενισχύσει πολιτικά τον Τ/κ ηγέτη
Μουσταφά Ακιντζί ενόψει «εκλογών». Ο κ. Ακιντζί άλλωστε αποτελεί
κόκκινο πανί για την Άγκυρα, όχι
μόνο εξαιτίας της τοποθέτησής του
για την εισβολή στη Συρία, αλλά και
για την εναντίωσή του σε λύση συνομοσπονδίας. Στον οδικό χάρτη
της μέχρι και την Πενταμερή, η
Τουρκία θέτει ως προϋπόθεση την
αποδοχή όλων των παραμέτρων της
πολιτικής ισότητας (μία θετική ψήφος, εκ περιτροπής προεδρία, ουσιαστική συμμετοχή σε όλα τα θεσμικά όργανα) πριν από τη συνομολόγηση των όρων αναφοράς που
ήδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις
και ανησυχίες στη Λευκωσία. Καθόλου τυχαίες οι δηλώσεις του προέδρου ότι κάποιοι θα πρέπει να προσγειωθούν, φωτογραφίζοντας την
Τουρκία για το ότι θέτει όρους και
προϋποθέσεις για να μπει σε διάλογο.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μάλιστα, ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του
ότι δεν πρόκειται να δεχτεί την πολιτική ισότητα με τον τρόπο που η
τουρκική πλευρά την ερμηνεύει, με
πολιτικούς κύκλους να κρίνουν λανθασμένη την κίνησή του. Κίνηση
που θα δώσει όπως λένε την ευκαιρία
στην Τουρκία να ρίξει την ευθύνη
της μη προόδου στην ε/κ πλευρά.
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Πενταμερή με
όλα στο τραπέζι
θέλει η Άγκυρα
Περιφρονεί την τριμερή και εντάσσει το ζήτημα του φυσικού
αερίου στη συνολική διαπραγμάτευση για τη λύση







Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Το Γραφείο Κυπριακού στο Τουρκικό
Υπουργείο Εξωτερικών μπήκε σε
εντατικούς ρυθμούς, καθώς πλησιάζουν νέες εξελίξεις (βλ. διασκέψεις). Η τουρκική διπλωματία από
τη μία αναμένει τα βήματα του
ΟΗΕ και από την άλλη προετοιμάζεται για μια νέα, ενδεχομένως τελευταία, διπλωματική αναμέτρηση
με Λευκωσία και Αθήνα για ξεκαθάρισμα του τοπίου στο Κυπριακό.
Η μόνιμη επωδός της Τουρκίας την
τελευταία περίοδο είναι «ο Αναστασιάδης να προχωρήσει στη συνέχεια του τολμηρού βήματος που
έκανε στις επαφές του με την τουρκική πλευρά». Σύμφωνα με την Άγκυρα, εφόσον ο ηγέτης των Ελληνοκύπριων έχει ανοίξει το κεφάλαιο
των εναλλακτικών σχεδίων, η ε/κ
πλευρά είναι αυτή που θα «βοηθήσει» όλες τις πλευρές ξεκαθαρίζοντας την πρόθεση της για το τελικό
μοντέλο της λύσης.

Υποβάθμιση Τριμερούς
Ένα σημείο που ξεχωρίζει στις
τουρκικές αναλύσεις σχετικά με
τις εξελίξεις αφορά στην επικείμενη
τριμερή διάσκεψη, στο Βερολίνο
στις 25 Νοεμβρίου. Σύμφωνα, λοιπόν, με τουρκικές πηγές, η πενταμερής διάσκεψη και όχι η τριμερής
είναι η πλατφόρμα που θα μπορούσε να φέρει στο άμεσο μέλλον αλυσιδωτές εξελίξεις στο Κυπριακό
και να οδηγήσει ακόμα και σε δίδυμα δημοψηφίσματα. Μάλιστα,
καλά ενημερωμένη πηγή πλησίον
του τουρκικού Προεδρικού εξηγεί:
«Οι δύο ηγέτες έχουν εξαντλήσει

«Στην πενταμερή διάσκεψη θα ξεκαθαρίσει το
μοντέλο και το πλαίσιο
της λύσης και θα γίνει
προσπάθεια για διευθέτηση κρίσιμων ζητημάτων, όπως το φυσικό αέριο και η ασφάλεια».







«Η πενταμερής διάσκεψη και όχι η τριμερής είναι η πλατφόρμα που θα
φέρει στο άμεσο μέλλον
αλυσιδωτές εξελίξεις και
θα οδηγήσει και σε δίδυμα δημοψηφίσματα».
τα περιθώρια ελιγμών στις συνομιλίες. Είναι ξεκάθαρο ότι η ε/κ
πλευρά δεν μπορεί να αποδεχθεί
την πολιτική ισότητα με τη μορφή
που συμφωνήθηκε το προηγούμενο
διάστημα στις διαπραγματεύσεις.
Την ίδια στιγμή, οποιαδήποτε τροποποίηση του συστήματος των εγγυήσεων δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί δίχως την ενεργή εμπλοκή
των τριών εγγυητριών δυνάμεων.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, λοιπόν,
όλες οι πλευρές δεν έχουν άλλη
επιλογή παρά να προχωρήσουν
στην πενταμερή διάσκεψη. Σε αυτή
από την μία θα ξεκαθαρίσει το πλαίσιο της λύσης και θα τεθούν επί

τάπητος οι νέες παράμετροι των
συνομιλιών και της λύσης και από
την άλλη θα γίνει προσπάθεια για
διευθέτηση κρίσιμων ζητημάτων,
όπως αυτό του φυσικού αερίου και
της ασφάλειας.
Στο ερώτημα που ευλόγως εγείρεται, για ποιο δηλαδή λόγο η Άγκυρα θεωρεί ότι πρέπει να προηγηθεί η τριμερής, εφόσον δεν της
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και
δεν αναμένει θετικό αποτέλεσμα;,
η ίδια πηγή απαντά, αφού προηγουμένως εστιάζει στα ανοιχτά
ζητήματα των συνομιλιών, δηλαδή
στους όρους αναφοράς και στις
επικείμενες «προεδρικές εκλογές»:
«Οι Ε/κ και οι ξένοι που υποστηρίζουν ακόμη την ομοσπονδία πρέπει να παρουσιάσουν μια θετική
εξέλιξη για να ενισχύσουν με έμμεσο τρόπο τη θέση Ακιντζί στις
εκλογές. Και ο κ. Ακιντζί είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει κάποιο
θετικό αποτέλεσμα στην κοινότητά
του. Με αυτόν τον τρόπο η τριμερής
διάσκεψη εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των πλευρών. Και ακόμη ενδέχεται να συμβάλει στη διευθέτηση κάποιων ζητημάτων».
Η τουρκική πλευρά προσεγγίζει
την πενταμερή διάσκεψη ως ένα
είδος «brainstorming», στο οποίο
όλες οι ιδέες, όλες οι φόρμουλες
τόσο για το Κυπριακό όσο για τις
εγγυήσεις, αλλά και για το φυσικό
αέριο θα πέσουν στο τραπέζι. Όλες
οι πλευρές πρώτα θα εκφράσουν
τις θέσεις τους και στη συνέχεια
θα εστιάσουν σε συμβιβαστικές
φόρμουλες. Συναφώς προκύπτει
ότι η τουρκική πλευρά σε μόνιμη
πλέον βάση εντάσσει το ζήτημα

Η Τουρκία δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει ρήξη με τον Μουσταφά Ακιντζί και δεν διστάζει να αποκαλύψει το γιατί: «Σε περίπτωση που στην πενταμερή φανεί ξεκάθαρα ότι η ε/κ πλευρά δεν αποδέχεται την πολιτική ισότητα και ο ΟΗΕ καταγράψει αυτήν την πραγματικότητα, ο κ. Ακιντζί θα μπορεί να επιμένει στην ομοσπονδία;» λέει στην «Κ» πηγή στην Άγκυρα.
του φυσικού αερίου στη συνολική
διαπραγμάτευση.

Το μήνυμα που εστάλη
Πρόκειται για ένα μήνυμα που
έστειλε δυνατά και καθαρά, όπως
μας ελέχθη, η Άγκυρα μέσω του
πρέσβη της στην Αθήνα Μπουράκ
Οζούγκερντιν με τη συνέντευξή
του στην «Κ», την περασμένη Κυριακή (27/10/19), με τίτλο, «Λύση
μόνο με διαμερισμό πόρων και
εξουσίας». Ο κ. Οζούγκερντιν συγκεκριμένα υπογράμμιζε ότι, «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».
Αυτά, καταλήγει η πηγή από την
Άγκυρα, βρίσκονται σε συμφωνία
με προηγούμενες δηλώσεις της
τουρκικής πλευράς, η οποία επιμένει ότι είναι διατεθειμένη να συζητήσει κάθε είδους σχέδιο συνεργασίας στο ζήτημα του φυσικού
αερίου.
Παράλληλα, δημοσιογραφικές
πηγές που παρακολουθούν το Κυπριακό στην Τουρκία εξηγούν τη
θέση της Άγκυρας λέγοντας ότι:
«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το

Κυπριακό έχει κουράσει όλες τις
πλευρές. Το 2017 αντιληφθήκαμε
ότι δεν πρόκειται να φτάσουμε σε
ένα θετικό σημείο με την ίδια φόρμουλα της ομοσπονδίας. Χρειαζόμαστε μια ριζική αλλαγή του τοπίου.
Σε αυτό ακριβώς στοχεύει η Άγκυρα».

Αιχμές για Ακιντζί
Των πιο πάνω λεχθέντων αυτονόητα θέσαμε το παρακάτω ερώτημα στην πηγή από την Άγκυρα:
«Προκύπτει ότι το brainstorming
στο Κυπριακό θα λάβει χώρα σε
μια περίοδο που η Άγκυρα δεν συμφωνεί με την τ/κ ηγεσία για τις βασικές προδιαγραφές της λύσης.
Στην πενταμερή η τουρκική πλευρά
θα ρίξει στο τραπέζι την ιδέα των
εναλλακτικών σχεδίων την ώρα
που o Μουσταφά Ακιντζί θα επιμένει στη ΔΔΟ;». Αφού χαρακτηρίστηκε «προβοκατόρικη» και «ελληνοκεντρική» η ερώτησή μας, η
απάντηση που λάβαμε ήταν ότι για
την Τουρκία το Κυπριακό εξακολουθεί να είναι μια «εθνική υπόθεση», για τις βασικές προδιαγραφές της οποίας συμφωνούν όλες
οι πολιτικές δυνάμεις και ηγεσίες
της Τουρκίας και της τ/κ κοινότητας
και σημείωσε: «Είδατε να διαφωνεί

η Άγκυρα με την τ/κ ηγεσία στο
ζήτημα της πολιτικής ισότητας;
Και οι δύο πλευρές δεν λένε ξεκάθαρα ότι η ε/κ πλευρά είναι αυτή
που απορρίπτει αυτή την αρχή;
Ακούσατε κάτι διαφορετικό για τις
εγγυήσεις από την τ/κ ηγεσία; Στα
θεμελιώδη ζητήματα, Άγκυρα και
τ/κ ηγεσία δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Αγκάθια στις διμερείς σχέσεις εντοπίζονται σε ιδεολογικής
υφής ζητήματα.
Όλοι γνωρίζουν ότι η κοσμοθεωρία του Μουσταφά Ακιντζί είναι
πολύ διαφορετική από αυτήν την
κυβέρνησης της Τουρκίας. Επίσης,
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει
μια προεκλογική περίοδος στην
ΤΔΒΚ, στην οποία ο κ. Ακιντζί, αν
επιθυμεί να παραμείνει στον δεύτερο γύρο, πρέπει να παρουσιάσει
τον εαυτό του ως ηγέτη της τ/κ
Αριστεράς. Αυτά τα δύο σημεία
δεν πρέπει να μας οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Σε περίπτωση που στην πενταμερή φανεί
ξεκάθαρα ότι η ε/κ πλευρά δεν αποδέχεται την πολιτική ισότητα και
ο ΟΗΕ καταγράψει αυτήν την πραγματικότητα, ο κ. Ακιντζί θα μπορεί
να επιμένει στην ομοσπονδία;»,
καταλήγει η πηγή μας.

ΑΡΘΡΟ / Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
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Από τον «ζωτικό χώρο» στις «γαλάζιες πατρίδες»

σύγχρονη ιστορία διδάσκει
ότι όταν μία δύναμη παραβιάσει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου χωρίς να υποστεί
επιπτώσεις και επιπλέον αποκομίσει
οφέλη, τα οποία γίνονται ανεχτά
από τη διεθνή κοινότητα, ενδέχεται
να αποθρασυνθεί και να συνεχίσει
τα ανομήματά της. Κλασικό παράδειγμα η ανοχή που επέδειξαν έναντι του Χίτλερ οι άλλες δυνάμεις, οι
οποίες, σε κατοπινό στάδιο έσπευσαν να τον αντιμετωπίσουν. Συγκεκριμένα, όταν το 1932 ο Χίτλερ
ανήλθε στην εξουσία αρχικά εδραίωσε την κυριαρχία του, συντρίβοντας οποιαδήποτε αμφισβήτηση στη
Γερμανία. Σταδιακά η αυταρχική
εξουσία έγινε ολοκληρωτική. Ταυτόχρονα η Ναζιστική Γερμανία κατέστησε ξεκάθαρο ότι ήταν μια
αναθεωρητική δύναμη, η οποία δεν
αποδεχόταν το στάτους κβο στην
Ευρώπη, αναζητώντας ζωτικό χώρο
(lebensraum). Μεταξύ των επιχειρημάτων που επικαλείτο ο Χίτλερ

για τη νομιμοποίηση της πολιτικής
του ήταν οι γερμανόφωνοι πληθυσμοί εκτός των συνόρων της Γερμανίας. Στην πραγματικότητα, όμως,
ο «ζωτικός χώρος» που επιζητούσε
θα εξυπηρετούσε τα ευρύτερα οικονομικά συμφέροντα και τους ηγεμονικούς στόχους της Γερμανίας.
Παρά τις συναφείς πρόνοιες της
Συνθήκης των Βερσαλλιών του 1919
ο Χίτλερ προχώρησε στη στρατιωτικοποίηση της χώρας. Δεν υπήρξε
καμιά αντίδραση από τις άλλες δυνάμεις (τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη
Σοβιετική Ένωση και τις ΗΠΑ) παρά
το γεγονός ότι η Γερμανία δεν έκρυβε τους στόχους της. Ακολούθως,
προχώρησε στην προσάρτηση της
Αυστρίας στις 12 Μαρτίου 1938 χωρίς καμία αντίδραση. Μεταγενέστερα, την 1η Οκτωβρίου 1938 κατέλαβε τη Σουδητία της Τσεχοσλοβακίας όπου υπήρχε γερμανόφωνος πληθυσμός. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Νεβίλ Τσάμπερλαιν,
επιστρέφοντας στο Λονδίνο από








Η Τουρκία διεκδικεί σήμερα «γαλάζιες πατρίδες», ενώ ταυτόχρονα ο
πρόεδρος Ερντογάν διακηρύττει κατ’ επανάληψη τη σημασία των «συνόρων της καρδιάς του».
τη διάσκεψη του Μονάχου δήλωσε
ότι αυτή η Συμφωνία διασφαλίζει
την «ειρήνη στην εποχή μας» (Peace
in our Time!). Αλλά φεύ! Η Ναζιστική Γερμανία λίγο αργότερα, στις
15 Μαρτίου του 1939, κατέλαβε
ολόκληρη την Τσεχοσλοβακία. Οι
άλλες χώρες παρακολουθούσαν με
αγωνία και αμηχανία αλλά και πάλι
χωρίς αντίδραση.
Η έκρηξη του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου ήταν πλέον ζήτημα
χρόνου. Αυτό συνέβη όταν ο Χίτλερ
επιτέθηκε εναντίον της Πολωνίας.

Το τεράστιο κόστος που καταβλήθηκε για τη συντριβή της Ναζιστικής Γερμανίας θα ήταν πολύ λιγότερο, εάν οι άλλες δυνάμεις είχαν
περιορίσει τον Χίτλερ νωρίτερα.
Στη σημερινή συγκυρία ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας
παρακολουθεί με προβληματισμό
τα τεκταινόμενα στη Συρία. Η απροκάλυπτη εισβολή της Τουρκίας στη
Συρία έλαβε χώρα με την ανοχή
των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ενώ οι
αντιδράσεις της Ε.Ε. και του αραβικού κόσμου δεν ήταν αρκετές για
να την οδηγήσουν σε αναδίπλωση.
Δυστυχώς, δεν είναι ορατό το τέλος
της συριακής κρίσης ούτε και του
ανθρωπιστικού δράματος στην ευρύτερη περιοχή. Η απροκάλυπτη
επιθετική και επεκτατική πολιτική
της Τουρκίας εγκυμονεί κινδύνους.
Η Τουρκία διεκδικεί σήμερα «γαλάζιες πατρίδες», ενώ ταυτόχρονα
ο πρόεδρος Ερντογάν διακηρύττει
κατ’ επανάληψη τη σημασία των
«συνόρων της καρδιάς του».

Όταν η Τουρκία εισέβαλε στην
Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974 προέβαλε τον ισχυρισμό ότι στόχος
της ήταν «η αποκατάσταση της
συνταγματικής τάξης και η προστασία της τουρκοκυπριακής κοινότητας». Μετά την πτώση της
Χούντας και του πραξικοπηματικού
καθεστώτος στην Κύπρο στις 23
Ιουλίου ο προεδρεύων Γλαύκος
Κληρίδης εισηγήθηκε την επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960 αλλά η
απάντηση της τουρκικής πλευράς
ήταν άμεση: «Είναι πλέον αργά».
Η Τουρκία χωρίς ίχνος σεβασμού
στο διεθνές δίκαιο συνέχισε να παραβιάζει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και μεταξύ 1416 Αυγούστου εξαπέλυσε νέα επίθεση, καταλαμβάνοντας το 37%
του εδάφους της Κύπρου.
Η πραγματικότητα είναι ότι δεν
υπήρξε κόστος για τις ενέργειες
της Τουρκίας. Τουναντίον, εάν αναλύσει κάποιος τα δεδομένα θα διαπιστώσει ότι η Τουρκία επιβρα-

βεύεται από τη διεθνή κοινότητα.
Μεταξύ άλλων, στην πορεία του
χρόνου το διαπραγματευτικό πλαίσιο για επίλυση του Κυπριακού
διαφοροποιήθηκε άρδην και σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί τους τουρκικούς σχεδιασμούς. Ως εκ τούτου,
επαναξιολογώντας τα δεδομένα
υπογραμμίζεται ότι η ανοχή που
επιδεικνύεται από τους ισχυρούς
της γης έναντι του τουρκικού σωβινισμού έχει ενθαρρύνει τους τυχοδιωκτισμούς της Άγκυρας. Η Ελλάδα και η Κύπρος καλούνται με
πραγματισμό και χωρίς ψευδαισθήσεις, να καταρτίσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική, της οποίας
ένας βασικός στόχος να είναι η
αποτροπή επιπρόσθετων επιθετικών τουρκικών ενεργειών.

Ο καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι
πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων καθώς
και του Τμ. Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
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Με συγκρατημένη αισιοδοξία στο Βερολίνο
Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μετά τον Απρίλιο και τις λεγόμενες εκλογές βλέπει ο υφυπουργός Παρά τω Προέδρω, Βασίλης Πάλμας
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ








–Στις 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού στο Βερολίνο. Ποιες μπορεί να είναι οι
προσδοκίες όταν η Τουρκία συνεχίζει ακάθεκτη τις προκλητικές
της ενέργειες κατά της Κυπριακής
Δημοκρατίας;
–Στο Βερολίνο πάμε με συγκρατημένη αισιοδοξία. Γνωρίζετε πολύ
καλά πως όλη αυτή η επιθετικότητα
και προκλητικότητα της Τουρκίας
στην ΑΟΖ, η προσπάθεια εποικισμού
της Αμμοχώστου και γενικότερα
αυτή η απειλητική πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και ευρύτερα στην περιοχή,
φυσιολογικά δεν μας επιτρέπει παρά
να είμαστε συγκρατημένοι. Σε αυτό
το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε
πως ανεξάρτητα από τις όποιες καλές
προθέσεις μπορεί να έχει ο κ. Ακιντζί,
δυστυχώς, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η Τουρκία. Να

Πήγε με το αεροπλάνο
της εταιρείας Σαουδάραβα επιχειρηματία, όπως
πηγαίνει και με άλλα αεροπλάνα άλλων εταιρειών που και αυτές έχουν
ιδιοκτήτες. Τονίσαμε
κατ’ επανάληψη ότι
ακολουθήθηκαν όλες
οι νόμιμες διαδικασίες.
μου επιτρέψετε εδώ να τονίσω για
ακόμη μία φορά την ειλικρινή θέληση
και επιθυμία του προέδρου Αναστασιάδη για ουσιαστικό διάλογο με
στόχο τη συνολική λύση του κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο μιας
λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας που να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και επομένως και τη
βιωσιμότητα της λύσης.
–Η τριμερής του Βερολίνου μπορεί να θεωρηθεί προάγγελος μιας
πενταμερούς διάσκεψης;
–Το πιθανότερο είναι πως μετά
την τριμερή θα ακολουθήσει μια
πενταμερής, είτε σε επίπεδο τεχνοκρατών είτε σε επίπεδο Υπουργών
Εξωτερικών. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, ίσως επαναρχίσουν μετά
τον Απρίλιο, όταν θα έχουν πραγματοποιηθεί οι λεγόμενες εκλογές
στα Κατεχόμενα.
–Βρισκόμαστε κοντά ή μακριά
από την αναδόμηση του κυβερνητικού σχήματος;
–Το έχει δηλώσει ο ίδιος ο ΠτΔ
πως βρισκόμαστε κοντά.
–Είστε από τους στενότερους συ-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Μετά τις λεγόμενες εκλογές στα Κατεχόμενα, τον Απρίλιο, ίσως να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό σύμφωνα με
τα όσα αναφέρει σε συνέντευξή του
στην «Κ» ο Βασίλης Πάλμας. Ο στενός συνεργάτης του προέδρου της
Δημοκρατίας θεωρεί πως οι προθέσεις του Τ/κ ηγέτη όσο καλές και αν
είναι δεν αρκούν. Ο κ. Πάλμας δεν
θεωρεί απομακρυσμένο το σενάριο
της πενταμερούς, αναδεικνύοντας
την επιθυμία του Νίκου Αναστασιάδη για ουσιαστικό διάλογο. Ο κ. Πάλμας στη συνέντευξή του τοποθετείται στο θέμα των πολιτογραφήσεων,
του αεροπλάνου με το οποίο πήγε
στη Νέα Υόρκη ο κ. Αναστασιάδης,
αλλά και του επικείμενου κυβερνητικού ανασχηματισμού.

Σε επίπεδο τεχνοκρατών ή Υπουργών Εξωτερικών θα πραγματοποιηθεί η πεν-

ταμερής, εάν αυτό αποφασισθεί από την τριμερή του Βερολίνου, αναφέρει
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Βασίλης Πάλμας, στενός συνεργάτης του προέδρου της Δημοκρατίας.
νεργάτες του προέδρου της Δημοκρατίας. Γνωρίζετε τις σκέψεις
ή τις επιλογές του;
–Τις σκέψεις και τις επιλογές του
ο ΠτΔ προς το παρόν τις κρατά για
τον εαυτό του. Είμαι βέβαιος πως
την ώρα που θα κρίνει ότι θέλει να
ακούσει απόψεις θα το κάνει.
–Η μόνη σίγουρη περίπτωση είναι
αυτή του υπουργού Οικονομικών.
Η αλλαγή θα γίνει πριν ή μετά
την ψήφιση του προϋπολογισμού;
–Η αποχώρηση του υπουργού
Οικονομικών θα γίνει την ίδια ώρα
που θα πραγματοποιηθούν και οι

ενδεχόμενες υπόλοιπες αλλαγές
στην κυβέρνηση.
–Το κυβερνητικό σχήμα χρήζει
βελτιωτικών κινήσεων πέρα από
αυτή του ΥΠΟΙΚ;
–Οι αλλαγές σε ένα κυβερνητικό
σχήμα είναι δικαίωμα και προνόμιο
του ΠτΔ. Θα ήταν σφάλμα ή και αντιδεοντολογικό να σχολιάσω δημόσια
εάν χρειάζονται αλλαγές. Είναι θέμα
που αφορά σε συναδέλφους, αλλά
και σε μένα. Όλοι βρισκόμαστε κάτω
από την κρίση του ΠτΔ.
–Στο ΓεΣΥ, ενδεχόμενη αδυναμία
αντιμετώπισης σοβαρών προβλη-

μάτων μπορεί να επιφέρει αλλαγές
στη φιλοσοφία του Σχεδίου;
–Αδυναμίες αναμενόμενες τις
οποίες αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει
να τονίσω εδώ πως το ΓεΣΥ αποτελεί
τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από
ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι μια τεράστια κατάκτηση
για τον κυπριακό λαό. Μια κατάκτηση που πήρε σάρκα και οστά
από τη δική μας διακυβέρνηση, την
κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη
και με ομόφωνο τρόπο από τη Βουλή.
Θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν τίθεται
θέμα αλλαγής της φιλοσοφίας του
ΓεΣΥ. Αλλαγές μέσα στο πλαίσιο καλύτερης λειτουργίας του Συστήματος,
ναι. Ο αρμόδιος υπουργός σε συνεννόηση με τον ΠτΔ και όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς βρίσκεται
σε συνεχή διάλογο γύρω από τα διάφορα θέματα που προκύπτουν και
τα επιλύουν. Είμαι βέβαιος πως στο
τέλος θα καταφέρουμε να έχουμε
ένα από τα καλύτερα συστήματα
υγείας στην Ευρώπη.

για προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας: Πρώτον. Δεν μπορούν
να αξιοποιήσουν πλέον το πρόγραμμα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα.
Δεύτερον. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η ύπαρξη βίζας Σένγκεν. Τρίτον.
Περιορίστηκε ο αριθμός που μπορούν να εγκριθούν. Τέταρτον. Θα
διενεργείται έλεγχος «Δέουσας Επιμέλειας» (due diligence), από έγκυρους διεθνείς οίκους.

–Με αφορμή το θέμα με τις πολιτογραφήσεις ένα ερώτημα που
υπάρχει είναι γιατί έπρεπε να περάσουν σχεδόν πέντε χρόνια για
να ενδυναμωθεί το πλαίσιο ελέγχου παραχώρησης κυπριακών
διαβατηρίων;
–Είναι αλήθεια πως το σύστημα
πολιτογραφήσεων μέχρι σήμερα
είχε αδυναμίες. Αδυναμίες που ομολογουμένως έβγαλαν στην επιφάνεια
μεμονωμένα προβλήματα. Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός προχωρήσαμε στον εκσυγχρονισμό και
στη διόρθωση κακώς εχόντων του
προγράμματος με μια σειρά από αλλαγές και θεωρούμε πως με αυτόν
τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία
του προγράμματος. Συγκεκριμένα
προστέθηκαν τέσσερα νέα στοιχεία

–Πήγε ή δεν πήγε στη Νέα Υόρκη
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με
το αεροπλάνο του Σαουδάραβα
επιχειρηματία;
–Πήγε με το αεροπλάνο της εταιρείας Σαουδάραβα επιχειρηματία,
όπως πηγαίνει και με άλλα αεροπλάνα άλλων εμπορικών εταιρειών
που και αυτές έχουν ιδιοκτήτες. Τονίσαμε κατ’ επανάληψη ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες
(διαδικασίες προσφορών) διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.
Τώρα εάν κάποιοι για τους δικούς
τους λόγους θέλουν να διατηρούν
αυτό το θέμα στο προσκήνιο είτε
για να πλήξουν προσωπικά τον ΠτΔ
είτε την κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε
ότι όσο πειστικοί κι αν είμαστε αυτοί
θα συνεχίσουν.

–Η μεταρρύθμιση στην τοπική
αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει
πραγματικότητα μέχρι το τέλος
του 2019;
–Φιλοδοξία μας είναι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση να γίνει πραγματικότητα. Βρισκόμαστε σε καλό
δρόμο, όμως ακόμη έχουμε απόσταση να διανύσουμε. Εκτιμούμε πως
με τη συνεργασία και άλλων πολιτικών δυνάμεων τα νομοσχέδια θα
προχωρήσουν και τότε θα μπορούμε
να μιλάμε για τον εκσυγχρονισμό
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Εβδομάδα
αποφάσεων
για τον Αντρο
Κυπριανού
Θα κληθεί να απαντήσει αν θα παραμείνει
ή αν θα αποχωρήσει από τη Γραμματεία









Η πλειοψηφία της
Γραμματείας βλέπει
θετικά το ενδεχόμενο
παραμονής του Αντρου
Κυπριανού ζητώντας του
να ξεκαθαρίσει τι θέλει
το επόμενο διάστημα.
ούτως ώστε να πάρει τις τελικές
του αποφάσεις: Κατά πόσο δηλαδή
θέλει να παρατείνει την παραμονή
του στο τιμόνι του κόμματος, ή
αν θα παραδώσει τελικώς τη σκυτάλη τον Ιούνιο.
Η συζήτηση εντός ΑΚΕΛ άρχισε στα τέλη του Σεπτεμβρίου,
αρχές Οκτωβρίου, όταν ο Άντρος
Κυπριανού ήγειρε το θέμα στην
Κεντρική Γραμματεία, ζητώντας
την άποψή των μελών για το κατά
πόσο θα έπρεπε να παραμείνει ή
να φύγει. Κατά τη διάρκεια της
συζήτησης ο γ.γ. της ΠΕΟ Πάμπης
Κυρίτσης εκφράστηκε θετικά στο
ενδεχόμενο παραμονής του, ενώ
άλλα στελέχη, όπως ο Νίκος Ιωάννου (Πόλεμος) ανέφερε πως υπάρχουν και θετικά αλλά και αρνητικά
από την παραμονή του. Κανείς
εντός της Κεντρικής Γραμματείας
δεν εκφράστηκε αρνητικά σε ένα
σενάριο παραμονής του κ. Κυπριανού. Σημειώνεται βεβαίως
πως μέλη της είναι τόσο ο εκπρόσωπος Τύπου Στέφανος Στεφάνου
όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Γιώργος Λουκαΐδης, οι
οποίοι θεωρούνται εδώ οι κύριοι
δελφίνοι. Στη δεύτερη συζήτηση
που έγινε στην Κεντρική Γραμματεία αποφασίστηκε πως ο Άντρος Κυπριανού θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση για το τι
σκέφτεται να κάνει και στη συνέχεια να γίνει η όποια τοποθέτηση. Το τι θα κάνει αναμένεται
να ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ημερών, ωστόσο, η γενική

Οι δεύτερες σκέψεις

Τι μεσολάβησε από το 2018 μέχρι και σήμερα ώστε ο γ.γ. του
ΑΚΕΛ να κάνει δεύτερες σκέψεις;
Είχε άλλωστε αποκαλύψει στην
«Κ» πως δεν είναι διατεθειμένος
να μείνει στο πηδάλιο του κόμματος και πως σεβόμενος το Καταστατικό του κόμματος που θέλει
τα στελέχη να αφυπηρετούν στα
65 τους χρόνια θα αποχωρήσει.
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό, με την
ενίσχυση της φημολογίας περί
συζητήσεων για λύση δύο κρατών
και συνομοσπονδίας, έκαναν πολλούς και από το ΑΚΕΛ αλλά και
από την ευρύτερη Αριστερά να
πιέσουν προς την κατεύθυνση
παραμονής του Άντρου Κυπριανού στο προσκήνιο. Στελέχη του
ΑΚΕΛ επισημαίνουν ότι το κόμμα
έχει μπει ήδη σε διαδικασία ανάκαμψης με τον Άντρο Κυπριανού
στο τιμόνι και τυχόν αλλαγή αυτή
την περίοδο θα ενισχύσει την
εσωστρέφεια και την αστάθεια.
Οι ίδιοι κύκλοι έχουν ήδη επισημάνει πως θα ήταν και άδικο για
τη διάδοχη κατάσταση να κληθεί
να χειριστεί σε ένα μικρό χρονικό
διάστημα τις βουλευτικές που
είναι το κύριο διακύβευμα και κρίσιμο σταυροδρόμι για την πλήρη
ανάκαμψη του ΑΚΕΛ και την αναρρίχησή του στην εξουσία.

Αέρας ανανέωσης

«Το ότι ο Άντρος Κυπριανού
ενδεχομένως να αποφασίσει να
παραμείνει δεν σημαίνει πως δεν
θα βρεθεί κάποιο άλλο μέλος της
κεντρικής επιτροπής του ΑΚΕΛ
να διεκδικήσει», αναφέρουν με
νόημα στελέχη. Μπορεί στην Κεντρική Γραμματεία να μην εξέφρασε κανείς διαφωνία, τουλάχιστον
ανοικτά, ωστόσο υπάρχουν κομματικοί κύκλοι που ενώ επισημαίνουν ότι ο Άντρος Κυπριανού
είχε να χειριστεί φουρτούνες και
τα έβγαλε τελικώς εις πέρας, πλέον
είναι καιρός να αποχωρήσει με
στόχο την ανανέωση του κόμματος και όπως λένε πηγές: «Νέος
γενικός γραμματέας σημαίνει παράλληλα και νέα στρατηγική στο
κόμμα». Όπως αναφέρεται, αν το
ΑΚΕΛ θέλει να λάβει πρωτιά στις
βουλευτικές εκλογές και να καταστεί κόμμα εξουσίας το 2023,
οφείλει να προχωρήσει σε αλλαγή.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως στις
βουλευτικές εκλογές του 2016,
όταν το κόμμα σημείωσε μεγάλη
πτώση ποσοστών, πολλά μέλη,
στις κομματικές ομάδες βάσης,
έθεσαν ζήτημα αλλαγής. Υπήρξαν
και μέλη της κοινοβουλευτικής
ομάδας τότε που ζήτησαν προκήρυξη εκλογικού συνεδρίου.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Θα παραμείνει ο Άντρος Κυπριανού
στο τιμόνι του ΑΚΕΛ ή θα αρχίσει
τελικά η διαδικασία της διαδοχής;
Αυτό είναι το κύριο ερώτημα που
εγείρεται εδώ και μήνες, όχι μόνο
στους διαδρόμους της Εζεκία Παπαϊωάννου, αλλά και στα υπόλοιπα
κόμματα, που επηρεάζονται από
τις εσωκομματικές εξελίξεις στο
κόμμα της Αριστεράς. Και όσο κι
αν αυτό το θέμα αποτελούσε για
καιρό τον ελέφαντα στο δωμάτιο
στο ΑΚΕΛ, η κλεψύδρα που αδειάζει μέχρι και το συνέδριο, η ψιθυρολογία, αλλά και τα δημοσιεύματα που δίνουν και παίρνουν,
οδήγησαν στο να ανοίξει επίσημα
η συζήτηση σε επίπεδο Γραμματείας. Ο Άντρος Κυπριανού έχει
ζητήσει από τη Γραμματεία του
κόμματος διορία λίγων ημερών

αίσθηση που επικρατεί εντός του
ΑΚΕΛ είναι πως ο Άντρος Κυπριανού παραμένει, τουλάχιστον μέχρι
και τις βουλευτικές εκλογές του
2021.

Ο Άντρος Κυπριανού θεωρείται πως διέσωσε το ΑΚΕΛ σε μία κρίσιμη περίοδο για το κόμμα και θα πρέπει να παραμείνει μέχρι το 2021, τουλάχιστον ούτως
ώστε να αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση σε μία ευάλωτη στιγμή για το κόμμα.

Τα σενάρια παραμονής και η προεδρία της Βουλής
Στην Εζεκία Παπαϊωάννου, πάντως,
θεωρείται δεδομένη η παραμονή
του Άντρου Κυπριανού με την επίσημη τοποθέτησή του να θεωρείται
θέμα μάλλον διαδικαστικό. Αυτό
φάνηκε άλλωστε και από τις κινήσεις του κ. Κυπριανού, που δεν δείχνουν ένα άτομο που ετοιμάζεται
για πολιτική συνταξιοδότηση.
Έκλεισε την κόντρα που υπήρχε
από το 2016 με το ΚΚΕ και τον γ.γ.
του Δημήτρη Κουτσούμπα, συνεχίζει τις επαφές με Ευρωπαίους και
άλλους αξιωματούχους που παίζουν
ρόλο στο Κυπριακό, ενώ έχει ήδη
στείλει μήνυμα για το πώς θα κινηθεί το κόμμα το 2023. Ότι δηλαδή
δεν θα στηρίξει σε καμία περίπτωση
το ΑΚΕΛ υποψηφιότητα Νικόλα
Παπαδόπουλου ή άλλου ΔΗΚΟϊκού
στελέχους.
Η επικρατούσα τάση βλέπει τον
Άντρο Κυπριανού να μένει στη
Γραμματεία του κόμματος μέχρι
και τις βουλευτικές εκλογές του
2021 και στη συνέχεια να γίνουν
εσωκομματικές εκλογές μόνο για
τη θέση του γενικού γραμματέα,
όπως άλλωστε έγινε το 2008 με την
άνοδο του Δημήτρη Χριστόφια
στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
Δεν αποκλείεται μάλιστα η διεκδίκηση της προεδρίας της Βουλής
από τον Άντρο Κυπριανού, με σημαντικές πιθανότητες εκλογής, αν
βεβαίως το ΔΗΚΟ τον στηρίξει. Ο

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι Στέφανος Στεφάνου και Γιώργος Λουκαΐδης, των οποίων τα ονόματα θεωρούνται τα επικρατέστερα στο ενδεχόμε-

νο διαδοχής, δεν έχουν εκφραστεί επίσημα αρνητικά για το ενδεχόμενο παραμονής Άντρου.








Δεδομένη θεωρείται
στην Εζεκία Παπαϊωάννου η παραμονή του
Aντρου Κυπριανού
τουλάχιστον μέχρι και
τις βουλευτικές εκλογές.
κ. Παπαδόπουλος έχει ήδη εκφράσει διθυράμβους για τις συνεργασίες
ΔΗΚΟ-ΑΚΕΛ και ενδεχομένως να
το υλοποιήσει στις βουλευτικές

του ’21. Με αυτό τον τρόπο, έστω
κι αν ο κ. Κυπριανού έχει κλείσει
την πόρτα στην υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου, αυτή δεν
αποκλείεται να επανέλθει στο τραπέζι μετά τη στήριξη της προεδρίας
της Βουλής, την αποχώρηση του
Άντρου Κυπριανού και την εκλογή
νέου γραμματέα. Κάτι τέτοιο θεωρείται πως θα βοηθήσει ώστε να
αποφευχθεί εσωκομματική αποσταθεροποίηση σε μία ευάλωτη
στιγμή και για το Κυπριακό αλλά
και για το κόμμα. Σε ένα τέτοιο
σενάριο, η συζήτηση της διαδοχής

θα ξεκινήσει στις βουλευτικές του
2021, κρατώντας στο κάδρο τους
Στέφανο Στεφάνου και Γιώργο Λουκαΐδη και χωρίς να αποκλείεται η
παρουσία και τρίτου στο παιχνίδι.
Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως,
πως τουλάχιστον επίσημα, ούτε ο
Γιώργος Λουκαΐδης ούτε ο Στέφανος Στεφάνου έχουν εκφράσει διαφωνία για τα ενδεχόμενο παραμονής του Άντρου Κυπριανού είτε
από αβρότητα είτε επειδή ίσως να
μην τους ενοχλεί να περιμένουν
ακόμα λίγο για τη διαδικασία της
διαδοχής.

Ο Τουμάζος, ο Νεοκλής και ο Κυρίτσης

Στο ΑΚΕΛ πιέζουν για παραμονή και
του Τουμάζου Τσελεπή λόγω των
γνώσεών του στο Κυπριακό.

«Από τη στιγμή που θα μείνει ο Άντρος θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον μία σημαντική ανανέωση
στην Κεντρική Γραμματεία» αναφέρουν κομματικά στελέχη. Στελέχη
όπως ο κεντρικός οργανωτικός
γραμματέας Χρίστος Αλέκου και ο
γ.γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης
έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία
τους να αποχωρήσουν χωρίς να
αποκλείεται –τουλάχιστον ο κ. Κυρίτσης– να κάνει δεύτερες σκέψεις.
Αν και ακούστηκε το όνομα του
Τουμάζου Τσελεπή προς αποχώρηση, στελέχη επιμένουν πως θα









Από τη στιγμή που παραμείνει ο Aντρος, κομματικοί κύκλοι θεωρούν πως
η ανανέωση σε άλλες θέσεις της γραμματείας και
του πολιτικού γραφείου,
είναι επιβεβλημένη.
πρέπει να παραμείνει, λόγω και των
γνώσεών του στο Κυπριακό. Το
ερώτημα είναι ποιοι αναμένεται να

μπουν. Για τη θέση του κεντρικού
οργανωτικού, υπάρχουν κύκλοι που
βλέπουν τον Νεοκλή Συλικιώτη. Ο
ίδιος είχε ζητήσει το 2016, μετά και
την πτώση των ποσοστών, να επιστρέψει από τις Βρυξέλλες και να
βοηθήσει στο οργανωτικό. Δεν αποκλείεται συνεπώς να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Για την εν λόγω θέση
φαίνεται να προαλείφεται και ο Χάρης Καράμανος, ο οποίος βρίσκεται
στο γραφείο του οργανωτικού, ενώ
για τη θέση του γ.γ. της ΠΕΟ, όλοι
δείχνουν προς την πρώην υπουργό
Εργασίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Οι μάχες στο Καπιτώλιο λόγω Τουρκίας

Οι εκρηκτικές στιγμές για τους λομπίστες της Άγκυρας στην Ουάσιγκτον του Τραμπ και οι φωτιές που άναψαν στη Βουλή
Ουάσιγκτον / Ανάλυση του
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Φιλοτουρκικό Λόμπι από το 2014 μέχρι σήμερα

Τα πρωτοφανή για την αμερικανική
πολιτική σκηνή αποτελέσματα των
δύο ψηφοφοριών στην αμερικανική
Βουλή των Αντιπροσώπων, την
Τρίτη 29 Οκτωβρίου, για τα νομοσχέδια HR296 (αναγνώριση της
Αρμενικής Γενοκτονίας με 405-11
ψήφους) και HR4695 (για κυρώσεις
προς την Τουρκία λόγω της εισβολής στη Συρία με 403-16 ψήφους),
έχουν ανοίξει ένα νέο μέτωπο για
τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και δημιουργήσει αφόρητο κλίμα για τον
Ταγίπ Ερντογάν.
Ο αμερικανός πρόεδρος ήλπιζε
πως με τη συμφωνία που πέτυχαν
στην Άγκυρα ο αντιπρόεδρος Πενς
με τον υπουργό Εξωτερικών Πομπέο και την άρση των κυρώσεων,
θα μπορούσε να απαλείψει την κακή εικόνα που δημιούργησε το
«πράσινο φως» που έδωσε για εισβολή, στον Ερντογάν, στην τηλεφωνική τους συνομιλία στις 6

ρικών και Άμυνας έπρεπε να υποβάλουν στο Κογκρέσο –μέχρι την
1η Νοεμβρίου 2019– έκθεση για
τη συμμόρφωση της Τουρκίας. Δεν
έχει γίνει γνωστό αν αυτό έχει γίνει,
όμως με δεδομένη τη μεταφορά
των πυραύλων στην Τουρκία, είναι
προφανές ότι θα είναι αρνητική.
Να σημειωθεί ότι η νομοθεσία ζητούσε την επιβολή και περαιτέρω
κυρώσεων. Το αίτημα για περαιτέρω
κυρώσεις υπό της πρόνοιες του
CAATSA (εκτελεστική πράξη για
επιβολή κυρώσεων σε αντιπάλους
των ΗΠΑ) υπάρχει και στον φετινό
Προϋπολογισμό Εθνικής Άμυνας,
ο οποίος, αν και ψηφίστηκε από
Βουλή και Γερουσία, βρίσκεται σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των στελεχών των δύο σωμάτων, για να καταλήξουν σε ενιαίο







Φιλοτουρκικό Λόμπι
Εγγεγραμμένοι λομπίστες.








Μπουρλότο έβαλε
στην κυβέρνηση
η ψήφιση από τη Βουλή
των νομοσχεδίων για
αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας και
της εισβολής στη Συρία.
Οκτωβρίου. Ωστόσο, αφενός το έντονο αντιτουρκικό κλίμα που επικρατεί στο Κογκρέσο και αφετέρου
η δυσχερής θέση που βρίσκεται
λόγω της εν εξελίξει διαδικασίας
για την αποπομπή του, τον κρατούν
«στη γωνία». Το χειρότερο απ’ όλα
είναι ότι η «πέτρα του σκανδάλου»
στη διαδικασία για έκπτωση του
Τραμπ από το αξίωμα και δικηγόρος
του προέδρου, Ρούντι Τζουλιάνι,
εκτός της υπόθεσης της Ουκρανίας,
έχει αναλάβει εργολαβικά να διεκπεραιώσει και «δουλειές» για την
τουρκική κυβέρνηση. Κι αυτό άνοιξε ένα νέο μέτωπο για τον αμερικανό πρόεδρο, το οποίο δεν του
επιτρέπει να ακολουθήσει μία πολιτική αποκατάστασης των σχέσεων με την Τουρκία, καθώς πληθαίνουν οι φωνές και τα υπονοούμενα ότι «οι Τούρκοι τον κρατούν
στο χέρι». Εξάλλου, πριν από τον
Τζουλιάνι, ήταν ο πρώτος του σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάικ
Φλιν που εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, όταν αποκαλύφθηκε ότι
έκανε λόμπι για την Τουρκία.

Στη Γερουσία

Καθώς ανάλογα νομοσχέδια με
τα δύο που ψήφισε η Βουλή και
αφορούν την Τουρκία έχουν κατατεθεί στην ελεγχόμενη Γερουσία
από τους Ρεπουμπλικανούς, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών στο
Καπιτώλιο, αν μπουν σε ψηφοφορία
στην Ολομέλεια, θα υπερψηφιστούν
με μεγάλη πλειοψηφία, η οποία θα
καθιστά αδύνατο να τα σταματήσει

Εμπλεκόμενοι στο τουρκικό
σύστημα ξεπλύματος χρήματος.
Η τουρκική κυβέρνηση αναπτύσσει
περισσότερες από δώδεκα επιχειρήσεις
εναντίον του Fethullah Gulen, ενός
κληρικού που γεννήθηκε στην Τουρκία
και εχθρού του Ερντογάν ο οποίος ζει
στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ένα προεδρικό βέτο. Κάτι ανάλογο
δηλαδή με αυτό που συνέβη όταν
το 2017 το Κογκρέσο ψήφισε τον
νόμο CAATSA για τις κυρώσεις.
Σε σχέση με το Αρμενικό, υπάρχει το νομοσχέδιο S150 των γερουσιαστών Τεντ Κρους και Μπομπ
Μενέντεζ με 20 συγκηδεμόνες. Και
για τις κυρώσεις το νομοσχέδιο
των γερουσιαστών Λίντσεϊ Γκράχαμ
και Κρις Βαν Χόλεν. Όμως, ουδείς
γνωρίζει τι θα πράξει ο πραιτοριανός του προέδρου Τραμπ και επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Μιτς Μακκόνελ, που έχει
τη δύναμη από μόνος του να μην
επιτρέψει να πάνε για ψήφιση στην
Ολομέλεια. Ο γερουσιαστής Μακκόνελ για την ώρα εμφανίζεται σκεπτικός στο να επιβληθούν κυρώσεις
στη «σύμμαχο» Τουρκία, εισηγούμενος αντ’ αυτού την έκδοση ενός
ψηφίσματος το οποίο απλώς θα καταδικάζει τις ενέργειες της Τουρκίας
στη Βορειοανατολική Συρία. Ωστόσο, για το νομοσχέδιο αναγνώρισης
της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ο
Μακκόνελ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του και πολλοί εκτιμούν πως
ίσως αναγκαστεί να δώσει γι’ αυτό
το «πράσινο φως».
Όμως, αν το κάνει, η οργή του
Ερντογάν θα είναι μεγαλύτερη,
αφού η συναισθηματική του σημασία είναι τεράστια για το κύρος του
Τούρκου προέδρου. Ο οποίος μάλλον
θα ακυρώσει την προγραμματισμένη
επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον
στις 13 Νοεμβρίου, ματαιώνοντας
τα σχέδια του προέδρου Τραμπ για

Επαγγελματική σχέση
Μη επαγγελματική σχέση

Σχέσεις με τον Πρόεδρο Trump,
λομπίστα ή πελάτη.

Χαρτογράφηση των διασυνδέσεων του τουρκικού λόμπι με ανθρώπους του προέδρου Τραμπ, όπως παρουσιάστηκε σε άρθρο του Adam Klasfeld στο δικαστηριακό πρακτορείο Court News Service, με τίτλο «Εκρηκτικές στιγμές για τους λομπίστες της
Τουρκίας στην Ουάσιγκτον του Τραμπ», 31 Οκτωβρίου 2019. (Boom Times for Turkey’s Lobbyists in Trump’s Washington)

Σχέσεις του τουρκικού λόμπι
με ανθρώπους του Ντόναλντ Τραμπ
Από τον Μάρτιο του 2014 που

δημοσιοποιήθηκαν οι μαγνητοφωνημένες συνομιλίες του Ταγίπ Ερντογάν και του γιου του
Μπιλάλ και σχετίζονταν με το
γνωστό σκάνδαλο για την αγορά
ιρανικού πετρελαίου κατά παράβαση των κυρώσεων σε βάρος
του Ιράν, μέχρι σήμερα, η τουρκική κυβέρνηση έχει αυξήσει
κατακόρυφα τις δαπάνες για δημόσιες σχέσεις στις ΗΠΑ. Οι δαπάνες εκτοξεύτηκαν μετά το
αποτυχημένο πραξικόπημα της
15ης Ιουλίου 2016 (και το κυνήγι
των Γκιουλενιστών) και εκλογή
του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, με αποδέκτες
στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρώην συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου. Πρώτος
αποκαλύφθηκε –και ομολόγησε
την ενοχή του– ο σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Φλυν,
ο οποίος μάλιστα πέραν του διαβόητου άρθρου που συνέταξαν
για λογαριασμό του Τούρκοι
λομπίστες, συζητούσε σχέδια
για απαγωγή του Γκιουλέν και
παράδοσή του στην Τουρκία.
Ταυτόχρονα, συζητούσε συμβιβασμό στην υπόθεση της τράπεζας HalkBank και του κρατούμενου στις ΗΠΑ τουρκοϊρανού επι-

χειρηματία Ζαράμπ, που γνώριζε πολλά για την εμπλοκή της
οικογένειας Ερντογάν στις μπίζνες με το ιρανικό πετρέλαιο.
Μετά την αποκάλυψη του ρόλου
του Μάικ Φλυν, τη σκυτάλη στις
υποθέσεις HalkBank και Γκιουλέν πήρε ο δικηγόρος του Τραμπ
και πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζιουλιάνι. Ο οποίος, αν και δεν έχει εγγραφεί στο
Κογκρέσο ως λομπίστας, δηλώνει σύμβουλος και κάνει μπίζνες
με τους Τούρκους, επηρεάζοντας τον Τραμπ.
Ενώ για την υπόθεση της Ουκρανίας –που αποτελεί και τη
βασική κατηγορία στη διαδικασία για την καθαίρεση του προέδρου Τραμπ– ο ρόλος του Τζιουλιάνι είναι κεντρικός, στην
υπόθεση της Τουρκίας μόλις
πρόσφατα άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων. Πολλοί, μάλιστα, αναλυτές
ισχυρίζονται ότι σε σύγκριση με
τις πιέσεις που άσκησε ο Τραμπ
στην Ουκρανία για να εξασφαλίσει έρευνα σε βάρος του γιου
του Μπάιντεν, η σχέση του με
την Τουρκία θα αποδειχθεί πολύ
πιο σοβαρή και θα είναι αυτή
που θα καταστρέψει ολοσχερώς
την προεδρία του.

εξομάλυνση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Αν από την άλλη
ο Μακκόνελ μπλοκάρει κι αυτό το
νομοσχέδιο, θα αυξηθούν οι πιέσεις
πάνω του, καθώς θα πρέπει να υπερασπιστεί τον Τραμπ και σε ένα
ακόμη σοβαρότερο θέμα, τη διαδικασία για την καθαίρεσή του. Όταν
αυτά συμβαίνουν σε μία χρονιά που
ο γερουσιαστής του Κεντάκι διεκδικεί επανεκλογή, η πίεση είναι
ακόμη πιο ισχυρή. Ήδη, αρμενικές,
ελληνικές και εβραϊκές οργανώσεις
των ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει εκστρατεία μαζικής αποστολής μηνυμάτων
στον επικεφαλής της πλειοψηφίας
στη Γερουσία και αυτό του δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα.
Η εικόνα, μάλλον, θα ξεκαθαρίσει
την επόμενη εβδομάδα, όταν και
θα ξεκινήσει η διαδικασία προώθησης των νομοσχεδίων.

Στο βάθος CAATSA

Από πέρυσι τον Αύγουστο, που
έγινε νόμος του κράτους ο προϋπολογισμός για την Άμυνα
(NDAA), η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαφόρων ειδών τιμωρητικές πράξεις που έχει νομοθετήσει το Κογκρέσο, εξαιτίας της
αγοράς των ρωσικών πυραύλων S400. Κατ’ αρχάς έχουν μπλοκαριστεί
διά νόμου όλα τα κονδύλια για τη
μεταφορά στην Τουρκία των αεροσκαφών F-35 που έχουν ήδη παραδοθεί στην Τουρκική Πολεμική
Αεροπορία, αλλά σταθμεύουν σε
βάση της Αριζόνας.
Οι Αμερικανοί υπουργοί Εξωτε-

Η «πέτρα του σκανδάλου» στη διαδικασία για
έκπτωση του Τραμπ
από την προεδρία, είναι
ο δικηγόρος του προέδρου, Ρούντι Τζουλιάνι,
ο οποίος αποκαλύπτεται
ότι κάνει και «δουλειές»
για την τουρκική κυβέρνηση και ότι «οι Τούρκοι
τον κρατούν στο χέρι».
κείμενο. Το θέμα που μπλοκάρει
τη συμφωνία είναι τα κονδύλια για
το τείχος που ζητάει ο πρόεδρος
Τραμπ να χτιστεί στα σύνορα ΗΠΑΜεξικού. Τα εγκεκριμένα κονδύλια
επαρκούν μέχρι την 30ή Νοεμβρίου
και μπροστά στο αδιέξοδο, προωθείται από τον ρεπουμπλικανό
γερουσιαστή Ινχόφε σχέδιο για
«μικρό NDDA».
Κάτι τέτοιο, όμως, μπορεί να
ανοίξει τον δρόμο για να φύγουν
οι συμφωνημένες και από τα δύο
σώματα πρόνοιες σε βάρος της
Τουρκίας, αλλά και η άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων σε βάρος της Κύπρου. Σε αναμονή επίσης
είναι η απόφαση του προέδρου
Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις CAATSA σε βάρος της Τουρκίας για
την αγορά των S-400. O πρόεδρος
έχει λάβει 6μηνη αναστολή, η οποία
εκπνέει στα τέλη Δεκεμβρίου. Προσπάθειες που είχε καταβάλει ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ να πείσει την Τουρκία, για να αποφύγει τις κυρώσεις,
να μην ενεργοποιήσει τους ρωσικούς πυραύλους και να αγοράσει
το αμερικανικό σύστημα Patriot,
δεν έχουν καρποφορήσει. Ο πρόεδρος Τραμπ ήλπιζε να πείσει τον
Ερντογάν στη συνάντηση της 13ης
Νοεμβρίου κι αυτός ίσως είναι ο
λόγος που προσπαθεί με νύχια και
με δόντια να μην περάσουν από
τη Γερουσία τα νομοσχέδια για την
αναγνώριση της Γενοκτονίας και
των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας για τη ΒΑ Συρία.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ
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Ο Αλ Μπαγκντάτι έφυγε, το Ισλαμικό Κράτος παραμένει

ε το δικό του ιδιαίτερο τρόπο
ο Αμερικανός πρόεδρος Ντ.
Τραμπ ανακοίνωσε την
εξουδετέρωση του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους Αλ Μπαγκντάτι.
Η 48 λεπτών τηλεοπτική παράσταση του κ. Τραμπ θύμισε την αντίστοιχη ανακοίνωση του Μπους του
νεότερου επί αεροπλανοφόρου ότι
η «αποστολή εξετελέσθη», αναφερόμενος στην ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν.
Όπως και τότε έτσι και σήμερα
ο θάνατος του ηγέτη του Ισλαμικού
Κράτους δεν σημαίνει το τέλος της
ισλαμικής και τρομοκρατικής οργάνωσης. Ήδη παρά την απώλεια
των εδαφών που έλεγχε από το 20142018 το Ισλαμικό Κράτος κατάφερε
να παραμείνει ζωντανό, αφού μετασχηματίστηκε σε έναν αντάρτικο
οργανισμό. Αυτό μαρτυρούν οι εκα-

τοντάδες επιθέσεις του σε Ιράκ και
Συρία. Η απώλεια των εσόδων από
τις πετρελαιοπηγές της Συρίας δεν
το εμπόδισε να δρα, αφού αξιοποιεί
τα σημαντικά χρηματικά αποθέματα
που δημιούργησε το προηγούμενο
διάστημα. Παράλληλα, μέσα από
πολιτική εκβιασμών και απαγωγών
καταφέρνει να εισπράττει ποσά ικανά να καλύπτουν τις περιορισμένες
ανάγκες του αντάρτικου. Το Ισλαμικό Κράτος εξακολουθεί να ασκεί
θρησκευτική και πολιτική επιρροή
στους σουνιτικούς πληθυσμούς της
Συρίας και του Ιράκ, που νιώθουν
αδικημένοι από τις κεντρικές κυβερνήσεις των δύο χωρών. Αυτό είναι και το μυστικό της επιβίωσής
του και η ουσιώδης διαφορά με την
Αλ Κάιντα που λειτουργούσε στο
Αφγανιστάν αποξενωμένη από τον
ντόπιο πληθυσμό. Η δραστική μεί-









Η δραστική μείωση των
αμερικανικών δυνάμεων
στη Συρία και η αποδυνάμωση των Κούρδων που
επικεντρώνονται πλέον
στην τουρκική απειλή
έχουν δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τη
δράση των πυρήνων του
Ισλαμικού Κράτους.
ωση των αμερικανικών δυνάμεων
στη Συρία και η αποδυνάμωση των
Κούρδων που επικεντρώνονται πλέον στην τουρκική απειλή έχουν δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για

τη δράση των πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους. Η ελλιπής πλέον
φύλαξη των χώρων κράτησης μαχητών του Ισλαμικού Κράτους και
των οικογενειών τους οδήγησε στη
διαφυγή κάποιων από αυτούς. Εντός
των στρατοπέδων κράτησης λειτουργούν πυρήνες γυναικών που
διατηρούν το πνεύμα του Ισλαμικού
Κράτους ζωντανό, λειτουργώντας
ως μία αστυνομία ήθους.
Πέραν, όμως από την παρουσία
του στη Μεσοποταμία το Ισλαμικό
Κράτος επεκτείνεται με τη δημιουργία νέων παρακλαδιών σε μουσουλμανικές χώρες. Επιπρόσθετα
καταφέρνει να έχει ιδεολογική επιρροή σε πολίτες των ευρωπαϊκών
χωρών που προχωρούν αυτόνομα
σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τη βρετανική ΜΙ5 το 80%
των συλλαμβανόμενων για ετοιμα-

σία τέτοιων επιθέσεων είναι μουσουλμάνοι πολίτες της Βρετανίας
που επηρεάζονται από τις ιδέες του
Ισλαμικού Κράτους. Έτσι παρά τις
περί αντιθέτου δηλώσεις του κ.
Τραμπ, που υπηρετούν τις δικές
του προεκλογικές και άλλες επικοινωνιακές ανάγκες, το Ισλαμικό Κράτος παραμένει. Ως τέτοιο αναμένεται
να συνεχίσει τη δράση του στα εδάφη της Συρίας και του Ιράκ. Τα μέσα
του είναι ήδη περιορισμένα.
Επίσης η ροή μαχητών από το
εξωτερικό μέσω Τουρκίας έχει πλέον
τερματιστεί. Όμως στον βαθμό που
τα αιτήματα των αποκλεισμένων
από την εξουσία σουνιτικών πληθυσμών δεν ικανοποιούνται οργανώσεις το Ισλαμικό Κράτος θα είναι
εκεί για να τα εκφράζει. Σε ό,τι αφορά
τις πόλεις των Ευρώπης και των ΗΠΑ
η τρομοκρατική απειλή φαίνεται επί

του παρόντος να είναι διαχειρίσιμη.
Οι μυστικές υπηρεσίες των χωρών
αυτών καταφέρνουν με επιτυχία να
αποτρέπουν τις πλείστες επιθέσεις.
Εκείνες που τελικά πραγματοποιούνται γίνονται στις περισσότερες
φορές από «μοναχικούς λύκους» με
αυτοσχέδια μέσα, όπως φορτηγά
οχήματα που παρασέρνουν αθώους
πολίτες. Τέλος, μυστήριο επικρατεί
για τον νέο ηγέτη του Ισλαμικού
Κράτους το όνομα του οποίου παραμένει άγνωστο στους ειδικούς.
Στην περίπτωση που αυτός δεν είναι
Σύρος ή Ιρακινός εκτιμάται ότι θα
υπάρξουν προβλήματα ενότητας και
πειθαρχίας στο Ισλαμικό Κράτος.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.
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«Δώρα» στους Κούρδους από Πούτιν και Τραμπ
Οι συντονισμένες κινήσεις Ρωσίας-ΗΠΑ για τη Συρία και το βάλσαμο στις πληγές των κουρδικών πληθυσμών της περιοχής
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος
ανακοίνωνε την προηγούμενη εβδομάδα την εξουδετέρωση του ηγέτη
της Οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος
(ΙΚ) Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι
δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον
ρόλο που διαδραμάτισαν τέσσερις
παράγοντες στη νέα εξέλιξη. Μαζί
με τη Δαμασκό, τους Κούρδους και
την Άγκυρα, η Μόσχα διαδραμάτισε
τον δικό της ρόλο στην επιχείρηση
των ΗΠΑ που στράφηκε κατά του
κορυφαίου του «Ισλαμικού Κράτους».
Στη Δαμασκό και στους κύκλους








Η Δαμασκός γνωρίζει
ότι θα υποχρεωθεί να κατοχυρώσει τα δικαιώματα
που οι Κούρδοι κατέκτησαν τα τελευταία χρόνια,
πράγμα που στηρίζουν
Ρωσία και ΗΠΑ.
των Αράβων αναλυτών η αναφορά
του Ντόναλντ Τραμπ στην παρασκηνιακή συνεργασία της χώρας
του με τη Μόσχα δεν αντιμετωπίζεται ως «τυχαία εξέλιξη». Από τη
σκοπιά της Δαμασκού, το νέο στοιχείο στις εξελίξεις είναι η χρήση του
κουρδικού παράγοντα και του στόχου της καταπολέμησης του «Ισλαμικού Κράτους» και των τζιχαντιστών
για την επιβολή νέων ρωσικών και
αμερικανικών σχεδίων στη Συρία
και στην ευρύτερη περιοχή, κάτι με
το οποίο συμφωνούν και Τούρκοι
αναλυτές.

Απελευθέρωση του Ιντλίμπ

Ο αραβικής καταγωγής τουρκόφωνος αναλυτής Χουσνού Μαχαλλί,
ο οποίος παρακολουθεί από κοντά
τις εξελίξεις στη Συρία θεωρεί ότι η
Τουρκία επιχειρεί να προβάλει τη
δική της συντηρητική κοσμοθεωρία

Ο επόμενoς κοινός στόχος της Ρωσίας και των ΗΠΑ είναι η απελευθέρωση του Ιντλίμπ από τους τζιχαντιστές. Στην πόλη παραμένουν εγκλωβισμένοι εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ στα περίχωρά της ζεσταίνουν τις μηχανές τους για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση οι συριακές δυνάμεις.
και τις ηγεμονικές βλέψεις της στην
ευρύτερη περιοχή. Την προηγούμενη
εβδομάδα, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων στη Συρία, στην
αραβική εφημερίδα «Αλ Μαγιαντίν»,
η οποία εκφράζει τις θέσεις του
άξονα Δαμασκού-Τεχεράνης στη
Συρία και στον Λίβανο, ο κ. Μαχαλλί
τόνιζε ότι υπό τη σκιά των ραγδαίων
εξελίξεων στη βορειοανατολική Συρία και την εξουδετέρωση της ηγεσίας του «Ισλαμικού Κράτους», Ρωσία
και ΗΠΑ συντονίζουν τις κινήσεις
τους και θέτουν σε εφαρμογή νέα
σχέδια για την περιοχή. «Μπορεί
να μη συμφωνούμε μαζί του, ωστόσο
όταν μια προσωπικότητα όπως ο κ.
Μαχαλλί, ο οποίος διαθέτει οδούς
επικοινωνίας με το αντίπαλο στρατόπεδο, φέρνει στο προσκήνιο σημαντικές πληροφορίες, δεν έχουμε
την πολυτέλεια να τις αγνοήσουμε»,
ήταν η αντίδραση των τουρκικών

Η ένταση στον άξονα Δαμασκού-Aγκυρας
Στην Άγκυρα, το ενδεχόμενο της επανέναρξης διαλόγου στο Κουρδικό

εκλαμβάνεται ως ένα απίθανο σενάριο. Παράλληλα, οι τουρκικές πηγές
αποδίδουν μεγάλη σημασία στη συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας της Τουρκίας με τη Ρωσία και το μέλλον των σχέσεων της Άγκυρας με την Δαμασκό. Την προηγούμενη εβδομάδα, οι σχέσεις ΆγκυραςΔαμασκού γνώρισαν νέα ένταση, με τις ένοπλες δυνάμεις των δύο
πλευρών να ανταλλάσσουν για πρώτη φορά ύστερα από πολύ καιρό
πραγματικά πυρά. Η τουρκική πλευρά προχώρησε στη σύλληψη Σύρων
μαχητών και τα τελευταία δημοσιεύματα ήθελαν την συριακή πλευρά
να έχει υποστεί σημαντικές απώλειες στις συγκρούσεις με τον τουρκικό στρατό και τις συμμαχικές του δυνάμεις.

πηγών με τις οποίες επικοινώνησε
η «Κ». Οι πηγές μας εκτιμούν (βλ.
υποψιάζονται) ότι το συγκεκριμένο
άρθρο «κατευθύνεται» από τη Δαμασκό, η οποία βασίζει τα νέα σχέδιά
της στις πληροφορίες που φτάνουν
κοντά της από τη Μόσχα. Σύμφωνα,

λοιπόν, με την Αλ Μαγιαντίν, ο επόμενος κοινός στόχος της Ρωσίας και
των ΗΠΑ δεν θα είναι άλλος από το
Ιντλίμπ, το οποίο ελέγχεται από ομάδες τζιχαντιστών. Στην πολιορκημένη πόλη παραμένουν εκατομμύρια
ανθρώπων και στα περίχωρα της

ζεσταίνουν τις μηχανές τους για μια
μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση οι
συριακές δυνάμεις.
Από την οπτική γωνία της Δαμασκού, την αμέσως επόμενη περίοδο, ΗΠΑ και Ρωσία θα επιχειρήσουν να εξουδετερώσουν τα παρακλάδια της Αλ Κάιντα στο εσωτερικό
του Ιντλίμπ. Τα «συνεργαζόμενα»
στοιχεία των τζιχαντιστικών οργανώσεων είτε θα αποτραβηχτούν
στην Τουρκία είτε θα υποχρεωθούν
να συμφιλιωθούν με το συριακό
κράτος. Το ίδιο σενάριο θα επαναληφθεί και σε όλα τα τελευταία σημεία της Συρίας, όπου παραμένουν
ένοπλες δυνάμεις.

Ο ρόλος των Κούρδων

Με το κλείσιμο του κεφαλαίου
των τζιχαντιστικών οργανώσεων,
για τη Ρωσία και τις ΗΠΑ σειρά θα
πάρει η ανασυγκρότηση του συρια-

κού κράτους. Πρόκειται για διαδικασία που ξεκινά αυτή την περίοδο
και από την οποία, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έχουν αποκλειστεί
οι Κούρδοι. Για έναν έμπειρο αναλυτή
όπως τον κ. Μαχαλλί, η ανασυγκρότηση της Συρίας και η δημιουργία
του νέου πολιτεύματος δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα δίχως την τελική συνεννόηση των Κούρδων με
τη Δαμασκό. Γι’ αυτό άλλωστε τον
λόγο, η Δαμασκός γνωρίζει πολύ
καλά ότι σε τελική ανάλυση θα υποχρεωθεί να καταλήξει σε συμβιβαστικού χαρακτήρα συμφωνία με
τους Κούρδους, η οποία θα κατοχυρώσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που αυτοί απέκτησαν-κατέκτησαν τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον κ. Μαχαλλί, Ρωσία και
ΗΠΑ υποστηρίζουν αυτήν την προοπτική καθώς στη νέα περίοδο, σε
αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια,
όλες οι Μεγάλες Δυνάμεις αναζητούν
απεγνωσμένα τη συνεργασία ντόπιων κοσμικών στοιχείων που είναι
έτοιμα να εναρμονιστούν με το δυτικό δημοκρατικό πρότυπο.
Ο Σύρος αναλυτής δεν αποκλείει
και ακόμη ένα σημαντικό ενδεχόμενο: Ρωσία και ΗΠΑ, παράλληλα
με την έναρξη του διαλόγου και τελικών συνομιλιών στον άξονα Δαμασκού-Κούρδων, δεν αποκλείεται
να πιέσουν τα υπόλοιπα κράτη της
Μέσης Ανατολής για συμβιβαστικές
φόρμουλες στο Κουρδικό. Στην περίπτωση της Τουρκίας δηλαδή, οι
δύο υπερδυνάμεις ενδέχεται να ζητήσουν ή ακόμη και να επιβάλουν
στην Άγκυρα την επανέναρξη του
διαλόγου με τους Κούρδους, μια διαδικασία, στο βάθος της οποίας ξεχωρίζει η απελευθέρωση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν και η μετεξέλιξη
του κουρδικού κινήματος σε ένα
τουρκικό κόμμα που θα δραστηριοποιείται κυρίως στο νοτιοανατολικό
κομμάτι της Τουρκίας, όπου οι Κούρδοι θα έχουν ενισχυμένα δικαιώματα
και αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το αραβικό φθινόπωρο σκεπάζει βαριά τη Μέση Ανατολή
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στο Ιράκ, οι διαδηλωτές δέχονται
επιθέσεις με αληθινά πυρά στους
δρόμους. Στον Λίβανο, οι διαδηλωτές
παραλύουν στην κυριολεξία τη χώρα
και απαιτούν την ανατροπή της κυβέρνησης. Οι αιγυπτιακές δυνάμεις
ασφαλείας σπεύδουν να καταστείλουν τις πρώτες απόπειρες διαμαρτυρίας εναντίον του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Υπάρχουν
πολλές διαφορές μεταξύ του Ιράκ,
του Λιβάνου και της Αιγύπτου, αλλά
οι διαδηλωτές έχουν κοινά προβλήματα.
Περίπου το 60% του πληθυσμού
της περιοχής είναι ηλικίας κάτω των
30 ετών. Σήμερα, η οικονομία, το
εκπαιδευτικό σύστημα και οι κρατικοί θεσμοί της Μέσης Ανατολής
δεν ανταποκρίνονται στα όνειρα
και στις ανάγκες της νεολαίας. Έτσι,
οι νέοι στον Λίβανο, το Ιράκ και αλλού απογοητεύονται, με την απογοήτευση να μετατρέπεται σε θυμό
και σε εκδηλώσεις βίας.
Στο Ιράκ οι περισσότεροι από
τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις είναι νέοι, από φτωχές, πε-









Ανεργία και διαφθορά
βυθίζουν σε πολιτικό
και κοινωνικό χάος τις
κοινωνίες, προκαλώντας
μαζικές διαδηλώσεις.
ριθωριοποιημένες, κυρίως σιιτικές
περιοχές, και πρόκειται για αυθόρμητες διαδηλώσεις που δεν έχουν
καμία σχέση με πολιτικά κόμματα
και συνασπισμούς. Πρόσφατη ανάλυση του αμερικανικού κέντρου
στρατηγικών μελετών, Stratfor, το
οποίο διατηρεί σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, εντοπίζει στην
καρδιά των μεγάλων προβλημάτων
της Μέσης Ανατολής την ανέλεγκτη
αύξηση πληθυσμού, κυρίως προς
τα τέλη του προηγούμενου αιώνα.
Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική βίωσαν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο «baby booming» κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990, καθώς
τα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
μειώθηκαν ταχέως. Από τις 1980
έως τις 2000, ο πληθυσμός της πε-

ριοχής σχεδόν διπλασιάστηκε. Ωστόσο, η απασχόληση απέτυχε να συμβαδίσει με τους ρυθμούς αύξησης
του πληθυσμού. Έτσι, σήμερα η
Μέση Ανατολή έχει το υψηλότερο
ποσοστό ανεργίας των νέων στον
κόσμο, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμεία (ΔΝΤ), την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Κίνδυνος ο ιδιωτικός τομέας

Το Stratfor υπογραμμίζει τα εξής:
«Στην προσπάθειά τους να βρουν
θέσεις εργασίας για τη νεολαία τους,
πολλά κράτη της Μέσης Ανατολής
και της Βόρειας Αφρικής αντιμετωπίζουν προκλήσεις που είναι δύσκολο
να ξεπεραστούν. Μερικές χώρες
όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ
προσφεύγουν στην τεχνολογία. Άλλες, όπως η Αίγυπτος, καταφεύγουν
σε διεθνείς οργανισμούς όπως το
ΔΝΤ για την εφαρμογή των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών».
Στην συνέχεια της ανάλυσης, ξεχωρίζει το εξής απαισιόδοξο συμπέρασμα: «Το άνοιγμα προς τον ιδιω-

τικό τομέα συνιστά κίνδυνο για πολλά κράτη. Οι ιδιωτικοί τομείς έχουν
την τάση να δημιουργούν νέες, συστημικές κρίσεις, να βιώνουν δυσκολίες ως μέρος των φυσικών οικονομικών κύκλων τους».
Αν ο ιδιωτικός τομέας από μόνος
του δεν είναι σε θέση να παρέχει
λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινωνίες
της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας
Αφρικής, το σίγουρο είναι ότι δυο
άλλοι παράγοντες, η διαφθορά και
ο αυταρχισμός, έρχονται να δώσουν
διαστάσεις στη μεγάλη συστημική
κρίση που βιώνει η περιοχή. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η διαφθορά
μοιάζει με την ασθένεια του καρκίνου. Καταστρέφει με γοργούς ρυθμούς τη φιλοδοξία και την ελπίδα
εκείνων που πέφτουν θύματά του.
Η αποτυχία κάτω από διεφθαρμένα
καθεστώτα γρήγορα μετατρέπεται
σε οργή, ειδικά όταν οι νέοι με πτυχία πανεπιστημίων δεν μπορούν
να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας
και παρακολουθούν μια μικρή συμμορία να γεμίζει τις τσέπες της με
χρήματα. Η συμμετοχή των κρατικών θεσμών, της κυβέρνησης, των

δικαστηρίων και της αστυνομίας
στη διαφθορά αποτελεί ένδειξη της
αποτυχίας ολόκληρου του συστήματος. Για αυτόν τον λόγο, τόσο
στον Λίβανο όσο και στο Ιράκ, οι
διαδηλωτές δεν επιθυμούν μόνο
την παραίτηση των κυβερνήσεων,
αλλά και τη μεταρρύθμιση ή την
αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος διακυβέρνησης.
Οι κρίσεις αποκτούν ανέλεγκτο
χαρακτήρα όταν το διεφθαρμένο
καθεστώς εντατικοποιεί τον αυταρχισμό του και σπεύδει να πνίξει σε
αίμα τις μαζικές κινητοποιήσεις.
Ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα
στην περίπτωση του Ιράκ είναι ότι
η βία έχει πλέον παγιωθεί στην κοινωνία. Όταν τις προηγούμενες εβδομάδες οι διαδηλωτές βγήκαν στους
δρόμους φωνάζοντας συνθήματα
κατά της ανεργίας, της διαφθοράς
και της κυβέρνησης, δεν χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να βρεθούν αντιμέτωποι με τα αληθινά πυρά των
δυνάμεων ασφαλείας και διάφορων
σκοτεινών κύκλων. Και στον Λίβανο,
η σιιτική οργάνωση Χεζμπολλάχ
ανέλαβε το «έργο» του εκφοβισμού
των διαδηλωτών.

«Με το τέλος του καλοκαιριού
στη Μέση Ανατολή, η περιοχή γλιστράει σε μια νέα Αραβική Άνοιξη;
Όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα έργο
που ξεκίνησε το 2011 και δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμη», επεσήμανε
την προηγούμενη εβδομάδα η αραβική υπηρεσία του BBC. Σύμφωνα
με το BBC, οι εξεγέρσεις το 2011 δεν
έφεραν την ελευθερία που φιλοδοξούν οι άνθρωποι που αντιστάθηκαν
στους δικτάτορες. Οι συνέπειες αυτών των εξεγέρσεων εξακολουθούν
να γίνονται αισθητές στη Συρία, την
Υεμένη και τη Λιβύη, καθώς και
στην Αίγυπτο. Καθώς οι αδικίες και
ανισότητες που προκάλεσαν τις εξεγέρσεις του 2011 εξακολουθούν να
υφίστανται και ακόμη να επιδεινώνονται σε ορισμένες περιπτώσεις
και η αποτυχία των διεφθαρμένων
καθεστώτων να ανταποκριθούν στις
ανάγκες του πληθυσμού και των νέων πυροδοτεί νέες μαζικές διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις και αιματηρές
συγκρούσεις, το σίγουρο είναι ότι
ολόκληρη η περιοχή «καλωσορίζει»
το «Αραβικό Φθινόπωρο», την τελική
κατάληξη του οποίου κανείς δεν
είναι σε θέση να προβλέψει.
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Γαλλο-ιταλική υποχώρηση από το τεμάχιο 7
Η μετακίνηση του «Πορθητή» και το αποτύπωμα των τουρκικών προκλήσεων στις δραστηριότητες των εταιρειών

Εκτός του 7

Δυο μήνες πριν από την επανέναρξη των εργασιών και όπως όλα
δείχνουν, οι δημόσιες ανησυχίες
του Ιταλού CEO δεν ήταν κρότου
λάμψης και φαίνεται να βρίσκουν
απήχηση και στον άλλο εταίρο της
ιταλικής εταιρείας, τη γαλλική TOTAL. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές
κοντά στο ενεργειακό πρόγραμμα,
η κοινοπραξία ΕΝΙ -TOTAL εμφανίζεται να διαφοροποιεί τους αρχικούς σχεδιασμούς που είχαν γίνει
για έναρξη των εργασιών από το
τεμάχιο 7. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές μας, η κοινοπραξία δεν φαίνεται να προσπερνά το
θολό τοπίο που έχει προκληθεί στο
τεμάχιο 7 κάτι που την οδηγεί, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι
σήμερα, στην αλλαγή ρότα. Και
ενώ ανεπίσημα το προηγούμενο
διάστημα το ισχυρό σενάριο, όχι
τυχαία, ωθούσε την κοινοπραξία
να ξεκινήσει το γεωτρητικό της
πρόγραμμα από το τεμάχιο 7, με
επιβεβαιωτική γεώτρηση, νεότερες
πληροφορίες φέρουν τις δυο εταιρείες να κάνουν δεύτερες σκέψεις
και να προσανατολίζονται προς
άλλα τεμάχια στα οποία δεν καταγράφεται τουρκική δραστηριότητα.
Εξέλιξη που αν και δεν αποδίδεται
στην αυξημένη τουρκική παρουσία,
ουσιαστικά επικροτεί τα όσα είπε
δημόσια το στέλεχος της ΕΝΙ. Όπως
σημείωνε καλά ενημερωμένη πηγή
στα ενεργειακά, η κίνηση αυτή δεν
συνιστά εγκατάλειψη του τεμαχίου
7 αλλά κίνηση τακτικής. Όπως λέγεται στο παρασκήνιο η αλλαγή
πλεύσης στο κομμάτι των εργασιών,
αποδίδεται σε συμβατικές υποχρεώσεις που έχει η κοινοπραξία απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία,
σε άλλα τεμάχια που της έχουν παραχωρηθεί προγενέστερα του τεμαχίου 7, υποχρεώσεις που δημιουργούν πιεστικό κλίμα, από πλευράς χρόνου όπως λέγεται χαρακτηριστικά.

Ο νέος σχεδιασμός

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα στην περιοχή και τα όσα
βγαίνουν προς τα έξω, η δραστηριότητα των δυο εταιρειών, όπως
όλα δείχνουν, θα μετατοπισθεί
κατά πάσα πιθανότητα σε κάποια

Η περιοχή έναρξης των
εργασιών θα εξαρτηθεί
από τις συμβατικές υποχρεώσεις της κοινοπραξίας υποστηρίζουν καλά
ενημερωμένες πηγές, οι
οποίες με τον τρόπο αυτό
επιχειρούν να αποσυνδέσουν το όλο ζήτημα
από τις τουρκικές προκλήσεις στο τεμάχιο 7.
από τα γειτονικά, προς ανατολάς,
τεμάχια που της έχουν παραχωρηθεί. Αυτά είναι το 8, το 6, το 2
και το 3. Στην κοινοπραξία έχουν
παραχωρηθεί επίσης, το τεμάχιο
6 αλλά και το 11 στο οποίο σημειωτέων πραγματοποιήθηκε ερευνητική γεώτρηση με πενιχρά ευρήματα. Στο τεμάχιο 6 η ερευνητική
γεώτρηση που πραγματοποιήθηκε,
τέλος του 2017 εντόπισε εμπορεύσιμο κοίτασμα, το οποίο με βάση
τα στοιχεία που υπάρχουν, ενδεχομένως να επεκτείνεται στο τεμάχιο 7, εξ ου και ο αρχικός σχεδιασμός για επιβεβαιωτική γεώτρηση στο συγκεκριμένο τεμάχιο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που
διέρρευσαν το προηγούμενο διάστημα, γίνεται λόγος για έως και
6 γεωτρήσεις από την ΕΝΙ και TOTAL. Οι γεωτρητικοί σχεδιασμοί
περιλαμβάνουν και ενδεχόμενες
επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις, εάν
προκύψει η ανάγκη από τις ερευνητικές που προγραμματίζονται
να πραγματοποιηθούν.

Δύο μήνες πριν από την έναρξη εργασιών εντός της ΑΟΖ η κοινοπραξία ΕΝΙ και TOTAL φέρεται να διαφοροποιείται από
τους αρχικούς σχεδιασμούς, που είχαν γίνει αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η πρώτη γεώτρηση να μην πραγματοποιηθεί στο τεμάχιο 7 αλλά και κάποια άλλα από αυτά που της έχουν παραχωρηθεί.
ασφαλή συμπεράσματα. Η Λευκωσία γνωρίζοντας πως μια νέα παρεμπόδιση εταιρειών θα έχει καταστροφικές συνέπειες στο ενεργειακό πρόγραμμα της ΑΟΖ, δύσκολα θα διαφωνήσει με τα όσα
φαίνεται να προγραμματίζει η κοινοπραξία. Αλλά και στα ζητήματα
ασφάλειας που ηγέρθησαν από το
CEO της ΕΝΙ αυτό που ενόχλησε
τη Λευκωσία δεν ήταν οι διαπιστώσεις του CEO της ΕΝΙ, αλλά η δη-

μόσια διάσταση που έδωσε σε ένα
ευαίσθητο ζήτημα για τη Λευκωσία.
Στο πνεύμα αυτό θεωρείται βέβαιο
πως όταν έλθει η ώρα, το βάρος θα
πέσει στο κομμάτι της διαχείρισης,
αφενός για να μην τεθεί σε κίνδυνο
το ευρύτερο ενεργειακό πρόγραμμα
και αφετέρου να βγει προς τα έξω
πως ο προγραμματισμός από πλευράς εταιρειών εξελίσσεται απρόσκοπτα. Αυτό που παραμένει αδιευκρίνιστο αφορά τα όπλα που

έχουν απομείνει στη φαρέτρα της
Δημοκρατία, προκειμένου να βάλει
εμπόδια στην τουρκική επιθετικότητα. Νοουμένου ότι η Τουρκία δείχνει σημάδια μη εξάρτησης από
τρίτους, στο κομμάτι των εργασιών,
εξέλιξη που εκ των πραγμάτων την
κάνει λιγότερο ευάλωτη σε πιέσεις,
το βάρος των προληπτικών κινήσεων πέφτει στο διπλωματικό παρασκήνιο αλλά και σε δραστηριότητες εντός της ΑΟΖ σε συνεργασία

Ο «Πορθητής»

Ενδεχόμενη επιστροφή του
τουρκικού γεωτρύπανου στα κυπριακά ύδατα, θα εντείνει το κλίμα
ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί
από την κάθοδο του «Γιαβούζ» στο
τεμάχιο 7. Με δεδομένη την αναποτελεσματικότητα, ακόμα και από
τουρκικά δημοσιεύματα, των δυο
γεωτρύπανων η προσοχή εστιάζεται στην περιοχή που θα μετακινηθεί ο «Πορθητής» εάν δεν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που
το φέρουν να μετακινείται στη
Μαύρη Θάλασσα. Σε μια τέτοια περίπτωση τα ανατολικά τεμάχια της
κυπριακής ΑΟΖ συγκεντρώνουν
τις περισσότερες πιθανότητες να
μπουν και πάλι στο στόχαστρο της
Τουρκίας.

Ο γαλλικός παράγοντας

Το τι μέλλει γενέσθαι με τις εργασίες Γάλλων και Ιταλών στην
ΑΟΖ θα ξεκαθαρίσει τη χρονική
περίοδο άφιξης του γεωτρύπανου
της κοινοπραξίας στην περιοχή.
Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία
από εργασίες σε άλλα τεμάχια της
ΑΟΖ, το τρυπάνι αναμένεται να μετακινηθεί στην κυπριακή ΑΟΖ, μερικές μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης εργασιών, η οποία προσδιορίζεται για
το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου. Όπως είχε αποκαλύψει η ηλεκτρονική «Κ», μετά τις δηλώσεις
του CEO της ΕΝΙ, η συμφωνία για
το γεωτρύπανο έκλεισε. Το μέγα
ερωτηματικό που δημιουργείται
υπό τις περιστάσεις, είναι ο ρόλος
του γαλλικού παράγοντα ο οποίος
έπαιξε καθοριστικό ρόλο η TOTAL
να διευρύνει την παρουσία της, σε
6 τεμάχια της ΑΟΖ. Πέρα από τα
όσα έχουν ειπωθεί δημόσια, σε πολιτικό επίπεδο, μια πρόσφατη δήλωση της νέας πρέσβειρας της Γαλλίας ήλθε να προκαλέσει τα πρώτα
ερωτηματικά. Η Ιζαμπέλ Ντυμόν
σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ εμφανίσθηκε να κρατά αποστάσεις
από τη γαλλική TOTAL αφήνοντας
σαφώς να νοηθεί πως η εταιρεία
δεν ενεργεί με πολιτικά δεδομένα.
«Η TOTAL είναι μια ιδιωτική εταιρεία με την οποία βρισκόμαστε σε
στενή επαφή. Αλλά αυτό που κάνει
η TOTAL δεν είναι μια πολιτική διαδικασία. Είναι μια εργασία». Δήλωση
που έρχεται να ενισχύσει τις απόψεις που εκφράζονται πως τις απόψεις του Κλάουντιο Ντεσκάλτσι
φαίνεται να συμμερίζεται και η γαλλική εταιρεία. Επίσης υπενθυμίζεται
με νόημα πως οι απόψεις της Γαλλίδας διπλωμάτη δεν συμβαδίζουν
με τον ρόλο που διαδραμάτισε το
Παρίσι, την περίοδο που θα διεξάγονταν εργασίες στο τεμάχιο 11,
όπου έμπρακτα τότε είχε αποτρέψει
την παρενόχληση του γεωτρύπανου
West Capella από τουρκικά πολεμικά μέσα.
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Η αποχώρηση του τουρκικού γεωτρύπανου από τα δυτικά της Πάφου,
για τα απέναντι από την Κύπρο
τουρκικά παράλια, δεν διαφοροποιεί
δραματικά τα τεταμένο κλίμα που
έχει προκαλέσει η Τουρκία στην
κυπριακή ΑΟΖ από τον περασμένο
Απρίλιο. Τουναντίον εντείνει τους
προβληματισμούς και ανησυχίες,
σε μια περίοδο που παρατηρείται
κάποια κινητικότητα στο πολιτικό
ζήτημα, αλλά κυρίως ενόψει έναρξης εργασιών εντός της ΑΟΖ. Το
2020 θεωρείται κρίσιμη χρονιά για
τις προγραμματισμένες δραστηριότητες των εταιρειών σε αρκετά
τεμάχια. Εν αντιθέσει με το παρελθόν όπου η τουρκική δραστηριότητα περιοριζόταν στην προκλητική παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων, που δεν επηρέαζαν
ουσιαστικά τις δραστηριότητες
των εταιρειών, με εξαίρεση τα γεγονότα στο τεμάχιο 3, το Φεβρουάριο του 2018, η μετακίνηση του
«Γιαβούζ» στο τεμάχιο 7, εκ των
πραγμάτων βάζει στο τραπέζι νέα
δεδομένα. Ένα σκηνικό το οποία
είναι αχαρτογράφητο, με απροσδιόριστες επιδράσεις επί του ενεργειακού προγράμματος της Δημοκρατίας και το κυριότερο, βάζει
στην πρώτη γραμμή και τις εταιρείες. Η δήλωση του CEO της ιταλικής ΕΝΙ, ό,τι «αν κάποιος εμφανίζεται με πολεμικά πλοία, δεν
κάνω γεωτρήσεις», παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε να υποβαθμιστεί, απηχεί την πραγματικότητα που προσπαθεί να επιβάλει
η Τουρκία στην περιοχή με τα δυο
γεωτρύπανα. Μια πραγματικότητα
η οποία αγγίζει την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και τις εταιρείες, οι
οποίες ό,τι και αν λέγεται επί τους
παρόντος δεν μπορούν να παραβλέψουν ζητήματα, όπως αυτά που
ανέδειξε o Ιταλός Κλάουντιο Ντεσκάλτσι.

με τρίτες χώρες. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ετήσια πολυεθνική άσκηση, έρευνας και διάσωσης ΝΕΜΕΣΙΣ που θα διεξαχθεί
στις 13ης Νοεμβρίου με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της
Ελλάδας, της Μεγάλης Βρετανίας,
του Ισραήλ και της Κύπρου. Αυτό
που έχει σημασία και δεν είναι
άσχετο με τα όσα απεργάζονται οι
τούρκοι, είναι οι περιοχές που έχουν
δεσμευθεί για την άσκηση. Η πρώτη
περιοχή βρίσκεται εντός της σφαίρας του παράνομων διεκδικήσεων
της Τουρκίας, στο τεμάχιο 7 και η
δεύτερη συμπεριλαμβάνει και το
τεμάχιο 3 που κατά τους προκλητικούς ισχυρισμούς της Άγκυρας
αποτελεί ΑΟΖ του παράνομου μορφώματος των Κατεχομένων.








ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

ΤΡΟΟΔΟΣ

Οι κινήσεις της Λευκωσίας

Επί του παρόντος δεν έχει γίνει
γνωστό το πώς αντιδρά η κυβέρνηση, σε μια πιθανή αλλαγή πλεύσης από πλευράς των δυο εταιρειών,
στο κομμάτι των εργασιών. Ωστόσο,
εάν ληφθεί υπόψη η θέση του ιδίου
του Προέδρου της Δημοκρατίας
πως συνιστά «αυτοχειρία η στρατικοποίηση των τουρκικών προκλήσεων», μπορεί να εξαχθούν
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Αλλάζει
ο σχολικός
χάρτης
Αμμοχώστου
Η δημιουργία εξατάξιου σχολείου
Δερύνειας-Σωτήρας φέρνει νέα δεδομένα
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η ανακοίνωση της δημιουργίας εξατάξιου σχολείου στη Δερύνεια από
τη νέα σχολική χρονιά ήχησε θετικά στα αυτιά των επηρεαζόμενων
δήμων Δερύνειας και Σωτήρας.
Ένα κοινό αίτημα που εκκρεμούσε
από το 2002 έλαβε τελικά την πολιτική έγκριση από το Υπουργείο
Παιδείας την περασμένη Τρίτη,
κλείνοντας με τον τρόπο αυτό μια
πολύχρονη εκκρεμότητα. Η εκμισθωμένη γη προς τη σχολική εφορεία Δερύνειας, αλλά και το κοινό
αίτημα των δύο δήμων λειτούργησε
ευεργετικά προς την υλοποίηση
της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας,
με την εφαρμογή του να τίθεται
σε εφαρμογή ήδη από τον προσεχή
Σεπτέμβριο. Για αναβάθμιση της
περιοχής και της ποιότητας εκπαίδευσης κάνουν λόγο οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Η βασική διαφοροποίηση αφορά
την μετατροπή του Γυμνασίου Ειρήνης και Ελευθερίας στη Δερύνεια
σε εξατάξιο σχολείο ήδη από τον
προσεχή Σεπτέμβρη. Με τη νέας
μορφή σχολική μονάδα θα λειτουργούν τρεις τάξεις Γυμνασίου και
τρεις Λυκείου, γεγονός που αποτελεί κατ’ ουσία σύμπραξη των Γυμνασίων Σωτήρας και Δερύνειας
σε ένα περιφερειακό Γυμνάσιο-Λύκειο στο οποίο θα φοιτούν μαθητές
και από τις δύο κοινότητες.
Σύμφωνα με τα όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ Υπουργείου και επηρεαζόμενων δήμων, από τον Σεπτέμβριο του 2020 θα λειτουργήσουν τμήματα Α΄ Τάξης Λυκείου,
ενώ από το 2021 θα προστεθεί η
Β΄ Λυκείου. Το 2022 το νέο σχολικό
σχήμα θα λάβει την τελική του μορφή και με τις τρεις τάξεις Λυκείου,
μιας και όπως προγραμματίζεται
θα ολοκληρωθούν οι κτιριακές προσθήκες που θα καλύπτουν τις ανάγκες του εξατάξιου σχολείου. Ήδη
από το 2002 ο Δήμος Δερύνειας
είχε προχωρήσει σε εκμίσθωση

γης προς την οικεία σχολική εφορεία με σκοπό την αξιοποίηση της
για δημιουργία Λυκείου, γεγονός
που διευκόλυνε την πολιτική απόφαση για υιοθέτηση του αιτήματος
των δύο δήμων.
Με βάση τα αριθμητικά δεδομένα για την σχολική χρονιά 201920, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση
φοιτούν 319 μαθητές κάτοικοι Δερύνειας, εκ των οποίων οι 142 φοιτούν στα Λύκεια Παραλίμνιου και
Φρενάρους. Οι δε μαθητές από τη
Σωτήρα ανέρχονται στους 316 εκ
των οποίων οι 114 φοιτούν σε λυκειακό κύκλο. Για υλοποίηση του
συμφωνημένου μοντέλου, μαθητές
που προέρχονται από τη Δερύνεια
και τη σχολική χρονιά 2020-21 θα
εγγράφονταν στην Α΄ Τάξη του
Λυκείου Παραλιμνίου θα εγγραφούν
στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου-Λυκείου Δερύνειας. Λαμβάνοντας
υπόψη τις υφιστάμενες κτιριακές
υποδομές, οι οποίες είναι 15 αίθουσες διδασκαλίας, 4 ειδικές αίθουσες και 12 εργαστήρια, το σχολείο δύναται ήδη από τον προσεχή
Σεπτέμβριο να στεγάσει τα επιπρόσθετα 2 τμήματα Λυκειακού
κύκλου που θα δημιουργηθούν.

Νέο μοντέλο συμμετοχής

Για να διασφαλιστεί η ίση εκπροσώπηση και συνεργασία μεταξύ
των δύο δήμων, αποφασίστηκε η
σύσταση ειδικής επιτροπής η οποία
θα είναι αρμόδια για τη λειτουργία
και τη διαχείριση του εξατάξιου
σχολείου. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα είναι ενδεκαμελής, και θα
αποτελείται από πέντε μέλη του
δήμου Σωτήρας και άλλα τόσα της
Δερύνειας. Η προεδρία θα είναι εκ
περιτροπής και θα την κατέχει ο
πρόεδρος της σχολικής εφορείας.
Βεβαίως όλα αυτά είναι υπό αίρεση
μιας και εκκρεμεί η μεταρρύθμιση
της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω
της οποίας ενδεχομένως να προκύψει κατάργηση των Σχολικών
Εφορειών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση

Για υλοποίηση του συμφωνημένου μοντέλου, μαθητές που προέρχονται από τη Δερύνεια και τη σχολική χρονιά 2020-21 θα εγγράφονταν στην Α΄ Τάξη του Λυ-

κείου Παραλιμνίου, θα φοιτούν πλέον στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου-Λυκείου Δερύνειας.








Για να διασφαλιστεί η ίση
εκπροσώπηση και συνεργασία μεταξύ των δύο
δήμων, συμφωνήθηκε
η σύσταση ειδικής επιτροπής, η οποία θα είναι
αρμόδια για τη λειτουργία και τη διαχείριση
του εξατάξιου σχολείου.
θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού
Συμβουλίου σύντομα, όπως υποσχέθηκε ο αρμόδιος υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Χαμπιαούρης.
Η συγκεκριμένη επιτροπή νοείται πως δεν θα καταργήσει τις
οικείες σχολικές εφορείες των δύο
δήμων, μιας και αυτές θα εξακολουθούν να χειρίζονται τα ζητήματα
των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων. Η επιτροπή αυτή
θα διασφαλίσει την ισότιμη εκπροσώπηση των δύο δήμων στο επίπεδο του νέου εξατάξιου σχολείου,
και είναι προϊόν της άριστης σχέσης
που έχουν οικοδομήσει οι δήμοι
Δερύνειας και Σωτήρας όλο αυτό
το διάστημα. Όπως υποστήριξε
εξάλλου ο δήμαρχος Σωτήρας Γιώργος Τάκας στην «Κ», είναι μέσα σε
αυτό το πλαίσιο που θα διασφαλιστούν και οι ανάγκες των μαθητών,
αλλά και της εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή Αμμοχώστου.

Ικανοποιημένοι οι Δήμοι της περιοχής
Την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος που εκκρεμούσε από το
2002 χαιρετίζουν με τη σειρά τους
και οι δύο συμβαλλόμενοι δήμοι,
οι οποίοι βλέπουν την πραγματοποίηση του κοινού τους αιτήματος
να πραγματοποιείται μετά από 17
χρόνια. «Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη υλοποιείται ένα πάγιο αίτημα»
δήλωσε στην «Κ» ο δήμαρχος Δερύνειας Άνδρος Καραγιάννης, σημειώνοντας παράλληλα πως για
αυτό τον σκοπό υπάρχει ήδη από
το 2002 εκμισθωμένη γη στη Σχολική Εφορεία Δερύνειας, εντός της
οποίας θα ανεγερθούν οι νέες σχολικές αίθουσες που θα εξυπηρετούν
τις ανάγκες του Λυκείου.
Ο κ. Καραγιάννης σημείωσε
επιπρόσθετα την ανάγκη που
υπήρχε για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, καθώς τα γειτονικά σχολεία παρουσιάζουν σημάδια πληρότητας, γεγονός που έχει συνέπειες ως προς την κάλυψη των
αναγκών των ίδιων των μαθητών.
Τόνισε παράλληλα πως με τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις
υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας για να υποδεχθούν τους
πρώτους μαθητές λυκειακού κύκλου από τον Σεπτέμβριο του 2020,
ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί
οι ανεγέρσεις νέων αιθουσών από
το 2021 στην εκμισθωμένη γη πλησίον του γυμνασίου Δερύνειας.

Για αγαστή συνεργασία και πλήρη αμοιβαιότητα έκανε λόγο με
τη σειρά του ο δήμαρχος Σωτήρας
Γιώργος Τάκας, σημειώνοντας:
«Ανέκαθεν θέταμε τις ανάγκες των
μαθητών μας στο επίκεντρο», λέγοντας παράλληλα πως η αλλαγή
σχολικού περιβάλλοντος με την
ολοκλήρωση του γυμνασιακού κύκλου σπουδών αποτελούσε αρνητικό παράγοντα στην ψυχολογία
των ίδιων των μαθητών. «Όταν
τελείωναν την Γ΄ Γυμνασίου υποχρεώνονταν να αλλάξουν τους φίλους τους, κάτι που ως δήμος νιώθαμε την ανάγκη να χειριστούμε»,
σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν πραγματικότητα χωρίς ισότητα και αμοιβαιότητα» τόνισε ο
δήμαρχος Σωτήρας, λέγοντας πως
λόγω των δημοτικών ορίων εντός
των οποίων βρισκόταν το Γυμνάσιο Δερύνειας, η Σωτήρα δεν είχε
κανένα λόγο και δικαιοδοσία για
το σύνολο των μαθητών του δήμου. Πλέον, με τη νέα φόρμουλα
λειτουργίας του εξατάξιου σχολείου, όπως αναφέρει ο κ. Τάκας,
διασφαλίζεται η εκπροσώπηση
του δήμου σε αυτό το νέο σχολικό
σχήμα, ως επίσης η συνεργασία
και η συνεννόηση. «Είναι η καλύτερη απόδειξη του να σταματήσουμε να είμαστε τοπικιστές,
αλλά να συνεργαζόμαστε για το

καλό των παιδιών», σχολίασε καταληκτικά.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η
σχολική εφορεία Δερύνειας στην
οποία βρίσκεται η εκμισθωμένη
έκταση εντός της οποίας θα στεγαστούν οι λυκειακές εγκαταστάσεις. «Υπό φυσιολογικές συνθήκες
θα λειτουργούσε λύκειο από το
2004 στην περιοχή», υποστήριξε
στην «Κ» η πρόεδρος Άννα Κατσαντώνη Πρωτοπαππά. «Με τη
συγκεκριμένη ρύθμιση εξοικονομείται επιπρόσθετα ένα τεράστιο
οικονομικό κονδύλι, καθώς το εξατάξιο σχολείο απαιτεί λιγότερο
κόστος από την ανέγερση νέου
Λυκείου», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Το μεγαλύτερο όφελος παρόλα
αυτά, όπως σημειώνει η κα Πρωτοπαππά, είναι η εξάλειψη του
φαινομένου να μοιράζονται οι μαθητές σε άλλα σχολεία, καθώς πλέον θα παραμένουν στο οικείο σχολικό περιβάλλον, μαζί με τους φίλους τους, κάτι που αποδεδειγμένα
προσδίδει οφέλη και ως προς την
ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας. «Η κουλτούρα των μαθητών
Σωτήρας και Δερύνειας είναι πανομοιότυπη και αποτελούσε αδικία
το ότι διαχωρίζονται τα παιδιά
λόγω απουσίας λυκειακού κύκλου
στην ίδια περιοχή», υποστήριξε
χαρακτηριστικά.

ΑΠΟΨΗ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Οι παρελάσεις και ο κακός μας ο καιρός
Μπορεί τα ακραία καιρικά φαινόμενα να μην απείλησαν ποτέ όσους
αποφάσισαν να παρελάσουν αυτοβούλως την 28η Οκτωβρίου, εντούτοις ήταν αρκετά σε ό,τι έχει
να κάνει με τον σεβασμό στις αποφάσεις των οργάνων της Πολιτείας.
Μια ακύρωση, η οποία έδειξε με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως σε
αυτόν τον τόπο βασιλεύουν οι βουλές των μονάδων και όχι των θεσμών. Στην τελική καταλήξαμε να
βλέπουμε και πάλι το δέντρο, παραγνωρίζοντας την ύπαρξη του δάσους. Ένα κυνήγι φαντασμάτων,
το οποίο κατάφερε να αποπροσανατολίσει από την ουσία του ζητήματος. Υπάρχουν ή όχι θεσμοί
στην Κύπρο του 2019;
Το θέμα δεν έχει να κάνει με το
αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί
με τη διεξαγωγή εθνικών παρελάσεων. Δεν έχει να κάνει ακόμη περισσότερο ούτε με το αν κάποιος
είναι πατριώτης ή εθνομηδενιστής.
Ζητούμενο στην τελική δεν είναι
να αναδειχθούν οι άξιοι συνεχιστές
της ελληνικής ιστορίας, ούτε ποιος
μπορεί να σηκώσει το λάβαρο της
επανάστασης, όταν οι καιροί και
οι συνθήκες το προστάξουν. Αν
κοιτάξουμε τη μεγαλύτερη εικόνα,
αυτό που θα έπρεπε να μας προβληματίσει είναι το εξής. Ο σεβασμός στις αποφάσεις αυτών που η

Πολιτεία όρισε να αποφασίζουν.
Χωρίς κορώνες και εθνικές εξάρσεις.
Εδώ έγκειται εξάλλου και το βασικό συστατικό της ίδιας της Δημοκρατίας. Είναι απολύτως θεμιτό
να εκφράζονται οι διαφωνίες με
τρόπο τέτοιο που να αναδεικνύεται
απρόσκοπτα η άποψη του διαφωνούντος, αλλά ας μην οδηγούμαστε
και σε καταστάσεις που ομοιάζουν
με κράτη τα οποία διοικούνται από
φυλές, χωρίς πολιτικές και νόμους.
Ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με
θέματα που άπτονται της φυσικής
ασφάλειας και της ζωής ατόμων.
Ενώ η εγκύκλιος που εξέδωσε
το Υπουργείο ήταν ρητή και ξεκάθαρη, αποδείχτηκε εμπράκτως πως
αντιμετωπίστηκε από αρκετούς
ως ένα κουρελόχαρτο που στόχο
είχε να κάμψει το εθνικό φρόνημα
των Ελλήνων της Κύπρου. Είτε
συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος
με τον πολιτικό προϊστάμενο του
Υπουργείου, ο Κώστας Χαμπιαούρης δεν έκανε τίποτα άλλο από το
να εφαρμόσει τις συστάσεις των
επιστημόνων της Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας. «Την αποφυγή των
συγκεντρώσεων σε ανοικτούς χώρους, όπως είναι οι παρελάσεις,
λόγω της έντονης αστάθειας που
επικρατεί στην ατμόσφαιρα και
λόγω της καταιγιδοφόρου δραστη-

Το θέμα δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τη διεξα-

γωγή εθνικών παρελάσεων. Aυτό που θα έπρεπε να μας προβληματίσει είναι
ο σεβασμός στις αποφάσεις αυτών που η Πολιτεία όρισε να αποφασίζουν.
ριότητας». Μακριά, λοιπόν, από
εξάρσεις και φωνασκίες. Υπήρχε
βάσει των επιστημόνων βάσιμη
πιθανότητα να τεθεί σε κίνδυνο
η σωματική ακεραιότητα των μαθητών. Και κάπου εδώ εμφανίζεται
το κυπριακό παράδοξο.

Μεμονωμένα αποφασίζουν κάποιοι να παρελάσουν «αφού φαίνεται ότι ο καιρός εν καλός». Αυτό
τουλάχιστον ακούσαμε όσοι προσπαθούσαμε να μάθουμε τι γινόταν
στις διάφορες πόλεις. Κλίμα πανικού
και προπολεμικής επιστράτευσης.

Τι γίνεται στους δρόμους, πού είναι
ο κόσμος, παρελαύνουν, έφυγαν;
Και εκεί ολοκληρώνεται το κυπριακό παράδοξο. «Επίσημοι» παίρνουν
τις θέσεις τους στην εξέδρα για να
λάβουν τον τιμητικό χαιρετισμό
των τμημάτων που δεν χαμπαριάζουν από συστάσεις. Δήμαρχοι,
βουλευτές, υπουργοί, δημοτικοί
αξιωματούχοι και πάει λέγοντας.
Τι σημασία έχει αν επαληθεύονταν
οι προβλέψεις και σήμερα (ο μη γένοιτο) μιλάγαμε για δυσάρεστες
καταστάσεις; Η εθνική αξιοπρέπεια
πάνω από όλα.
Ενδεχομένως καλό θα ήταν να
αναλογιστούν οι ίδιοι οι πολιτειακοί
αξιωματούχοι ποιο είναι το μήνυμα
που περνούν με αυτή τους την
ενέργεια. Από τη στιγμή που οποιοσδήποτε διαφωνεί με μια εντολή
ή δεν τον εκφράζει μια συγκεκριμένη απόφαση, δύναται να λειτουργήσει ενστικτωδώς χωρίς να
χρειάζεται να απολογείται για τίποτα και σε κανέναν. Η σημειολογία
της συγκεκριμένης απόφασης έχει
τη δική της ξεχωριστή σημασία.
Έχει όμως και ένα επιπρόσθετο
οξύμωρο η όλη κατάσταση. Εκδίδει
μια απαγόρευση ένας υπουργός
για την οποία όπως μαθαίνουμε
ήταν ενήμερος από προηγουμένως
και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και απέναντι στην από-

φαση του υπουργού στέκονται
πρώτοι από όλους οι συνάδελφοί
του. Τρία μέλη του Υπουργικού
Συμβουλίου στήθηκαν στις εξέδρες
αποδεικνύοντας σε όλους τους υπόλοιπους, πως η πειθαρχία και η
υπακοή σε ένα θεσμό του κράτους
είναι αξίες περιττές σε ένα ευρωπαϊκό κράτος του 21ου αιώνα.
Ένα κυβερνητικό σχήμα θα
ήταν δόκιμο να αποτελούσε τον
καθρέφτη της κοινωνίας που η
ίδια ευαγγελίζεται. Με άλλα λόγια
καλό θα ήταν η κυβέρνηση να αποτελεί τον δείκτη για το σύνολο του
κράτους. Το μόνο που κατάφεραν
οι πρωτοβουλίες των μελών της
κυβέρνησης ήταν αφενός να «αδειάσουν» τον Κώστα Χαμπιαούρη
και αφετέρου να αχρηστέψουν τις
συστάσεις μιας επιστημονικής
ομάδας που επικαλείτο την ασφάλεια των μαθητών. Τελικά ποιο
υπερίσχυσε. Το εθνικό φρόνημα
ή το εθνικό συμφέρον; Έννοιες
που πιθανόν να χρήζουν επαναξιολόγησης.
Όσον αφορά για το ποιος θα
έπαιρνε την ευθύνη στην τελική
αν συνέβαινε ένα δυσάρεστο γεγονός; Ίσως να ακολουθείτο το
μοντέλο των Ερευνητικών Επιτροπών για τα κακώς κείμενα της νήσου των Αγίων. Είχαν και αυτές τη
δική τους επιτυχία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η περιπλάνηση της Aννας και ο υποψήφιος εισαγγελέας
Η ιστορία ενός ανεξάρτητου

Και εγένετο και με βούλα ανεξάρτητη η
βουλευτής Άννα Θεολόγου. Το λέμε γιατί
εξήγγειλε την περασμένη εβδομάδα τα επόμενα πολιτικά της βήματα, που είναι στην
ουσία η ίδρυση νέου Κινήματος υπό την
ονομασία «Ανεξάρτητοι». Το πόσο θα αντέξει αυτή η «ανεξαρτησία» είναι βεβαίως κάτι
που συζητείται στα πηγαδάκια και όχι τυχαία. Η επανάληψη μπορεί να κουράζει, αλλά είναι σημαντική, όταν αρχίζουν και οι βαρύγδουπες δηλώσεις και οι προαναγγελίες
πολιτικών προσώπων. Η κ. Θεολόγου για
παράδειγμα έκανε μία καλή περιπλάνηση
μέχρι να εξαγγείλει τους «Ανεξάρτητους».
Ας παρακολουθήσουμε το ταξίδι της.

••••

Η ωραία Άννα ήταν από τα πρώτα πρόσωπα
που εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία της
Ελένης Θεοχάρους να ιδρύσει την Αλληλεγγύη, παρευρισκόμενη και στο πάνελ δίπλα
από την κ. Θεοχάρους. Χρειάστηκε να κλειδώσει η σιδηρά Ελένη συμμαχία με το ΕΥΡΩΚΟ, για να αποχωρήσει πυροβολώντας η
Άννα. Βλέπετε, στην επαρχία Αμμοχώστου
θα διεκδικούσε με αξιώσεις ο Μιχάλης
Γιωργάλλας και θα έμενε εκτός, όπως έλεγε τότε το κομματικό ρεπορτάζ. Κάπως έτσι,
βρέθηκε στη Συμμαχία Πολιτών, από την
οποία αποχώρησε με την πρόφαση ότι ο
Γιώργος Λιλλήκας και η Συμμαχία δεν στήριξαν τον Σταύρο Μαλά στον δεύτερο γύρο.
Μέχρι και πρόσφατα η Αννούλα του χιονιά
φλέρταρε με το ΑΚΕΛ, βλέποντας θετικά
ένα σενάριο συμπερίληψής της στις Νέες
Δυνάμεις το 2021. Όμως, όπως μαθαίνει ο
πάντα ενημερωμένος Ιανός, η κ. Θεολόγου
αποτελούσε κόκκινο πανί για διάφορα ΑΚΕΛικά στελέχη. Συζητούσε και με τους Οικολόγους, χωρίς ωστόσο η συζήτηση να καρποφορήσει. Μετά από όλη αυτή την περιπλάνηση εμείς θα της ευχηθούμε να στεριώσουν οι «Ανεξάρτητοι».

••••

Το άγνωστο κορίτσι

Ενδιαφέρον πάντως είχε η αποκάλυψη της
Συμμαχίας Πολιτών στην όλη ιστορία. « Όταν
μας προσέγγισε ήταν ένα άγνωστο κορίτσι
που μας ζήτησε να την πλασάρουμε στα
ΜΜΕ ως οικονομολόγο για να γίνει γνωστή»
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση και αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να εγείρει
ερωτήματα. Δεν είναι τελικά οικονομολόγος
η Θεολόγου; Και αν η ίδια δεν είναι οικονομολόγος, η Συμμαχία Πολιτών δεν ντρέπεται
για το παραμύθι που έστησε για μερικές ψή-

ΓΤΠ

Να στεριώσει

Οι επτά Ανεξάρτητοι με την Άννα αρχηγό εμφανίστηκαν μεσοβδόμαδα ενδεδυμένοι στα μωβ και εξαγγέλλοντας την ύπαρξή τους ρώτησαν, «Είστε μέσα;» αλλά τα ονοματάκια τους δεν μας τα
είπαν ούτε τα έγραψαν στην ανακοίνωσή τους. Καλοτάξιδοι παίδες!

φους; Η πολιτική είναι όντως η παλαιότερη
εταίρα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

••••

Άρχισαν τα όργανα

Τον ερχόμενο Απρίλιο ξεκινά η αντίστροφή
μέτρηση για την αφυπηρέτηση του γενικού
εισαγγελέα της Δημοκρατίας Κώστα Κληρίδη.
Ωστόσο, η ονοματολογία για τη διάδοχο κατάσταση έχει ξεκινήσει προ πολλού. Εκτός από
τα σίγουρα, βλέπε Ιωνάς Νικολάου, εμφανίσθηκαν και τα αουτσάιντερ. Επιλογές υπάρχουν πολλές αλλά πρέπει και να μπορείς να
διαβάζεις πάνω από τον ώμο του Νίκαρου.
Όπως μου έλεγε παλαιός δικηγόρος της πρωτεύουσας στο παρασκήνιο κυκλοφόρησε και
το όνομα του Χάρη Πογιατζή προέδρου του
Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα. Λέτε να το έκανε για
να χρηστεί διάδοχος του Κώστα Κληρίδη; Ο
κ. Πογιατζής έχει καλό όνομα στον δικηγορικό χώρο της Λευκωσίας, ωστόσο, όπως είπαμε, ο Νίκαρος μόνο γνωρίζει, όπως επίσης ξέρει ότι όπως λέει ο σοφός λαός «όποιος καεί
στο χυλό φυσά και το γιαούρτι». Κι αυτό διότι
μετά από όσα βίωσε με τον Κώστα Κληρίδη, ο

Νίκος Αναστασιάδης θα θυμηθεί την εποχή
της Πινδάρου με τα τασάκια και αλίμονο σε
όποιο τολμηρό του προτείνει και πάλι δικαστή
για τη θέση του γενικού εισαγγελέα. «Το δις
εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού».

ζε πως ο συγκεκριμένος δικαστής δεν δέχεται
μύγα στο σπαθί του και δεν βλέπει χρώματα
και κόμματα όταν κάθεται στην έδρα.

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Γιώργος Παπαδόπουλος

••••

Σχέδια του Σάκη

••••

Ο Σάντης

Επτά χρόνια πριν, όταν ο Πέτρος Κληρίδης βρισκόταν σε τροχιά αποχώρησης, από τη Γενική
Εισαγγελία και τότε κάποιοι εντός ή πέριξ της
κυβέρνησης, έψαχναν να βρουν τον διάδοχό
του. Μου το εκμυστηρεύτηκε πηγή με γνώση
των τότε παρασκηνιακών αναζητήσεων ότι κάποια στιγμή στο τραπέζι έπεσε το όνομα του
Νικόλα Σάντη, πρόεδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου. Μάλιστα, υπήρχε και συνοδευτικό σημείωμα πως πρόκειται για το κατάλληλο πρόσωπο να αναλάβει τη Νομική Υπηρεσία, ιδιαίτερα την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Πολιτικό πρόσωπο με λόγο στις διεργασίες μόλις
άκουσε το όνομα του Σάντη έβγαλε εξανθήματα αλλά και «σπυρούθκια» και ακούστηκε να
λέει: «Μακριά ρε, μακριά, αυτός θα μας βάλει
όλους φυλακή». Παρευρισκόμενος στη σκηνή
εξήγησε ότι ο «μεγάλος» φώναζε διότι γνώρι-

Για την ιστορία, τότε ο Σάντης κάηκε και ο
κλήρος έπεσε σε έναν άλλο δικαστή. Και το
όνομα αυτού Κώστας Κληρίδης, ο οποίος ως
γνωστό δεν έβαλε κανέναν φυλακή συνεπεία της οικονομικής κρίσης και δεν χαίρει
της συμπάθειας αυτού που τον διόρισε και
όχι μόνο. Ο μόνος που τον συμπαθεί διότι θεωρεί πως είναι μαζί του τουίν παρολί είναι ο
μέγας Ελεγκτής. Μάλιστα, μαθαίνω ότι ο Σάκης έχει αγωνία για το όνομα εκείνου που θα
λάβει τα κλειδιά της Νομικής Υπηρεσίας και
καταστρώνει σχέδια πολιορκίας του νέου γενικού εισαγγελέα. Κάποιος, όμως, στον Λόφο έχει ράμματα και για τη γούνα σου Σάκη,
ανάλογα με το τι θα καταλήξεις στην έρευνα
για τα αεροπλάνα και τους σεΐχηδες. Να προβλέψω ότι θα το προσγειώσεις; Υπό τας περιστάσεις μάλλον δεν θα χάσω…
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος της Αλληλεγγύης έδωσε για 3η φορά διαβεβαίωση ενώπιον της Βουλής. Όπως λέγαμε μικροί, τρία κόρνερ, πέναλτι. Κάτι
τέτοιο.

Το πουλί που του ξέφυγε
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Μερικά πράγματα είναι τόσο αυτο-

συζητήσεις με την ισραηλινή εταιρεία «Rafael Advanced Defence Systems», η οποία κατασκευάζει πολύ
ωραίους πυραύλους, λεπτούς, κομψότατους. Το αντικείμενο της συζήτησης είναι η εξαγορά της ΕΛΒΟ
από τη «Rafael», κάτι για το οποίο η
ισραηλινή εταιρεία έχει εκδηλώσει
ενδιαφέρον από το 2015. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η σημαντικότερη και η παλαιότερη του Ισραήλ
στον τομέα των οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Ξεκίνησε
ως αμιγώς κρατική, σήμερα όμως
μετέχουν σε αυτή και ιδιωτικά κεφάλαια. Ισως οι συζητήσεις της κυβέρνησης με τους Ισραηλινούς, που
προανέφερα, να είναι στην πραγματικότητα διαπραγματεύσεις διότι
ο συνομιλητής μου με βεβαίωσε ότι
μέχρι το τέλος του χρόνου η συμφωνία με τη «Rafael» θα έχει γίνει.

νόητα, ώστε όταν παραβιάζονται
δεν ξέρεις πώς να τα πιάσεις. Ας
πούμε, είναι ποτέ δυνατόν ένας αρχηγός αντιπολίτευσης στη Βουλή
των Ελλήνων, προκειμένου να επιτεθεί στην κυβέρνηση, να υιοθετεί
τις πιο εξωπραγματικές και βαθύτατα προσβλητικές κατηγορίες εναντίον της χώρας του, αυτές που χρησιμοποιεί ο Τσαβούσογλου; Μέχρι
την περασμένη Πέμπτη, θα απαντούσα όχι. Μετά τη συζήτηση στη
Βουλή για το νομοσχέδιο περί ασύλου, ξέρω ότι και αυτό γίνεται. Δυστυχώς.
Προσπαθώντας ο Τσίπρας να πα-

ρερμηνεύσει μία δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, κατά τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα βυθίζει σκάφη με μετανάστες,
ουσιαστικά πήρε θέση στη μάχη με
την πλευρά του Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών, που διαλαλεί ότι οι Ελληνες πυροβολούν και βυθίζουν
βάρκες. Η ανυπόστατη κατηγορία
είναι τόσο τερατώδης και αισχρή,
ώστε είναι αδύνατο να πέρασε απαρατήρητη από την κοινή γνώμη και
να μη θύμωσε όσους την άκουσαν.
(Ως κι εγώ θύμωσα, που παινεύομαι
ότι σε αυτά είμαι κουλ...) Επομένως,
πώς δεν αντελήφθη ο Τσίπρας το
μέγεθος του λάθους του; Δεν ήταν
γατάκι αυτό που δεν πρόσεξε στον
δρόμο και το χτύπησε με το αυτοκίνητο, ήταν κοτζάμ ελέφαντας!
(Αφρικανικός μάλιστα, όχι ο ινδικός
που βγαίνει μόνο σε medium.) Ενα
τόσο μεγάλο πουλί, που πετούσε
στον αέρα μπροστά στα μάτια του,
πώς δεν το έπιασε ο τετραπέρατος;

φα, ώστε ο θόρυβος να επισκιάσει
τον σάλο που προκάλεσε ο Πολάκης
με τον τσαμπουκά του στην Προανακριτική. Ή ο Τσίπρας το έχασε ή το
έκανε για τον φίλο του. Προτιμώ την
εκδοχή της αυτοθυσίας για τον φίλο.
Ηλίθιο, το ξέρω. Αλλά πόσο ευγενές
αν το έκανε για τη φιλία!...

Ειλικρινά το λέω, η μόνη εξήγηση

Οσον αφορά τον φίλο του Αλέξη, οι

που μπορώ να σκεφθώ είναι ότι ήθελε να κάνει μια τόσο παταγώδη γκά-

απειλές του ότι θα χρειαστεί να τον
βγάλουν σηκωτό από την επιτροπή

Το ακόμη πιο κουφό –για μένα τον

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

είναι αστείες. Για να χρειαστεί να
τον βγάλουν, πρέπει πρώτα να καταφέρει να μπει μέσα. Πώς θα γίνει
αυτό; Θα ασκήσει βία στους αστυνομικούς που θα στέκονται –διακριτικά, είμαι βέβαιος– στην είσοδο της
αίθουσας, «διά παν ενδεχόμενον»;
Αν το κάνει, τελείωσε. Ως και ο φίλος του θα τον αποκηρύξει.

σα από την προηγουμένη και κοιμηθεί εκεί. Είναι σκληραγωγημένος
και περηφανεύεται γι’ αυτό, θα τα
καταφέρει λοιπόν. Ξηρά τροφή, ένα
μπουκαλάκι του νερού με ρακή,
φορτισμένη μπαταρία στο κινητό
για το Facebook – περιττεύει να τα
λέω εγώ όμως, εκείνος ξέρει...
Shalom*

Εκτός αν, με κάποια δικαιολογία,

Για το τέλος, κάτι που άκουσα από

γλιστρήσει κρυφά μέσα στην αίθου-

κυβερνητικό παράγοντα και ίσως

έχει ειδησεογραφικό ενδιαφέρον,
δεδομένου ότι μόλις την περασμένη Πέμπτη ήταν στην Αθήνα ο
υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ
και στις συνομιλίες με τον Ελληνα
ομόλογό του «συμφώνησαν στην
ανάγκη εξεύρεσης νέων τρόπων
στρατιωτικής συνεργασίας των δύο
χωρών», όπως διάβασα εδώ, στο
ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου.
Η κυβέρνηση, λοιπόν, βρίσκεται σε

αδαή– είναι ότι συζητήσεις γίνονται
και με άλλη ισραηλινή εταιρεία,
αναλόγων δραστηριοτήτων, με σκοπό την εξαγορά της ΕΑΒ. Το όνομα
της δεύτερης εταιρείας δεν το συγκράτησα, διότι τη στιγμή που μου τα
έλεγε ο άνθρωπος, εγώ πάλευα
(ηρωικά, είναι αλήθεια) με ένα κόκαλο ψαριού που είχε σφηνωθεί
στον ουρανίσκο μου. Εχει όμως τόσο μεγάλη σημασία το όνομα; Σημασία έχει να γίνουν όλα αυτά. Μέχρι
τότε, εγώ ως φύσει απαισιόδοξος
άνθρωπος, κρατώ μικρό καλάθι και
ελπίζω να χρειαστώ μεγαλύτερο!
* Σημαίνει «ειρήνη» και χρησιμοποιείται
όπως ο χαιρετισμός «Peace, brother!»
που λένε οι Αμερικάνοι, ιδίως οι πιο
σκουρόχρωμοι...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Με ενότητα
και καθαρό μυαλό

Παρελάσεις
στα «κουτουρού»

τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό που συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας για τις 25 Νοεμβρίου
στο Βερολίνο, μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής
στη νεότερη ιστορία του τόπου μας. Είναι γνωστό ότι
οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο για περισσότερο από δύο χρόνια. Η απόφαση Γκουτιέρες να προχωρήσει σε τριμερή και ακολούθως σε πενταμερή, δημιουργεί πραγματικές ελπίδες. Αν ο ΟΗΕ ρίξει όλο το
βάρος του, έχω την πεποίθηση ότι θα σπάσει το αδιέξοδο.
Αν επίσης στην Πενταμερή η Ε.Ε. κινηθεί αποφασιστικά,
θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες που εμποδίζουν στην κατάληξη σε λύση, ιδίως σε ζητήματα που σχετίζονται με
την ασφάλεια, τις εγγυήσεις και τη λειτουργικότητα της
ομοσπονδίας.
Έχουμε επιτύχει μια ισχυρή βάση για διαπραγμάτευση
και αυτό είναι το Πλαίσιο Γκουτιέρες. Σε αυτή την κατεύθυνση εργάστηκε εδώ και μήνες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει την έξαρση
της προκλητικότητας της Άγκυρας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, τόσο στη θάλασσα
(γεωτρήσεις στην ΑΟΖ) όσο και στην ξηρά (εποικισμός
Βαρωσίων). Η σθεναρή θέση της Ε.Ε. για στοχευμένα
μέτρα, όσο κι αν η Τουρκία κομπάζει, δεν την αφήνει
αδιάφορη, ούτε της επιτρέπει να ενεργεί ανεξέλεγκτα.
Παράλληλα, η προσέγγιση του Προέδρου για αποκέντρωση
εξουσιών, μπορεί να βοηθήσει να αρθούν ανελαστικές
ρυθμίσεις στο σύστημα λήψης αποφάσεων, χωρίς να
επηρεάζει ζωτικά συμφέροντα των δύο κοινοτήτων και
τις ισορροπίες μεταξύ τους.
Αυτό το κρίσιμο διάστημα, θεωρώ πρωτεύον να σταθούμε όλοι δίπλα στον πρόεδρο Αναστασιάδη και να
τον ενισχύσουμε στη μεγάλη προσπάθεια για την επίλυση.
Η λύση μέσω διαπραγματεύσεων είναι ο μόνος τρόπος
να απαλλαγούμε οριστικά από την τουρκική κατοχή και
τις απειλές της Άγκυρας σε βάρος του λαού μας. Είναι ο
μόνος δρόμος για την ελευθερία, την επανένωση του
τόπου, την δικαίωση τριών γενεών αλύτρωτων Κυπρίων.
Μπορεί να έχουμε διαφωνίες, εσωτερικές τριβές, ακόμα
και πικρίες στο εσωτερικό μέτωπο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποσπάσουμε την προσοχή μας
από την εξυπηρέτηση του κορυφαίου στόχου μας εδώ
και 45 χρόνια.
Αν όντως επαληθευτούν οι πληροφορίες για μία ακόμα
αποφασιστική προσπάθεια επίλυσης από τον ΟΗΕ, θα
ήθελα η ηγεσία μας ως σύνολο, μαζί με τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας, να επιχειρήσουμε να έχουμε το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα, μια λογική και λειτουργική λύση
Ομοσπονδίας, που με τη συμμετοχή μας στην Ε.Ε. θα
διασφαλίσει τα συμφέροντα των επόμενων γενεών των
Κυπρίων, των παιδιών μας. Θα γίνει σκληρή διαπραγμάτευση και πρέπει να δώσουμε την μάχη με διεκδικητικότητα, καθαρό μυαλό και στόχευση, χωρίς συναισθηματισμούς και φοβικά σύνδρομα. Θα πρέπει να ενεργήσουμε με τη μέγιστη δυνατή ενότητα και να είμαστε
έτοιμοι να πάρουμε αποφάσεις με ορθολογισμό και
ευθύνη απέναντι στον λαό μας που θα έχει και τον τελικό
λόγο. Γνωρίζουμε το διακύβευμα της μη επίλυσης. Η διχοτόμηση δεν σημαίνει μόνο «δύο κράτη», την οριστική
απώλεια εδαφών με τρισχιλιετή ελληνική ιστορία.
Σημαίνει ότι η τωρινή ελεύθερη Κύπρος στο νότο, θα
έχει στο διηνεκές δίπλα της, σύνορο με την Τουρκία,
την περικύκλωση και συνεχείς εντάσεις στη θάλασσα.
Αυτές οι συνθήκες θα δημιουργούν περιβάλλον έντονης
αβεβαιότητας που γίνεται ακόμα πιο ρευστό, αν συνδεθεί
με τα πολύπλοκα προβλήματα στη Συρία και τη Μέση
Ανατολή. Η Κύπρος θέλει τη λύση γιατί με την επέκταση
του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε όλη την επικράτεια της
Κυπριακής Δημοκρατίας, θα βγει οριστικά από την κινούμενη άμμο που μας περιβάλλει και καταδυναστεύει
το λαό μας για μισό αιώνα. Γιατί με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να υλοποιήσουμε με πιο στέρεα βήματα τις επιδιώξεις μας στην ανατολική Μεσόγειο σε τομείς πολύ
υποσχόμενους όπως δείχνουν οι έρευνες και ο εντοπισμός
υποθαλάσσιου πλούτου, καθώς και τα ανοίγματά μας
για συνεργασίες με όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Σε συνθήκες επίλυσης ναι και με την Τουρκία, έχοντας ως βάση
το διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία.

κλοφοριακό που τον παιδεύει. Και όλα αυτά βεβαίως υπό συνεχή κινηματογραφική και φωτογραφική κάλυψη.
Θα το βλέπαμε με συμπάθεια άλλοτε, όπως
τότε που ο Αβέρωφ Νεοφύτου καλούσε τα ΜΜΕ
να τον καλύψουν τηλεοπτικά όσο έβαζε καύσιμα
για να πείσει τους μεροκαματιάρηδες ότι συμπάσχει μαζί τους στην αύξηση των καυσίμων.
Θα βλέπαμε όλα όσα διαμείβονται με συμπάθεια και κατανόηση λοιπόν. Από τη μελέτη
του πορίσματος, από τις ασυναρτησίες του προεκλογικού, ακόμη και την έλευση του Μπογδάνου,
αν ο ΔΗΣΥ ήταν κόμμα του 3% και όχι κόμμα
εξουσίας. Όχι κόμμα που κυβερνά έξι και πλέον
χρόνια. Και επειδή η κοροϊδία έχει τα όριά της,
είναι καλά να τους θυμίσουμε πως είναι ο ΔΗΣΥ
που συναποφασίζει για τα όσα συμβαίνουν στην
εσωτερική διακυβέρνηση, συνεπώς έχει και μερίδιο ευθύνης για τα σκάνδαλα που δίνουν και
παίρνουν.
Δεν είναι αυτοί που μας προειδοποιούσαν
ότι τυχόν μη επανεκλογή Αναστασιάδη θα μας
γυρίσει πίσω στα δύσκολα χρόνια; Δεν είναι ο
Αβέρωφ Νεοφύτου που έβαλε, όπως έλεγαν,
πλάτη ως υπεύθυνος της προεκλογικής του
Νίκου Αναστασιάδη για να επανεκλεγεί; Να
επανεκλεγεί ένας πρόεδρος που, μεταξύ άλλων,
έκλεισε συνοπτικά τον Συνεργατισμό, ένας πρόεδρος που φροντίζει ώστε συγκεκριμένη οικονομική και πολιτική ελίτ να θησαυρίζει μέσα
από την κατάχρηση της πολιτικής των πολιτογραφήσεων. Αυτό, λοιπόν, το γνωρίζει ο ελαιοπαραγωγός, ο μελισσοκόμος και ο κάθε ψαράς
που επισκέφτηκε στην εκστρατεία του τις τελευταίες μέρες ο Αβέρωφ Νεοφύτου.
Δεν θέλουμε βεβαίως να είμαστε άδικοι. Το
κύριο πρόβλημα πλέον του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης
και όσα πρεσβεύει κατά τη δεύτερη θητεία του.
Όμως ο Συναγερμός φανταζόμαστε πως θα θέλει
να συνεχίσει να υπάρχει και μετά την πολιτική
αφυπηρέτηση του κ. Αναστασιάδη. Η κρισιμότητα των στιγμών δεν θέλει ούτε φουρνίσματα,
ούτε λαϊκισμό της κακιάς ώρας. Απαιτεί θέσεις
και σοβαρότητα. Γιατί όσα παρακολουθούμε το
τελευταίο διάστημα θα λέγαμε πως δείχνουν
πως η σοβαρότητα τούς εγκαταλείπει. Και μετατρέπουν τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη
σε κόμμα μάλλον γραφικό.

Φαντάροι, πριν από πολλά - πολλά χρόνια,
ακούγαμε δυσανασχετώντας τις προειδοποιήσεις των αξιωματικών για τους
κινδύνους από κεραυνούς, κατά τις πορείες υπό βροχή, στα βουνά και τα λαγκάδια. Ακούγαμε και τις αυστηρές διαταγές των αξιωματικών, για να κλείνουμε τις αντένες
των ασυρμάτων, να κατεβάζουμε τα όπλα από την
πλάτη και να μη στεκόμαστε κάτω από δέντρα. Νεαροί
τότε, χωρίς την αίσθηση του φόβου και με την ψευδαίσθηση της αθανασίας, αντιδρούσαμε με διάφορα
«μπινελίκια» στις «άγριες» διαταγές, αλλά όταν έπιανε
η δυνατή βροχή και ο φόβος έκανε την εμφάνισή του,
προτιμούσαμε να φουσκώνουμε στη βροχή και την
προστασία του παμπάλαιου κράνους και δεν τολμούσαμε
να κρυφτούμε κάτω από τα δέντρα. Φυσικά ούτε λόγος
για ανοικτούς ασύρματους και αντένες και τα όπλα
σχεδόν σέρνονταν στο έδαφος.
Μερικές ώρες πριν από την 28η Οκτωβρίου, ένας
20χρονος κυνηγός κτυπήθηκε από κεραυνό και βρίσκεται στην εντατική μονάδα για νοσηλεία. Παραμονή
της 28ης Οκτωβρίου, το πρωί η Λευκωσία ήταν ηλιόλουστη και το μεσημέρι η πρωτεύουσα σκοτείνιασε,
το χαλάζι εναλλασσόταν με τη δυνατή βροχή και ο
ουρανός «τρελάθηκε» από τις αστραπές και τις βροντές.
Και όλα αυτά χωρίς προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για την ημέρα της εθνικής επετείου,
η Μετεωρολογική εξέδωσε προειδοποίηση για κακοκαιρία. Το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεννόηση με το
Προεδρικό, αποφάσισαν πολύ λογικά και πολύ ορθά,
να μην πραγματοποιηθούν οι μαθητικές παρελάσεις.
Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των παιδιών ήταν ορατοί,
όπως βεβαίως και των συγγενών τους, οι οποίοι θα κατέκλυζαν τους δρόμους. Η κοινή λογική δεν φαίνεται
να είναι κοινή λογική και το πατριωτικό, ή μάλλον το
εθνικιστικό αίσθημα, κυριάρχησε στα μυαλά πολλών
τοπικών αρχόντων, διευθυντών σχολείων, γονιών και
πολλών μαθητών, οι οποίοι αψήφησαν την υπόδειξη
της κυβέρνησης και έδωσαν εντολές να πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις. Σε αυτό τον παραλογισμό παρασύρθηκαν ηθελημένα ή άθελα και μερικοί υπουργοί,
οι οποίοι δεν φαίνεται να αντελήφθησαν την κυβερνητική
απόφαση. «Τύχη αγαθή» δεν είχαμε καταιγίδες, αλλά
μόνο βροχές σε μερικές περιοχές. Αν η τύχη δεν ήταν
με το μέρος των παιδιών και είχαμε επανάληψη των
ακραίων φαινομένων της παραμονής της εθνικής γιορτής,
ποιος άραγε θα έφερε την ευθύνη και ποιος θα πλήρωνε
για τυχόν θύματα από κεραυνούς. Σε αυτό τον τόπο
όλα στο «κουτουρού» ακόμη και η ασφάλεια των παιδιών.
Το αλαλούμ με τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου
πρέπει να αποτελέσει αφορμή για να ανοίξει επιτέλους
η συζήτηση για την αξία των μαθητικών παρελάσεων
στην παιδεία. Να σημειωθεί ότι μόνο η Κύπρος και η
Ελλάδα, στην Ευρώπη εξακολουθούν να διατηρούν μαθητικές παρελάσεις, στρατιωτικού τύπου, πρακτική η
οποία καταργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Σίγουρα οι μαθητές χάνουν μαθήματα για τις
πρόβες και φαίνεται εκ του αποτελέσματος, ότι δεν
γνωρίζουν ουσιαστικά πράγματα, για τις θυσίες των
προγόνων μας και την αληθινή ιστορία, η οποία δεν
είναι στρωμένη με δόξες και τιμές, αλλά είναι στρωμένη
και με προδοσίες και κυρίως πόνο και θάνατο. Φαίνεται
ότι κύρια έγνοια πολλών εκπαιδευτικών, γονιών και
μαθητών είναι οι καλές φωτογραφίες, τα καλά βίντεο
και αλίμονο, οι συγκρίσεις μεταξύ των σχολείων και
μεταξύ των στολών τις οποίες φορούν τα κοριτσόπουλα.
Είναι ανάγκη να υπάρξει προβληματισμός. Ίσως σε
πρώτο στάδιο να παρελαύνουν τα μισά σχολεία την
25η Μαρτίου και τα άλλα μισά την 28η Οκτωβρίου. Να
λαμβάνουν μέρος όλοι οι μαθητές, χωρίς διακρίσεις και
το κυριότερο, να σταματήσει το στρατιωτικό βήμα, το
οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι «γελοίο».
Οι φαντάροι «φτύνουν αίμα» για να μάθουν να παρελαύνουν σωστά. Φτάνει η καταπίεση των μαθητών και
στις παρελάσεις. Μια οργανωμένη βόλτα όλων των μαθητών στους δρόμους, γιατί όχι μαζί με τους συγγενείς
και φίλους τους, θα ήταν ίσως το καλύτερο μνημόσυνο
για τους ήρωες.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

Ο κ. Νίκος Τορναρίτης είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΔΗ.ΣΥ.

EPA/MARTIN DIVISEK

Η

Χορευτές κατά τη διάρκεια ενός Arirang, στο Μέγαρο Gyeongbok στη Σεούλ. Το Arirang εντάχθηκε στον

Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο.
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Η σοβαρότητα δεν μένει πια εδώ
Η αλήθεια είναι πως τα συμπτώματα
φανήκαν από πολύ νωρίς. Όταν
για παράδειγμα ο Συνεργατισμός
κατέρρεε και το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής έκαιγε τους
υπουργούς, τους κουμπάρους τους
και ευρύτερα την κυβέρνηση, ο Δημοκρατικός
Συναγερμός έκατσε κλούβα. Τα στελέχη του
είχαν χαθεί από πάνελ και ραδιόφωνα, φοβούμενα
πως η κρίση στον Συνεργατισμό θα τους συμπαρασύρει και μας προειδοποιούσαν πως κάποιοι
τεχνοκράτες του κόμματος θα αναλάβουν να
μελετήσουν διεξοδικά το πόρισμα. Το μελετούν
εδώ και οκτώ μήνες.
Ακολούθησε ένας προεκλογικός –θλιβερή
παρένθεση στην ιστορία του κόμματος. Χωρίς
διακύβευμα, με γνώμονα την καλλιέργεια φόβου
και τη μισαλλοδοξία. Η παρωδία, όμως, συνεχίζεται και σήμερα.
Όσο η κυβέρνηση, για παράδειγμα, εκαλείτο
να δώσει απαντήσεις στα δημοσιεύματα που
έδιναν και έπαιρναν γύρω από την κατάχρηση
της πολιτικής των πολιτογραφήσεων, τα χρυσά
διαβατήρια στον δικτάτορα της Καμπότζης,
τους λόγους που ο Σαουδάραβας δανείζει το
τζετ του στον πρόεδρο και τον γενικότερο διεθνή
διασυρμό, στην Πινδάρου επικρατούσε σιωπή.
Αν παρακολουθούσε κάποιος τις εξελίξεις θα
την αντιλαμβανόταν, αφού τα πρωτοκλασάτα
συναγερμικά στελέχη είχαν χαθεί από το προσκήνιο και η κυβερνώσα παράταξη απέφευγε
να τοποθετηθεί για την ουσία των όσων αποκάλυπταν δημοσιεύματα στον Τύπο. Μόνο μία
γραπτή ανακοίνωση υπήρξε που σημείωνε πως
η κυβέρνηση προσπαθεί να διορθώσει τις αδιαφανείς διαδικασίες (ασχέτως αν αυτές κορυφώθηκαν επί διακυβέρνησής τους), άνοιγε παράλληλα μέτωπο με το ΑΚΕΛ, χαρακτηρίζοντας ως
ταινία τρόμου τη διακυβέρνησή του και προειδοποιούσε προφανώς την κοινωνία πως ο Άντρος
Κυπριανού είχε ήδη ξεκινήσει τον προεκλογικό
με στόχο να ανέλθει στην εξουσία το 2023.
Την ίδια ώρα, όμως, που ο ΔΗΣΥ προειδοποιούσε πως το ΑΚΕΛ μπήκε πρόωρα στον προεκλογικό, η κυβέρνησή τους παρουσιάζει την
πλέον διαβρωμένη εικόνα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου
εγκατέλειπε τον πέμπτο όροφο και ξεκινούσε
τη δική του εκστρατεία. Ένα άνοιγμα στη βάση.
Έψηνε κλέφτικο, επιθεωρούσε από τα combine
το μάζεμα των ελιών και περπατούσε χαλαρός
με τον καφέ του στη Λευκωσία ως λύση στο κυ-
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ίναι θέματα που διχάζουν μια κοινωνία,
σε οποιαδήποτε χώρα. Τα παραδείγματα
πολλά. Από πολιτικά σε κομματικά, σε
παραταξιακά, σε οπαδικά. Οι μεν υποστηρίζουν αυτή την πολιτική γραμμή, αυτό το
κόμμα, αυτή την παράταξη, αυτή την ομάδα.
Άλλοι κάνουν αντίπαλες επιλογές. Οι επιλογές
αρκετές. Με αυτά έχουν συνηθίσει να πορεύονται οι λαοί. Γιατί η Κύπρος να αποτελεί
εξαίρεση; Είναι όμως και θέματα που διερωτάσαι αν θα έπρεπε να μας διχάζουν, αν
θα έπρεπε να μας ξεχωρίζουν. Ο όρος ντεκαντάνς (decadence) χρησιμοποιείται για
να χαρακτηρίσει μια κατάσταση, μια κοινωνία
σε υποβάθμιση αξιών, μια περίοδο έντονης
παρακμής. Στα λατινικά η λέξη decadentia
προέρχεται από το μόριο de που σημαίνει
«κάτω» και το ρήμα cado που σημαίνει πέφτω.
Μα, υπάρχουν φαινόμενα παρακμής στην
καθημερινή μας ζωή, που να αφορούν όλους,
όχι μεμονωμένα περιστατικά, και να μην
αποδίδονται σε συνηθισμένες διαφορές,
διαφωνίες ή αντιπαλότητες, σαν κι αυτές
που θα συναντούσαμε σε όποια άλλη ανα-

Η κυπριακή ντεκαντάνς
πτυγμένη χώρα; Πώς να χαρακτηρίσει κανείς
την τακτική συμπεριφορά των οδηγών αυτοκινήτων, οι οποίοι στρίβουν χωρίς να βγάζουν φλας, επειδή έχουν πάρει τη σωστή
λωρίδα για τη στροφή ή βγάζουν το φλας
κατά την κρίση τους, η οποία στηρίζεται,
τάχα μου, στο αν υπάρχει κίνηση στον δρόμο
ή όχι; Πάμπολλοι είναι ακόμη οι οδηγοί οι
οποίοι καταπατούν τις διαβάσεις πεζών,
ακόμη και αυτές με φωτεινή σήμανση, όταν
κατά την κρίση τους προλαβαίνουν να περάσουν, πριν ο πεζός που διασταυρώνει φτάσει στη δική τους πλευρά του δρόμου! Ή
που ξεκινούν πριν ο πεζός έχει φτάσει απέναντι. Κάτι δηλαδή σαν τα συγκρουόμενα
που οδηγούσαμε στο λούνα-παρκ. Έχουμε
και μερικούς γονείς που εκπαιδεύουν το
ανήλικο παιδί να οδηγεί και περηφανεύονται,
όταν αυτό πιάσει το αυτοκίνητο και βγει
στον δρόμο, αλλά «σε ώρα που δεν έχει κίνηση» και «προσεκτικά, μη μας δει κανένας».
Δεν λείπουν και τα παραδείγματα κατάληψης
θέσης πάρκινγκ για ΑμΕΑ, όταν «πρόκειται
για λίγα λεπτά μόνο».

Όταν προκύψουν δυστυχήματα, πιάνουμε
τις συζητήσεις, που γρήγορα καταλήγουν
σε γκρίνια. Φταίνε οι νόμοι, που δεν έχουν
προβλέψει κάθε περιστατικό εκτροπής, ή
δεν ερμηνεύονται σωστά. Φταίει η Βουλή
που κωλυσιεργεί, φταίει η Αστυνομία που
δεν ήταν παρούσα στην κάθε στιγμή στο
κάθε σημείο. Φαντάζεστε πόση αστυνόμευση
θα χρειαζόταν για να επιβάλλει την τάξη
στον καθένα από εμάς; Το πρόβλημα της
κυπριακής κοινωνίας, όμως, είναι βαθύτερο.
Γκρινιάζουμε που δεν εφαρμόζονται οι νόμοι,
αλλά μόλις προκύψει ένας που επιβάλλεται,
δεν μας αρέσει, και αναζητούμε προφάσεις
για να τον υποσκάψουμε. Αυτό δεν συνέβη
με την Κάρτα Φιλάθλου; Τόσα χρόνια βίας
στα γήπεδα μάς έκαναν να ζηλεύουμε τη
Θάτσερ που σχεδόν κατέστειλε τον χουλιγκανισμό. Όταν ήλθε η στιγμή να εφαρμόσουμε μια πολιτική στην ίδια κατεύθυνση,
οι οργανωμένοι οπαδοί προτίμησαν να μείνουν έξω από τα γήπεδα. Με αποτέλεσμα
τη μείωση εισπράξεων των σωματείων που
υποστηρίζουμε και θέλουμε να διακρίνονται!

Δεν είναι αυτό παραλογισμός;
Η συλλογική ντεκαντάνς αναπτύσσεται
σε εποχές που ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς. Όσο οι
θεσμοί λειτουργούν ικανοποιητικά, οι πολίτες
προτάσσουν το κοινό καλό στις συμπεριφορές τους. Δεν θέλω να κάνω στον άλλο
αυτό που δεν θέλω να μου προκαλέσει εκείνος. Όταν οι θεσμοί εκπίπτουν στη συνείδηση του κόσμου και για να συμβεί αυτό
απαιτούνται πολλαπλά περιστατικά αταξίας,
οι πολίτες συνομιλούν, μοιράζονται την
απογοήτευσή τους, ίσως εκφράζουν την
απορία τους, γιατί στα σκάνδαλα δεν επιβάλλεται κάθαρση, κάποιοι μπορεί να θέλουν
οι υπαίτιοι να φυλακίζονται, αλλά όλοι μαζί,
ως κοινωνία, έχουμε συρρικνωθεί. Ύστερα
πέφτει η τσίπα. Είναι η ώρα που το άτομο
αισθάνεται μόνο, ακυβέρνητο, χωρίς πυξίδα.
Στις συμπεριφορές του κυριαρχεί το άμεσο,
το προσωρινό, το προσωπικό. Στη συνείδηση
δίνεται συγχωροχάρτι, με πρόφαση τα μεγαλύτερα κακά των άλλων, που πλανώνται
στην ατμόσφαιρα.

Είναι κι ένα ακόμη φαινόμενο που έφερε
την κυπριακή ντεκαντάνς. Είναι η κούραση
του κόσμου στο εθνικό θέμα. Στη συνέχεια
της εισβολής του 1974 υπήρξε μια συμπόρευση και προσδοκία λύσης. Η μια δεκαετία
περνά, η επόμενη έρχεται, διανύουμε την
πέμπτη, και οι πολίτες έχουν κλονιστεί από
την έλλειψη προόδου. Πολλοί αντιλαμβάνονται την υστέρηση εθνικής πολιτικής,
αφού η συνήθης επωδός «να καταγγείλουμε
την Τουρκία» δεν πείθει, όταν το ίδιο το
Εθνικό μας Συμβούλιο αδυνατεί να εκδώσει
ένα κοινό ανακοινωθέν, όπως ήταν η περίπτωση της συνεδρίας του Οκτωβρίου. Η
Κύπρος έχει ανάγκη επειγόντως ένα νέο
όραμα, στηριγμένο σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες και ενέργειες. Στο όραμα οφείλουν
να στρατευθούν οι ηγέτες του τόπου που
έχουν το απαραίτητο ανάστημα, πολιτικοί,
επιχειρηματίες και διανοούμενοι από κοινού.

Ο δρ Ξενοφών Χασάπης είναι σύμβουλος και εκπαιδευτής Στελεχών Επιχειρήσεων και Νέων.
Xenophon.hasapis@gmail.com

Ευκαιρία αναβάθμισης
της εθνικής άμυνας
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Μια εξόχως πατριωτική κίνηση θα ήταν
να κλείσουν και μετά να ξανανοίξουν
με εντελώς διαφορετική μορφή οι ελληνικές κρατικές αμυντικές «βιομηχανίες». Η χώρα πρέπει να κάνει
τεράστια άλματα τα επόμενα χρόνια προκειμένου να ενισχύσει την
άμυνά της και να κλείσει την ψαλίδα με την Τουρκία. Δεν έχει ούτε
μία μέρα για χάσιμο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.
Η τουρκική πολιτική ηγεσία
υπέστη ένα μεγάλο σοκ το 1974,
όταν το αμερικανικό Κογκρέσο
επέβαλε το εμπάργκο στην πώληση εξοπλισμών λόγω της εισβολής στην Κύπρο. Πήρε την
απόφαση να δημιουργήσει δική
της πολεμική βιομηχανία. Εκμεταλλεύθηκε στο έπακρον την πάλαι ποτέ στενή σχέση με το Ισραήλ
και πήρε από αυτό προηγμένη
και ευέλικτη τεχνολογία.
Εμείς φροντίσαμε τα τελευταία
40 χρόνια να μετατρέψουμε τις
κρατικές εταιρείες σε κακές ΔΕΚΟ,
χωρίς σοβαρό μάνατζμεντ, με επικεφαλής στελέχη από τα κομματικά αζήτητα. Σοβαρά προγράμματα εκσυγχρονισμού και επισκευών έχουν βαλτώσει εδώ και
χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πόσο κοστίζει η μαύρη τρύπα αυτών των
εταιρειών, οι οποίες δεν έχουν
καταφέρει να συνδεθούν με ευρωπαϊκά ή άλλα δίκτυα παραγωγής υλικού γιατί δεν μπορούν να
αντεπεξέλθουν στις προδιαγραφές
τους.
Η κακοδιαχείριση του συγκεκριμένου τομέα, σε συνδυασμό
με τη σπατάλη και τη διαφθορά
στους εξοπλισμούς, αποτελεί ένα
πραγματικό και διαχρονικό έγκλημα του πολιτικού συστήματος.
Λύσεις υπάρχουν. Ισραηλινές και
αμερικανικές εταιρείες ενδιαφέρονται, σε συνεργασία με τις λίγες

ελληνικές που δραστηριοποιούνται σοβαρά στον κλάδο, για να
αγοράσουν ή να συνεταιρισθούν
με τις κρατικές εταιρείες. Τις θέλουν προφανώς «καθαρές», κυρίως
από τα βαρίδια και την αμαρτωλή
κουλτούρα του παρελθόντος.
Οπως θα ήθελε κάθε σοβαρός
επενδυτής.
Το ελληνικό κράτος έχει μπροστά του σημαντικά προγράμματα
εκσυγχρονισμού ή απόκτησης
νέου υλικού. Ανθρώπινο ταλέντο
στην έρευνα διαθέτουμε. Το Ισραήλ και ενδεχομένως οι ΗΠΑ θα
«έπαιζαν» σε ένα νέο σκηνικό. Η
Ελλάδα μπορεί να απαιτήσει, για
κάθε δολάριο που ξοδεύει, να
μένει κάτι πίσω σε παραγωγή
αλλά και σε έρευνα και τεχνογνωσία. Αυτό όμως δεν μπορεί να
γίνει με το σημερινό καθεστώς.
Οι πολιτικοί μας, είτε είναι
υπουργοί Οικονομικών είτε Αμυνας, αντιστέκονται και υπερασπίζονται το στάτους κβο. Αλλος γιατί
φοβάται να τον κατηγορήσουν
για ξεπούλημα κρατικής περιουσίας, άλλος γιατί απλώς έχει κάπου
να διορίζει κόσμο. Βρισκόμαστε
όμως σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης. Η πολιτική μας ηγεσία πρέπει
να ομονοήσει και να συμφωνήσει
σε ένα πρόγραμμα που θα μας
βγάλει από το τέλμα και θα δώσει
λύσεις στο αμυντικό πρόβλημα
της χώρας ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την έρευνα. Η αδράνεια και η ολιγωρία
από εδώ και πέρα θα είναι ασυγχώρητες. Η γεωπολιτική συγκυρία
είναι μοναδική, το ενδιαφέρον
από το Ισραήλ και άλλους είναι
ζωντανό τώρα, αύριο μπορεί να
περάσει. Ο ψευτοπατριωτισμός
όσων υπερασπίζονται το στάτους
κβο είναι το φύλλο συκής για να
κρύψουν τον άκρως πελατειακό
και φαύλο τρόπο με τον οποίο
χειρίσθηκαν διαδοχικές κυβερνήσεις τον τομέα της άμυνας.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Καθώς οι σχέσεις της
Τουρκίας με τη Ρωσία
ενισχύονται συνεχώς,
ενώ αυτές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την
Ευρωπαϊκή Ενωση επιδεινώνονται, δεν είναι απίθανο το
ενδεχόμενο κάποια ημέρα η Ελλάδα
και η Τουρκία να μην είναι μέλη της
ίδιας Συμμαχίας. Είτε επειδή οι σχέσεις
Αγκυρας - Μόσχας θα είναι πλέον
ισχυρότερες απ’ ό,τι μεταξύ Αγκυρας
και Ουάσιγκτον, είτε επειδή το ΝΑΤΟ
θα έχει υπονομευθεί και από άλλους
παράγοντες, ίσως βρεθούμε με ένα
ακόμη πιο σκληρό σύνορο μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας. Το γεγονός
ότι οι δύο χώρες εντάχθηκαν στο
ΝΑΤΟ την ίδια ημέρα –18 Φεβρουαρίου, 1952– δεν σημαίνει ότι η μεταξύ
τους σχέση ήταν ομαλή. Τι θα ακολουθήσει, όμως, όταν η Τουρκία δεν
θα δεσμεύεται καθόλου από το γεγονός ότι και αυτή και η Ελλάδα είναι
μέλη της ίδιας Συμμαχίας;
Η απλή απάντηση θα ήταν ότι τίποτα δεν θα αλλάξει, ότι η Τουρκία
ήδη έκανε ό,τι ήθελε. Το γεγονός ότι
η Ελλάδα αποσύρθηκε από το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας από
το 1974 έως το 1980 σε ένδειξη δια-

μαρτυρίας για την αδράνεια του ΝΑΤΟ
μπρος την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο ενισχύει αυτή την αντίληψη.
Ομως, το γεγονός ότι και οι δύο χώρες
είχαν κοινούς συμμάχους και χρησιμοποιούσαν παρόμοια οπλικά συστήματα συνέβαλε σε μια ελάχιστη
συνεννόηση που ενίοτε οδηγούσε
σε παρεμβάσεις που εκτόνωναν την
κατάσταση. Η υπόθεση των Ιμίων
είναι μόνο μια τέτοια περίπτωση.
Ηταν σαφές ότι το ΝΑΤΟ δεν θα ανάγκαζε την Τουρκία να υιοθετήσει μια
συμπεριφορά που εμείς θα θέλαμε,
αλλά υπήρχε η αίσθηση ότι τα πράγματα δεν θα ξέφευγαν τόσο ώστε να
υπάρξει σύρραξη μεταξύ των δύο
χωρών.
Εάν, όμως, πάψει η «συμμαχική»
σχέση, εάν η Ελλάδα βρεθεί στο στρατόπεδο των ΗΠΑ, ενώ η Τουρκία συμμαχεί με τη Ρωσία και χρησιμοποιεί
ρωσικά οπλικά συστήματα (όπως πυραύλους S-400 και μαχητικά Sukhoi
35), τότε από κοινό προπύργιο εναντίον της Σοβιετικής Ενωσης οι δύο
χώρες θα αποτελούν το σύνορο ενός
νέου Ψυχρού Πολέμου. Η ένταξη σε
μια συμμαχία, όμως, σημαίνει και τη
στήριξη των συμμαχικών βιομηχανιών όπλων. Ηδη, έχουμε δει τη μία

«αγορά του αιώνα» μετά την άλλη
στην Ελλάδα και την Τουρκία, λόγω
της έντασης μεταξύ των δύο συμμάχων. Εάν ποτέ βρεθούν σε αντίπαλα
στρατόπεδα, η παραδοσιακή ένταση
θα οδηγήσει στη δοκιμή αντίπαλων
συστημάτων και σε νέες κούρσες
εξοπλισμών, οι οποίες, με τη σειρά
τους, θα προκαλούν μεγαλύτερη ανασφάλεια και νέες αγορές όπλων. Τρίτοι
θα ενθαρρύνουν την ένταση.
Η κατάσταση στην περιοχή είναι
ρευστή και η χώρα μας κάνει καλά
να ενισχύει τις σχέσεις της με τις
ΗΠΑ και με το Ισραήλ. Αυτό θα έχει
επιπτώσεις, όμως, στις σχέσεις με
τη Ρωσία και απαιτείται προσοχή
ώστε η προσέγγιση μεταξύ Αγκυρας
και Μόσχας, καθώς και μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον να μην οδηγήσει
σε επιδείνωση των σχέσεων Ελλήνων
και Ρώσων. Χρήσιμο θα ήταν οι ΗΠΑ
να μην απαιτούν τον αποκλεισμό
του ρωσικού πολεμικού ναυτικού
από κυπριακά λιμάνια ως προϋπόθεση για την άρση του εμπάργκο
όπλων εναντίον της Κύπρου. Ωθώντας τη Ρωσία να στηρίξει την Τουρκία
εναντίον της Κύπρου, και συνεπώς
της Ελλάδας, θα συμβάλει σε ακόμη
πιο έκρυθμη κατάσταση στην Ανα-

τολική Μεσόγειο. Αξίζει να θυμηθούμε πώς άρχισε η σημερινή προσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας.
Το 2015, η Τουρκία θέλησε να επιβάλει την παρουσία της στις ρωσικές
δυνάμεις που συνέδραμαν τον Σύρο
πρόεδρο Ασαντ, καταρρίπτοντας
ένα ρωσικό μαχητικό στη βόρειοδυτική Συρία. Ο Ερντογάν δεν δίστασε
να ανταλλάξει βαριές κουβέντες με
τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Οταν, όμως,
ζήτησε από το ΝΑΤΟ να ενεργοποιήσει το Αρθρο 5, σύμφωνα με το
οποίο όλα τα μέλη στηρίζουν αυτό
που απειλείται, οι σύμμαχοι έδειξαν
απρόθυμοι να κηρύξουν τον πόλεμο
στη Ρωσία λόγω τουρκικής αμετροέπειας. Οι ρωσικές κυρώσεις εναντίον
της Τουρκίας και το αποτυχημένο
πραξικόπημα του 2016 (όπου ο Ερντογάν βλέπει αμερικανικό δάκτυλο)
έπεισαν τον Τούρκο πρόεδρο να
στραφεί προς τη Ρωσία. Η όλη προσέγγιση, δηλαδή, ήταν προϊόν αυτοσχεδιασμού. Ασφαλώς, δεν αποκλείεται και αναθέρμανση των σχέσεων ΗΠΑ - Τουρκίας. Ομως, καθώς
περνάει ο καιρός ενισχύονται οι δεσμοί Τουρκίας - Ρωσίας. Τίποτα δεν
είναι απίθανο και τίποτα δεν είναι
δεδομένο.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Υπάρχουν άλλοι που θεωρούν
ότι η δημόσια εμφάνισή του στη
Θεσσαλονίκη αποτελεί προανάκρουσμα επιθυμίας του να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αλλά εάν αυτός ήταν ο
στόχος του θα το είχε ήδη πράξει
με άλλους τρόπους και όχι διά εμφανίσεως «συμβολικής».
Η θετική αναφορά του στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο εξελήφθη ως
στήριξη της επανεκλογής του στο
αξίωμα έναντι μιας θρυλούμενης
ανορθοδόξου πολιτικής υποψηφιότητος, που εικάζεται ότι προωθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Αλλά ήδη όταν κυκλοφόρησε αυτή η φήμη, βουλευτές της Ν.Δ. φρόντισαν να στείλουν «σήμα» αντιδράσεώς τους.
Και μόνον το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης μείωσε στις 120 με 130
τις απαραίτητες ψήφους για την
εκλογή Προέδρου δείχνει ότι λαμβάνει υπ’ όψιν το ενδεχόμενο
διαρροών. Αλλά ο πρωθυπουργός
δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει
περί του θέματος ακόμη. Δικαίωμά
του να το πράξει, όποτε κρίνει
σκόπιμο.
Διατυπώνονται επικρίσεις διότι
ο κ. Καραμανλής δεν μετέχει στον
«υπέρ πάντων αγώνα» που δίδει
η Ν.Δ. στη Βουλή. Το πράττει με
τον τρόπο του ο κ. Αντώνης Σαμαράς και κάποιοι ισχυρίζονται
ότι «υπονομεύει» την πολιτική
του κ. Μητσοτάκη με τις «ακρότητές» του. Δεν έχει τέλος προφανώς αυτή η ιστορία.
Εάν υπάρχει κάποια δυσανεξία
στους βουλευτές θα πρέπει να
αποφασίσουν οι ίδιοι τι θα πράξουν. Κάποιοι από τους πρώην
ηγέτες τους δεν φαίνεται να έχουν
την πρόθεση να γίνουν «ομαδάρχες». Ο κ. Καραμανλής είναι ένας
εξ αυτών. Εκ των τριακοσίων βουλευτών υπάρχουν τρεις πρώην
πρωθυπουργοί, που δεν ηγούνται
κομμάτων και ενεργούν κατά τη
φύση τους. Μένουν άλλοι 297.
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Ελλάδα, Τουρκία εκτός ΝΑΤΟ;

Επαγγελματίες οιωνοσκόποι
Η ομιλία του πρώην
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στη
Θεσσαλονίκη την
περασμένη Κυριακή
αντιμετωπίσθηκε
από ορισμένους –πολιτικούς, πολιτικολογούντες και αναλυτές–
ως εκτενέστατος χρησμός, που
θα έπρεπε να τύχει αποκρυπτογραφήσεως. Μόνον που ο κ. Καραμανλής είπε ακριβώς αυτά που
εννοούσε.
Προέβη, δηλαδή, σε μία καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, λόγω της ρευστότητος που επικρατεί στην περιοχή, των εκνόμων δράσεων της
Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Κύπρο, των διακυμάνσεων της αμερικανικής πολιτικής και της αδυναμίας της Ε.Ε. να διαδραματίσει
στη διεθνή σκηνή ρόλο αντίστοιχο
της οικονομικής ισχύος της.
Είπε εν ολίγοις ο κ. Καραμανλής
αυτά επί των οποίων συμφωνούν
όλα τα πολιτικά κόμματα και προειδοποίησε ότι οι Ελληνες οφείλουμε να προετοιμασθούμε διότι
εάν, ο μη γένοιτο, υπάρξει ένοπλη
σύγκρουση με την Τουρκία θα είμαστε μόνοι, πράγμα αληθές ούτως ή άλλως.
Κάποιοι υπολόγισαν το διάστημα που μεσολάβησε από το
2009 έως την ομιλία που εξεφώνησε προ εβδομάδος και βρήκαν
πως χρονικώς συνέπιπτε με την
πρώτη δημόσια τοποθέτηση του
θείου του, μετά την εγκατάστασή
του στο Παρίσι, και διατύπωσαν
την άποψη πως προεξαγγέλλει
την εκ νέου ανάληψη της αρχηγίας της Ν.Δ.
Αυτή η προσέγγιση είναι αυθαίρετη καθώς ο κ. Κώστας Καραμανλής δεν προέβη σε δηλώσεις
για πρώτη φορά. Τοποθετήθηκε
σαφώς κατά το δημοψήφισμα του
2015 και στο Μακεδονικό, όταν
διεφαίνετο η πιθανότης συνομολογήσεως της συμφωνίας των
Πρεσπών.
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Πρώτα βγαίνει η ψυχή, ύστερα το χούι
Εστω με ερασιτεχνική, του μέσου
πολίτη πληροφόρηση, η περιθωριακή
επιφυλλίδα θέλει να καταγράψει,
σχεδόν με τίτλους, τα προβλήματα
που η αντιμετώπισή τους κρίνει τη
συνέχεια της κρατικής υπόστασης
του Ελληνισμού: Αν θα εξακολουθήσει να υπάρχει ή αν θα διαμελιστεί
και μοιραστεί σε γείτονες λαούς και
αλλόφυλους μετανάστες το ελληνώνυμο σημερινό κρατίδιο. Αν θα
ξαναβρεί συλλογική ταυτότητα και
«νόημα» ιστορικής ύπαρξης ή αν θα
συντηρείται προσχηματικά, για να
εξυπηρετούνται εφήμερες σκοπιμότητες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της
Ε.Ε. ή κρυμμένων σε ανώνυμους
χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς
Κροίσων.
Πρώτο, βέβαια, κατεπείγον πρόβλημα, το δημογραφικό. Οι προβλέψεις επικείμενης ραγδαίας κατάρρευσης των σημερινών αναλογιών
στη σύνθεση του εγχώριου πληθυσμού είναι συγκεκριμένες και ρεαλιστικά τεκμηριωμένες. Η διεθνής
εμπειρία διαθέτει δοκιμασμένες πρακτικές, πολιτικών και κοινωνικών
μεταρρυθμίσεων, ικανές να αναχαιτίσουν το μοιραίο. Ομως ο ολοκληρωτισμός της διεθνοποιημένης
ισχύος των «Αγορών» έχει κατορθώσει το απίστευτο: Οι άλλοτε στρατευμένοι τυφλά στα οράματα του
ομογενοποιημένου διεθνούς προλεταριάτου, μάχονται σήμερα με
πάθος για τα συμφέροντα του διεθνισμού των «Αγορών». Οποιον μιλάει για «δημογραφικό» τον εξουδετερώνουν με τη ρετσινιά του «εθνικιστή», του «ακροδεξιού», του «νεοναζιστή» (βλ. στη χώρα μας τη «Ριζοσπαστική Αριστερά»).
Δεύτερο κατεπείγον πρόβλημα:

Είναι των αδυνάτων αδύνατο να επιβιώσει ένα κρατικό σχήμα, όπου τα
6/10 του πληθυσμού συνωστίζονται
σε μια πρωτεύουσα εξωφρενικού
πολεοδομικού παραλογισμού. Τέτοια
εγκλήματα πολιτικής ανευθυνότητας
έχουν οπωσδήποτε ημερομηνία λήξεως, εγγύτατη και δυστυχώς αναπόφευκτη.
Τρίτο πρόβλημα: Εχουν ακόμα
βραχύτερη προοπτική κοινωνίες,
στις οποίες το 15% του συνολικού
αριθμού των φορολογουμένων καταβάλλει το 53% του συνολικού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η αδικία διαλύει κοινωνίες.
Τέταρτο πρόβλημα: Αποκλείεται
κατηγορηματικά να επιβιώσει σήμερα μια κοινωνία από την οποία
έχει εκλείψει το είδος του δημόσιου
λειτουργού και πλεονάζουν πληθωρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο δημόσιος υπάλληλος είναι η παρασιτική
απομίμηση του δημόσιου λειτουργού.
Δεν ήταν προσωπική του επιλογή
να αρνηθεί τον στίβο του ιδιωτικού
ανταγωνισμού, προκειμένου να υπηρετήσει κάποιον τομέα των κοινωνικών αναγκών. Στην Ελλάδα του
παρακμιακού συγκεντρωτικού κράτους (από τότε που σκόπιμα ξεριζώθηκε ο πανάρχαιος θεσμός των
αυτοδιαχειριζόμενων κοινοτήτων),
το κίνητρο για την επιλογή της δημοσιοϋπαλληλικής «καριέρας» ήταν,
κατά κανόνα, ασφυκτικά ατομοκεντρικό: το ισόβιο και τακτό εισόδημα,
οι προνομίες αργιών, η ανεξέλεγκτη
προαγωγή, οι ατελείωτες εφευρέσεις
επιδομάτων, η αυτονόητη ατιμωρησία (πλην ποινικών) εγκλημάτων.
Πέμπτο κατεπείγον πρόβλημα:
Η δεδομένη και πανθομολογούμενη
κατάρρευση του εκπαιδευτικού στην

Ελλάδα συστήματος – από το νηπιαγωγείο ώς και τις μεταπτυχιακές
σπουδές. Η κατάρρευση ειδικά της
Παιδείας σε μια κοινωνία είναι, κατά
κανόνα, πρώτη φάση διάλυσης και
αποδιοργάνωσης της συλλογικότητας στο σύνολό της. Το παρανοϊκό
μίσος για οτιδήποτε είναι «δημόσιο»,
η καταστροφική υστερία που αχρηστεύει μεθοδικά τα σήματα της τροχαίας κίνησης, τις πινακίδες ονομασίας των δρόμων, τις προτομές
και τα διακοσμητικά γλυπτά σε δημόσιους χώρους, αυτή η ασύδοτη
έκρηξη πρωτογονισμού και βαρβαρότητας κυοφορείται, εκτρέφεται
και τελικά οχυρώνεται μέσα στα
σχολικά και πανεπιστημιακά κτήρια,
σπουδαστήρια, γραφεία. Και διαρκεί
αυτός ο εφιάλτης στην Ελλάδα σαράντα πέντε (45) χρόνια τώρα. Δεν
είναι ευθύνη και αρμοδιότητα της
αστυνομίας αυτό το παγιωμένο έγκλημα, είναι αποκύημα του μηδενισμού που συνιστά τη «φιλοσοφία»
του «προοδευτικού» εκπαιδευτικού
μας συστήματος και την «προοδευτική» λογική («χωρίς αιδώ ή λύπην»)
του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου.
Εκτο, κρισιμότατο πρόβλημα, η
θεσμοποιημένη ατιμωρησία των
πρωταιτίων της παρακμιακής αποσύνθεσης και έσχατης ανυποληψίας
του Ελληνισμού σήμερα. Δεν υπάρχει, ίσως, σε ολόκληρο τον πλανήτη
ευτελέστερο και αναξιοπρεπέστερο
νομικό αισχρούργημα από το άρθρο
86 του ελλαδικού Συντάγματος «περί
ποινικής ευθύνης υπουργών» και
από τους «εκτελεστικούς νόμους»
που το συνοδεύουν. Μόνο η πλειοψηφία του κοινοβουλίου μπορεί
να παραπέμψει σε ανακριτική διερεύνηση και δικαστική κρίση έγ-

κλημα βουλευτή - υπουργού - πρωθυπουργού, ποτέ ένα πολίτης ή αριθμός πολιτών – είναι απόλυτα σίγουρος ο συνταγματικός νομοθέτης ότι
«κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει».
Ετσι, οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί που βύθισαν τη χώρα στον εξωφρενικό υπερδανεισμό, στην εφιαλτική χρεοκοπία και τελικά στην ανδραποδώδη υποδούλωση στους δανειστές της, αυτούς τους εξολοθρευτές των ελπίδων (συχνά και της ζωής)
πολλών, πάμπολλων συνανθρώπων
τους, δεν μπορεί κανείς να τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη. Συνεχίζουν
να μας εμπαίζουν αδιάντροπα: Αρθρογραφούν, αγορεύουν στη Βουλή,
κλαυσαυχενίζονται στις τηλεοπτικές
οθόνες – μόνο στον δρόμο δεν τολμούν να εμφανιστούν οι μυσαροί.
Ενδεικτικά, βεβαίως, είναι τα έξι
προβλήματα που προδιαγράφουν
το ιστορικό τέλος (αν όχι και την τυπική εξαφάνιση) του ελληνώνυμου
κρατιδίου. Τα ίδια ή ανάλογα έχουν
προβληθεί και αναλυθεί πολλές φορές
με δημόσιο λόγο. Χωρίς να προκαλέσουν την παραμικρή αντίδραση.
Οταν η αυτοκτονική υστερία κυριαρχήσει, δεν αναχαιτίζεται ούτε
με τη λογική ούτε με το συναίσθημα:
η ροπή για την πτώση στο κενό είναι
απαρεμπόδιστη – ηδονικός ίλιγγος.
Και η σημερινή κυβέρνηση ενός
φιλόδοξου, υποτίθεται, νέου στην
ηλικία πολιτικού είναι καταγωγικά
κυριαρχημένη από αυτόν τον ίλιγγο.
Το βεβαιώνουν η στελέχωση του
υπουργείου Εξωτερικών και του
υπουργείου Παιδείας, η ασύδοτη
καταισχύνη του ραδιοτηλεοπτικού
πεδίου. Για να επαληθεύεται το λαϊκό
γνωμικό: «Πρώτα βγαίνει η ψυχή,
ύστερα το χούι».
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Σεβασμός στην παραπλάνηση,
στην παραπληροφόρηση και
στην συνωμοσιολογία;
έλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Απέδειξα κατά την πολιτική μου διαδρομή ότι τολμώ. Αλλά και απόλυτα σέβομαι την ετυμηγορία του λαού.
Δεν δίστασα το 2004 να ηγηθώ της εκστρατείας υπέρ του «ΝΑΙ». Αλλά ποτέ μα
ποτέ δεν περιφρόνησα το 76% που απέρριψε εκείνη τη λύση», είπε ο ΠτΔ στην αντικατοχική εκδήλωση των Μορφιτών. Στο
ίδιο πνεύμα ήταν και η συνέντευξή του
στο Σίγμα: « Το 76% είπε «ΟΧΙ» και δεν
μπορώ να το παραγνωρίσω», ανΈφερε χαρακτηριστικά. Η λύση που τότε ήταν η
ώρα της αλήθειας, η ώρα που η ιστορία
κτυπούσε την πόρτα μας και δεν μπορούσε
να αγνοηθεί, όπως έλεγε το 2004 ο ΠτΔ,
τώρα είναι απλά «εκείνη η λύση», Ή καλύτερα η «όποια λύση».
Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που αμφισβητεί το ότι ο ΠτΔ σεβάστηκε την βούληση του 76% του λαού που τάχθηκε εναντίον του σχεδίου Ανάν. Μπορεί να τον επικρίνουν για πολλά αλλά στο θέμα αυτό η
πολιτική του μετά το Μοντ Πελεράν 1 αποδεικνύει, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας,
ότι όχι μόνο σεβάστηκε την απόφαση του
λαού αλλά και την υιοθέτησε πλήρως.
Σίγουρα είναι καθήκον αλλά και υποχρέωση του κάθε σωστού ηγέτη να σέβεται
την ετυμηγορία του λαού. Φτάνει όμως η
ετυμηγορία αυτή να είναι η πραγματική
βούληση και όχι προϊόν παραπλάνησης
και παραπληροφόρησης. «Πόσο όμως μπορώ να διαχωρίσω τις συμπεριφορές μελών
του Εθνικού Συμβουλίου, του Κυβερνητικού
Εκπροσώπου μη εξαιρουμένου, από τη γενικότερη στάση του Προέδρου αφού με
την ανοχή του επί καθημερινής βάσεως ο
λαός στην Κύπρο βομβαρδίζετο κυριολεκτικά με τις συνωμοσιολογίες σε βάρος
μας, με την παραπληροφόρηση που πάντα
στόχο είχε τη διαμόρφωση μιας κοινής
γνώμης με αρνητική προδιάθεση», έλεγε
ο ΠτΔ στις 15 Απριλίου του 2004 στο έκτακτο συνέδριο του ΔΗΣΥ για το σχέδιο Ανάν.
Την λαϊκή ετυμηγορία που σήμερα σέβεται και με την οποία στην ουσία ταυτίστηκε, ο ίδιος την αποκαλούσε προϊόν συνωμοσιολογίας , παραπλάνησης και παραπληροφόρησης. Κατά τον ίδιο η στάση
του τότε πρόεδρου Τάσου Παπαδόπουλου
και η ανοχή που επέδειξε διαμόρφωσε μια
κοινή γνώμη με αρνητική προδιάθεση την
οποία όμως σήμερα θεωρεί καθήκον του
να σεβαστεί.
«Και πώς άλλως να εξηγήσω τον μηδενισμό του συνόλου των όσων είχαμε επιτύχει μεταδίδοντας ουσιαστικά το μήνυμα
της ήττας; Πόσο όμως δεν είναι ενδεικτική
των αντιλήψεων του Προέδρου για την
επιδιωκόμενη λύση όταν στο διάγγελμά
του με δάκρυα λύπης ανέφερε πως «παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο
και δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση
κηδεμόνα», συνέχισε ο ΠτΔ στο έκτακτο
συνέδριο του ΔΗΣΥ.
Μήπως με την ίδια λογική και ο ίδιος
μεταδίδει παρόμοιο μήνυμα ήττας, σίγουρα
χωρίς δάκρυα λύπης, όταν στις 18 Ιανουα-

ρίου του 2019 δήλωνε: «Να μην κινδυνέψει
η Κυπριακή Δημοκρατία να μετατραπεί
σε κοινότητα»; «Δεν υπήρξε πάγια δική
μας αξίωση για ένα ομοσπονδιακό κράτος
με μια κυριαρχία, με μια υπηκοότητα και
με μια και μόνο διεθνή προσωπικότητα
ώστε να αποτρέψουμε αυτό που μόνιμα
διεκδικούσε και διεκδικεί ο κ. Ντενκτάς
για την ύπαρξη δύο κρατιδίων με διεθνή
αναγνώριση και λόγο διεθνώς; Σε τι άλλο
οδηγεί αυτή η προσέγγιση του Προέδρου
παρά σε λύση δύο χωριστών κρατών;».
Μήπως όσοι σήμερα επικρίνουν τον
ΠτΔ ότι προβληματίζεται για άλλες μορφές
λύσης διερωτώνται με τον ίδιο τρόπο με
τον οποίο, πολύ σωστά, διερωτάτο και ο
ίδιος τον Απρίλιο του 2004, ως προς το πού
οδηγούσε η προσέγγιση του Τάσσου Παπαδόπουλου; Τέλος, μήπως θα μπορούσαν
οι επικριτές του, ασχέτως αν είναι σκληροί
η όχι, να διερωτηθούν και αυτοί για το
ποιος τελικά πουλά ελπίδες, όπως ρωτούσε
και ο ίδιος το 2004; «Λυπούμαι που θα είμαι
σκληρός, αλλά αντιστρέφοντας τη φράση
του Προέδρου θα ρωτήσω: Ποιος τελικά
πουλά ελπίδες;», αναφερόμενος στον Τάσσο
Παπαδόπουλο.
Και το επιστέγασμα όλων: «Είμαι εδώ
για να τιμήσω τον πρώην Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, τον Τάσσο Παπαδόπουλο.
Προ ολίγων ημερών είχαμε το μνημόσυνο
ενός άλλου Προέδρου, του αείμνηστου
Γλαύκου Κληρίδη. Και των δύο κοινός στόχος ήταν η εξεύρεση μιας ειρηνικής, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης», δήλωσε ο
ΠτΔ στο μνημόσυνο του Τάσσου Παπαδόπουλου τον Δεκέμβριο του 2018.
Τελικά ο άνθρωπος που με συνωμοσιολογίες παραπλάνησε και παραπληροφόρησε
τον λαό το 2004, ο άνθρωπος που μετέδιδε
μήνυμα ήττας, ο άνθρωπος που με την
προσέγγισή του οδηγούσε τον τόπο σε
αυτό που διεκδικούσε ο Ραούφ Ντενκτάς,
είχε κοινό στόχο με τον Γλαύκο Κληρίδη;
Όλα τα πιο πάνω αποτελούν μνημείο
αντιφάσεων. Σίγουρα ο κάθε πολιτικός
δικαιούται να αναθεωρήσει πολιτικές
θέσεις. Ορισμένες φορές μάλιστα είναι και
επιβεβλημένο όταν οι συγκυρίες το απαιτούν.Ακόμα, το «Μέα Κούλπα» στην πολιτική δεν είναι δειλία. Τουναντίον, αρκετές
φορές αποτελεί μια θαρραλέα πράξη. Φτάνει
όμως να το παραδέχεσαι ευθαρσώς και να
το τεκμηριώνεις, σεβόμενος πάντα την
νοημοσύνη του λαού. Ιδίως ενός βασανισμένου και ταλαιπωρημένου λαού που
για δεκαετίες κατάντησε έρμαιο των ασυναρτησιών του κάθε πολιτικάντη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διακρίνει το
εθνικά σωστό από το λάθος και την κούφια
ελπίδα από την σοβαρή προοπτική επανένωσης και απαλλαγής από την για 45
χρόνια συνεχιζόμενη κατοχή.
Ενός λαού που, όπως έλεγε ο ΠτΔ το
2004, απέρριψε το σχέδιο Ανάν γιατί παραπλανήθηκε και παραπληροφορήθηκε
από τους τότε συνωμοσιολόγους.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

EPA/MIGUEL SIERRA
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Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Άνδρας με παραδοσιακή φορεσιά παρελαύνει στην παρέλαση «Animas del Desierto» στο Σαλτίλο του Μεξικού στο φεστιβάλ
«Ημέρα των Νεκρών», που εορτάζεται κάθε χρόνο από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου.

Στο Βερολίνο με μικρό καλάθι
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Σ

τις 25 Νοεμβρίου καθόρισε ο γ.γ. του
ΟΗΕ την «τριμερή» συνάντηση ανάμεσα στον ίδιο και τους δύο κύπριους
ηγέτες. Το ερώτημα που προκύπτει είναι
αν υπάρχει κάποια ελπίδα για να σπάσει
το σημερινό αδιέξοδο. Για να απαντηθεί
το ερώτημα αυτό, πρέπει να αναλύσουμε
το τι ακριβώς προκάλεσε την πλήρη στασιμότητα για δύο και μισό χρόνια, και έτσι
να δούμε τι προοπτικες μπορεί να υπάρχουν
σήμερα. Όλοι αναγνωρίζουν ότι το 2017
φτάσαμε ένα βήμα πριν από τη συνολική
επίλυση. Το τι έκανε η κάθε πλευρά το γνωρίζει καλύτερα παντός αλλου ο ίδιος ο γ.γ.
Ο απεσταλμένος του αμέσως μετά, πιθανώς
με την έγκριση του ιδίου, είπε δημόσα ότι
«χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία». Τι θα έκανε
η πλευρά εκείνη που υφίστατατι τις συνέπειες από την εισβολή και την κατοχή; Και
αν ακόμα χάριν συζητήσεως αποδεχθεί
κανείς διάφορες εικασίες, η ε/κ πλευρά είχε
κάθε συμφέρον να οργανώσει ξανά σε σύντομο χρόνο κύκλο των συνομιλιών για να
διανύσουμε το «τελευταίο μίλι». Τι συμβαίνει
τώρα; Για δυόμισι χρόνια καμμιά απολύτως
επαφή ή συζήτηση, ένα χρονικό διάστημα
μοναδικό στην ιστορία του Κυπριακού,
που ούτε ο Σπ. Κυπριανού δεν θα μπορούσε
να διαχειριστεί.
Έτσι φτάνουμε στην σημερινή ατζέντα
και είναι αυτή που προφανώς θα τρέξει μέχρι, και κατά, το Βερολίνο. Φτάσαμε από
την, σχεδόν, πλήρη συμφωνία επίλυσης,
στην κατάρρευση των πάντων και στην
αναζήτηση «όρων αναφοράς», δηλαδή την
αναζήτηση της βάσης πάνω στην οποία
θα συμφωνηθεί να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις! Αυτή η εξέλιξη, αν και σπάνια
στα διεθνή διπλωματικα χρονικά, είναι συνήθης στην ιστορία της εξέλιξης του Κυπριακού. Για την αρνητική αυτή εξελιξη
των πραγμάτων, την ευθύνη έχει ο ΟΗΕ
και οι διπλωμάτες που χειρίζονται το Κυπριακό. Πρώτο, γιατί ο ΟΗΕ δεν ενημέρωσε
την κοινή γνώμη για τα βασικά στοιχεία
της κατάληξης το 2017. Δεύτερο, γιατί δεν
προέβαλε με συστηματικό τρόπο το Πλαίσιο

Επίλυσης που υπέβαλε ο γ.γ. στις 30 Ιουνίου
2017. Τρίτο, γιατί αποδέχθηκε, αν δεν εφηύρε αυτήν την ατυχή ορολογία για τους
«όρους αναφοράς», αντί της μιας και ορθολογικής προσέγγισης ότι νέος κύκλος
συνομιλιών έχει νόημα μόνο με βάση το
«Πλαίσιο Γκουτιέρες», αλλιώς η διαδικασία
δεν έχει μέλλον, ή και να μπορεί να τερματιστεί με την παραδοχή ότι το πρόβλημα,
πλέον, θεωρείται «άλυτο».
Σήμερα φαίνεται ότι η περιστροφή γύρω
από τις ορολογίες δεν αλλάζει κάτι, και ο
ευτελισμός της διαδικασίας κτυπά κόκκινο:
«όροι αναφοράς» φαίνεται να συμφωνούνται
ότι είναι, πρώτο, η συμφωνία Αναστασιάδη-Έρογλου του 2014, δεύτερο, οι κατά
καιρούς συγκλίσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές και, τρίτο, το «Πλαίσιο Γκουτιέρες».
Μη σοβαρά πράγματα, καθώς οι δύο πρώτοι
«όροι αναφοράς» έχουν τύχει αξιοποίησης,
και η ουσία τους έχει ενσωματωθεί στο
Πλαίσιο Γκουτιέρες.
Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα για τις
25 Νοεμβρίου παραμένει: υπάρχει ελπίς;
Τα βασικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν υφίστανται περιθώρια για πρόοδο επί της ουσίας. Ειδικότερα: Από την επομένη της κατάρρευσης των συνομιλιών στο Κραν Μοντάνα ο Ν. Αναστασιάδης έκανε ό,τι περνούσε
από το χέρι του για να διαλύσει το κυρίαρχο,
υπέρ της επίλυσης, κλίμα στην κοινή γνώμη.
Με παραποιήσεις γεγονότων γύρω από το
Πλαίσιο Γκουτιέρες, ανακάλυψε άλλο, ανύπαρκτο. Με συνεχείς αλλαγές θέσεων. Με
«εξειδικευμένες» αναφορές σε άλλες λύσεις
( δύο κράτη ή συνομοσπονδία). Με καθημερινές επιθέσεις κατά της επίλυσης υπό
το πρόσχημα της επιδίωξης της «ιδανικής»
λύσης, επέφερε αποφασιστικά πλήγματα
στον πλειοψηφικό συνασπισμό των δυνάμεων που αναζητούν έναν βιώσιμο συμβιβασμό μέσα στην Ε.Ε.
Η αλλαγή πολιτικής στο Κυπριακό επέφερε και την αναδιαμόρφωση των κομματικών ισορροπιών στην ε/κ κοινότητα: η
ηγεσία του ΔΗΣΥ από υπερασπιστής της
«φιλοκληριδικής σχολής» μετεξελίχθηκε

σε πιστό υπηρέτη της «αντικληριδικής»
πολιτικής Αναστασιάδη. Η μεταστροφή
Αναστασιάδη λαμβάνει εμφανή υποστήριξη
από το ΔΗΚΟ, την ΕΔΕΚ, τον Αρχιεπίσκοπο,
το ΕΛΑΜ και τα περισσότερα από τα κυρίαρχα ΜΜΕ.
Ο νέος συνασπισμός των δυνάμεων
όπως έχει οικοδομηθεί τα τελευταία δύο
χρόνια, με διευθυντή της ορχήστρας τον
Ν. Αναστασιάδη, αιθάνεται ότι έχει ετοιμάσει
το έδαφος για να ελέγχει το εσωτερικό σκηνικό, ακόμα και για το ενδεχόμενο να τύχει
μερικής αποδοκιμασίας από τον ΟΗΕ για
τους χειρισμούς της ε/κ πλευράς. Είναι χαρακτηριστικό πως, παρά τις αλλεπάλληλες
αποκαλύψεις για την σκανδαλώδη παροχή
«χρυσών διαβατηρίων», αυτός ο συνασπισμός του παρέχει στήριξη. Τα φιλικά κόμματα αποφεύγουν κάποια κριτική δήλωση,
τα φιλικά Μέσα επιλέγουν να μην ερευνούν
το φάκελο, ακόμα και για τα διαβατήρια
που χορηγήθηκαν σε μέλη της μαφίας που
κυβερνά την Καμποτία.
Είναι προφανές ποιες είναι οι πραγματικές προτεραιότητες του Ν. Αναστασιάδη.
Δεν τον ενοχλεί που οι διεθνείς παίκτες
τον θεωρούν ως τον κύριο υπεύθυνο για
το ναυάγιο της διαπραγμάτευσης. Δεν τον
ενοχλεί που η Κύπρος ταυτίζεται με αδιαφανείς διαδικασίες στην πώληση διαβατηρίων, φτάνει να «ελέγχει» το εσωτερικό
σκηνικό.
Ένα «μυστικό» στο δρόμο για το Βερολίνο
αφορά τις πραγματικές προθέσεις του γ.γ.
του ΟΗΕ Α. Γκουτιέρες. Πιθανώς να θέλει
να ολοκληρώσει κάποια συλλογική ευθύνη
των Η.Ε. και να μιλήσει στη συνέχεια δημόσια. Πιθανώς να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κήρυξη της προσπάθειας ως
«ατελέσφορης», να αποτελεί το ύστατο
χαρτί του για να επιτύχει επανάληψη των
συνομιλιών με τους όρους που θέτει ο ίδιος.
Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί τον μόνο
«παίκτη» επί σκηνής, (άλλωστε, δεν απέμεινε
και άλλος), που η ε/κ ηγεσία δεν μπορεί να
του πει ότι «χάθηκαν τα πρακτικά», ή ότι
«έχεις δύο Πλαίσια, με ποιο θα παίξουμε;»...

Η πολεμική του ΑΚΕΛ συνιστά υπονόμευση θεσμών

Η

προσπάθεια του ΑΚΕΛ να διαβάλει τον πρόεδρο με υπαινικτικά σχόλια και ερωτήματα
που υποτίθεται αφορούν το επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων έχει από καιρό ξεπεράσει τα
όρια της θεμιτής αντιπολίτευσης
και του ελέγχου που καθηκόντως
οφείλει να ασκεί ένα κόμμα.
Η πολιτική τους ασκείται πλέον
με τρόπο που στρέφεται κατά της
ίδιας μας της χώρας, καθώς υπονομεύει την αξιοπιστία των οργάνων,
θεσμών και των διαδικασιών που
ακολουθούνται. Θέλω να υπενθυμίσω πως για όλα τα ζητήματα που
έχουν εγερθεί έχουν δοθεί σαφείς
απαντήσεις. Αν αυτές οι απαντήσεις
δεν αρέσουν στο ΑΚΕΛ, δεν μπορεί
αυτό να αλλάξει την πραγματικότητα, τόσο για την επιτυχία και χρησιμότητα του προγράμματος όσο
και για τον τρόπο που η κυβέρνηση
το αξιοποιεί για το καλό της οικονομίας και του τόπου.
Συνδέοντας πράγματα που πολλές φορές είναι άσχετα μεταξύ τους,
το ΑΚΕΛ επιχειρεί μία ακόμη προσωπική επίθεση κατά του προέδρου
και χρησιμοποιεί αυτή την φορά το
γεγονός ότι ο πρόεδρος αξιοποιεί
για ταξίδια του στο εξωτερικό τις

Του ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

υπηρεσίες συγκεκριμένης εταιρείας.
Παρουσιάζουν το θέμα αυτό ως να
είναι ένα σκάνδαλο το οποίο προσπαθεί να αποκρύψει η κυβέρνηση.
Δεν διαφεύγει όμως από κανέναν
πως για αυτό που αποκαλούν σκάνδαλο, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα
από τον καθ’ ύλη αρμόδιο θεσμό
που δεν είναι άλλος από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Εδώ να υπενθυμίσουμε πως οι πτήσεις πριν από το
2018 έχουν ήδη ελεγχθεί και τα
αποτελέσματα του ελέγχου περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γ.Ε.
που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι και
στην οποία τίποτε το μεμπτό δεν
έχει εντοπιστεί.
Το ΑΚΕΛ παρουσιάζει ως επιχείρημα και ως ύποπτη συναλλαγή το
γεγονός ότι επί δικής του διακυβέρνησης δόθηκαν μόλις 185 πολιτογραφήσεις ενώ επί διακυβέρνησης
Αναστασιάδη, αυτές πλησιάζουν
τις 4.000.
Οι αριθμοί που δίνουν είναι ορθοί,
αλλά γι’ αυτούς τους αριθμούς είναι
το ΑΚΕΛ που πρέπει να λογοδοτήσει
στον κυπριακό λαό, καθώς είναι αυτοί που εισήγαγαν το συγκεκριμένο
πρόγραμμα στη χώρα μας χωρίς
όμως να καταφέρουν να έχουν τα
αποτελέσματα που είχε στη συνέ-

χεια. Και αυτό γιατί η κατάσταση
της οικονομίας και της χώρας κατά
την περίοδο που κυβερνούσαν, σε
ελάχιστους ξένους επέτρεψε να το
αξιοποιήσουν και να επενδύσουν
στην Κύπρο. Για αυτό και ανάμεσα
στα 185 διαβατήρια που εξέδωσαν
πολλά ήταν αυτά που ήταν πραγματικά ύποπτα:
Ανάμεσα στις 185 πολιτογραφήσεις που έδωσαν (το 2010), περιλαμβανόταν και ο ξάδερφος του
προέδρου της Συρίας Ράμι Μακλούφ,
στον οποίο τα Ηνωμένα Έθνη και
η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν επιβάλει
κυρώσεις από το 2008. Αναγκάστηκαν να άρουν την πολιτογράφησή
του μετά από κατακραυγή και έντονες διεθνείς αντιδράσεις.
Ανάμεσα στα μόλις 185 διαβατήρια που χορήγησαν, περιλαμβάνονται δύο πρόσωπα που πήραν
διαβατήριο και τα οποία είναι στη
μαύρη λίστα της Ουκρανίας και άλλων χωρών με την κατηγορία για
ξέπλυμα χρήματος 5,5 δισ. Σε αυτούς
αναφέρθηκε στο παρελθόν και ο
γνωστός οργανισμός OCCPR τον
οποίο επικαλούνται επιλεκτικά. Ακόμη και σε κυπριακά δικαστήρια
υπήρξαν αναφορές σε 4-5 τραπεζίτες, ξένης τράπεζας στη χώρα μας,

οι οποίοι πολιτογραφήθηκαν Κύπριοι
με αντάλλαγμα να δοθεί δάνειο με
ευνοϊκούς όρους σε ποδοσφαιρικό
σωματείο.
Το ΑΚΕΛ είναι, λοιπόν, που χρωστά απαντήσεις στον κυπριακό λαό:
α) Διαφωνούν με την ύπαρξη προγράμματος πολιτογραφήσεων και
αν ναι από πότε διαφωνούν; β) Αν
δεν διαφωνούν σε τι εξυπηρετεί
εκτός από μικροκομματικές σκοπιμότητες η πολεμική που ασκούν;
Το ΑΚΕΛ μιλά για διαφθορά, αναφέρεται σε ξένες ταινίες κλπ. Όσοι
είδαν την ταινία (Laundromat), στην
οποία αναφέρονται, γνωρίζουν ότι
οι αναφορές στην Κύπρο αφορούν
τις λεγόμενες εταιρείες κέλυφος.
Αυτές που επί δικής τους διακυβέρνησης δημιουργήθηκαν κατά δεκάδες χιλιάδες και έκλεισαν εν μια
νυκτί από την παρούσα κυβέρνηση
το 2016. Το ΑΚΕΛ θεωρεί σήμερα
ότι η χώρα μας έχει εκτεθεί από τις
εταιρείες κέλυφος, αλλά όταν η κυβέρνηση τις έκλεισε, αυτοί κατήγγειλαν την κυβέρνηση λέγοντας ότι
ο Αναστασιάδης πλήττει τις σχέσεις
μας με την Ρωσία. Τελικά, τι και ποιους ήθελαν να προστατεύσουν όταν
ζητούσαν να μην κλείσουν οι εταιρείες κέλυφος; Ποιων τα συμφέρον-

τα ήθελαν τότε να εξυπηρετήσουν;
Η επιτυχία του προγράμματος
μετά το 2014 οφείλεται στο γεγονός
ότι η χώρα ευρίσκεται σε σταθερή
πορεία ανάπτυξης. Οι ξένοι επενδυτές που εμπιστεύτηκαν τη χώρα
μας πολλαπλασιάστηκαν, ακριβώς
γιατί η χώρα μας ανέκτησε διεθνώς
την αξιοπιστία της Το πρόγραμμα
πολιτογραφήσεων υπήρξε χρήσιμο
ιδιαίτερα την περίοδο κατά την
οποία η χώρα μας ήταν στο χείλος
της καταστροφής. Συνέβαλε στη
διάσωση της οικονομίας μας, στην
επιστροφή σε ανάπτυξη, στην μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων από επιχειρήσεις ανάπτυξης
γης. Συνέβαλε με αυτό τον τρόπο
στη μείωση της ανεργίας σε δεκάδες
τομείς και στην διατήρηση αξιοπρεπών ημερομισθίων σε περιόδους
που η ανέχεια κτυπούσε την πόρτα
πολλών νοικοκυριών.
Είναι, επίσης, γεγονός και το
αναγνωρίζουμε, ότι συνέβαλε επίσης
και στην αρνητική εικόνα που δημιουργήθηκε εξ αφορμής άλλων –
παλαιοτέρων κυρίως– περιπτώσεων
που αφορούσαν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Γι’ αυτό και με σειρά αναθεωρήσεων του προγράμματος, με τελευ-

ταία εκείνη του Φεβρουαρίου του
2019 προσπαθούμε να προστατεύσουμε την οικονομία αλλά και το
καλό όνομα της χώρας μας.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, αμφιβολία
που εκείνοι που παραμένουν εκτεθειμένοι και σε αυτή, με την χωρίς
όρια εκ μέρους τους αντιπαράθεση
είναι εκείνοι που την καλλιεργούν.
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη αναλαμβάνοντας το 2013 τη διακυβέρνηση του τόπου, αντιμετώπισε μία
άνευ προηγουμένου κρίση.
Ο πρόεδρος σωστά έκρινε ότι
έπρεπε για να βγούμε από τα αδιέξοδα να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό
μέσον που είχαμε στη διάθεσή μας.
Το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, ήταν ένα από τα εργαλεία
που συνέβαλαν στην έξοδο από την
κρίση. Σήμερα είμαστε πια σε θέση
να ελέγξουμε τυχόν παρενέργειες,
που όλοι παραδεχόμαστε πως υπήρξαν. Σε αυτή την προσέγγιση θα
πρέπει να είμαστε συναινετικοί και
δημιουργικοί για να φέρουμε την
επόμενη ημέρα για την οικονομία
και τον τόπο.

Ο κ. Πέτρος Δημητρίου είναι
διευθυντής του Γραφείου
του Προέδρου της Δημοκρατίας.
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Παιχνίδι της Τουρκίας με το προσφυγικό

Απόπειρα να ενταχθεί ως αντικείμενο διμερούς συζήτησης στο πλαίσιο επαφών για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης
Πληθαίνουν οι ËÔÊËÃÐËÏÝÍÏÇÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÓËÚÇÌÕØ¦ÝÚÕß
ÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÑÇÏÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆ
àÎÚÂÓÇÚÕÝÙËÁÔÇÖÒÇÃÙÏÕÊÏÓËØÕÆÝ
ÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÓËÚÎÔÛÂÔÇ¬ÜÔ
ÙÇÌ×ÔßÖÇÏÔÏÍÓ×ÔÖËØÃÑÇÑÕÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÇÖÄ
ÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÕßßÖÕßØÍÕÆ
ÐÜÚËØÏÑ×Ô¡ËÈÒÕÆÚ¬ÙÇÈÕÆÙÕÍÒÕßËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÓÏÇÙÇÌÂÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇËÔÚÇÞÛËÃÚÕàÂÚÎÓÇÜÝ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÙßàÂÚÎÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔ
ËÖÇÌ×ÔÍÏÇÚÇÓÁÚØÇÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ¡©
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÑÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÚÕÛÁÓÇ
ÚÁÛÎÑËÑÇÚ¦ÚÎÊÏÓËØÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝ
ÒÒ¦ÊÇÝ§ÃÑÕßÇÔÇÍÏÜÚÄÖÕßÒÕß
ÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÝ²ÕßÒÕßÙÃÑ¦ØÙÚÕ
ÖËØÏÛ×ØÏÕÚÎÝßÖÕßØÍÏÑÂÝÙßÔÄÊÕßÚÕß§¬©ÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
©ÑÚÜÈØÃÕßÖÄÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖÒËßØ¦ËÚÁÛÎàÂÚÎÓÇÁÔÚÇÐÎÝÖÚßÞ×Ô
ÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÙÚÇ¡©ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÕÖÕÃÇÛÇßÖÂØÞËÇÔÚÇÒÒÇÍÂËÏÊÏÑ×ÔËÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎ
ÚÜÔÖØÕÙÌßÍÏÑ×ÔØÕ×Ô¬ÕÓÂÔßÓÇ
ÖÕßÁÙÚËÏÒËÕÑÇÔÇÍÏÜÚÄÖÕßÒÕÝ
ÖØÕÝÚÕÔÕÓÄÒÕÍÄÚÕßÂÚÇÔÙÇÌÁÝ
ÑÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝËßÛßÍØÇÓÓÏÙÓÁÔÕÓË
ÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÇÔÚÃÒÎÉÎÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏÎÛÂÔÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔØÄÒÕ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÔÕÏÔÕÖÒËÝ
ßÔ¦ÓËÏÝÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆ!ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ËÖÏÑÕßØÏÑÄ©ÑÇÔÇÍÏÜÚÄÖÕßÒÕÝËÐÂÍÎÙË
ÒËÖÚÕÓËØ×ÝÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÛÁÙËÏÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃÖÇØËØÓÎÔËÃÇÍÏÇÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕàÂÚÎÓÇ
©ÑÑ¦ØËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËËÖÃÙÎÝ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÔÕÞÒÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎÔ
ÑÕÏÔÂ¦ÙÑÎÙÎÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËÚÎÔËÖÜÔßÓÃÇ
ÚÙ¦ÒÏÔÕÈÁÒÕÝ®ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝ-ÖÁÚÇÐÇÔÁÜÝÚÎÔ
ÆÖØÕ ÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÇÔÁÌËØÇÔÄÚÏÕÑÑ¦ØÖËØÏÁÍØÇÉËÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ¦ÙÑÎÙÎÜÝ
ÈÇØÆÚØÇÆÓÇ®ÙÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ©ÖÜÝÂÊÎÇÖÕÑ¦ÒßÉË
Î ®ÎÍÑßØÇÖÁØÇÇÖÄ
ÚÕÓÖÇØ¦àßÖËØÖÚÂÙËÜÔÙËËÒÒÎÔÏÑ¦ÔÎÙÏ¦ÑÇÏÔÎÙÃÊËÝËÐÁÌØÇÙËÚÎ
ÊßÙÇØÁÙÑËÏ¦ÚÎÝÑÇÏÓÁÙÜËÖÃÙÎÓÕßÊÏÇÆÒÕßÑÇÛ×ÝÚÕÚÙ¦ÒÏÔÕ
ÈÁÒÕÝ®ÁÍÏÔËÇÔÚÏÒÎÖÚÄÜÝÖÏÙ×ÖÒÇÚÕÓÇÞÇÃØÜÓÇ®ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßËÖÏÞËÏØÕÆÙËÙÚÎÄØËÏÇßØÃÇ

Η καχυποψία
ÍÑßØÇÖÇØÇÚÎØËÃÓËÏÊÏÇÃÚËØÎÑÇÞßÖÕÉÃÇÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÛÂÔÇÝÙËÇÙÑÂÙËÏÝÙËÄÒÕÚÕËÆØÕÝÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
¡ËÙÕÍËÃÕßÑÇÞßÖÕÉÃÇÇßÚÂÊËÔ
ÇÌÕØ¦ÚÄÙÕÊÏÓËØËÃÝÇÙÑÂÙËÏÝÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÄÖÜÝÎÊÏÇÑÒÇÊÏÑÂ¡ÁÊÕßÙÇ®ÓËÚÎÔÃÍßÖÚÕÂÎÖÕÒßËÛÔÏÑÂÇËØÕÖÕØÏÑÂ)S\L-SHN®ÙÚÕ

ÙØÇÂÒÇÒÒ¦ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÄÖÜÝ
ÎÙßÔÕÊËÃÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÇÖÄ
ËÒÒÎÔÏÑ¦-ÙËÓÏÇÊÏÇÊØÕÓÂÎ
ÕÖÕÃÇÕÊÂÍÎÙËÈÄØËÏÇÚÎÝ ÆÖØÕß
ÈÄØËÏÇÊÎÒÇÊÂÚÕßÑÇÚËÞÄÓËÔÕß
ÚÓÂÓÇÚÕÝÚÕßÔÎÙÏÕÆ
ÚÕßØÑÏÑÂËÔÄÞÒÎÙÎÇÌÕØ¦
ÈËÈÇÃÜÝÑÇÏÚÎÔÕÒÕÁÔÇÑÇÏÙÚËÔÄÚËØÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÏÝÎ
ÕÖÕÃÇÊËÔÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙËÓËÓÕÔÜÓÁÔËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÄÖÜÝÎÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÒÒ¦ËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÚÎÝÔÁÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÓÕÏÈÇÃÇÝÇÓßÔÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ4+*(¬ÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÐÎØ¦ÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÇÔÚÏÙÚØ¦ÚÎÍÕÝ ØÃÙÚÕÌËØ ÇÈÄÒÏ
ÓËÈÇÙÏÑÂÇÌÕØÓÂÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝÇÔÁÒÑßÙÎÝÚÎÝÈßÛÕÑÄØÕß

Το ζήτημα τέθηκεα σε
συνάντηση των κ. Ακάρ
και Παναγιωτόπουλου,
με τον Ελληνα υπουργό
Εθνικής Αμυνας
να εξηγεί λεπτομερώς
στον Τούρκο ομόλογό
του τις ελληνικές θέσεις.
©ÒÍÇ®ÇÖÄÚÕÒÏÓ¦ÔÏÚÎÝÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÝ©Ñ ÇÈÄÒÏÛÇÓËÚÇÈËÃÙÚÎÔÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÙËÓÏÇ
ËÖÃÙÑËÉÎÎÕÖÕÃÇÍÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÇÔÚÏÒÎÖÚÂÜÝ
ÁÔÇÙÇÌÁÝÓÂÔßÓÇÖØÕÝÚÎªÜÙÏÑÂ
©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÑÇÏÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÜÝ
ÇÑÄÓÇÓÃÇßÖÄÓÔÎÙÎÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÚÜÔ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÖÇØÕßÙÃÇ¦ØÞÏÙËÔÇÍÃÔËÚÇÏ
ÇÔÚÏÒÎÖÚÂÂÊÎÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÄÚÇÔËÒÏÑÄÖÚËØÇÖ¦ÚÙÏ¡ÖÒÇÑ²ÕÑÑÇÏÏÔÕÆÑÚÎÝÎÝ
ÚÇÐÏÇØÞÃÇÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÇËØÕÖÕØÃÇÝÙÚØÇÚÕÆ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÑÇÚÇÌÛ¦ÔÕßÔÙÚÕÔÄÒÕÇÖÄÄÖÕß
ÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙÚÕÚËÌÇÔÕÈÃÑËÏÕÖÏÖÒÁÕÔÙËßÖÎØËÙÏÇÑÄ
ËÖÃÖËÊÕÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏ
àÎÚÕÆÔÊÏÇØÑËÃÝÊÏËßÑØÏÔÃÙËÏÝÇÖÄ
ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÍÏÇÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÙÚÕ
ÏÍÇÃÕÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖÇØÇÈÏ¦ÙËÜÔ
ÑßØÃÜÝÄÓÜÝÚÜÔËÏÑÕÔÏÑ×ÔÇËØÕÓÇÞÏ×ÔÑÇÏÚÜÔßÖËØÖÚÂÙËÜÔÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÙËÓÏÑØ¦ÑÇÚÕÏÑÎÓÁÔÇÔÎÙÏ¦ÚÕß
ÔÇÚÕÒÏÑÕÆÏÍÇÃÕßÄÖÜÝÕÏËÏÉÕÃ
ÑÇÏÚÕÍÇÛÕÔÂÙÏÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓËØÏÑÇÔ×ÔËÖÏÚËÒ×ÔÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÑÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝàÎÚÕÆÔÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÕßÝ
ÒÒÎÔËÝÕÓÕÒÄÍÕßÝÚÕßÝÁÈÇÏÇÚÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕàÂÚÎÓÇÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÓÄÔÏÓÎËÙÚÃÇÚØÏÈÂÝÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÒÒÎÔËÝÑÇÏ¬ÕÆØÑÕßÝËÔÚÄÝÚÕß
ÖÒÇÏÙÃÕßÚÕß§¬©ÇÒÒ¦ÎÊÏÇÌÕ-
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Στο κυπριακό tÐÓ³uViÑT¨ii³ÈÜ³ÖoÉ³¨ÖÑÈt'Ñ³ËTuÑÌ³ÑÙÈ³{~Ò³Èi{ÖÙÉÑ¨ÑÑ³ÜËÇÉ{³iÉÈ~ËÑV~ÑÚØÉËÑ{Ñ×ÓØÌ³{ÑÈ³ÓØ{~{ÊÉ{Ø¨ÑoÐÑ³{Ö³Ñ{ÌT{ÜÌoKÖÜiiØ³iØåo~È¨ÑØo{ÑÑ~Ü{ÐÒ~iVÑÜÜÒÜÌo³iØÑÙÈÑÐËÑØ³iØÑÙ{ÉÂÑoÒoÉ{oÉ³¨ÊÉ{Ø
ØÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÇÔÚÃÒÎÉÎÝÚÜÔ
ÛËÜØËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÁÔÊËÏÐÎ
ÍËÔÏÑÄÚËØÎÝÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝÕØÏÙÓÁÔÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÖÕßÁÜÝÚ×ØÇÍÃÔÕÔÚÇÔÙËÙßÓÓÇÞÏÑÄËÖÃÖËÊÕÜÝ
ÖËØÃÖÕßÓÕÔÄÚÕÔÇ
ßÚÂÎÍËÔÏÑÄÚËØÎÑÇÞßÖÕÉÃÇ
ÄÖÜÝÑÇÏÕÏßÖÄÔÕÏËÝÖËØÃÈÇØÁÕÝ
ÚØÇÆÓÇÚÕÝ®ÙÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÇÖÄËÖÃÙÎÓÇÞËÃÒÎßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÇÌËÔÄÝÚÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄ
ÙÆÔÊØÕÓÕÖËØÏÑÆÑÒÜÙÎÝÖÕßÑÇÚÇÚØÆÞËÏÚÎÔÍÑßØÇÇÌËÚÁØÕßÚÎ
ÊÏÇÚÂØÎÙÎÓÏÇÝÙÑÒÎØÂÝÙÚ¦ÙÎÝ
ÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÎ
¬ÕßØÑÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÖÕÏËÃÄÒËÝÚÏÝÑØÃÙËÏÝÙÚÕÔÖËØÃÍßØÄÚÎÝ

Η κυπριακή ΑΟΖ
¬ÕÖÒÁÕÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏÈËÈÇÃÜÝÎÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂà×ÔÎ©ÚÎÝ
ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÎËßØÆÚËØÎÛÇÒ¦ÙÙÏÇÖËØÏÕÞÂÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÖÒÜÚÕÆ
ÍËÜÚØÆÖÇÔÕß¢ÇÚÃÞ®ÇÖÄÚÇÊßÚÏÑ¦ÚÎÝ ÆÖØÕßÊËÔÇÖÕÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÏÚÎËßÑÜÙÃÇÑÇÛ×ÝËÃÔÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏÇßÚÁÝÕÏÑÏÔÂÙËÏÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÄÞÏÒÄÍÜ
ÈÕÆÒÎÙÎÝÚÎÝÍÑßØÇÝÍÏÇÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÇÒÒ¦ÒÄÍÜÚÎÝÇÊßÔÇÓÃÇÝ
ÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÔÇÊÏËÐÇÍ¦ÍÕßÔÍËÜÚØÂÙËÏÝÏÊÏÑÕÃÊËÔÊÏÙÚ¦àÕßÔÔÇ
ÖËØÏÍØ¦ÉÕßÔÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÜÔ
¢ÇÚÃÞ®ÑÇÏÏÇÈÕÆà®ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÜÝÍËÜÚØÂÙËÏÝÙÎÓÇÃÇÝ®ÖÕßÓÏÑØÂÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÇÐÃÇ

ÁÞÕßÔØÕÚÕÆÚÕ¢ÇÚÃÞ®ÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÍÏÇ
ÚÎÔÚÚ¦ÒËÏÇËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÙËÏØ¦ÇÚßÞÏ×ÔÍÏÇÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝÞËÏØÏÙÚÁÝÚÕßÖÒÜÚÕÆÍËÜÚØÆÖÇÔÕß
ÇÑÄÓÇÑÇÏÎÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÂÚÕßÇÖÄ
ÚÕÔÙÚÄÞÕÖÕßËÃÞËÛÁÙËÏÒÄÍÜÒÇÔÛÇÙÓÁÔÜÔÞËÏØÏÙÓ×Ô
ÁÈÇÏÇÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑÇÒÒÏËØÍÕÆÔÚÇÏÉËßÊÇÏÙÛÂÙËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÍÑßØÇÝ×ÙÚËÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÔÇ
ÁÞËÏÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÙÚ¦ÙÎÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÌÇÃÔËÚÇÏ
ÑÇÏÇÖÄÑÏÔÂÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÕØÏÙÓÁÔËÝÌÕØÁÝÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÚÇÄØÏÇÚÎÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝËÖÏÑÃÔÊßÔÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÔÇÇÖÄÇßÚ¦ÚÇËÖËÏÙÄÊÏÇ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÖØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕß
ÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÄÚÇÔÁÔÇÚÕßØÑÏÑÄ
ßÖÕÈØÆÞÏÕÇÔÇÊÆÛÎÑËÙÚÎÛÇÒ¦ÙÙÏÇÖËØÏÕÞÂÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÇÑØÏÈ×Ý
ÁÐÜÇÖÄÚÕÏËÛÔÁÝËØÕÊØÄÓÏÕ¦ÌÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÍÃÔËÏÕØÇÚÄ
ßÖÕÈØÆÞÏÇÊØ¦ÙÎÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÖØÕÑÇÒËÃÚËØ¦ÙÚÏÇËÔÄÞÒÎÙÎÑÇÏÙÚÕ
§¬©ÒÄÍÜÚÕßÕßÙÏÇÙÚÏÑÕÆÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆÖÕßÁÞÕßÔËÖÏÈ¦ÒËÏÙÚÏÝ
ßÖÄÒÕÏÖËÝÙßÓÓÇÞÏÑÁÝÞ×ØËÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÍßÓÔ¦ÙÏÇÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
¡ÕÔÇÊÏÑÂËÐÇÃØËÙÎËÃÔÇÏÕÏØÜÙÏÑÁÝÔÇßÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ
ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÚÕÕÖÕÃÕÒÄÍÜ
ÚÜÔÈ¦ÙËÜÔÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÖ¦ØËÏ¦ÊËÏÇÍÏÇÇÙÑÂÙËÏÝ
ÔÄÚÏÇÚÎÝ ÆÖØÕß

Ελληνικό «όχι» για αποστολή
φρεγατών στον Περσικό
Η Αθήνα ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÍÃÔËÚÇÏ
ÇÖÕÊÁÑÚÎÝ ÖÏÁÙËÜÔ ÍÏÇ ÙßÓÓËÚÕÞÂÖÕÒËÓÏÑ×ÔÖÒÕÃÜÔÚÎÝ
ÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÙÞËÊÏ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎ
ÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÕßÛÇÒ¦ÙÙÏÕß
ÊÏËÛÔÕÆÝÑÇÏËÛÏÓÏÑÕÆÊÏÑÇÃÕß
ÙÚÕÔËØÙÏÑÄ ÄÒÖÕ¡ËÚ¦ÚÏÝ
ÊÆÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑØÕÆÙËÏÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÑÇÏÓÃÇÍÇÒÒÏÑÂØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝËÒÒÎÔÏÑÂÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÙßÓÓËÚËÃÞËÙËÙÆÙÑËÉÎÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÚÕ
ÇØÃÙÏÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙßÔÕÒÏÑ¦ÞÜØ×Ô
ÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃËÝÇÖÄÁÒÍÏÕ
ÇÒÒÃÇËØÓÇÔÃÇÇÔÃÇÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÙÖÇÔÃÇÚÇÒÃÇ©ÒÒÇÔÊÃÇ§ÕØÈÎÍÃÇÕØÚÕÍÇÒÃÇ
ÕßÎÊÃÇ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÑÇÏÒÒ¦ÊÇ
ÙßàÂÚÎÙÇÔÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÖÕß
ÑÇÚÁÛËÙËÚÕÇØÃÙÏÍÏÇÇÔ¦ÒÎÉÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÙÚÕÔËØÙÏÑÄ
ÖÕßÛÇÒËÏÚÕßØÍËÃËÖÏÑÕßØÏÑ¦
ÖØÕÝËÑËÃÔÎÚÜÔ©Ï¦ÒÒÕÏàÂÚÎÙÇÔÊÆÕÖÒÕÃÇÑÇÏÊÆÕ
ßÙÚÂÓÇÚÇÒÁÍÞÕßÑÇÏÏÕÃÑÎÙÎÝÁØÕÝÊÎÒÇÊÂÇËØÕÖÒ¦ÔÇ
ËÖÏÚÂØÎÙÎÝÚÇÕÖÕÃÇÛÇÙÚÇÛÓËÆÕßÔÍÏÇÄÙÕÑÇÏØÄÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÙÚÇÔÜÓÁÔÇØÇÈÏÑ¦ÓÏØ¦ÚÇ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÎÍÇÒÒÏÑÂÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÓËÚÎÙßÓÓËÚÕ-

ÞÂËßØÜÖÇáÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔËÃÔÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝËÔÇØÓÕÔÏÙÓÁÔÎÇÒÒ¦
ÑÇÏÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÂÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÎÕÖÕÃÇÛÇËÃÔÇÏÑÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÛÂÔÇÇÖ¦ÔÚÎÙËÇØÔÎÚÏÑ¦ÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎÖÇØÇÖÁÓÖÕÔÚÇÝÙÚÏÝÇßÐÎÓÁÔËÝËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝ
ÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇÚÕ
ÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÛÂÔÇËÖÏÌßÒ¦ÞÛÎÑËÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏ
ËÑÔÁÕßÙÚÕÍÇÒÒÏÑÄÇÃÚÎÓÇÍÏÇ
ÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß
©ÏÇØÔÎÚÏÑÁÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÙËÑÇÏÇÒÒÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔËØÙÏÑÄ ÄÒÖÕËÊØ¦àÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÔÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÊßÙÑÕÒÃÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃÑÇÏÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØÕÙÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂËÖÏÌÆÒÇÐÎÚÎÝÛÂÔÇÝÁÔÇÔÚÏËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ
ÚÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝ©ÏÓÕÔ¦ÊËÝ
ÖØÕÈÕÒÂÝÏÙÞÆÕÝÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ
§ÇßÚÏÑÕÆÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÇßÐÎÓÁÔÎËÖÏÌßÒÇÑÂÂÊÎÖØÏÔÇÖÄ
ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß ÑÇÏËÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕßÔÙËÓÃÇÇÑÄÓÎÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂ
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Οι δύο οπτικές για την τουρκική εισβολή στη Συρία κι εμείς
Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ*

Πώς αισθάνεται ÕØÔÚÕÍ¦ÔÓËÚ¦ÚÎ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂËÏÙÈÕÒÂÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ"ÃÔÇÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎÔ
ËÐÁÒÏÐÎÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔ"¬ÏÓÇÛÂÓÇÚÇÖÂØËÇÖÄÚÏÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝ
ÖÕßÇÔÁÒÇÈËÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ"¬Ç
ËØÜÚÂÓÇÚÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÈÇÙÏÑ¦ÍÏÇ
ÔÇÊÕÆÓËÖ×ÝÛÇÊØ¦ÙËÏËÌËÐÂÝ
ÄÞÏÓÄÔÕÔÙÚÎßØÃÇÇÒÒ¦ÖØÜÚÃÙÚÜÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÖÕßÓÇÝËÔÊÏÇÌÁØËÏ¦ÓËÙÇ

Εκ πρώτης ÄÉËÜÝÕØÔÚÕÍ¦ÔÖÁÚßÞË
ÁÔÇÓÏÑØÄÚÓÂÓÇÚÜÔÙÚÄÞÜÔÚÕß
ÇÚÁÒÇÈËÓÄÔÕÔÚÕ ÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÖÕßÂÛËÒËÔÇËÒÁÍÐËÏØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÖÒÁÕÔËØÎÓÏÑÄÚÓÂÓÇÚÎÝÚÕßØÑÕÙßØÏÇÑÂÝÓËÛÕØÃÕß
ÆÙÑÕÒÇÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏËÑËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇØÏÛÓÄÖØÕÙÌÆÍÜÔÇÖÄÚÎßØÃÇÖÕÒÒ×ÊË
Ó¦ÒÒÕÔÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖÕßÛÇ
ÂÛËÒË©ÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ

Ο Ερντογάν
επιβραβεύεται
όταν παίρνει
πρωτοβουλίες,
ακόμη κι όταν αυτές
παραβιάζουν κατάφωρα
το διεθνές δίκαιο.
ÚÜÔ ÕÆØÊÜÔÊËÔßÖÁÙÚÎÙÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏÙÞßØÄÖÒÂÍÓÇ¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏ
ËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÔÙÚØÇÚÄÚÕß
ÙÇÔÚÓËÑÕÏÔÄÙÚÄÞÕÔÇÖÕÒËÓÂÙÕßÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝ
ËÏÙÈÕÒËÃÝÇØ¦ÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÎ
ÚÜÔ ÕÆØÊÜÔÇÖÄÚÏÝÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÑÇÚ¦ÚÕßÇØÞÎÍÕÆÚÕßÙÒÇÓÏÑÕÆ
Ø¦ÚÕßÝ¡ÖÇÍÑÔÚ¦ÚÏÁÍÏÔËÓËÚÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÕßØÊÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
¬ÁÒÕÝÕÙÚØÇÚÎÍÄÝ¡ÇàÒÕÆÓ®
ÎÍËÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÖÇÒÇÏÄÚËØÇÚÕß
©ÚÙÇÒ¦ÔÑÇÏÚ×ØÇËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ

ÑÕßØÊÏÑÂÝÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÂÝÙÚÎßØÃÇÖØÕÙÑÒÂÛÎÑËÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃ
ÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÖÇØ¦ÚÕÔÇÖÕÚØÕÖÏÇÙÓÄÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÎËÃÊÎÙÎ
ÙÚÎÔÍÑßØÇ

Αυτή όμως ËÃÔÇÏÓÃÇÓÄÔÕÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÜÔÄÙÜÔÙßÔÁÈÎÙÇÔ±Ö¦ØÞËÏ
ÑÇÏÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎÖÕßÑÇÚ¦Ö¦ÙÇ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇßÏÕÛËÚËÃÕØÔÚÕÍ¦Ô
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÎÍÂËÏØÂÔÎÝ®ËÃÔÇÏÎÚØÃÚÎÑÇÚ¦ÙËÏØ¦ÔÚÕßØÑÏÑÂËÏÙÈÕÒÂÙËÙßØÏÇÑÄÁÊÇÌÕÝ
ÖÕßÑÇÚÇÒÂÍËÏÙËÓÄÔÏÓÎÑÇÚÕÞÂ¬ÎÔËÏÙÈÕÒÂÖØÕÇÔÂÍÍËÏÒËÕ
ÃÊÏÕÝÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝÇÖÄÚÕ
ÈÂÓÇÚÕß©ÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÞ¦ØÚËÝ©ßÊËÃÝËÖÏÙÂÓÜÝËÔÕÞÒÂÛÎÑËÇÖÄ
ÚÎÔÇÖØÕÑ¦ÒßÖÚÎÊÂÒÜÙÂÚÕßÔÇ
ËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏËÑËÃËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÆØÏÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝÖØÕÞÜØ×ÔÚÇÝÙËËÛÔÕÑ¦ÛÇØÙÎÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
Οι διεθνείς ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔ

ÃÊÏÇÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÂÙÇÔÇÔ¦ÐÏËÝ
ÒÄÍÕß¬ÕßÓÈÕÆÒÏÕÙÌÇÒËÃÇÝ
ÚÕß©ÊËÔÓÖÄØËÙËÔÇËÑÊ×ÙËÏ
ÉÂÌÏÙÓÇÊÏÇÓÇØÚßØÂÛÎÑËØÎÚÕØÏÑ¦ÇÒÒ¦ÄÚÇÔÁÌÚÇÙËÎ
×ØÇÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÑÕÔÚÕÙÚ¦ÛÎÑËÖÄÌÇÙÎÍÏÇÇÖÇÍÄØËßÙÎ
ÖÜÒÂÙËÜÝÄÖÒÜÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÙËÖÇÔËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕÊËÔ
ËÒÂÌÛÎÑÄÓÎÑÇÏÕÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
Ñ¦ÖÕÏÜÔÓËÓÕÔÜÓÁÔÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÑØÇÚ×ÔÇÌÕØÕÆÙÇÔÙËÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÑÇÏÄÞÏÙÚÇ
ÚØÁÞÕÔÚÇÙßÓÈÄÒÇÏÇÖÕßÙßÔÁÞÏÙÇÔÔÇËÑÚËÒÕÆÔÚÇÏ©ÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝËÏÝÈ¦ØÕÝÊÆÕ
¬ÕÆØÑÜÔßÖÕßØÍ×ÔÂØÛÎÙÇÔ
ÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÊÏ¦ÌÕØÎËÖÏÈÕÒÂÚÕßÝ

Η κατάληψη ÚÕßÙßØÏÇÑÕÆËÊ¦ÌÕßÝËßÒÕÍÂÛÎÑË®ÑÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÑÇÏÇÖÄÚÎªÜÙÃÇ ÕÏÔ×Ý
ÕØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÖÇÚÂÙËÏÙËÊÆÕÈ¦ØÑËÝ¶ÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÇÏÚÎØÜÙÏÑÂ¶ÑÇÏÖØÕÝÚÕ

ÖÇØÄÔÔÇÓÎÔÖÁÙËÏÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ¡ËÊÆÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÊÏËÛÔËÃÝ
ÙßÓÌÜÔÃËÝÍÏÇËÑËÞËÏØÃÇÕÏÊÆÕ
ÓËÍ¦ÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÇÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔ
ÚÕÔÁÕZ[H[\ZX\VÑÇÏËÃÖÇÔÄÚÏ
ÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÖÕßÑÇÚÁÒÇÈÇÔßÚÄ×ÛÎÙËÚÕÔ¬ÕÆØÑÕ
ßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×ÔÔÇÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÑÇÏªÜÙÃÇÛËÜØÕÆÔ
ÔÄÓÏÓÎÑÇÏÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂËÏÙÈÕÒÂÑÇÏÚÎÔÑÇÚÕÞÂÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÕÏÊÆÕÊßÔ¦ÓËÏÝÇÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔ
ÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏàÜÚÏÑÄÞ×ØÕ
¶SLILUZYH\TÚÕÁÒËÍÇÔÖÇÒÇÏÄÚËØÇÕÏËØÓÇÔÕÃ¶ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔ
ËÔÚÄÝÚÕßÙßØÏÇÑÕÆËÊ¦ÌÕßÝ
ÑÕßØÊÏÑÂÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÂßÖÕÞØË×ÛÎÑËÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÇÖÄËÑËÃ
ËÔ×Î¬ÕßØÑÃÇÑÁØÊÏÙËÚÎÔËßÞÁØËÏÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÊØ¦ÙËÜÝ
ËÑÚÄÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔÚÎÝ ÕÏÔÁÝ
ÖËØÏÖÕÒÃËÝª×ÙÜÔÑÇÏ¬ÕÆØÑÜÔ
ÛÇÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÚÜÔ
ÚÕßØÑÕÙßØÏÇÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÇÖÄ
ÚÎÙßØÏÇÑÂÖÒËßØ¦

Ο Ερντογάν Ö¦ÔÚÕÚËÁÖÇÏàËÙÚÇÄØÏÇ
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕß¬Õ
Ó¦ÛÎÓÇÇÖÄÚÎßØÃÇËÃÔÇÏÄÚÏÁÞËÏ
ÑÇÚÇÙÚËÃÊÏËÛÔÂÝÖÇÃÑÚÎÝÖÕßÊËÔ
ÁÞËÏÑÇÔÁÔÇÒÄÍÕÔÇÓÁÔËÏÙÚ¦ÙÏÓÕÝÖÏÈØÇÈËÆËÚÇÏÄÚÇÔÖÇÃØÔËÏ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÇÑÄÓÎÑÏÄÚÇÔÇßÚÁÝ
ÖÇØÇÈÏ¦àÕßÔÑÇÚ¦ÌÜØÇÚÕÊÏËÛÔÁÝ
ÊÃÑÇÏÕÇÙÃÓÜÝÓÖÕØËÃÔÇÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÙËËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎÓÃÇÔÁÇ
ÖÇØ¦ÔÕÓÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÕßÛÇ
ÚÕßÇÖÕÊ×ÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇßÚÄ
ÏÙÞÆËÏÑÇÏÍÏÇÚÎßØÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ¬Õ
ÓÁÚÜÖÕÖÕß¦ÔÕÏÐËÙÚÎßØÃÇÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÚËÃÔËÏÔÇÏÙÕØØÕÖÂÙËÏ
ßÚÄÚÕßÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ÖØÕÙÎÒÜÛËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÍÔÜØÃàËÏ
ÑÇÒ¦!ÖÇÃàÕÔÚÇÝÙÚÇÄØÏÇ

* Ο κ. Αγγελος Συρίγος είναι
βουλευτής Ν.Δ. στην Α΄ Αθηνών,
αναπληρωτής καθη-γητής Διεθνούς
Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικήςστο
Πάντειο Πανεπιστήμιο.
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Κινούμενη άμμος τα Βαλκάνια
Η απογοήτευση σε Σκόπια και Τίρανα από το γαλλικό βέτο, οι χώρες που θέλουν την ένταξή τους στην Ε.Ε. και η Ελλάδα
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Η Ρωσία

EPA / ANGELO CARCONI

Αν η Ελλάδα ÛÁÒËÏÔÇËÖÇÔÇÑ¦ÓÉËÏ
ÙÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇÇÖÄÄÖÕßÇÖÁÞËÏ®
ÇÖÄÚÇÓÁÙÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß
ÃÙÜÝÚ×ØÇÔÇËÃÔÇÏÎÑÇÚÇÒÒÎÒÄÚËØÎÙÚÏÍÓÂ¡ÏÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÚÎÝÛÂÔÇÝÍÏÇËÑÔÁÕßÙßàÂÚÎÙÎ
ÙÚÕÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÇ
ÄØÍÇÔÇÚÎÝÚÕßÇÏÚÂÓÇÚÕÝÍÏÇ
ËÑÑÃÔÎÙÎÚÜÔËÔÚÇÐÏÇÑ×ÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝÒÈÇÔÃÇÝÛÇÇÔÁÈÇàË
ÑÇÚÇÑÄØßÌÇÚÕÑÆØÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÛÇÚÎÔËÖÇÔÁÌËØËÙËÛÁÙÎÇÐÏÄÖÏÙÚÕßßØÜÖÇÃÕßÖÇÃÑÚÎ
ÙÚÎÈÇÒÑÇÔÏÑÂÙÑÇÑÏÁØÇËÑÚÏÓÕÆÔ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÖÃÙÜÇÖÄÚÇ
ÙÆÔÕØ¦ÓÇÝ
ÜÝÚ×ØÇÖØÕÛÁÙËÏÝÔÇÛÁÙÕßÔ
ËÑÔÁÕßÚÕÛÁÓÇÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝËÖÏÑËÃÓËÔËÝßÔÄÊÕßÝ ÕØßÌÂÝÁÞÕßÔ
ËÑÊÎÒ×ÙËÏÎÚÇÒÃÇÖÕßÇÙÑËÃÚÎÔ
ÖØÕËÊØÃÇÑÇÏÎ ØÕÇÚÃÇÖÕßÚÎÊÏÇÊÁÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÎÇÔÕßÇØÃÕß
ÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙÚÕ
ÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÑÇÏÇÖÄÖÒËßØ¦Ý¦ÒÒÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÞÜØ×ÔÖÕßÙÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÙÆÔÕÊÕÚ¦ÞÛÎÑÇÔßÖÁØ
ÚÕßÇÔÕÃÍÓÇÚÕÝÚÎÝÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÑÇÏÊÏËÑÊÏÑÕÆÔÒÄÍÕÙÚÇ
ÊØ×ÓËÔÇÚÎÝ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ
ÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÎËÒÒÎÔÏÑÂ
ÖÒËßØ¦ÓÕÒÕÔÄÚÏÙÚÎÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÙßÔÚ¦ÞÛÎÑËÓËÚÕÓÖÒÕÑ
ÚÜÔßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×ÔÚÎÝÊÏËÆØßÔÙÎÝÑÇÏËÖÏÓÁÔËÏÛËÚÏÑ¦ÍÏÇÚÏÝÊÆÕ
Þ×ØËÝÊËÃÞÔËÏÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝËÖÏÓÁÔÕÔÚÇÝÍÏÇÚÎ
ÓËÔÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÙÚÎÔÇÖÇØÁÍÑÒÏÚÎÚÂØÎÙÎÚÜÔÙßÓÌÜÔÎÓÁÔÜÔÙÚÏÝØÁÙÖËÝÍÏÇÚÎÊË
ÒÈÇÔÃÇÙÚÎÔÑÇÚÕÞÆØÜÙÎÚÜÔ
ÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÓËÏÕÔÄÚÎÚÇÝ
ÏÇÚÃÔÇÓÎÔÖ¦ØËÏÚ×ØÇÓÏÇ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÎËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦
ÖÕßÇÖÄÚÕÌÏÒÕÊÕÐÕÆÙËÔÇ
ÍÃÔËÏÕÓÎÞÇÔÕÊÎÍÄÝÚÕßÈÇÒÑÇÔÏÑÕÆ¸ÚØÁÔÕß¹ÖØÕÝÚÎÔßØ×ÖÎ"®
ÁÒËÍËÙÚÎÔ ®ÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝ¦ÓËÙÇ
ËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÎÝÞ×ØÇÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÖÜÝÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÛÇÂÚÇÔ
ÛËÚÏÑÄÝÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÞÏÓÄÔÕ
ÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÒÈÇÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕßÝÒÇÕÆÝÚÜÔ
¦ÒÒÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝßÚÏÑÂÝÇÒÑÇÔÏÑÂÝÖÕßÁÞÕßÔÈßÛÏÙÚËÃÙÚÎÔÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎÇÏÙÛÇÔÄÓËÔÕÏÄÚÏÕÏßØÜÖÇÃÕÏÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝËÖÁÔÊßÙÇÔ
ÚÏÝËÒÖÃÊËÝÚÕßÝÊËÔÚÕßÝÛÁÒÕßÔ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÓÏÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÖØÕËÒËÆÙËÜÝÛÇËÃÔÇÏÑÇÒÕÊËÞÕÆÓËÔÎÇÖÄ
ÚÕÔÔÚÏª¦ÓÇÖÕßÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝ
ÊËÃÞÔËÏÔÇÚÕÁÞËÏÖ¦ØËÏÇÖÄÌÇÙÎ
ÄÚÏÎÁÔÇØÐÎÚÜÔËÔÚÇÐÏÇÑ×ÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÍÏÇÚÎÞ×ØÇÚÕß
ÇÖÕÓÇÑØÆÔËÚÇÏ
ÏÇÚÕÔÄØÇÔÇËÌÄÓÜÝÓÖÕØËÃÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÜÝÙÇÔÃÊÇÙÜ-

Με την ελπίδαÌ³{ËØi³ÑÜËÑVÈo{ÑoÉÜ{³{~ÖØÜÌoÈØÉÙ{Ñ×Ó¨É³Ñ{¨³Ë³Øo{Ñ³iåÜKÑËÑVtÉ¨ÒÉ{u³ÚÓÐÑ³i.ÖÙ¨È×ÊØ³iØ¨ÉÙ¨ËÑØ³iØ~Ñ{É~ÉË{ È¨ÑË{ioÓ³ÉØ³È¨×Ó¨ÈtËK{uV=Ì¨Ñ=ÒÉ×³ÑÂËÙÉÉ³i,Ðio{ÑtÙ{ÑKÈÜÉÖÉ{ØuÐÉ³¨ÚÈÈ¨oÌ0ÇÈÇÓÉÌ³É

Υπό προϋποθέσεις
ο Ζόραν Ζάεφ
κινδυνεύει να πάει
στις εκλογές της 12ης
Απριλίου χωρίς
να έχει στην πολιτική
του φαρέτρα ούτε
το «χαρτί» του ΝΑΤΟ.
ÚÎØÃÇÝÙÚÏÝËÖÏÑËÃÓËÔËÝÈÕßÒËßÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÖËÏÒËÃÚÇÏ
ÓËÈÇØÏ¦ÂÚÚÇÇÖÄÚÕßÝËÛÔÏÑÏÙÚÁÝ
ÇÔÎßØ×ÖÎÊËÔÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÔÇ
ÚÕÔÈÕÎÛÂÙËÏÚÎÔÆÙÚÇÚÎ×ØÇ¬Ï
ÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏ"§ÇÌÁØËÏÎÖØÕËÊØËÆÕßÙÇÚÇÒÃÇÙÚÎÔÙÆÔÕÊÕÚÜÔ
ßÖÕßØÍ×ÔÐÜÚËØÏÑ×ÔÇßÚÄÔÚÕ
ÓÂÔÇÖØÕÝËÖÇÔËÐÁÚÇÙÎÚÕÇÃÚÎÓÇ¬ÏØ¦ÔÜÔÑÇÏÑÕÖÃÜÔÑÇÏÔÇ
ÍÃÔËÏI`WHZZÙÚÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÂÔÇÙßÍÑÒÎÛËÃËÖÃ
ÚÕÆÚÕßÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ÖØÏÒÃÕßÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ
ÓÏÇÁÑÚÇÑÚÎÆÔÕÊÕÝ ÕØßÌÂÝ
¡ÏÇÚÁÚÕÏÇËÐÁÒÏÐÎÍÏÇÔÇÁÞËÏ
ËßÚßÞÂÑÇÚ¦ÒÎÐÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÙÚ¦ÙÎÎÇÒÒÃÇÇÒÒ¦

Ñ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÁÜÝÚ×ØÇÊËÔÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÖÕßÛËÔ¦ÓËÚÕÔ¡ÇÑØÄÔ
ÔÇÁÞËÏÖ¦ÔÚÇÚÕÈÒÁÓÓÇÙÚØÇÓÓÁÔÕÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÓÁÚÜÖÕÑÇÏ
ÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝÊÏËÆØßÔÙÎÝÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÇÇÌËÛËÃÚÕÄÒÕÛÁÓÇ
ÄÖÜÝÙßÓÌÜÔÂÛÎÑËÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÆÔÕÊÕÙÚÎÔÇÖÕÞÇÏØËÚÏÙÚÂØÏÇÚÎÝÑØÕÇÚÏÑÂÝÖØÕËÊØÃÇÝ
ÚÕÔÕÆÔÏÕÛÇËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÔ¦ËÌ
ÑÇÚÇÊÏÑÇÙÚÏÑÂ
¬ÕÖÕßÒÃ®ÛÇÁÞËÏÖËÚ¦ÐËÏÑÇÛ×ÝÓËÙÕÒÇÈÕÆÔÕÏÈÕßÒËßÚÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝÖØÏÒÃÕßÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÞÜØÃÝÚÕËßØÜÖÇáÑÄÇÔÚÃÊÜØÕÍÏÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÂÁÙÚÜÁÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄ
ÚÁÞÔÇÙÓÇÚÜÔØßÐËÒÒ×ÔËÒ¦ÞÏÙÚËÝÁÜÝÑÇÛÄÒÕßÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÁÞËÏ
ÔÇÑËØÊÃÙËÏ¡ËÚÎÔËÒÖÃÊÇÚÕß
ÄÚÏÃÙÜÝÎÚÇÒÃÇÖÕßÍÏÇÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÑÇÃÍËÚÇÏÖØÜÚÃÙÚÜÝ
ÍÏÇÚÎÔÒÈÇÔÃÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÛÁÓÇ
ÙÚÎÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÚÎÝÑÇÏËÑËÃÕÏßØÜÖÇÃÕÏÎÍÁÚËÝ
ÛÇÚÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÙÜÙÃÈÏÕ®Õ
¦ËÌÚÇÐÃÊËÉËÙÚÎª×ÓÎÍÏÇÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝ®ÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÄÖÕßÙßÔÇÔÚÂÛÎÑË
ÓËÚÎ¢ËÔÚËØÃÑÇ¡ÕÍÑËØÃÔÏ
ÝÊÕßÒÁÉÕßÓËÙÚÕËÙÜÚËØÏ-

ÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÇÝËÒÖÃÙÕßÓËÄÚÏ
ÛÇÇÔÕÃÐÕßÔÚÏÝËÔÚÇÐÏÇÑÁÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ®ÊÂÒÜÙËËÔ×ÌËÆÍÕÔÚÇÝÇÖÄÚÇÑÄÖÏÇÖÁÚÇÐËÓÏÇ
ÞËÏØÕÈÕÓÈÃÊÇ®ÍÏÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÚÜÔØËÙÖ×ÔÒÁÍÕÔÚÇÝÖÜÝÁÔÇ
ÓÁØÕÝÚÎÝÛÇÖÇÍ×ÙËÏ®ÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÓËÚ¦ÚÕËßØÜÖÇáÑÄÓÖÒÄÑÕÙÚÎÔËÔÚÇÐÏÇÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÏ
ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÇØÞÏÑ×ÝÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÑÇÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙÚÎÔÛÂÔÇ

Κόκκινη γραμμή
¡ÖÕØËÃÕ¦ËÌÔÇÖÇÍ×ÙËÏ®
ÚÎ ÙßÓÌÜÔÃÇ ÜÝ ÖØÕÝ ÚÕ LYNH
VTULZÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ"ËÜØÎÚÏÑ¦
ÔÇÏÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÎÔËÔÚÇÐÏÇÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÎÕÖÕÃÇÖÇÍ×ÔËÏ®
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÜÝÚÕÔÕÆÔÏÕÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÛÇÚÕÔËÐßÖÎØËÚÕÆÙËÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄËÔÄÉËÏÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô
©ÓÜÝÍÏÇÚÕÔÙÆÓÓÇÞÄÚÕßÊßÚÏÑÄ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÇÖÕÚËÒËÃÑÄÑÑÏÔÎÍØÇÓÓÂ
ËÐÕßÑÇÏËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÙÚÇÑÄÖÏÇÁÙÖËßÙËÔÇÇÔÇÙÑËß¦ÙËÏ©
ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÞØÄÔÕÝÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇ
ÓËÚØ¦ËÏÇÔÚÃÙÚØÕÌÇÍÏÇÚÕÔ¦ËÌ
ÖÕßÕÊËÆËÏÖØÕÝÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÞÜØÃÝÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÄÖÒÕÊÎÒÇÊÂÚÎÔ
ÎÓËØÕÓÎÔÃÇÁÔÇØÐÎÝËÔÚÇÐÏÇÑ×Ô

ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏÇßÚÄÚÕß§¬©
ÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÓËÃÔËÏÎÄØËÏÇ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇËÑÚÄÝÕØËÏÕÇÚÒÇÔÚÏÑÂÝßÓÓÇÞÃÇÝ"©ÞÏËÑÚÄÝË¦ÔÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕßÛÇÖØÕÑÆÉËÏÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏÓÕÔÕÓËØ×ÝÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔ
ØËÙÖ×ÔÇÒÒ¦ÙËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖËØÃÖÚÜÙÎÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏØÓËÍÇÊÊ×ÔÇÝ®ÍÏÇÚÎÞ×ØÇ¬ÕÛÁÓÇÄÓÜÝ
ÊËÔÁÞËÏÑÒËÃÙËÏÚßÖÏÑ¦ÇÌÕÆÚÁÙÙËØÇ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÇÞÜØ×ÔÓËÒ×Ô
ÙßÔÇßÚÄÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ
ÛÇÚÕËÍÑØÃÔËÏÇÌÕÆÚÕßÏÕÛËÚÂÙÕßÔÖØ×ÚÇÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÊËÔÁÞÕßÔËÖÏÑßØ×ÙËÏÚÕÖØÜÚÄÑÕÒÒÕÁÔÚÇÐÎÝ
ÇÏÇÔÚÇ¦ÒÒÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎËÆÑÕÒÇÇÌÕÆÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÊÏÇÌÜÔÃËÝÓÖÕØËÃÔÇÚÕÑßØ×ÙÕßÔÚÕ
ËØÞÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓËÚÎÔÙÖÇÔÃÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÇÌÕÆÊËÔÁÞËÏÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏ
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÊËÔÛÇÖØÕÒ¦ÈËÏÔÇ
ÚÕËÍÑØÃÔËÏÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ©ÏÎÓËØÕÓÎÔÃËÝÈÍÇÃÔÕßÔÕØÏÇÑ¦ÕÖÄÚËÊËÔ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÕ¦ËÌÔÇÓÎÔÁÞËÏÙÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÌÇØÁÚØÇ®ÕÆÚËÚÕ
ÄÖÒÕÚÕß§¬©

Η αντίδραση ³iØ,ËÑØV
ÐÉoÒÜiØÑ³ÑoË³¨{ÑØ
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È¨ÑËioÉ³ÑÐi
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É~³ÌØÑÌ³i,ËÑVÈ
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ÙÊÜÉVÐ{Ü³ÑØÐÉ¨{~ÓØ
iÐÓ¨ÉØÐÉ³Ò³KÓ³Ñ~¨ÌVÉÈÓÙ¨{³iÉ¨ÌÑ,ØÙ{ÜÐÒ³iØ
.³Ñ.~Ì{ÑV{ioÓ³ÉØÌÜ
³Ü{³{~~ÐÐÒ³V
ÐÌ×ÑVÑÓ¨¨{Ñ³i
¨{~Ê¨Ì³ÑiÈo¨ÑÐÐËÇ³ÑØ³iÉÈ¨ÑÍ~Ê¨ÊÜi³iØT¨ÑØ
³ÈØVÉ~Ñ{³Ñ0Ë¨ÑÑo{Ñ
³ËÙ{ÜÌoÙÉÓÙÑ
~ÑÐËÑiÐÑËÑåÉÑ³ËÑØ
i.É¨KËÑVÈÚÉ¨ÉË³Ñ{i
~Ñ³¤ÉÂTÊtÉÂÓÙ¨Ñu³iØ
¨{~ÊØÉ{¨¨ÊØ³ÑÑÜ~Ò{Ñ~Ñ{ÓTÉ{ÊÙiÜÒKÉ{
iÐÉ¨ÐiËÑÓÑ¨ÂiØÉ³ÑÂ{Ñ~Ù{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ
ÐÉ³i  VÙ{Ò³iØ¨ÚÈÈ¨oÖ³iØÝÑØ¨ÒÐ{³ØVÓÉÈÉÑÈo¨ÒÉ{³iÌTÑÈÐ×ËÑ
ÉÜÉÖÚÉ¨ÈÉÐ¨ËÈÐÉ
³i $  ¨{~Ê¨Ì³Ñi
o{ÑÓ³ÑÂi³iØ³Ì³É;+!
³i $ VÑ³Ë³iØ  VÉËTÉ
Ù{Ñ³ÈÚÉË~Ñ{Ñ¨ÑÐÓØ
³ÈÙiÐi×ËÐÑ³Øo{Ñ
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ÙiÜÉ{tÉÐÉËØÑØ¨×Ó¨ÈÐÉØÉÑÜÜÑ~³{~Ê
ÜÖi³i $ ÌÈÓTÈÐÉ
T¨ÉØÈÉ¨{ÐÓÈ³i
É{¨Òo{ÑÑÐÈu

Νέα σελίδα στις σχέσεις της Αθήνας και των Σκοπίων
Την Παρασκευή ËÖÚËÓÈØÃÕßÕÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝÑÎÓÂÚØÎÝÏÇÔÔÇÑ¦ÑÎÝËÖÁÊÜÙËÙÚÇÑÄÖÏÇÚÇÊÏÇÖÏÙÚËßÚÂØÏ¦ÚÕßÙÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÁÈÕËÔÚÇØÄÌÙÑÏ
ÜÝÕÖØ×ÚÕÝÖØÁÙÈÎÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÙÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ
ÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÙÚÏÝ¡ÇãÕß
ÇÔÚÇÒÒÇÍÂØÎÓÇÚÏÑ×ÔÊÏÇÑÕÏÔ×ÙËÜÔÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÚÇÑÄÖÏÇ
ÊÏ¦ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎÓÃÇÖÒËßØ¦ËÔÎÓÁØÜÔËÚÎÔ¦ÒÒÎÄÚÏÚÕÓÁÞØÏÚÄÚË
ØÇÌËÃÕßÔÊÁÙÓÕßÚÎÝÇÔÇÈÇÛÓÃàËÚÇÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×ÔÙË
ÖØËÙÈËÃÇ
©ÏÖÏÔÇÑÃÊËÝÙÚÇÑÚÃØÏÇÚÜÔ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÏ×Ô
ÙÚÎÔÕÊÄ¡ÖÄØÑÇ¬ÇÒÁÙÑÏÙÚÇ
ÑÄÖÏÇÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÇÏËÖÃ
ÚÎÝÕÊÕÆÇÖÇÊÏÇÓ¦ÔÚÎÙÚÕ
¤ßÞÏÑÄÍÏÇÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ
ÇÔÇØÚÂÛÎÑÇÔÂÊÎÙÚÇÑÄÖÏÇÕÑ
ÏÇÔÔÇÑ¦ÑÎÝÁÍÏÔËÑÇÏKLQ\YLÖØÁÙÈÎÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÞØÁÎËÑÚËÒËÃÎËÖÏÚËÚØÇÓÓÁÔÎÑ
ÆÊÏÇ¡ÖÕÙÑÄÌÙÑÇ
ÔÇÇÔÕØÛÄÊÕÐÕÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÖÕßÃÙÞßËÇÖÄÚÕ 
ÕÖÄÚËÑÇÏÙÚÏÝÊÆÕÖØÜÚËÆÕßÙËÝ
ÖØÜÚÕÒËÏÚÕÆØÍÎÙÇÔÚÇØÇÌËÃÇ
ßÔÊÁÙÓÕßÇÔÚÃÍÏÇÖØËÙÈËÃËÝ
ÒÄÍÜÚÕßÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÇÔÇÍÔ×ØÏ-

Η ιστορία
των ταραγμένων
διπλωματικών
επαφών ανάμεσα στην
Ελλάδα και τη Βόρεια
Μακεδονία. Πώς από
τα Γραφεία Συνδέσμου
φτάσαμε στις πρεσβείες.
àËÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇÜÝ-@964
ËÐÁÒËÏÉË
ÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÊËÔÇÒÒ¦àÕßÔ
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ÇÙÑÕÆÙÇÔÖÒÂØÜÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÖØÕÐËÔÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝ
ËËÖÃÖËÊÕÙßÓÈÕÒÏÙÓ×ÔÄÓÜÝ
ÍßØÃàËÏÙËÒÃÊÇÙÚÏÝÊÏÓËØËÃÝÙÞÁÙËÏÝÑÇÏÙËÇßÚÄÚÕËÖÃÖËÊÕ
¡ËÚÎÔÑÂØßÐÎÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÚÕ ÎÒÒ¦ÊÇÈØÁÛÎÑËÓË
ÍËÔÏÑÄÖØÕÐËÔËÃÕÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÎÝÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÃÇÝÙËÁÔÇÑØ¦ÚÕÝ
ÚÕÕÖÕÃÕÊËÔÇÔÇÍÔ×ØÏàË©ÖÄÚËÕ
ÖØÄÐËÔÕÝÑÇÏÔßÔÖØÁÙÈÎÝËÖÃÚÏÓÂÑÎÓÂÚØÎÝ ÇØÇáÚÃÊÎÝÁÖØËÖËÔÇÊÏÇÚÎØËÃÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝËÖÇ-

Ο διπλωμάτης ~ÛiÐÊ³¨iØ{ÑÑ~Ò~iØÑ¨{³É¨ÒÉÉ{ÙËÙÉ{V³Ñ.~Ì{ÑV³ÑÙ{Ñ{³ÉÈ³Ê¨{Ò³È³¨ÌÉÙ¨
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ÌÁÝÓËÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕßÔËÄÑÕÖÕß
ÑØ¦ÚÕßÝÚÕÕÖÕÃÕÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÂÚÇÔÖËØÃÖÕßÇÔÆÖÇØÑÚÕÑÇÏÄÖÜÝ
ËÃÖËÙÚÎÔ ®ÂÚÇÔÙÚÏÍÓÁÝÖÕß

ÖËØÏÂÒÛËÙËÊÆÙÑÕÒÎÛÁÙÎÄÖÜÝ
ÄÚÇÔÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÑÒÏÍÑÄØÕÌÑÇÏËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÜÝÖØÄÐËÔÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÑËÃ®

¡ËÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÇÖÄÚÕÔÔÊØÁÇÇÖÇÔÊØÁÕßÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑßØ×ÙËÜÔÚÕÖØÕÐËÔËÃÕÙÚÇÑÄÖÏÇ

ÁÑÒËÏÙËÑÇÏÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇÊËÔ
ËÃÞËÑÇÔÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÙÚÎÔÛÂÔÇ¶ÍÏÇÔÇÇÔÕÃÐËÏÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕß ÄÖÜÝÖØÕÁÈÒËÖË
ÎÔÊÏ¦ÓËÙÎßÓÌÜÔÃÇ©ÑÚ×ÈØÏÕÝ ÓËÖØ×ÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕÔÑÒÁÐÇÔÊØÕ¡ÇÒÒÏ¦¬ÕÔ
ÚÃÚÒÕØÇÌËÃÕßÔÊÁÙÓÕßÚÕÔ
ÖÂØÇÓËÇÖÄÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÖÕßÚÄÚËÊËÔËÃÞÇÔÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏ
ÇÑÄÓÇÓËÚÎÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÚÎÝ
ÕÔÕÓÇÙÃÇÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇ®
ÇÔÁÌËØËÕÑ¡ÇÒÒÏ¦Ý
ÇØ¦ÚÕÊÆÙÑÕÒÕÑÒÃÓÇÙÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÕÖØÁÙÈÎÝÚÎÝÚÄÚË-@964Ø×ÎÔ
ÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÚÎÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÖÕßËÙÚ¦ÒÎÇÖÄ
ÚÕÔÖØÄËÊØÕÑÒÏÍÑÄØÕÌÜÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßØÇÌËÃÕßßÔÊÁÙÓÕßÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝÑÏÕÆÖÚÙÕ
ØÙÄÌÙÑÏ ÊËÔ ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙË
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ©ÑÄÙÓÕÝÂÚÇÔ
ËßÍËÔÏÑÄÝÊËÔÊßÙÑÕÒËßÚÂÑÇÓË
ÙËÑÇÔÁÔÇËÖÃÖËÊÕ¬ÏÝÖØ×ÚËÝ
ÓÁØËÝÄÚÇÔÉ¦ÞÔÇÓËÍÏÇÍØÇÌËÃÕ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÔÌÕÈÕÆÓËÔÕÏÓÂÖÜÝÍÃÔÕÔÚÇÏÌÇÙÇØÃËÝ
ÇÒÒ¦ÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕßÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÈØÂÑÇÓËÑÚÃØÏÕÔÇÙÚËÍÇÙÚÕÆÓË®ÚÄÔÏÙË
ΣΤ. ΤΖ.
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Η λέσχη των πρώην πρωθυπουργών

Οι τέσσερις ηγέτες της τελευταίας 15ετίας είναι σήμερα βουλευτές που προσβλέπουν σε κάποιου είδους επιστροφή
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Οι περισσότεροι
προκάτοχοί τους
εξελέγησαν σε ηλικία
μεγαλύτερη εκείνης
που αυτοί είναι σήμερα.

ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ËÃÔÇÏÑÇÏÕÏÚÁÙÙËØÏÝ
ÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÃÑÇÏÈÕßÒËßÚÁÝÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÕßÒÂ
ØÃÇÓÈÕÏÑÇÏÚÇÖËÏÔ×ÙËÏÝÔÃÑËÝ
ÑÇÏÂÚÚËÝÄÔËÏØÇÑÇÏÇßÚÇÖ¦ÚËÝÖÁØÇÙÇÔÑÇÏÁÙÈÎÙÇÔÖßÑÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÎÒÒ¦ÊÇÑßÈËØÔÂÛÎÑËÇÖÄÚÕßÝÖÇØÇÖ¦ÔÜÎÍÁÚËÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÖÁØÇÙËÕÊÏÖÒ¦ÙÏÕÝÞØÄÔÕÝÑÁÌÚËÚÇÏ
ÑÇÔËÃÝÖÄÙÎËÓÖËÏØÃÇÑÇÏÍÔ×ÙÎ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙßÍÑËÔÚØÜÛËÃÇÔ

ÕÏËÔÒÄÍÜÁÌÚÏÇÞÔÇÔÙÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÓÏÇÒÁÙÞÎÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍ×Ô®ÑÇÏÙßàÎÚÕÆÙÇÔÍÏÇÚÇ
ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖÕßÈÃÜÙÇÔÑÇÏÚÏÝ
ÇÒÂÛËÏËÝÖÕßÁÓÇÛÇÔÙÚÕ¦ÊßÚÕÚÎÝ
ËÐÕßÙÃÇÝËÑËÃÖÕßÇÖÕÑÚÕÆÔ¦ÒÒÎ
ÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÇÈÇÛÏ¦àÎÚÂÓÇÚÇÑÇÏÕÏ
ÛËÓËÒÏ×ÊËÏÝÙÚÇÛËØÁÝÖÕßÖØÕÙÊÏÕØÃàÕßÔÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂËÐÁÒÏÐÎ
ÑÇÏÚÎÔËÛÔÏÑÂàÜÂÇÓÖÕØÕÆÙËÃÙÜÝÔÇÖØÕÙÚËÛËÃÙÚÎÔËÖÃÒËÑÚÎÕÓ¦ÊÇÕ ×ÙÚÇÝÎÓÃÚÎÝÑÇÏÕ
ÕßÑ¦ÝÇÖÇÊÂÓÕÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ

ÈÕßÒËßÚÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ
ÏÑØÇÓÓÁÔÕÝÖÕßËÃÔÇÏÈÕßÒËßÚÂÝ
ÑÇÏÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ËÔËÒÖÃàÕßÓËÈÁÈÇÏÇÙËÓÏÇ
ÖÒÂØÎ¦ØÙÎÚÜÔÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑ×Ô
ÍØÇÓÓ×Ô¬ÕÙÃÍÕßØÕËÃÔÇÏÄÚÏÕÏ
ÚÁÙÙËØÏÝÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÃÖÕß
ÁÞÕßÔÑËØÊÃÙËÏÑÇÏÞ¦ÙËÏËÑÒÕÍÁÝ
ÓÖÕØÕÆÔË¦ÔÛÁÒÕßÔÓËÚÎÔÜØÏÓÄÚÎÚÇÖÕßÁÞÕßÔÇÖÕÑÚÂÙËÏÔÇ
ÖÇØÁÓÈÕßÔËÖÕÏÑÕÊÕÓÎÚÏÑ¦ÙËÑØÃÙÏÓÇÊÏÒÂÓÓÇÚÇÖÕßÙÃÍÕßØÇÛÇ
ËÑÊÎÒÜÛÕÆÔÙÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÑÕÏÔÕ-

ÈÕßÒËßÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÒÒÜÙÚËËÃÔÇÏ
ÄÒÕÏÙÞËÚÏÑ¦ÔÁÕÏ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÖØÕÑ¦ÚÕÞÕÃÚÕßÝÙÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇËÐËÒÁÍÎÙÇÔÙËÎÒÏÑÃÇÃÊÏÇÂÓËÍÇÒÆÚËØÎËÑËÃÔÎÝÖÕßÇßÚÕÃËÃÔÇÏ
ÙÂÓËØÇ©ÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÝÇÙÃÒËÏÕÝ¡ÇØÑËàÃÔÎÝÁÞËÏÖËÏÄÚÏÄÒÕÏÕÏ
ÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÃÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝàÜÂÝÚÕßÝÖØÕÙÈÒÁÖÕßÔÙË
Ñ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝËÖÏÙÚØÕÌÂØÇÍË
ÙËÖÕÏÕßËÃÊÕßÝËÖÏÙÚØÕÌÂ®ÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÈÒÁÖÕßÔÕÏËÔÒÄÍÜÚÁÙÙËØÏÝÖÕÒÏÚÏÑÕÃ"

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Δ. / ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Το φθινόπωρο ÚÕßÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÓËÚÇÕÒßÓÖÏÇÑÂÝÁÖÇØÙÎÝÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÂÚÇÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ§ËÕÒÇÃÇÝÚÕßßÔÇÙÖÏÙÓÕÆ©ÔÚ×ÔÎÝÇÓÇØ¦ÝËÃÞË
ÓÄÒÏÝËÖÏÙÚØÁÉËÏÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÁØÎÓÕ®ÑÇÏËÃÞËËÑÒËÍËÃËßØÜÈÕßÒËßÚÂÝÚÎÝ§ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝ
ÚÕßÕßÔÃÕß© ×ÙÚÇÝ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÂÚÇÔÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÞÕÔÚÇÝÑËØÊÃÙËÏÚÏÝËÑÒÕ-

ÍÁÝÚÕß¡ÇØÚÃÕßÑÇÏÕÏ×ØÍÕÝ
ÇÖÇÔÊØÁÕßÂÚÇÔÕÔÁÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕß© ÑÇÏÇØÞÎÍÄÝÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝËÑÇÖÁÔÚË

Την Τρίτη6Οκτωβρίου 2009{¨oØ(ÑÑÙ¨ÓÈÑ¨ÑÜÑÐKÒÉ{³i¨ÚÈÈ¨oËÑÑÌ³³ÑÑ¨ÑÐÑÜÊ³ÓoÑ¨ÑÂËÐÈ${ÙÖioÓ³ÉØÈÇi³Öo{Ñ³ÑÖÉ×ÑÈÈ~È³¨ËÇ³Ñ

Στις 7 Μαΐου2012,³iÉÐÓi³É~ÜoVå³iØ.ÑÐÑ¨ÒØÈÇi³ÉË³ÉÙÉTÌÐÉÈÉ¨oÑËÑØÐÉ³
åÜÓÂi0Ë¨Ñ³ÜÑË{³iØÙ{É¨ÉÈi³{~ÊØÉ³ÜÊØÈÓÜÑKÉå~ÜÖÚiÑÓÉØÉ~ÜoÓØ³Ö{

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Δύο «βαριά» ονόματα
στις απέναντι όχθες της κρίσης

Δύο «ξένοι» εγκλωβισμένοι
σε μια καρμική διαμάχη

«Ολες {Ü{³{~ÓØ³ÑÙ{Ù¨ÐËÉØ
~Ñ³ÑÜÊoÈ³iÑ³ÈTËÑuVÜÓÉ{³
oÐ{~ÌÑ³Ò~Ò{³¨ÌÌÜ{{
Ü{³{~ËÚÉ¨ÖÌ³{ÓTÈÑÙ{~iÚÉË~Ñ{Ì³{ÙÉÓ³ÈTÑÌÜÑÌÑÚÑ
ÊÚÉÜÑÊÚÑÐ¨ÖÑÑÉ³ÖTÈÛÉÉËÑ{o³Ì³{{³ÉÖÉ{
É~KÑÚÓ³ÑØÑ¨ÑÐÑÜÊØo{Ñ
³i¨ÚÈÈ¨oËÑ³ÈVÑÜÜÒÈÒ¨TÈÙ{ioÊÉ{ØÈÐ{Üi³³ÈV{
ËÉØÙÉËTÈÌ³{¨i¨ÚÈÈ¨oÌØÊÙiÑÌ³i¨³iÉ¨ËÙ
³iØÙ{Ñ~ÈKÓ¨iÊØ³ÈÙÈ×¨ÖÉ
ÐÉ³ÈØÉooÉÉËØÉ¨{¨{ÐÖØÈ
ÈÙÉÖÈ³iÉÂÈËÑV{Ë{
É~¨ÉÖ³Ñ{VÉË³ÉÑÌÈ³ÑoÐÑ³{~ÓØ¨KÜÓÉ{ØÑ¨ÒÙÉ{oÐÑV³
Ò¨Ú¨®ÈÑÑo¨ÉÖÉ{³iËÙ¨Èi{Ù{³{~ÑÉ{³iÐËVÉË³É
ÑÌ³iÉÙ¨Ñ{ÐÓi~ÈÜ³Ö¨Ñ³iØ
~{ËÑØ~Ñ{³ÈÜ{³{~ÖÈ³ÊÐÑ³ØÈTÉÓKÑÜÉØÑÑ¨ÒKÑ³~ÑÌÑ³{ØÈÉTÉËØÑÈÂÊÉ{Ø
ÑÙT³ÛiÐÌ{

Μόλις mlÉ³ÊÐÉ¨ÑVåÜÓÂiØ0Ë¨ÑØÉËÑ{ÉÌ³É¨ØÑÌÌÊ³Ñ
³Ñ³ËØÑ¨ÑÐÑÜÊØ³ll
~Ñ{³ÑØÑ¨ÑÐÑÜÊØ³¸ÆÆmV
Ì³Ñ~Ñ{{ÙÖÓo{Ñ¨ÚÈÈ¨oË
³Ñmd³ÈØ iÜ{~ËÑ³ÈÉÈÙÈÑÐÌÐÉ³i~ÑÜÊÉËÙi³È.4,=å
³{ØÉ~ÜoÓØVÐÉ³Ì´VlVÐÌÜ{ØmTÑÐiÜÌ³É¨ÑÌ³{ØÙÖË~ÉØ
³È¸ÆlVÉËÚÉ{³ÈØ×ËÜÈØ~Ñ{³ÈØ
È³i¨{~³ÓØ³ÈÌ³{VÑÙÉÈÓÉ{ÉKÑ¨ÒÜÒÚiV³Ì³É³ÐÓÜÜ
ËØ³ÈÉ{×ÈÜÒÉ{Ð{ÑÙÉÖ³É¨i
ÉÈ~Ñ{¨ËÑÛÉÉËÑ{ËoÈ¨ÑÑÈ³Ê
iÑÑ×ÊØÈÌTÉiÉËÑ{Ñ¨~É³Êo{Ñ
ÓÑÜ{³{~ÌÈÐÓT¨{¨Ì×Ñ³Ñ
ÙÉÉËTÉTÒÉ{³Ó~Ñ{ÉËTÉÉÈiÚÉËÑÌ³i³ÖTiÙ{ÑÙT{~Ü{³{~ÑÜÐÒ³ ÑÐÒ~¨ÈiÑÌ
³iÉÂÈËÑ¨~ÑÜÉËÐÉÜÑoTÜËÑ~Ñ{
iÑ¨ÖÑÉ¨ËÙØ~Ñ³Ò³iËÑ
ÙÉÉËÑ{¨³Ño{³ÊØËoÈ¨ÑÚÑ
ÉËÑ{Ð{ÑÐÑT{~ÊÙ~{ÐÑËÑÈÐÊØVÉ~ÑËÙÉÈiØ~Ñ{É¨{ÈÜÜoÊØ
³³ÓÜØ³iØËÑØÚÑ¨ÓÉ{Ñ
ÓTÉ{ÉËÉ{Ì³{ÒÜÜÑÂÉ

© ÇØÇÓÇÔÒÂÝÓÄÒÏÝËÚ×Ô
ÙÂÓËØÇÑÁØÊÏÙËÊÆÕËÑÒÕÍÏÑÁÝ
ÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÝÚÕÑÇÏÚÕ
ÇÒÒ¦ÕÏÌÃÒÕÏÚÕßËÖÏÓÁÔÕßÔ
ÄÚÏÊËÔÚÕßËÖÏÚØ¦ÖÎÑËÔÇÑßÈËØÔÂÙËÏÑÇÏÄÚÏÖÕÒËÓÂÛÎÑËÇÖÄ
ÖÇÔÚÕÆ® ÇÚÇÒÕÍÃàÕßÔÇÔÚÏÑÇØÇÓÇÔÒÏÑÂ®ÙÚ¦ÙÎÙÚÎÊÏÇÖÒÕÑÂ®ÑÇÏÙËÐÁÔËÝÊßÔ¦ÓËÏÝËÔÔÕ×ÔÚÇÝÚÏÝËÔ×ÖØÕÙÛÁÚÕßÔ
ÄÚÏËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÖÕßÊËÔßÖÁÍØÇÉËÓÔÎÓÄÔÏÕ®
©ÏÇÔÚÃÖÇÒÕÃÚÕßËÖÏÓÁÔÕßÔÄÚÏ
ÊËÔËÖÁÊËÏÐËÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÖÕßÛÇ
ÄÌËÏÒËÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÔÇÚËÛÕÆÔËÑÚÄÝËÒÁÍÞÕß

Η σιωπή και η επιστροφή
©ÏÓËÚØÏÕÖÇÛËÃÝÖÇØÇÚÎØÎÚÁÝ
ÚÕÆÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙË
ÍÏÇÚÎÔËÖËØÞÄÓËÔÎÑØÃÙÎÑÇÏ
ÖØÕÑÂØßÐËÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÊËÙÓËßÄÓËÔÕÝÙËÖØÄÍØÇÓÓÇÒÏÚÄÚÎÚÇÝÖ¦ÍÜÓÇ®ÓÏÙÛ×ÔÑ¦ÚÏ
ÇÔÂÑÕßÙÚÕÙÚÎ¡ËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎ§ÔÇÒ¦ÈËÏÚÕ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÙÚÎÔ×ÝÚÄÚËÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ © ÇØÇÓÇÔÒÂÝÊËÔÓÃÒÎÙËÊÎÓÕÙÃÜÝÍÏÇ
ÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÓËÚÎÔËÐÇÃØËÙÎÚÕß
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÊÏÇÍÍÁÒÓÇÚÕÝÑÇÚ¦
ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕßÄÚÇÔ
Ú¦ÞÛÎÑËÓËÙÇÌÂÔËÏÇßÖÁØÚÕß
§ÇÏ®ÙÖÇÙËÚÎÙÏÜÖÂÚÕßÓÄÔÕ

ÑÇÚ¦ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂ
ÖËØÃÕÊÕËÔ×ÖØÕÎÓËØ×ÔÙÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÓÃÒÎÙËÙËËÑÊÂÒÜÙÎÍÏÇÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÚÇÏØËÃÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÏÑ×ÔÖÕßÊ×ÔÄÖÕß
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÊËÔ
ÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÙßØÛËÃÇÖÄÚÏÝÓËÛÕÊËÆÙËÏÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ®
ËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÛÇÓÏÒÂÙËÏÑÇÏ
Ö¦ÒÏÙËËÑÊÂÒÜÙÎÚÎÝ3VUKVU
:JOVVSVM,JVUVTPJZÙÚÕÕÔÊÃ-

Οι μετριοπαθείς
παρατηρητές
αναγνωρίζουν
στον Καραμανλή ότι
το 2009 προειδοποίησε
για τα επερχόμενα.
ÔÕÕÒÒÕÃËØÓÎÔËÆÕßÔÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÙÌÇÃØÇ
ÜÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÍÏÇÚÎÔÓËÚ¦ÈÇÙÂÚÕßÙÚÎÔ
ØÕËÊØÃÇÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ©Ï
ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÌÃÒÕÏÚÕßËÖÏÓÁÔÕßÔÄÚÏ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÎÔËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕß
ØÕÑÄÖÎÇßÒÄÖÕßÒÕßÃÚËÇßÚÄËÃÔÇÏÇÒÎÛÁÝËÃÚËÒÁÍËÚÇÏÍÏÇÚÃÁÚÙÏÖØÁÖËÏÔÇÒÁÍËÚÇÏ×ÝÚÎÔ
×ØÇÚÜÔÚËÒÏÑ×ÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÚÕß
ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
©ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÇÔÚÃÖÇÒÕÝÚÕß ÇØÇÓÇÔÒÂÕÏ×ØÍÕÝÇÖÇÔÊØÁÕß
ÚÕÔÊÏÇÊÁÞÛÎÑËÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÚÕ ÄÖÕßÖÇØÁÓËÏÔË×Ý
ÚÕÚÇÔÃÙÜÝÎÖÏÕÖßÑÔÂ
ÊÆÙÑÕÒÎÊÏÞÇÙÚÏÑÂÑÇÏÖËØÏÖËÚËÏ×ÊÎÝÊÏËÚÃÇÙÚÎ¡ËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎ
©ÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÌÃÒÕÏÚÕßÇÖÇÔÊØÁÕßÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÓËÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÔÚÇÙÎÇÖÄÚÕßÝÑÇØÇÓÇÔÒÏÑÕÆÝÄÚÏÕÊÏÑÄÝÚÕßÝËÑÒËÑÚÄÝ
ÖÕÒËÓÂÛÎÑËÇÖÄÖÇÔÚÕÆ®ËÔ×
ÖØÕÙÛÁÚÕßÔÄÚÏÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕÖÕß
ßÖÁÍØÇÉËÑÇÏÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÊÕÓÁÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÙßÔÁÈÇÒËÊÏÁÙÜÙÇÔ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÓÏÇÖØÕÊÏÇÍËÍØÇÓÓÁÔÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙßÔÚØÏÈÂ
©ÇÖÇÔÊØÁÕßÖÕßÊÃÙÚÇÙËÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔËÖÇÔÃÊØßÙÎÑÇÏ
ÓËÚÕÔÕÓÇÙÃÇÚÕß© ÚÕ
ÇÖÕÞ×ØÎÙËÇÖÄÚÕÑÄÓÓÇÚÕ
ÑÇÏÃÊØßÙËÚÕ ÃÔÎÓÇÎÓÕÑØÇÚ×ÔÕÙÏÇÒÏÙÚ×Ô ©ÖÕß

ÇÖÁÚßÞËÕØÏÇÑ¦ÔÇËÏÙÁÒÛËÏÙÚÎ
ÕßÒÂÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß
ÖËØÃÕÊÕÝ ÂÚÇÔÎ
ÓÕÔÇÊÏÑÂÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÞËÊÄÔ
ÞØÄÔÏÇÖÕßÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÙßÔËÊØÃÇàËÞÜØÃÝÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÇÁÊØÇÔÇÁÔÇÝÇÖÇÔÊØÁÕß
ÏÙÚÕØÏÑÂÚ¦ÐÎ®ÇÖÕÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÙÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝËÑÒÕÍÁÝ
ÄÚÇÔÕÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÐËÒÁÍÎÈÕßÒËßÚÂÝÞÇãÇÝ©Ï×ØÍÕÝÇÖÇÔÊØÁÕßËÃÔÇÏËÚ×Ô
ÑÇÏÁÞËÏÇÖÄÑÇÏØÄÇÖÕÛÇØØÆÔËÏ
ÄÙÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßËÑÊÎÒ×ÔÕßÔÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÔÇÚÕÔÊÕßÔ
ÔÇËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÎÝ
ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦ÝËÃÚËÇßÚÂÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ© ËÃÚË ÃÔÎÓÇÒÒÇÍÂÝÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßËÃÔÇÏ
ÞÇÓÎÒÂÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÄÙÕÏÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÊÏÑÇÏ×ÔËÚÇÏ
ÍÏÇÚÏÝÑØÃÙÏÓËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕß©Ï
ËÖÏÑØÏÚÁÝÚÕßÖØÕÙÛÁÚÕßÔÄÚÏÇÔ
ÊÏÇÑØÏÔÄÚÇÔÇÖÄÒÏÍÄÚËØÎÁÌËÙÎ
ÙÚÎÔÕØÇÓÇÚÏÑÂÙÑÁÉÎÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÕÙÂÒÜÙÎÙÚÏÝÙÚÁØËËÝ
ÕØÍÇÔÜÚÏÑÁÝÊÕÓÁÝÃÙÜÝÎÏÙÚÕØÃÇÔÇËÃÞËÍØÇÌÚËÃÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦

Διεθνής παρουσία
©ÒÕÏÙßÓÌÜÔÕÆÔÄÚÏËÑËÃÔÕ
ÖÕßÚÕÔËÑÌØ¦àËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ËÃÔÇÏÎÊÏËÛÔÂÝÖÇØÕßÙÃÇÇØÇÓÁÔËÏÇÖÄÚÕÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÂÝÏËÛÔÕÆÝËÖÇÔËÐËÒÁÍÎÚÕÑÇÏ
ÙßÔËÞÃàËÏÔÇÚÇÐÏÊËÆËÏÖÇÔÚÕÆ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕØÕÎÓËØ×ÔÈØÁÛÎÑË
ÙÚÕËÑÃÔÕÄÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞËÙË
ÊÏËÛÔÁÝÙßÔÁÊØÏÕÑÇÏÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÙÚÕ¡ÁÍÇØÕÚÕßÇÕÆÓË
ÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ ÃÔÇÝÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑËÔÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÃÞËÙßÔÇÔÚÎÛËÃÑÇÏÚÕ
ÙÚÕËÑÃÔÕÄÚÇÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇØËÖÕØÚ¦àÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÓÃÒÎÙÇÔÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄ
ÓÁÒÒÕÔÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÕÔ
ØÄÒÕÚÎÝ ÃÔÇÝ®
©ÇÖÇÔÊØÁÕßÊËÔÖØÕÙÈÒÁÖËÏ
ÙÚÎÔØÕËÊØÃÇÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÕÆÚËÌßÙÏÑ¦ÙËÓÏÇËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÙÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇ¬ÏÛÇÂÛËÒË"ËÔÁÞËÏÊÏÇÉËÆÙËÏÖÕÚÁÚÏÝ
ÌÂÓËÝÖÕßÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÄÚÏÛÇÚÕÔËÔÊÏÁÌËØËÎ
ÖØÕËÊØÃÇÚÕß©ÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÄÓÜÝÚÕÖÕÛËÚÂÛÎÑËÚÕÕ
ÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÝÚÕßÙÚÎÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÂÏËÛÔÂÔÚÄÔÏÕÑÕßÚÁØËÝ

ÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÝ
ÚÕßÕ¬ÙÃÖØÇÝÖÃÙÚËßËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÄÚÏÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÎÔßØ×ÖÎÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÛËÜØÃÇÚÎÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝ
JOPJRLUNHTLÚÕßÏ¦ÔÎÇØÕßÌ¦ÑÎËÔ×ÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÖÕßÂØÛËÚÕÞ¦ØÎÙÚÏÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÕß§ÃÑÕß ÕÚàÏ¦
ËÔÃÙÞßÙËÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÂÚÕßÄÚÏ
ËÃÔÇÏÁÔÇÝÎÍÁÚÎÝÖÕßÛÇ¦ÐÏàËÔÇ
ÚÏÓÎÛËÃÓËÚÕ§ÕÓÖÁÒÏØÂÔÎÝ
¥ÙÚÄÙÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÓËÕÐßÓÁÔÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÌØÕÔÚÃàËÏÔÇÓÎÔËÑÛÁÚËÏÊÎÓÕÙÃÜÝÄÙÇ
ÖÏÙÚËÆËÏÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕß¡ÄÔÕ
Ñ¦ÖÕÏËÝÇÙÚØÇÖÏÇÃËÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÇÒÇàÕÔËÃÇÝÌ¦ÔÎÑÇÔÙËÑ¦ÖÕÏËÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÙÌÕÊØÂÝÙÆÍÑØÕßÙÎÝÓË
ÚÕÔ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÎÕßÒÂÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ

Ο «Ιανός»
¡ÏÇ¦ÒÒÎÏÊÏÄÚÎÚÇÚÕß¬ÙÃÖØÇ
ËÑËÃÔÎÚÕßÇÔÕÆÖÇØÇÓÁÔËÏÏÙÞßØÂÑÇÛ×ÝÓÖÕØËÃÔÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙÞËÊÄÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÏÞÇÙÚÏÑÄÝÑÇÏËÔÜÚÏÑÄÝËÖÏÛËÚÏÑÄÝÑÇÏ
ÌÏÒÏÑÄÝËßÇÃÙÛÎÚÕÝÑÇÏÇÙßÍÑÃÔÎÚÕÝÞÕÔÚÇÝÖØÜÚÕÙÚÇÚÂÙËÏ
ÙÚÎÞØÂÙÎÚÎÝÊÏÖÒÂÝÍÒ×ÙÙÇÝ®
ÇÔÇÈÃÜÙÎÓÏÇÝÖÇÒÏ¦ÝÚËÞÔÏÑÂÝ
ÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÂÓËØÇÁÚÕÏÓÕÝÔÇÙßÙÚÎÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÓÏÇÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÚÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ

ÓËÊÏÖÒÄÖØÄÙÎÓÕÚÕÛÁÓÇÚÎÝ
ØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÝÍÏÇÚÎÔßÖÄÛËÙÎ
5V]HY[PZÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÒÁÍÞËÚÇÏÕ
ÚÁÜÝÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝßÖÕßØÍÄÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÎÓÂÚØÎÝÇÖÇÍÍËÒÄÖÕßÒÕÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏËÍÑØÃÔËÏ
ÚÇßÚÕÞØÄÔÜÝÚÄÙÕÓÏÇÓËÚØÏÕÖÇÛÂ
ÛËÙÓÏÑÂÙÚ¦ÙÎ®ÖÕßËÑÌØ¦àËÚÇÏ
ÇÖÄÚÏÝËÖÃÙÎÓËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝ
ÄÙÕÑÇÏÚÎÔÏÙÕÖËÊÜÚÏÑÂÒÕÍÏÑÂ
ÖÕßÖØÕÚ¦ÙÙËÏÕÇÆÒÕÝÕÒ¦ÑÎÝ

Οι υποστηρικτές
του κ. Σαμαρά τονίζουν
ότι ο πρώην πρωθυπουργός στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τρεις
φορές σε τρία χρόνια.
©ÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÊËÔÈÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÑÇÛ×ÝÍÔÜØÃàËÏ
ÄÚÏÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÇßÚÄÖØÁÖËÏÔÇ
Ê×ÙËÏÞØÄÔÕÙÚÕÔÞØÄÔÕ¡ÖÕØËÃ
Õ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÔÇÚÕß
ÙÚÁØÎÙËÓÏÇÕÊÄÚÇÞÆÚÇÚÎÝËÖÇÔÇÌÕØ¦ÝÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÚÎÝ
ËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÝÄÚÇÔÚÕÔËÐÇÃØËÙË
ÇÖÄÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝÊÏ×ÐËÏÝÇÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔÚÕÔËÓÖÕÊÃàËÏÔÇÙÞËÊÏ¦àËÏÓËÎØËÓÃÇÖËØÏÙÚÕÏÞÏàÄÓËÔÕÝ
ÇÖÄÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂËÒÒÎÔÏÑÂ
ÚËÞÔÕÑØÇÚÃÇÚÕßÖÇÙÕÑÏÑÕÆÙÕÙÏÇÒÏÙÓÕÆÚÎÔÖØÕÙ¦ØÚÎÙÎÚÎÝ
ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦Ý
ØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÁÔÕÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÙßÒÃÇÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÕ
¬ÙÃÖØÇÝÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÖÇÃàËÏÓËÚÏÝÚÆÞËÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÔÇËÓÖÇÃàËÏÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕß
ÑÇÏÔÇÖËØÏÌØÕÔËÃÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝ
ÌÁØËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÕÔÚ×ÔÎÝÇÓÇØ¦ÝÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÊÆÕ
ÌÕØÁÝÚÕÇÔÚÏÑÇÔÕÔÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏ®
ÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß±ª©Ï
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÏÊÆÕÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÃÓ¦ÒÒÕÔÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÏÙËÓÏÇÑÇØÓÏÑÂÊÏÇÓ¦ÞÎ®ÍÏÇÇØÑËÚÄÑÇÏØÄ
ÇÑÄÓÇ©ÇÓÇØ¦ÝÄÞÏÓÄÔÕÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÐËÞ¦ÙËÏÚÕÔËÓÌßÒÏÕÖÕÒËÓÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÒÄÍÕÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÄÚÇÔÎØÏÙÚËØ¦
ÊÏÇÞ×ØÏàËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂÙË
ÖÇÚØÏ×ÚËÝ®ÑÇÏÖØÕÊÄÚËÝ®ÇÒÒ¦
ËÖÏÖÒÁÕÔÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙßÍÞÜ-

ØÁÙËÏÚÏÝÓËÛÕÊËÆÙËÏÝÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÓËÚÇÚØÕÖÂÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝ5V]HY[PZÙËÓÏÇÙÑËßÜØÃÇ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏËÔÇÔÚÃÕÔ
¦ÒÒÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÕÚÂÚÜÔÚÎÝÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ËÇßÚ¦ÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏÎËÑÞ×ØÎÙÎÚÕßÕÔÄÓÇÚÕÝÚÎÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÖÕßÕÇÓÇØ¦ÝËÑÚÏÓ¦ÄÚÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÛÇÖÒÎØ×ÙËÏÇÑØÏÈ¦
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔÕÒÒÕÃÖÏÙÚËÆÕßÔ
ÄÚÏÕÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§
ÁÞËÏÇÖÕÌÆÍËÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÔÇ
ÊÏÇÌÜÔÂÙËÏÊÎÓÕÙÃÜÝÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇÚÎÞÇÒÇØÂ®ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕß¬ÙÃÖØÇÍÏÇÚÃÊËÔÁÞËÏ
ÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÚÕß
ÖØÕÚÇÛËÃÎÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ©ÏÇÔÚÃÖÇÒÕÃÚÕßËÔÚÄÝ
ÑÏËÑÚÄÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÖÏÙÚËÆÕßÔ
ÄÚÏÎÖØÕÙÊÕÑÃÇÇßÚÂÊËÔËÃÔÇÏ
ØËÇÒÏÙÚÏÑÂÑÇÏÄÚÏÊËÔÛÇßÖ¦ØÐËÏ
ÙÚÕËÍÍÆÝÓÁÒÒÕÔÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕÑ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝËÖÏÙÚØÕÌÂ®

Ο πατριώτης
©ÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÄÓÜÝ
ßÖËÔÛßÓÃàÕßÔÄÚÏÄÞÏÓÄÔÕËÖÁÊËÏÐËÇßÚÕÛßÙÃÇÍÏÇÔÇÑØÇÚÂÙËÏÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÄØÛÏÇÄÚÇÔÕÃÊÏÕÝÈÇÒÒÄÚÇÔÇÖÄÖÇÔÚÕÆÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÝÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÄÚÏ
ÙÚÂØÏÐËÕÒÄÉßÞÇÑÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÚÕÔ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÚØËÏÝÌÕØÁÝÓÁÙÇÙËÚØÃÇÞØÄÔÏÇ!
¬ÕÙÚÎÔÕØÏÇÑÂËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂËÑÒÕÍÂÇØÞÎÍÕÆÚÕ
ÄÚÇÔÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÙÚÇ
ÙßÒÒÇÒÎÚÂØÏÇÑÇÚ¦ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÜÔØËÙÖ×ÔÑØ¦ÚÎÙËÑÕÔÚ¦
ÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÎÔÖÇÚØÏÜÚÏÑÂÖÚÁØßÍÇÚÎÝ§ÇÑßØ×ÔÕÔÚÇÝÑ¦ÛË
ÌßÍÄÑËÔÚØÎÚ¦ÙÎÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÕ
 ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÖÕßÁÌËØÇÔ
ÚÎÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇ
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Τα «πέτρινα
χρόνια»
του Λεξικού
των λεξικών

Η διάθεση
των τόμων

Τιτάνιο έργο από την Ακαδημία Αθηνών
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ
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Το Αρχείο ³È³¨{~ÖÉÂ{~Ö
Ò¨³Ø³ÌÐØV³È´´ÉËÑ{É~³ÒÉØÉ¨ËÈmÉ~Ñ³ÐÐÈ¨ËTÒ¨³{ÙÉÜ³ËVÈÑ³ÉÜÉË
~Ñ{³ÐÉoÑÜÖ³É¨~Ñ{ÑÜÑ{Ì³É¨
ÜÉÂ{~o¨Ñ×{~Ì~Ñ{Ù{ÑÜÉ~³Üo{~Ì
Ñ¨TÉË³i ÜÜÒÙÑ

Ο πρώτος τόμος του
Ιστορικού Λεξικού
της Νέας Ελληνικής
κυκλοφόρησε το 1933,
ενώ στις αρχές του 2020
θα κυκλοφορήσει
μόλις ο έβδομος.
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ÓÖÕØËÃÔÇËÑÚÇÛËÃÙËÖÁÔÚËÙËÒÃÊËÝÖÏÖÒÁÕÔÎÚËÑÓÎØÃÜÙÎÚÕß
§ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÚÕÔÚËØ¦ÙÚÏÕÒÇÕÍØÇÌÏÑÄÛÎÙÇßØÄÚÜÔÊÏÇÒÁÑÚÜÔÖÞÖÇØÇÓÆÛÏÇÊÎÓÕÚÏÑ¦
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÇØÕÏÓÃËÝÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏÚÕØÞËÃÕÚÕßÙÚÕØÏÑÕÆ
ËÐÏÑÕÆËÃÔÇÏËÑÚ¦ÙËÜÝÖËØÃÖÕß
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ÊÏÇÒËÑÚÕÒÕÍÏÑÄÇØÞËÃÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¡ÁÒÎÚÕß ÁÔÚØÕßÁÞÕßÔÊÏÇÚËÒÁÙËÏÑÕØßÌÇÃÕÏÓËÒËÚÎÚÁÝÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÍÒ×ÙÙÇÝÑÇÏÌÏÒÕÒÕÍÃÇÝÄÖÜÝÕ¡ÇÔÄÒÎÝ¬ØÏÇÔÚÇÌßÒÒÃÊÎÝÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝÓÇÔÚÕÝ
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«Πάρτι» πορτοφολάδων στο κέντρο της Αθήνας
Δρουν ανεξέλεγκτα και λόγω των ποινών-χάδι του νέου Ποινικού Κώδικα – Οι καταστηματάρχες επινοούν μεθόδους προστασίας
Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

Πριν ÇÖÄÖËØÃÖÕßÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÙÚÎÔÕÊÄ§ÃÑÎÝÒÃÍÇÓÄÒÏÝÙÚËÔ¦
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ÎÑÕÖÁÒÇÑØÇÚÕÆÙËÁÔÇÔÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÄÞ¦ØÚÎÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÁÓÕÏÇàÇÔÓËÌÕÈÏÙÓÁÔÕßÝ
ÚÕßØÃÙÚËÝÖÇØ¦ÓËÑÒÁÌÚËÝÑÇÚÄ
ÓÁÚØÇÖÏÕÑ¦ÚÜÕÇÔÇÍÏ×ÚÎÝÏÇØÞÕÍÏÇÔÔÄÖÕßÒÕÝÕÔËÇØÄÝÖÕßÚÕßÝ
ÑßÔÎÍÕÆÙËÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÑÕÖÁÒÇ×ÙËÓÕßÚÕ
ÑÏÔÎÚÄÖÕßÁÑÒËÉËÝ®ÚÎÝÌ×ÔÇÐË
ÑËÃÔÎÚÕÁÑÇÔË©ÙßÔËØÍÄÝÚÎÝ
ÙÚËÑÄÚÇÔÊÃÖÒÇÑÇÏÚÕßÝÑÕÏÚÕÆÙË
ÇÖÇÛÂÝÐËØËÖÜÝÚÎÔËÃÞËÍÒÏÚ×ÙËÏÑÇÛ×ÝÂÚÇÔÖØÇÑÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÕ
ÔÇÖÏ¦ÙËÏÑÇÏËÑËÃÔÕÔËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÇÖÕÓÇÑØÆÔÛÎÑË
©ÏÇØÞÕÍÏÇÔÔÄÖÕßÒÕÝÓÁÒÕÝ
ÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝÚÕÐÕÈÕÒÃÇÝ
ÊÕßÒËÆËÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙË
ÁÔÇÇÖÄÚÇÑÇÌÁÚÎÝÍËÏÚÕÔÏ¦Ý¬Î
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÑÕÖÁÒÇÚÎÔËÃÞËÊËÏ
ÇÓÁÚØÎÚËÝÌÕØÁÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÔÇ
ÑÏÔËÃÚÇÏÆÖÕÖÚÇÇÑÄÓÇÑÇÏÔÇÑÒÁÈËÏ¬ÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÂÚÇÔ
ÓËÚÕÔÃÊÏÕÔËÇØÄ¦ÔÊØÇ¦ÒÒËÝÌÕØÁÝÓËÊÆÕÑÕÖÁÒËÝ©ÚÇÔËÑËÃÔÕÚÕ
ÖØÜÃÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑËÖÜÝËÃÞËÑÒÁÉËÏ
ÚÕÑÏÔÎÚÄÓÏÇÝÖËØÇÙÚÏÑÂÝÖÇØ¦ÚÎÙËÚÕÈÇÒÏÚÙ¦ÑÏÓËÚÕßÝÑÇÌÁÊËÝ
ÖÕßËÃÞËÔÇÖÇØÇÊ×ÙËÏÑÇÏÚÕßÝ
ÖÂØËÙÚÕÑßÔÂÍÏ
ÃÍÇÒËÖÚ¦ÇØÍÄÚËØÇÑØÇÚ×ÔÚÇÝÚÎÍËØ¦ÇÖÄÚÕÓÖØ¦ÚÙÕ
ÚÎÔÕÊÂÍÎÙËÙÚÕÈØÇáÑÄ¡ÕßÙËÃÕÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÓÄÔÏÓÇÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÌÆÒÇÐÎÖÄËÑËÃÛÇÌ×ÔÇàÇÔÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÑÇÏÛÇÚÎ
ÙßÔËÒ¦ÓÈÇÔÇÔ¢Ú¦ÔÕÔÚÇÝËÑËÃ
ÄÓÜÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙËÖÜÝËÃÞË
ÖÁÙËÏÙËÖÇÍÃÊÇ¬ÕÑÏÔÎÚÄÖÕß
ÚÕßËÃÞËÊËÃÐËÏÊËÔÂÚÇÔÚÕÑÒËÓÓÁÔÕÚÇÔÚÕÊÏÑÄÚÎÝßÚÄÖÕß
ËÃÞËÑÒÁÉËÏËÃÞËÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÚÕ

ÖËØ¦ÙËÏ®ÙÚÕÔÙßÔËØÍÄÚÎÝÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÕÝÕÏÇØÞÕÍÏÇÔÔÄÖÕßÒÕÝËÖÁÙÚØËÉËÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕß
ÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÍÏÇÇÑÄÓÎÓÃÇ
ÌÕØ¦ÊËÔÛÇÍÏÔÄÚÇÔÚÃÖÕÚÇ ÇÏ
ÖØ¦ÍÓÇÚÏÊÆÕÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇÕÏ
ÑÇÚÇÙÚÎÓÇÚ¦ØÞËÝÚÎÔËÃÊÇÔÐÇÔ¦
ÔÇÖËØÖÇÚ¦ËÏÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦É¦ÞÔÕÔÚÇÝÚÕËÖÄÓËÔÕÛÆÓÇÚÎÝ¬ÎÝÌ×ÔÇÐÇÔÔÇÌÆÍËÏËÑËÃÔÎÄÓÜÝÊËÔ
ÚÕßÝÁÊÜÙËÙÎÓÇÙÃÇ
ÃÔÇÏÊßÙÚßÞ×ÝÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÖÕßàÕÆÓË®ËÃÖÇÔÙÚÎÔ ®
ÕÏÑÇÚÇÙÚÎÓÇÚ¦ØÞËÝÖÕßÂÚÇÔÖÇØÄÔÚËÝÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄ ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÇßÚÕÆÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÇÓÁÙÜÝÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÖÜÝ

Στην κλειστή ομάδα
«Κλεφτρόνια και
περίεργα», 106 μέλη
ανταλλάσσουν μέσω
κινητών πληροφορίες
για υπόπτους σε...
πραγματικό χρόνο.
ÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÁÞÕßÔÏÊÏÇÃÚËØÇÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚ¦ÚÕßÝÑ¦ÖÕÏÕÏÄÓÜÝÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÓÎÔÚÕÑ¦ÔÕßÔ!ËÔÛÁÒÜÔÇÔÏ×ÛÕßÔÖÜÝËÃÓÇÙÚËÙÇÔÓÏÇ
Þ×ØÇÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝÖÜÝ
ÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÑÏÔÊßÔËÆÕßÔ®
ËÐÎÍËÃÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝ
ÑÇÌÁÖÕßÍÏÇÔÇÖØÕÌßÒ¦ÐËÏÚÕßÝ
ÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÖËØÔ¦ËÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝÎÓÁØÇÝÙËÁÔÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙÎÓËÃÕ×ÙÚËÔÇÁÞËÏÕØÇÚÄÚÎÚÇÙËÄÒÇÚÇÚØÇÖÁàÏÇ
ßÚÂÎÊÆÙÑÕÒÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÕÊÂÍÎÙËÁÔÇÔ¦ÒÒÕÏÊÏÕÑÚÂÚÎ
ÑÇÌÁÚÕßÑÁÔÚØÕßÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕßÓÏÇÑÒËÏÙÚÂ
ÕÓ¦ÊÇÙËÓÏÇËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÑÏÔÎÚÕÆÍÏÇÔÇÓÖÕØÕÆÔÚÇÓÁÒÎÚÎÝ
ÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝ¡Ë
ÚÃÚÒÕ ÒËÌÚØÄÔÏÇÑÇÏÖËØÃËØÍÇ®
ÓÁÒÎÙÚÁÒÔÕßÔÁÑÚÕÚËÓÎÔÆÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÜÔ

Πρόσφατα (ÑÑo{³iØ:{Ñ¨To{ÑÌÈÜØ~Ñ³ÑÙËÂÉ³iÙÌ Ë~iØÇÉÈoÒ¨{ÈÓ~ÜÉÉÓÑ~{i³ÌÑ³Ì¨ÚÉÑ{ÒÉ{³i~ÓÜÑ~Ñ{Ñ³iÑ¨ÑÙÉ{³iÑ³ÈÐËÑV³ÌÉ~ÉËiÉËTÉ¨ÜÒKÉ{ÑtÉ¨ÒÉ{u³~{i³Ì
³ÈÉ¨oÌ³iØÛÖiÐÓ¨ÉØÐÉ³ÒÉÑÉÐ×ÑË³i~É³ioÉ{³{Ò
ÙßÔÂÛÜÔßÖÄÖÚÜÔÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞØÄÔÕ!6ÍÔÜÙÚÄÝÑÒÁÌÚÎÝ
ÓËÚÎÈËØÓÕÆÊÇÑÇÏÚÕÑÇØÄÖÕßÑ¦ÓÏÙÕÇÔËÈÇÃÔËÏÚ×ØÇÚÎÔÊØÏÇÔÕÆ®ÍØ¦ÌËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ¡ÄÒÏÝÖÁØÇÙË ßÊÇÛÎÔÇÃÜÔ®ÍØ¦ÌËÏ¦ÒÒÕÝ
ÊÁÑÇÒËÖÚ¦ÇØÍÄÚËØÇ©ÏÑÇÚÇÙÚÎÓÇÚ¦ØÞËÝËÑËÃÔÕÚÕÖØÜÏÔÄÞ¦ØÎ
ÙÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÓÏÇÇÒßÙÃÊÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÕÁÔÇÝÚÕÔ
¦ÒÒÕÔÑÇÏÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝÓÁÙÜÓÎÔßÓ¦ÚÜÔÓËÙÌßØÃÍÓÇÚ¦Â
ÓËÔÕÂÓÇÚÇ

Μάταιος κόπος
ÚÕßÝÊÏÇÒÄÍÕßÝÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔÈÁÈÇÏÇÑÇÏÇÓÁÚØÎÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÍÏÇÚÏÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÑÒÕÖÁÝ
ÖÕßÊËÔÓÖÄØËÙÇÔÔÇÇÖÕÚØÇÖÕÆÔ!
ÑÏÔÎÚ¦ÖÕØÚÕÌÄÒÏÇÇÑÄÓÇÑÇÏÕÒÄÑÒÎØËÝÚÙ¦ÔÚËÝ©ÏÊØ¦ÙÚËÝËÃÔÇÏ

ÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÕÏÃÊÏÕÏÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ
ÙÞËÊÄÔÖ¦ÔÚÇÙËÕÓ¦ÊËÝÖÕßÇÒÒ¦àÕßÔÙÆÔÛËÙÎÑÇÏÊØÕßÔÓËÓÇËÙÚØÃÇÆÙÑÕÒÇÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇ
ÚÕßÝÐËÞÜØÃÙËÏÇÖÄÚÕßÝÚÕßØÃÙÚËÝ
 ¦ÖÕÏËÝÓÁØËÝÇÙÞÕÒÕÆÓÇÙÚË
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÓËÚÕßÝÖÕØÚÕÌÕÒ¦ÊËÝ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÖÏÕËÔËØÍ¦ÓÁÒÎÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÙÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÑÏÔÎÚÕÆÃÔÇÏÇÓÁÚØÎÚËÝÕÏÌÕØÁÝÖÕßÑÇÏËÑËÃÔÕÝ
ÁÞËÏÑßÔÎÍÂÙËÏÑÇÏÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇ
ÖÏ¦ÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÔËØÏÓÁÔËÏÖ¦ÔÚÇ
ÔÇÁØÛËÏÎÇÙÚßÔÕÓÃÇÑÇÏÔÇÙßÒÒÎÌÛÕÆÔÇÒÒ¦ÐÁØËÏÖÜÝÙÖ¦ÔÏÇ
ÎßÖÄÛËÙÎÖØÕÞÜØ¦ËÏ©ÏÊØ¦ÙÚËÝ
Ö¦ÔËÙÚÕÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÚÓÂÓÇÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝÙÞÎÓÇÚÃàËÚÇÏÊÏÑÕÍØÇÌÃÇÕÊÎÍÕÆÔÚÇÏÙÚÕÔËÏÙÇÍÍËÒÁÇ
ÕØÃàËÚÇÏÊÏÑ¦ÙÏÓÕÝÇÒÒ¦ÇÌÂÔÕÔÚÇÏ
ËÒËÆÛËØÕÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÇÌÕÆ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖÒÎÓÓÁÒÎÓÇ

ÔÚÜÓËÚÇÐÆÚÕÛÆÓÇËÏÊÏÑ¦
Ë¦ÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕßØÃÙÚÇÙÖ¦ÔÏÇ
ÛÇßÖÕÈ¦ÒËÏÓÂÔßÙÎËÔÛÁÒÕßÔ
ÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇÓÖÕßÔÙÚÕ
ÖËØÏÖÕÒÏÑÄÓËÚÕÔÛÆÚÎÂÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÚÎÓÏÙÂÎÓÁØÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÙËÁÔÇÇÙÚßÔÕÓÏÑÄ
ÚÓÂÓÇÁØÕßÔ¦ÒÒÜÙÚËÖÜÝÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÓÏÇÊÃÑÎ®ËÐÎÍÕÆÔÕÏÑÇÚÇÙÚÎÓÇÚ¦ØÞËÝ¬ÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÄÓÜÝ
ÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÑÇÚÇÙÚÎÓÇÚ¦ØÞËÝÖÕß
ËÃÚËÔÏ×ÛÕßÔÖÜÝÊËÔÁÞÕßÔÞØÄÔÕËÃÚËÌÕÈÕÆÔÚÇÏÍÏÇÇÔÚÃÖÕÏÔÇ
¡¦ÒÏÙÚÇÛËÜØÕÆÔÖÜÝÎØÇÍÊÇÃÇ
ËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÕßÌÇÏÔÕÓÁÔÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÛØ¦ÙÕÝÓËÚÕÕÖÕÃÕÑÏÔÕÆÔÚÇÏÖÒÁÕÔÕÏÊØ¦ÙÚËÝÖÎÍ¦àËÏ
ÇÖÄÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚÕßÝÔÄÓÕßÝ¡ËÚÇÐÆÓÇÝÁÞÕßÓËÁÔÇÇÙÚËÃÕÖÜÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖØÕ¦ÍÕßÓË¦ØÏÙÚÇ
ÚÕÔÑÒËÌÚÕÚÕßØÏÙÓÄ¡ËÚÕßÝÔÄ-

ÓÕßÝÓÇÝËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÚÕßÝÒÁÓË
ËÒ¦ÚËËÊ×ÓÖÕØËÃÚËÔÇÑÒÁÈËÚË
ÇÔËÔÄÞÒÎÚÕÏ®
Ø¦ÍÓÇÚÏÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÓÏÇÕÓ¦ÊÇÖÕßÊØÇÑÇÚ»ËÖÇÔ¦ÒÎÉÏÔÙÚÕ
ÑÁÔÚØÕÑÒÁÈÕÔÚÇÝÇÔßÖÕÉÃÇÙÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝËÐÇØÛØÜÛËÃÜÝËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎÇÖÄÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇ
ßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÈÇÙÏÑÄàÂÚÎÓÇ!ÄÚÏÓË
È¦ÙÎÚÕÔÔÁÕÕÏÔÏÑÄ ×ÊÏÑÇÖÕß
ÉÎÌÃÙÚÎÑËËÖÃÑßÈÁØÔÎÙÎÝ±ªÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÚÕßÝÇÙÑÎÛËÃÊÃÜÐÎÙËÈÇÛÓÄÑÇÑÕßØÍÂÓÇÚÕÝÖÇØ¦ÓÄÔÕË¦ÔÎÙßÔÕÒÏÑÂÇÐÃÇÚÜÔ
ÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÚÎÝÑÒÕÖÂÝßÖËØÈÇÃÔËÏÚÏÝËßØ×
ÆÓÌÜÔÇÓËßÉÎÒÄÈÇÛÓÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÊÆÕÓÂÔËÝÁÞÕßÔÊÏÇÚËÛËÃ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÊÃÜÐÎÖÕØÚÕÌÕÒ¦ÊÜÔÊØ¦ÙÎÚÜÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÒÁÔËÙÚÎÔ ®
ÒËÏÚÕßØÍËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÕÚØËÖÚÏÑ¦ËÔ×ÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÕÑ¦ÛËÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÓËÓÕÔÜÓÁÔÇÓÁÞØÏÝÄÚÕßÇÒÒ¦ÐËÏÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÊÏ¦ÚÇÐÎÖÕßÛÁÚËÏ
ÜÝÓÄÔÎÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÚÎÔ¦ÙÑÎÙÎÑÇÑÕßØÍÎÓÇÚÏÑÂÝÊÃÜÐÎÝÚÎÔ
ÇÐÃÇÚÜÔÑÒÕÖÏÓÇÃÜÔ©ÏÑÇÚÇÙÚÎÓÇÚ¦ØÞËÝÖØ¦ÍÓÇÚÏÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔ
ÚÎÔÇßÐÎÓÁÔÎÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÇÒÒ¦ËÖÏÓÁÔÕßÔÖÜÝÎÇÃÙÛÎÙÎÇÚÏÓÜØÎÙÃÇÝÖÕßÁÞËÏÑßØÏÇØÞÂÙËÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ
ÚÎÝÖÄÒÎÝÓÏÇÁÑØßÛÓÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
©ÙÕÖËØÔÕÆÙÇÔÕÏËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÑÇÏÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÔ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝ
¦ÑØÜÝÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÁÝÌÜÔÁÝ!ÇÏÊÏ¦ÄÖÕÏÕÝÚÕßÝÈØËÏÇÖÒ¦ËÏÊÕÖÕÏÂÙÚËÓËÖÕÆËÃÔÇÏÛÇÚÇÇÔÇÒ¦ÈÜ
ÄÒÇËÍ×®ÁÍØÇÉËÑ¦ÖÕÏÕÝÞØÂÙÚÎÝ
ËÓÏÇ¦ÒÒÎÍËÏÚÕÔÏ¦Ö¦ÔÚÜÝÖØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØ¦ÍÓÇÚÏÑ¦ÖÕÏÕÝÖÏ¦ÙÚÎÑËÑÇÏÁÖËÙËÙÂÓÇ
©ÞÏÖØÕÝÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÇÒÒ¦ÙË
¦ÒÒÕßÝÖÇÛÄÔÚËÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÇÙÌÇÒËÃÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®
ÓÇàËÆÚÎÑÇÔÚÁÙÙËØÏÝ¦ÔÊØËÝÑÇÏ
ÄÒÕÏÓÇàÃÚÕÆËÖÏÚÁÛÎÑÇÔ
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Δύο οι Γερμανίες και χωρίς το Τείχος

Οι ανισότητες έχουν ως αποτέλεσμα την εκτόξευση της ξενοφοβικής Εναλλακτικής στα πρώην ανατολικογερμανικά κρατίδια
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Η μάχη στο SPD

EPA / FILIP SINGER

Τριάντα ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕß
¬ËÃÞÕßÝÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕß  Î
ÇÔ¦ÓÔÎÙÂÚÕßàËÏÓÁÙÇÙÚÇÓÖÕßÑÇÒ¦ÑÏÇÓËÖÁÚØËÝÖÕßÖÜÒÕÆÔÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔËÏÊ×ÔÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÑÇÏÙÚÎÔÑÄÑÑÏÔÎÍØÇÓÓÂÖÕßÊÏÇÚØÁÞËÏÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÎÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÑÇÏÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÇÔÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÇÔËÖÏÚÆÓÈÏÇ
ÙÚÂÒÎ)LYSPULY4H\LY   ®
©ÏÔËÄÚËØËÝÍËÔÏÁÝÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔ
ÚÇÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÎÝÖÄÒÎÝÓÄÔÕ
ÇÖÄÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÌÇÔ¦ØÏÇ
ÚÏÝÍØÇÓÓÁÝÚÕßÚØÇÓÚÇÕÔÄÓÇÚÇ
ÚÜÔÊØÄÓÜÔÄÖÜÝÖÞÚÎÒËÜÌÄØÕ
ÇØÒ¡ÇØÐÑÇÏÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ¶
ÇÔÑÇÏÖÒÁÕÔËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÊÏÇÑØÃÔËÏÑÇÔËÃÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÊËÃÍÓÇÚÇÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆÑÒÇÙÏÑÏÙÓÕÆ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÑÇÚ¦ÓËÙÚÇÓÖÇØÑÇÏ
ÙÚÇÈÏËÚÔÇÓÁàÏÑÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÚÕß
ØËÔÚÙÒ¦ÕßËØ¡ÖËØÍÑÚÎÝÖÒÁÕÔ
ËÐËßÍËÔÏÙÓÁÔÎÝ®NLU[YPMPLKÍËÏÚÕÔÏ¦ÝÙÚÕÖØ×ÎÔÔÇÚÕÒÏÑÄËØÕÒÃÔÕ©ÚÇÔÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÄÓÜÝ
ÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÎÊÏÇÃØËÙÎÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝÙËÇÔÇÚÕÒÏÑÂÑÇÏÊßÚÏÑÂ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÑÁØÇÏÇÚØËÏÝÊËÑÇËÚÃËÝ
ÓËÚ¦ÚÎÔËÖÇÔÁÔÜÙÎ
4ÖÕØËÃÕÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×Ô¬ÄÓÇÝÔÚË¡ËàÏÁØÔÇÁÒËÍË
Ñ¦ÖÕÚËÄÚÏÍÏÇÚÕßÝÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÕÆÝ¦ÒÒÇÐÇÔÄÒÇËÔ×ÍÏÇ
ÚÕßÝßÚÏÑÕÍËØÓÇÔÕÆÝÓÄÔÕÕÚÇÞßÊØÕÓÏÑÄÝÑ×ÊÏÑÇÝ®Ó¦ÒÒÕÔÄÓÜÝ
ÎËÑÚÃÓÎÙÂÚÕßÂÚÇÔÑ¦ÖÜÝÇÖÒÕßÙÚËßÚÏÑÂ¬ÕËÚÂÙÏÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÕß
ÓÁÙÕßßÚÏÑÕÍËØÓÇÔÕÆËÃÔÇÏ
ËßØ×Ö¦ÔÜÇÖÄËÑËÃÔÕÚÕßÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÕÆ¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔ
ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÜÔ¦ÔÜÚÜÔËÚ×ÔËÃÔÇÏ ÓËÍÇÒÆÚËØÕÙÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄÑÇÏÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝËØÎÓÜÓÁÔÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÞ×ØÇÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÊßÚÏÑÄÚÎÔÖØ×ÎÔßÚÏÑÂËØÓÇÔÃÇÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÖÇÔÚØËÓÁÔÜÔ
ÍÕÔÏ×ÔËÃÔÇÏ ÁÔÇÔÚÏ ËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔÑÇÚÕÏÑÏ×ÔËÃÔÇÏ
¦ÊËÏÕÙÚÎÔÖØ×ÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÄÖÕßÚÎÔÁÊØÇÚÕßÝÁÞÕßÔ
ÓÄÒÏÝÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÎÝÞ×ØÇÝ¬ÕÖÕÙÕÙÚÄÇÔËØÍÃÇÝËÃÔÇÏ ÙÚÕÊßÚÏÑÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÑÇÏ ÙÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÓÖÃØÇÝËÃÔÇÏÙÇÌ×Ý
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÚÇÖØ×ÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÏÑ¦ÑØÇÚÃÊÏÇ
©ÒËÝÇßÚÁÝÕÏÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÁÞÕßÔ
ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎÚÎÝ
ÐËÔÕÌÕÈÏÑÂÝÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÍÏÇÚÎ

Το ετήσιοÉ{ÌÙiÐÑ³ÈÐÓÈÛÈ³{~oÉ¨ÐÑÖÉËÑ{®lÆÆÉÈ¨ÐÉoÑÜÖ³É¨ÑÌÉ~ÉË³ÈåÑ³Ü{~oÉ¨ÐÑÖVÉ³³Ì³iÜ{~{ÐÓÒ
³®lÉ³ÉËÑ{lÐÉoÑÜÖ³É¨³ÑÑ³Ü{~Ì~Ñ{Ö³ØÊÒÜÜØÉ¨iÐÐÓ~ÐÐÒ³{³iØT¨ÑØÉTÓiÐÉ³ÙÈ³{~Ì

Οι νεότερες γενιές
αναγνωρίζουν
τα δύο κομμάτια της πόλης μόνο από τα χαρακτηριστικά φανάρια,
τις γραμμές του τραμ,
τα ονόματα των δρόμων.
ËØÓÇÔÃÇ(M+ÙÚÇÖØ×ÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÏÑ¦ÑØÇÚÃÊÏÇÖÇØÄÒÕ
ÖÕßÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÚÕËÐÂÝÖÇØ¦ÊÕÐÕ!ÕÏÖÕÒÃÚËÝÖÕßÁÞÕßÔÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔÙÚÕÊßÚÏÑÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙË ÚÕß
ÍËÔÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆÁÔÇÔÚÏ 
ÙÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏ©ØÏÙÓÁÔÕÏÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÏÇÖÕÊÃÊÕßÔÚÕÔ
ÌÄÈÕÖØÕÝÚÕÔÒÒÕ®ÇÑØÏÈ×ÝÙË
ÇßÚÂÔÚÎÔËÒÒÏÖÂËÐÕÏÑËÃÜÙÎÓËÚÎ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÑÇÏÙÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÖÒÎÛßÙÓÏÇÑÂÕÓÕÏÕÍÁÔËÏÇ
ÖÕßÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÖÚ×ÙÎÚÕß¬ËÃÞÕßÝ
ËÚØÃÇÑØÇÚÃÊÏÇÚÎÝÖØ×ÎÔ

ÔÇÚÕÒÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝÎ(M+ÁÞËÏ
ËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÕÌËÚÏÔÄÌÛÏÔÄÖÜØÕÖ¦ÔÜÇÖÄ ÏÕÖØÄÙÌÇÚÕ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÕßØÏÍÍÃÇÄÖÕßÑËÔÚØÏÑÄÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÂÚÇÔÕÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕÝ¡ÖÍËØÔ²ÁÑËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÂÝÇÑØÕÊËÐÏ¦ÝÖÚÁØßÍÇÝÚÎÝ(M+
¬ÕËÃÞËÇÖÕÑÇÒÁÙËÏÚÕÓÔÎÓËÃÕÚÕß©ÒÕÑÇßÚ×ÓÇÚÕÝÓÔÎÓËÃÕ
ÔÚØÕÖÂÝ®ÚÕÕÖÕÃÕÕÏÃÊÏÕÏÕÏËØÓÇÔÕÃÌÆÚËÉÇÔÙÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÚËÛËÃ
ÛÁÓÇÊÏÇÍØÇÌÂÝÚÕßÇÖÄÚÕÑÄÓÓÇ
¬ËÒÏÑ¦ÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÎÇÖÇÒÒÇÍÂ
ÚÕßÇÖÄÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÕßÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂÕ²ÁÑËËÖÇÔÂÒÛËÛØÏÇÓÈËßÚÂÝÒÄÍÜÚÎÝÑÇÒÂÝËÖÃÊÕÙÎÝÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÙÚÎÕßØÏÍÍÃÇ
ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÚÇÊÆÕÖ¦ÒÇÏÖÕÚÁÓËÍ¦ÒÇÑÄÓÓÇÚÇÕÏ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ*+<ÚÎÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÑÇÏÕÏÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝ:7+
ÁÞÇÙÇÔ ÑÇÏ ÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÓËÚÕßÝÊËÆÚËØÕßÝÔÇÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÏÙËÓÕÔÕÉÂÌÏÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÖØÏÔÇÖÄ

ËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÚÕ*+<ËÃÞËÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÙÚÎÕßØÏÍÍÃÇÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÎÔÚÕÖÏÑÂÕßÒÂ
©ÏÙßÔÇÖÚÁÝËÑÒÕÍÏÑÁÝÂÚÚËÝ
ÚÜÔÊÆÕËÚÇÃØÜÔÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÍÑØÃÔÏÇÑÇÏËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÙËÇÓÌÄÚËØÕßÝÚÕßÝÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝ

Ανοιχτή αμφισβήτηση
©Ï²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÖÒÁÕÔÇÔÕÏÞÚ¦ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎËÑÒËÑÚÂÚÎÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒ
ÔßÔßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝÔËÍÑØËÚ
ØÇÓÖ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØÓÖÕØËÃÔÇ
ÎÍÎÛËÃÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝ
ÙÎÓËØÏÔÂÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕßËÔ×ÕÏÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÕÓÌÇÒÕÙÑÄÖÎÙÎÝÇÔÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙÚÎÔÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÂÇÔÇßÚÄÓÄÔÕÌÛÕØ¦
ÓÖÕØËÃËÏÝÚÕËÐÂÝÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÙÚÕÑÄÓÓÇÚÇÔÊÆÙÑÕÒÕÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÍÏÇÚÕÔÓËÍ¦ÒÕ
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÓËÚÎÔ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØ

ÔÇÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚÎßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×Ô²¦ÏÑÕ
¡¦ÇÝÍÏÇÚÎÔÖØÄÚÇÙÂÚÎÝÖËØÃ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÝÊÏËÛÔÕÆÝÊÆÔÇÓÎÝÙÚÎ
ßØÃÇÖÕßÚËÒÏÑ¦ÁÖËÙËÙÚÕÑËÔÄ
ÚÄÙÕÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÄÙÕÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÕ:7+ÊËÔÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÑ¦ÖÕÏÇÔÁÇÊßÔÇÓÏÑÂÓË
ÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÔÁÕßÇØÞÎÍÕÆÑÇÛ×Ý
ÙÚÕÔÖØ×ÚÕÍÆØÕÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ
ÕÇÔÚÏÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÕßÑØÇÚÏÊÃÕßÚÕßÓÈÕÆØÍÕß
©ÒÇÌÕÒÚÝËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÕØÏÇÑ¦
ÚÜÔßÖÄÒÕÏÖÜÔËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑ×Ô
ÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÕßËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ÊËÔÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇÔÏÑÂÙËÏÙÚÕ
ÊËÆÚËØÕÍÆØÕÕÕÒÚÝÕÕÖÕÃÕÝ
Ú¦ÙÙËÚÇÏßÖÁØÚÎÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÄÝÚÕßÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÄÚËÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆßÖÄÚÎÔÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒ
ËÃÔÇÏËÖÏÙÌÇÒÁÝ

* Μεγάλο αφιέρωμα στην επέτειο
της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου
στις «Τέχνες & Γράμματα».

«Πάμε ³iÑ¨Ò³Ñiu
ÉÑÈ³Ì³²À__²ÑÑ~ËÉÉ{~É×ÑÜÊØ³iØ
ÉÜÑËÑØ³È-&ÓK{
ËÉ¨³³Ñ³ÓÜÉÐÑ³È
¨³ÈoÖ¨Èo{Ñ³iÑÒÙÉ{ÂiioÓ³i³ÈØÉ¨ÐÑÖØ.{ÑÜÙiÐ~¨Ò³ÉØ
0ÉÙ{Ñ×Ó¨ÉËÑ{Ì³{³
ÙÈÑ³Ì³É¨TÉ{¨~¨Ì³iÐÑ³ËÜ{¨Ñ³ÒÈØV
³iÓÙ¨Ñ³È~ÌÐÐÑ³ØV³
É¨ÑÐÓ.ÒKKÑ³ÑÓÑÉ³ÙÉÖ³É¨ÙËÙÈÐV
i.Ò~{Ñ ~É~Ñ{ Ì¨ÐÉ¨³ÒÜ³É¨Ì¨o{ÑØV
ÉÉ{ÙÊÓTÑÑÐÉÐÌÜ{Ø
´lÆÆÊ×ÈØÙ{Ñ×¨Ò
ÑÌ³$ÜÑ×.Ü³Ø~Ñ{³i
ÜÒ¨Ñ~Ó{K{³ØåÈ³ÊÊ³Ñ
iÓ~KÑi³È¨³ÈoÖ¨ÈV~Ñ³Ò³ËÙÉ
iÐÉ{Úi~É³ÉÜ{~Ò~Ò{Ñ
Ó~ÜiÂiÏ³ÌiÈÐÐÉ³TÊÊ³ÑÉ¨{¨{ÐÓiU
ÐÌÜ{Øl´³ÐÉÜ³È
~ÌÐÐÑ³ØÊ×{Éå³ËÚÉ³ÑVÓ¨È{³iÒ{ÂiÌ³Ñ
É~ÜÊÚiiKÒi³È~ÌÐÐÑ³ØÑÑ×ÑËÉ{o{Ñ³i
ÈÐÐÉ³TÊÊÐi³ÐÉoÒÜÈÑ{ÐÌViÈÐÐÉ³TÊÊ³Ñ¬®ÓÉ{Ñ
Ù{Ñ{³ÚÉËÑ³ÉÑÑÜi³{~ÌoÖ¨ÚÑi×ËÈ
É¨{Ì³É¨ÑÐÓÜiV~Ò³{
È¨Ù~ÒiioÉËÑ
ÛÉÉËÑ{ÑËÚÑ³Ì
ÑÐÉ{ÚÉËÉ¨Ñ{³Ó¨i
ÈÐÐÉ³TÊVÉÉ¨Ë³i
È~Ò{{i××Ì¨{
ÚÉ¨ÊÈÌ³{ÙÉ³ÈØ
É~×¨ÒÇÉ{~ÑÓÑÑÌ³Ñ
ÙÖÉÑÐÉËÑ³ÑÙËÙÈÐÑ
TÑÜÑ¨ÊÊ×ØVT¨ËØ
ÌÜiVÉÈÉË³$ÜÑ×
.Ü³ØVÈÉÐ×ÑËÇÉ³Ñ{
É³{~ÌØVÙ{Ñ~i¨Ö³ÑØ
Ì³{ÙÉ~Ñ³ÉKÑËÉ{ÉÑ³Ë³ÑÚÈi×Ë³ÈV
ÑÜÜÒÚÓÜÉ{ÑÈÉ{¨É{
³-&å³ËÚÉ³ÑVo{Ñ³ÈØ
ÙÉÖ³É¨ÈØV³ÈØÜÓÐ{ÈØ
³ÈÐÉoÒÜÈÈÑ{ÐÖV
Ð{Ñ³Ó³{ÑÊ{Ñ³¨Ñ³io{~ÊÉËÑ{É{~ËÙÈi ÐÌi
ÉÜËÙÑ³ÈØÉËÑ{ÑÉ{³ÉÚÖ³Ñ×ÑK¨Ë~Ñ{Ñ
ÙÉËÂÈÌ³{ÑÑ{³ÉË³Ñ{¨{Ç{~ÊÑÜÜÑoÊ³~ÌÐÐÑ

Ο απρόβλεπτος δρόμος της Βρετανίας προς την κάλπη
Τα σενάρια για «υπόγεια» στήριξη του Τζόνσον από τον Φάρατζ και η τακτική του επικεφαλής των Εργατικών
ÚÂÚÕÊÏÇàÆÍÏÕ®ÓËÚÎÔÔÜÙÎÛÇ
ÇÑßØÜÛËÃÇßÚÄÓÇÚÇ
ÑÄÓÎÑÇÏÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÏÚÜÔ
ÙßÔÚÎØÎÚÏÑ×Ô;PTLZÚÕßÕÔÊÃÔÕßÄÖÜÝÕ¬ÕÓËÑÖÇØÇÊÁÞÕÔÚÇÏÄÚÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¬àÄÔÙÕÔ
ÇÖÕÚËÒËÃÈÇØÃÊÏ®ÍÏÇÚÕßÝ¬ÄØÏÝ
ËÑÇÚ»ÏÊÃÇÔÙßàÎÚÂÙËÏÝÚÕßÝÒÁËÏ
ÕËÑÕÏßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÇÔÎÙßÞÕÆÔ
ÄÚÏÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν
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Τέταρτη φορά, μέσα
σε τέσσερα χρόνια,
ψηφίζουν οι Ισπανοί

Εξέγερση στους δρόμους του Σαντιάγο και στις κάλπες του Μπουένος Αϊρες

Η αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στον
Σάντσεθ, αλλά πάλι
χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, ενώ δείχνουν
άνοδο για το ακροδεξιό Vox που εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο
το καταλανικό.
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ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÑÇÏÌÃÒÕÝ
ÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖËÃÞËÓÄÒÏÝ
ÕØÑÏÙÚËÃÖØÄËÊØÕÝÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝÆÕà¦ÖÒÕßÚÕÏÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÕ¡ÇÕßØÃÙÏÕ¡¦ÑØÏ
ÑÇÏÕËÓÖÇÙÚÏ¦ÔÏÔÏÁØÇÎÍÕÆÔÚÇÔÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝÑÇÏÚÎÝ²ÏÒÂÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÚÎËÔËàÕßÁÒÇ
ÕÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÕß¬Ù¦ÈËÝ§ÏÑÕÒ¦Ý
¡ÇÊÕÆØÕÌÇÏÔÄÚÇÔÔÇÓËÚØ¦ËÏ
ÓÁØËÝÑÇÏÕ²Õß¦ÔÑÕßÇáÊÄËÃÞËÂÊÎÇÔÇÍÔÜØÏÙÚËÃÖØÄËÊØÕÝ
ÇÖÄÚÕÔ¬ØÇÓÖ
ÔÕÒÃÍÕÏÝÚÕØÕàÑÆÓÇÚÜÔ
ÇØÏÙÚËØ×ÔÂÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ×Ô
ÑßÈËØÔÂÙËÜÔÖÕßËÃÞËÙÇØ×ÙËÏÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÚÕÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ§ÄÚÕÌÇÏÔÄÚÇÔÔÇ
ÊÃÔËÏÚÎÛÁÙÎÚÕßÙÚÎÔËÕÌÏÒËÒËÆÛËØÎÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÓËÓÄÔËÝ
ËÐÇÏØÁÙËÏÝÚÕ¡ËÐÏÑÄÚÕß©ÓÖØÇÊÄØÚÎÕÒÏÈÃÇÚÕßËß¦ÒÜÚÕß
¡ÕØ¦ÒËÝÚÎÔ©ßØÕßÍÕß¦ÎÚÕß
¦ÙÑËÝÑÇÏÚÎÔ ÕÆÈÇÚÜÔËÖÏÍÄÔÜÔÚÕß ¦ÙÚØÕ
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Η Λατινική Αμερική είναι
μια ήπειρος που κοχλάζει

Ο υπηρεσιακός¨ÚÈÈ¨oÌØ³iØÑËÑØ(ÓÙ¨.Ò³ÉÚÉÜËÇÉ{
Ì³{ÚÑ~Ñ³Ñ×Ó¨É{ÑÉ³ÖTÉ{³ÑÚÉ¨Ê~{KÈÜÉÈ³{~ÊÜÉ{i×ËÑ

22

O

ΚΟΣ Μ ΟΣ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019

Οι Ατλαντίδες του κοντινού μέλλοντος

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα «πνίξει» περισσότερες περιοχές από ό,τι πιστεύαμε, σύμφωνα με νέα μελέτη
Των DENISE LU
και CHRISTOPHER FLAVELLE

ÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÚÕ¡ÕßÓÖ¦ÏÎÖÇÒÏ¦
ÕÓÈ¦ÎÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÁÔÚØÕÚÎÝ
ÔÊÃÇÝÑÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÄÒËÏÝÚÕßÑÄÙÓÕßÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÇÔËØ¦ÚÎÝØÇÈÏÑÂÝ
¦ÒÇÙÙÇÝ©ÏÑÕÊÕÓÎÓÁÔÕÙËÓÏÇ
ÙËÏØ¦ÔÎÙÏ×ÔÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÑÁÔÚØÕ
ÚÎÝÖÄÒÎÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÃÔÊßÔÕ

ΤHE NEW YORK TIMES

Η άνοδος ÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝÚÜÔÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔßÊ¦ÚÜÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÁÜÝÚÕÚØÏÖÒ¦ÙÏÕÇØÏÛÓÄ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÇÖÄÇßÚÄÔÖÕßËÑÚÏÓÕÆÙÇÔÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ËÇßÚÄÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÑÇÚÇÒÂÍËÏÔÁÇÓËÒÁÚÎÎÕÖÕÃÇÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÙÚÎÔËÖÏÛË×ØÎÙÎ5H[\YL
*VTT\UPJH[PVUZÑÇÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃ
ÄÚÏÎÔÁÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÓËÃàÕÔÇÇÖËÏÒÂÍÏÇÄÒÕßÝ
ÑÇÏÛÇÙÈÂÙËÏÇÖÄÚÕÔÞ¦ØÚÎÑ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÖÇØ¦ÑÚÏËÝ
ÓÎÚØÕÖÄÒËÏÝÚÎÝßÌÎÒÃÕß
©ÏÙßÔÚ¦ÑÚËÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÖÕß
ÊÄÛÎÑËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÎÔ¬ØÃÚÎÇÔÁÖÚßÐÇÔÁÔÇÔÖÕÒÆÇÑØÏÈÁÙÚËØÕ ÚØÄÖÕ ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ ÚÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆßÉÕÓÁÚØÕßÚÎÝÙÚËØÏ¦ÝÈÇÙÏÙÓÁÔÕÙÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇ
ÊÕØßÌÕØÏÑ×ÔÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÓËÚÎ
ÈÕÂÛËÏÇÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝ
ÓËÒÁÚÎÚÜÔÊÕØßÌÕØÏÑ×ÔÇÖËÏÑÕÔÃÙËÜÔËÃÔÇÏÕÙßÓÈÇÚÏÑÄÝÚØÄÖÕÝ
ËÑÚÃÓÎÙÎÝÚÜÔÙßÔËÖËÏ×ÔÚÎÝÇÔÄÊÕßÚÎÝÛÇÒ¦ÙÙÏÇÝÙÚ¦ÛÓÎÝÙËÓËÍ¦ÒËÝËÑÚ¦ÙËÏÝ¡ËÚÎÔÁÇÓÁÛÕÊÕ
ÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔÄÚÏÕÏ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÏßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃÂÚÇÔ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏ
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎÔ ÚËÒËßÚÇÃÇ
ÁØËßÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÂÓËØÇàÕßÔÙËËÑÚ¦ÙËÏÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÛÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÎÍØÇÓÓÂÚÎÝÖÒÎÓÓßØÃÊÇÝÙÚÇ
ÓÁÙÇÚÕßÇÏ×ÔÇ¬ÃÖÕÚÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝ
Þ¦ØÎÄÚÏÚÕÔÄÚÏÕÏËÚÔ¦ÓÊËÔÛÇ
ËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦Ñ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÇÔËØ¦ÚÎÝ§ÄÚÏÇÝÏÔÏÑÂÝ
¦ÒÇÙÙÇÝÃÑÕÙÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝÇÙÏÇÚÏÑÂÝÞ×ØÇÝÖËØÃÖÕßÚÕÁÔÇÚÁÚÇØÚÕÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆ
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÛÇàÕßÔÙËÊÏÇØÑ×Ý
ÖÒÎÓÓßØÏÙÓÁÔËÝÍÇÃËÝ
¡ËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝ²Õ¬ÙÏ¡ÏÔÞ
ÖÇÒÏ¦ÇáÍÑÄÔÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÑÁÔÚØÕßÚÕßÏËÚÔ¦ÓÛÇËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÓËÒÁÚÎÚÕß
*SPTH[L*LU[YHSÓÏÇÝÕÓ¦ÊÇÝËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÙÚÕ§ÏÕß¬àÁØÙËáÐÃàËÏ
ÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙÚÎÔÁØËßÔÇÊËÔ
ÙßÔßÖÕÒÕÍÃÙÚÎÑÇÔÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇ

Η πολιτιστική κληρονομιά

Στα 150 εκατομμύρια
υπολογίζονται οι άνθρωποι που ζουν σήμερα
σε εκτάσεις οι οποίες
θα βρίσκονται κάτω
από το επίπεδο
της θάλασσας το 2050.
ÚÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÖÒÎÛßÙÓÏÇÑÂÇÆÐÎÙÎÂÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÍÇÏ×ÔËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝÊÏ¦ÈØÜÙÎÝÚÜÔÇÑÚ×Ô
©ÏÙßÓÈÇÚÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÕßÉÄÓËÚØÕÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏÓËÚÎ
ÞØÂÙÎÊÕØßÌÕØÏÑ×ÔËÏÑÄÔÜÔÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÏÇÑØÃÔÕßÔÓËÇÑØÃÈËÏÇÚÕËÖÃÖËÊÕÚÕßËÊ¦ÌÕßÝÇÖÄ
ÚÏÝÑÕØßÌÁÝÚÜÔÊÁÔÊØÜÔÂÚÜÔ
ÑÚÏØÃÜÔËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÑÕÚ ÇÒÖ

ËØËßÔÎÚÂÝÚÎÝ*SPTH[L*LU[YHS
ÖÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÙßÔÚ¦ÑÚËÝ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÏ»ÇßÚÄÓÇàÃÓËÚÕÔ
¡ÖÁÔÚàÇÓÏÔÚØ¦ÕßÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝ*SPTH[L*LU[YHSÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÍÏÇÔÇÑÇÛÕØÃÙÕßÔÚÕÖÕÙÕÙÚÄÙÌ¦ÒÓÇÚÕÝ
ÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔßÖÕÒÕÍÏÙÓ×Ô
ÑÇÏÔÇÚÕÊÏÕØÛ×ÙÕßÔ
ÚÎÔ¬ÇáÒ¦ÔÊÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÇÖÄÚÕ ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔàÕßÔÙË
ÍÇÃËÝÖÕßÑÇÚ¦Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ
ÛÇÁÞÕßÔÑÇÒßÌÛËÃÇÖÄÚÇÔËØ¦ÚÕß
ÄÒÖÕßÚÎÝ¬ÇáÒ¦ÔÊÎÝÚÕ
¡ËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÚËÞÔÏÑÂËÃÞË
ßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃÄÚÏÓÄÒÏÝÚÕ ÚÜÔ
ÑÇÚÕÃÑÜÔÛÇËÃÞËÇßÚÂÚÎÓÕÃØÇ
ÑÄÓÎÑÇÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÕßÈÇÙÏÒËÃÕß
Î¡ÖÇÔÍÑÄÑÇÖËÏÒËÃÚÇÏ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎÕØÁÚÇ²ÃÓÖËØÏØÇØÔÚÁÚÑ¦ÚÕÏÑÕÝÚÎÝÚÇ-

áÒÇÔÊÏÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÑÇÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝÓËÃÜÙÎÝ
ÑÏÔÊÆÔÕßÑÇÚÇÙÚØÕÌ×ÔÚÕß©
ÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÇÙÑËÃÖÏÁÙËÏÝ
ÙÚÇÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÑÇÚ¦ÖÕÒÒÕÆÝ
ÚØÄÖÕßÝ ÇÛ×ÝÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎÖØÕÑÇÒËÃÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖÒÎÓÓßØ×ÔÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÕÏÌÚÜÞÕÃ
ÇÍØÄÚËÝÛÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔÚÏÝÍÇÃËÝÚÕßÝÑÇÏÛÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÏÝÖÄÒËÏÝ
ÚÎÇÍÑ¦ÎÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÑÏÔÎÚÂØËÝÚÎÝÙÃÇÝÚÇÔËØ¦ÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝÏÔÏÑÂÝ¦ÒÇÙÙÇÝÙÚÕÔ
ÊßÚÏÑÄÏØÎÔÏÑÄ¥ÑËÇÔÄÇÖËÏÒÕÆÔ
ÚÕÔÖßØÂÔÇÚÎÝÖÄÒÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÖÕÒÒ¦ÍËÏÚÕÔÏÑ¦ÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ
¢ßÙÏÑ¦ÕÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝÊËÔÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒÕßÔ
ÚÕÚÁÒÕÝÇßÚ×ÔÚÜÔÖËØÏÕÞ×Ô¬Ç
ÔÁÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇßÖÕ-

ÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÂÊÎËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏàÕßÔÙËÖËØÏÕÞÁÝÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕËÖÃÖËÊÕ
ÚÎÝÖÒÎÓÓßØÃÊÇÝËÖÃÚËßÍÓÇÖÕßÕ
ÚØ¦ÕßÝÇÖÕÊÃÊËÏÙËßÊÇÚÕÌØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏ¦ÒÒÇÇÔÇÞ×ÓÇÚÇ©ÏÖÄÒËÏÝ
ÕÌËÃÒÕßÔÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÚØ¦ÕßÝßÖËØÖÕÒÒÇÖÒ¦ÙÏÇ
ÞØÎÓÇÚÏÑ¦ÖÕÙ¦ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÚÁÚÕÏÇÇÓßÔÚÏÑ¦®ÁØÍÇÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÖØÁÖËÏÔÇÚÕÖØ¦ÐÕßÔÍØÂÍÕØÇ
ÑÄÓÎÄÓÜÝÑÇÏÄÚÇÔÇßÚÄ
ÙßÓÈËÃÚÇÇÓßÔÚÏÑ¦ÁØÍÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÓÇÝÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔÓÁÞØÏÝËÔÄÝ
ÙÎÓËÃÕß¥ÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÚØ¦ÕßÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÚÎ§ÁÇ©ØÒË¦ÔÎÎÕÖÕÃÇ
ÑÇÚÇÙÚØ¦ÌÎÑËÚÕÄÚÇÔÚÇ
ÇÔÇÞ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÇ¦ÒÒÇÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÊËÔÇÖÁÊÜÙÇÔÑÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÚßÌ×ÔÇ ÇÚØÃÔÇ®
ÖÃÙÎÝÕÏÔÁËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝßÖÕ-

Υπερτηλεσκόπιο
ψάχνει τα μυστικά
του σύμπαντος

O «Ευκλείδης»

ÃÔÇÏÔÚØÕÖÂÔÇàÕÆÓËÙËÁÔÇÙÆÓÖÇÔÑÇÏÔÇÁÞÕßÓËÍÔ×ÙËÏÝÓÄÔÕ
ÍÏÇÚÕ ÚÕßÌÆÙÎÚÎÝÙÑÕÚËÏÔÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÑÇÏÚÏÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏ
ÖÏÛÇÔ×ÝÔÇËÖÏÌÁØËÏËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ
ÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÚÎÝ¢ßÙÏÑÂÝ®
ÇÚ¦ÚÎÔÁÇËØËßÔÎÚÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÊÏËÛÔÂÝÕÓ¦ÊÇËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÇÖÄÏÊØÆÓÇÚÇÙË
ØËÚÇÔÃÇÙÖÇÔÃÇÇÒÒÃÇÑÇÏÒÈËÚÃÇÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÌÇÙÓÇÚÕÙÑÄÖÏÕÙÑÕÚËÏÔÂÝËÔÁØÍËÏÇÝ
+LZPÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏËÌÇØÓÕÙÚËÃ
ÙÚÕÚÎÒËÙÑÄÖÏÕ¡ÇÍÏ¦ÒÚÕßÇÙÚËØÕÙÑÕÖËÃÕß ÏÚÏÑÚÎÝØÏàÄÔÇÝ
ÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßßÖ¦ØÞÕßÔÖÁÔÚË
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÕÖÚÏÑÁÝÃÔËÝÑÇÛËÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÊØÇÙÇÔÁÔÇÓÃÔÏÚÎÒËÙÑÄÖÏÕßÚÂÎÏÊÏÕÓÕØÌÃÇËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕÄØÍÇÔÕÔÇÇÏÞÓÇÒÜÚÃàËÏÌÜÝ
ÇÖÄÖÁÔÚËÞÏÒÏ¦ÊËÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝ
ÍÇÒÇÐÃËÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇ×ÙÚËÔÇßÖÕÒÕÍÃÙËÏÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÂÚÕßÝÇÖÄÚÎ
ÎÑÇÏÔÇËÑÚÏÓÂÙËÏÖÄÙÕÊÏËÙÚ¦ÒÎÚÕÙÆÓÖÇÔÑÇÛ×ÝÇßÚÄÚÕÌÜÝ
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Ο κόσμος θέλει ιδιόκτητο γήπεδο
Ο ΑΠΟΕΛ διεξάγει λεπτομερή έρευνα σε σχέση με τη δημιουργία δικού του γηπέδου
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Το όραμα των φίλων και οπαδών του
ΑΠΟΕΛ για δημιουργία ιδιόκτητου
γηπέδου, ίσως σύντομα ν’ αρχίσει να
υλοποιείται. Η εταιρεία «ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο», σε συνεργασία με διεθνή
συμβουλευτικό οίκο, διεξάγει λεπτομερή έρευνα και εκπόνηση πλάνου
εργασίας σε σχέση με το ενδεχόμενο
δημιουργίας ιδιόκτητου γηπέδου.
Για τον σκοπό αυτό στάλθηκε στα
μέσα αυτής της εβδομάδας ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο στους κατόχους διαρκείας του ΑΠΟΕΛ, μέσω του οποίου
τους ζητείται να καταθέσουν τις απόψεις








Η χωρητικότητα του γηπέδου θα είναι 13 - 15 χιλιάδες.
Ο χώρος που θα κτιστεί
δεν ανακοινώθηκε, όμως
υπάρχει η μεγάλη έκταση
στην Κοκκινοτριμιθιά,
ενώ στα υπόψη είναι και
περιοχή στην Λακατάμια.

Στάλθηκε ερωτηματολόγιο στους κατόχους διαρκείας, μέσω του οποίου τους ζητείται να καταθέσουν τις απόψεις τους για μια
σειρά από θέματα που αφορούν την ανέγερση γηπέδου. Από ό,τι φάνηκε από τις απαντήσεις, οι ΑΠΟΕΛίστες θα προτιμούσαν το
ιδιόκτητο γήπεδο της ομάδας να αναγερθεί στην περιοχή της Μακεδονίτισσας εκεί που βρίσκεται σήμερα το Μακάρειο στάδιο.

τους για μια σειρά από θέματα που
αφορούν την ανέγερση του γηπέδου.
Η έρευνα για την βιωσιμότητα ενός
τέτοιου μεγαλεπήβολου έργου, άρχισε
πριν από τρία χρόνια. Η ανταπόκριση
- συμμετοχή του κόσμου είναι πραγματικά τεράστια, αφού μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, απέστειλαν απαντημένο το ερωτηματολόγιο, πέραν των
3.000. Στάλθηκαν συνολικά πέραν των
10.000 ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Αυτό που είναι απόλυτα ξεκάθαρο
από τις απαντήσεις και τη μαζική
συμμετοχή, είναι η τεράστια θέληση

του κόσμου και η δίψα του για ιδιόκτητο γήπεδο. Αυτός ο στόχος – όραμα, είναι και ο επόμενος σημαντικός
στόχος της διοίκησης Πρόδρομου Πετρίδη, ο οποίος βλέπει το συγκεκριμένο
θέμα πιο θερμά από ποτέ. Πριν από
ενάμιση χρόνο ο ΑΠΟΕΛ μπήκε σε
εντελώς νέο προπονητικό κέντρο
στον «Αρχάγγελο». Η μεγάλη φιλοδοξία των «γαλαζοκιτρίνων» πλέον
είναι να κτίσουν και να μπουν στο
δικό τους «σπίτι».
Ο κόσμος το θέλει όσο τίποτα άλλο
και η διοίκηση Πετρίδη θέλει να κάνει

όλα τα σωστά βήματα που πρέπει να
γίνουν πριν εξαγγελθεί ότι προχωρεί
στην δημιουργία ιδιόκτητου γηπέδου.
Το όλο πρότζεκτ θα δημιουργηθεί με
όλες τις προδιαγραφές για να φέρει
τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ ξανά κοντά
στην ομάδα.

13 – 15 χιλιάδες. Ο χώρος που θα κτιστεί
δεν ανακοινώθηκε ακόμα από τον ΑΠΟΕΛ. Πάντως οι γαλαζοκίτρινοι έχουν
στην διάθεσή τους μεγάλη έκταση
στην Κοκκινοτριμιθιά, ενώ στα υπόψη
τους είναι και περιοχή στην Λακατάμια.

Μίλησαν και με την UEFA

Από ό,τι φάνηκε και από τις απαντήσεις του κόσμου, οι ΑΠΟΕΛίστες θα
προτιμούσαν το ιδιόκτητο γήπεδο της
ομάδας να αναγερθεί στην περιοχή
της Μακεδονίτισσας εκεί που βρίσκεται
σήμερα το Μακάρειο στάδιο.

Η Διοίκηση των πρωταθλητών έχει
επικοινωνήσει με την UEFA ζητώντας
συμβουλές από άποψης κτισίματος και
κόστους. Η χωρητικότητα του ιδιόκτητου γηπέδου του ΑΠΟΕΛ θα είναι από

Δεν ξεχνούν το... Μακάρειο

Τέλος από την περίοδο 2020-21 οι αναβολές για τους «Ευρωπαίους»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ
στην τελευταία του Συνεδρία
(31/10/2019) αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές στην Προκήρυξη
του Πρωταθλήματος Cyta περιόδου
2020-2021 αναφορικά με τις αναβολές
αγώνων των ομάδων μας που συμμετέχουν στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που
ομάδα που αγωνίζεται στις Ευρωπαϊκές
διοργανώσεις, δικαιούται να αγωνιστεί
Δευτέρα στην επόμενη αγωνιστική
του Πρωταθλήματος Cyta και η Δευτέρα είναι ημερομηνία Εθνικών Ομάδων, τότε, δεν θα δικαιούται να ζη-

τήσει αναβολή του αγώνα της και
αγώνας θα διεξάγεται Κυριακή.
Παραμένει ο κανονισμός που αφορά τους αγώνες του Πρωταθλήματος
Cyta, που είναι στο μέσο των δύο αγώνων των Play-Off των Ευρωπαϊκών
διοργανώσεων.
Ο κανονισμός αυτός αναφέρει: «Σε
περίπτωση που ομάδα του Πρωταθλήματος Cyta θα αγωνιστεί στα Playoff των Πρωταθλημάτων της UEFA,
ο αγώνας του Πρωταθλήματος Cyta
που είναι στο μέσο των δύο αγώνων
των Play-off θα μπορεί με κοινό αίτημα
των δύο διαγωνιζομένων σωματείων
να αναβληθεί και να διεξαχθεί σε με-

ταγενέστερο στάδιο, σε ημερομηνία
που θα αποφασίσει η Εκτελεστική
Επιτροπή. To ίδιο δικαίωμα (για αναβολή του αγώνα) θα έχει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας».

Super Cup και κυπροποιημένοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ
αποφάσισε όπως ο αγώνας Super Cup
μεταξύ του Πρωταθλητή και του Κυπελλούχου διεξάγεται αρχές Ιουλίου,
πριν την έναρξη των Ευρωπαϊκών
υποχρεώσεων των ομάδων μας. Η
ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής του
αγώνα το 2020 θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το Δ. Σ. της ΚΟΠ αποφάσισε επίσης
όπως, από την ποδοσφαιρική περίοδο
2020-2021, ποδοσφαιριστές οι οποίοι
απέκτησαν κυπριακή υπηκοότητα
και έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται
στις Εθνικές μας ομάδες, δεν θα καταλαμβάνουν θέση κοινοτικού στο
ρόστερ των ομάδων που αγωνίζονται.
Η πιο πάνω αλλαγή δεν ισχύει για
τον κανονισμό που αφορά την χρησιμοποίηση δύο ποδοσφαιριστών
στην αρχική ενδεκάδα που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΚΟΠ
πριν την συμπλήρωση του 18ου έτους
ηλικίας τους.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Κίρζης και αντιδράσεις

Η φυγή του Πέτρου Κονναφή, σε με-

γάλο βαθμό, μετρίασε τις αντιδράσεις
μερίδας του κόσμου του Απόλλωνα,
φωνές, ωστόσο, εξακολουθούν να
υπάρχουν με αποδέκτη της έντονης
κριτικής τον πρόεδρο Νίκο Κίρζη. Φυσιολογικό, θα μπορούσε να πει κάποιος και σίγουρα μειοψηφία αποτελούν
αυτοί που υποστηρίζουν πως ο διοικητικός ηγέτης θα πρέπει με τη σειρά του
να αποχωρήσει. Αδιαμφισβήτητα λάθη
και σοβαρά μάλιστα, έγιναν αυτό το καλοκαίρι στον Απόλλωνα και η ευθύνη
δεν βαραίνει αποκλειστικά τον Πέτρο
Κονναφή. Καλό είναι, ωστόσο, όσοι ζητούν παραιτήσεις να προτείνουν και
λύσεις για την επόμενη μέρα.

* * * * *

ΜΜΕ vs Social Media

stagram από απλούς φιλάθλους, οπαδούς, προπονητές της κερκίδας και κυρίως ξερόλες για όλα όσα συμβαίνουν
στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο του
κυπριακού ποδοσφαίρου.

* * * * *

Λαγιέκ

Ο Γάλλος ήρθε και καλά στην Κύπρο

προκειμένου να βάλει τάξη στον διαχρονικά άτακτο ομολογουμένως χώρο
της διαιτησίας. Εξ όσων φαίνεται προς
το παρόν το όλο επιχείρημα μοιάζει
εξαιρετικά δύσκολο αφού οι ιθαγενείς
του νησιού δεν καλοβλέπουν με καλό
μάτι την εξουσία του πρώην Γάλλου διαιτητή. Και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, άμα σε βάλουν στο στόχαστρο, τότε
ή που θα σε φαν ή απλά θα πάρεις ένα
διακοσμητικό ρόλο…

* * * * *

Λάθη ασφαλώς και γίνονται και από

την πλευρά των δημοσιογράφων.
Υπερβολές, επίσης, έχουν σε αρκετές
περιπτώσεις εντοπιστεί, όπως και λανθασμένη εκτίμηση κάποιων πληροφοριών ή αδυναμία επιβεβαίωσης τους.
Παρόλ’ αυτά όμως, άλλο ΜΜΕ και άλλο
social media. Απαραίτητος ο διαχωρισμός και κυρίως αναγκαίος ο μη καταλογισμός ευθύνης στα ΜΜΕ, για τα όσα
γράφονται σε Facebook, Twitter και In-

Λαγιέκ 2

Μεταφορικά μιλώντας αλλά κάθε φο-

ρά που θα οριστεί διαιτητής για ντέρμπι, πέφτει το ξύλο της αρκούδας. Η πίεση προς τον αρχί- διαιτητή είναι τέτοια
που και ο ίδιος μάλλον ξαφνιάστηκε.
Τον έχουν όμως από κοντά γνωστά
ονόματα της διαιτησίας που πλέον
έχουν αναλάβει πόστα στο χώρο και

για χρόνια κάνουν κουμάντο. Έχουν
μάλιστα να λένε, ότι οι πρώην διαιτητές
είναι που κάνουν κουμάντο και όχι
απαραίτητα ο προϊστάμενός τους.

* * * * *

Τα του οίκου τους

Έχει φουντώσει για τα καλά η συζήτηση

για τη διαιτησία μας και οι «μεγάλοι» ξεσπαθώνουν. Όχι πως οι «μικροί» δεν
έχουν παράπονα, έχουν και παραέχουν,
αλλά δεν ακούγονται και τόσο δυνατά
όταν φωνάζουν. Όμως η αρχή των όσων
φέτος βλέπουμε έγινε στις εκλογές του
συνδέσμου διαιτητών και του τρόπου
που αυτές κρίθηκαν. Όσο και αν υποστηρίζουν κάποιοι το αντίθετο δεν υπάρχει
ενότητα και για αυτό βλέπουμε διαιτητές
πολύ εύκολα να εξαφανίζονται και άλλοι
που κάνουν όλη την Κύπρο να βγαίνει
από τα ρούχα της, πέφτουν στα μαλακά.
Είναι και η ανοχή που επιδεικνύουν οι
αρμόδιοι στις επιθυμίες των ομάδων για
επιθυμητούς ορισμούς, ειδικά στα
ντέρμπι, και το σκηνικό της απαξίωσης
διαμορφώνεται στο απόλυτο.

* * * * *

Η κατάλληλη στιγμή

Εξαγγέλθηκε η γενική συνέλευση της

εταιρείας της Ανόρθωσης για το κεφά-

λαιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
που θα συνοδευτεί με άνοιγμα στον κόσμο για στήριξη. Είναι μια απόφαση της
διοίκησης προκειμένου να αντλήσουν
κεφάλαια, όμως κακά τα ψέματα η διάθεση του κόσμου επηρεάζεται πολύ
από την πορεία της ομάδας. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δύσκολα θα
μπορούσε να βρεθεί καλύτερη στιγμή.
Με την ομάδα πρώτη, τον Κετσπάγια να
είναι παράγοντας συσπείρωσης και γενικότερα όλους να είναι ικανοποιημένοι
με την εικόνα της ομάδας. Θα φανεί
πως θα πάει με τον κόσμο, ενώ όπως η
στήλη πληροφορείται η πρόθεση του
Χρήστου Πουλλαΐδη να βρει επενδυτή
που να ανεβάσει την εταιρεία σε όλα τα
επίπεδα δεν έχει ατονήσει.

* * * * *

Mετά έχουν και παράπονο

Έχουμε ξεφύγει σε βαθμό που πλέον

το επάγγελμα μπορείς να το χαρακτηρίσεις και τοξικό. Κανείς δημοσιογράφος
δεν κάθεται να ασχοληθεί με ένα θέμα
από μόνος του, χωρίς να πάρει από κάπου ερέθισμα. Οι ίδιες οι ομάδες κάποια πράγματα είτε τα βγάζουν προς τα
έξω με άτσαλο τρόπο είτε δεν το αντιλαμβάνονται όταν τα βγάζουν πως θα
δημιουργήσουν θέματα και καταλήγουν
να τα ρίχνουν στον τύπο.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Cheznous...
Καλλιτεχνικές ανησυχίες ταλαιπωρούν
τη στήλη εξ ου και ο τίτλος του κειμένου. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση
ν’ ασχοληθούμε με τη γαλλική γλώσσα
αλλά το γαλλικό σινεμά ήταν ανέκαθεν
μια από τις όμορφες συνήθειες που
λανσάραμε προκειμένου να δραπετεύουμε από την άγρια καθημερινόΤου
τητα μας.
ΧΡΙΣΤΟΥ
Επί τούτου, όχι πως πρόκειται για
ΖΑΒΟΥ
κανένα αριστούργημα αλλά η ομώνυμη
με τον τίτλο, ταινία, αξίζει κανείς να την παρακολουθήσει.
Το φιλμ του σκηνοθέτη Λουκά Μπελβό, ξεσκεπάζει
κατά κάποιο τρόπο τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε
η γαλλική ακρό-δεξιά για να ωραιοποιήσει τη μορφή
της και να γίνει έτσι αρεστή στο ευρύ κοινό.
Την ίδια ώρα που οι επικεφαλής της παράταξης παρουσιαζόντουσαν με σοβαροφάνεια και μια πλασματική
ευπρέπεια ενώπιον του εκλογικού σώματος, στις τάξεις
τους διατηρούνταν παραβατικά στοιχεία που εκτελούσαν
διαταγές για να πλήξουν αντιπάλους , πρόσφυγες και
όσους τέλος πάντων θεωρούνταν εχθροί για τους σκοπούς
του κόμματος.
Συγκεκαλυμμένη πίσω από ένα ευγενικό προσωπείο,
η ηγέτιδα του κόμματος (εύκολα διαπιστώνεις ότι αναφέρεται στη Μαρί Λεπέν), χειριζόταν πράγματα και καταστάσεις στο παρασκήνιο που καμία σχέση δεν είχαν
με τη δημόσια εμφάνισή της.
Μέσα από αυτή την ακτιβιστική ταινία, εύκολα κανείς
συμπεραίνει την κατανομή καθηκόντων που υπήρχε
στην οργάνωση. Από τη μια δηλαδή μεριά, οι θεωρητικοί
της ιδεολογίας με το σοβαροφανές ύφος-προσωπείο
και από την άλλη οι τραμπούκοι που ενεργούσαν είτε
μετά από διαταγές, είτε παρασυρόμενοι από τα λόγια
της ηγεσίας.
Μέχρι και που έφτασαν στο σημείο, η ηγέτιδα να
πετάξει σαν στυμμένη λεμονόκουπα κάποιους απ’
αυτούς που χρησιμοποιούσε για να κάνουν τις βρώμικες
δουλειές.
Δεν είχε κιόλας άλλη επιλογή αφού όπως γνωρίζουμε
από την ιστορία, έφτασε πολύ κοντά στον προεδρικό
θώκο της Γαλλίας και τυχόν αποκαλύψεις για το βρώμικο
παρελθόν της θα απέβαιναν μοιραίες.
Έτσι συνήθως ολοκληρώνονται τέτοιου είδους συνεργασίες που μοιάζουν κυρίως με λυκοφιλίες και
σίγουρα δεν στηρίζονται σε κάποια υγιή βάση.
Και αυτό είναι το μεγαλείο της τέχνης στην τελική.
Ότι δηλαδή αποτυπώνει την ίδια τη ζωή, έτσι όπως την
βιώνουμε και εμείς στο πετσί μας.
Ωραία ταινία, την προτείνω για όσους ακόμη διατηρούν
τις ανησυχίες τους.

Αναμένοντας το VΑR
Γενικότερο είναι το θέμα περί της εφαρμογής του VAR στο ποδόσφαιρο, στην
Κύπρο, ωστόσο, η προβληματική, μέχρι
τώρα, εικόνα των διαιτητών μας, με
σοβαρά λάθη κάθε αγωνιστική, σου
δημιουργεί την (υπερβολική) εντύπωση
πως σκόπιμα γίνονται μαζεμένα σοβαρά
λάθη, προκειμένου οι αρμόδιοι να κάΤου
νουν τ’ αδύνατα δυνατά και μια ώρα
ΓΙΩΡΓΟΥ
νωρίτερα να εισαχθεί η τεχνολογία και
ΛΟΓΙΔΗ
στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Με το καλό
λοιπόν, όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα, αν και προετοιμασμένοι πρέπει να είμαστε, γιατί όλα τα προβλήματα
δεν θα λυθούν…
Προβλήματα θα υπάρχουν, λανθασμένες αποφάσεις
θα παρθούν και με τη χρήση του VAR και μας προετοιμάζει γι’ αυτό το σκηνικό, σχεδόν κάθε εβδομάδα, με
τα παραδείγματα που προκύπτουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα. Η τελευταία περίπτωση, του καταλογισμού πέναλτι υπέρ της Γιουβέντους, σε θεατρινίστικη
πτώση του Κριστιάνο Ρονάλντο, δικαιολογημένα σήκωσε
συζήτηση και ξεσήκωσε τους πολέμιους της τεχνολογίας
στο ποδόσφαιρο. Και δεν είναι, βέβαια, η μόνη φάση
που… φωνάζει για τη λανθασμένη απόφαση διαιτητή
και χειριστών του VAR, παρά τη δυνατότητά τους να
δουν και να ξαναδούν μια φάση, επιβεβαιώνοντας ή
αλλάζοντας μια απόφαση.
Το θέμα, ωστόσο, δεν έχει να κάνει με το VAR και
τη δυνατότητα του να συμβάλει στη δίκαιη εξέλιξη ενός
αγώνα, πολύ περισσότερο στην τελική έκβαση του αποτελέσματος. Το θέμα και το πρόβλημα, έχει να κάνει
με την αξιοποίηση του VAR από τον ανθρώπινο παράγοντα, τους διαιτητές δηλαδή, στο γήπεδο ή στο μικρό
απομονωμένο δωμάτιο… Πιο απλά, η τεχνολογία,
αδιαμφισβήτητα σου παρέχει ένα εργαλείο, ένα «όπλο»
κατά των σοβαρών λαθών από τα οποία αλλοιώνονται
αποτελέσματα, καθορίζονται νικητές και κάποιες φορές
γράφεται λάθος η ιστορία. Μένει η σωστή εκμετάλλευση
των δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Αν για παράδειγμα,
το… θέατρο του Ρονάλντο, ανεξήγητα κρίθηκε πέναλτι,
εκτεθειμένο δεν μένει το VAR αλλά αυτοί που το… προσπέρασαν, είτε λόγω αδυναμίας σωστής αντίληψης,
είτε σκοπιμότητας.
Ας το έχουμε λοιπόν κατά νου, αναμένοντας το VAR
στη χώρα μας και αν μη τι άλλο, ας κάνουμε την καλύτερη
δυνατή προετοιμασία και κυρίως επιλογή στα άτομα
που θα εμπλακούν από οποιοδήποτε πόστο. Γιατί σε
διαφορετική περίπτωση, η προσδοκία για την επίλυση
σημαντικών προβλημάτων, εύκολα μπορεί να αποδειχθεί
μπούμερανγκ και με απρόβλεπτες τις συνέπειες…
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Θετικές προοπτικές, αλλά και σκιές

Εκτιμήσεις Fitch για την οικονομία -Συνέντευξη του επικεφαλής του οίκου για τη Δυτική Ευρώπη
Θετικές προοπτικές για την κυπριακή οικονομία βλέπει ο οίκος
πιστοληπτικής ικανότητας Fitch.
Σε συνέντευξη στην «Κ» ο επικεφαλής του Οίκου για τη δυτική
Ευρώπη, Michele Napolitano, ο
οποίος βρίσκεται στην Κύπρο στο

πλαίσιο του συνεδρίου Economist,
σχολιάζει τις οικονομικές εξελίξεις
και διατυπώνει την εκτίμηση ότι
η απόφαση του Δικαστηρίου για
τους μισθούς του δημοσίου δεν
θα λειτουργήσει αρνητικά για τις
μελλοντικές αξιολογήσεις εάν η

Κύπρος κρατήσει ισχυρά πλεονάσματα και για τα επόμενα χρόνια. Επισημαίνει ωστόσο ότι μια
κακή αξιολόγηση από την Moneyval θα μπορούσε να επηρεάσει
την εμπιστοσύνη και να παρεμποδίσει τις ξένες επενδύσεις. Χα-

ρακτηρίζει πολύ γενναιόδωρο το
σχέδιο ΕΣΤΙΑ και εκφράζει έκπληξη από την απογοητευτική
συμμετοχή των δανειοληπτών.
Επισημαίνει επίσης ότι εάν αλλάξει
ο νόμος των εκποιήσεων, θα καταστεί δυσκολότερη η ανάκτηση

Στο τελικό στάδιο ο αγωγός Nord Stream 2

των ΜΕΔ. Αναφέρει ακόμα ότι οι
καθυστερήσεις στην επίλυση των
ΜΕΔ θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κεφαλαιακή θέση των τραπεζών και να
παρεμποδίσουν τη διαθεσιμότητα
πιστώσεων. Σελ. 5

Αρχές του 2020
θα χρεώνουν
μεγάλους
καταθέτες
Ωθούν πελάτες σε επενδύσεις
Στην επιβολή χρεώσεων στους
μεγάλους καταθέτες θα προχωρήσουν οι μεγάλες τράπεζες της
Κύπρου αρχές του 2020. Οι
ασκήσεις επί χάρτου έχουν γίνει
στις τράπεζες, επάνω σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταθετών, ενώ στις ίδιες ασκήσεις επί
χάρτου έχουν προχωρήσει και
οι μεγάλοι καταθέτες, οι οποίοι
έχουν εξετάσει τις επόμενές
τους κινήσεις. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
OJO SUN & GLASSES

Βάζει γυαλιά στην Κίνα
και στη Σαουδική Αραβία
Τον επόμενο μήνα η κυπριακή εταιρεία

OJO Sun & Glasses θα λειτουργήσει άλλα
τρία καταστήματα στη Σαουδική Αραβία,
ενώ ήδη έχει δημιουργήσει το πρώτο της
στο Γιοχάνεσμπουργκ. Το 2020 η εταιρεία
θα επεκταθεί διαδικτυακά στην Κίνα. Συνέντευξη Νίκου Μεσολογγίτη. Σελ. 7

Μειώνει
τους ρύπους
στη ναυτιλία
η Syndeseas

ΕΛΛΑΔΑ

Σε ακίνητα το 25%
των ξένων επενδύσεων

Συνέντευξη Ε. Φωτοπούλου

Ενα στα τέσσερα ευρώ των ξένων επενδύ-

σεων στην Ελλάδα καταλήγει στην αγορά
ακινήτων. Το πρώτο εξάμηνο στην κτηματαγορά έχουν εισρεύσει ξένα κεφάλαια 736
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 94,6%.
Πέραν των εξοχικών, δυναμική εμφανίζει
και το κέντρο της Αθήνας. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

0,45%

-0,02%

Γερμανία

-0,41%

0,00%

Γαλλία

-0,10%

0,01%

Ιταλία

0,92%

0,02%

Ισπανία

0,23%

0,00%

Ιρλανδία

0,00%

0,00%

Ελλάδα

1,14%

-0,08%

0,63%

0,01%

Κύπρος

Ην. Βασίλειο

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Ενα αμφιλεγόμενο έργο που έχει διχάσει την Ε.Ε. και έχει οξύνει την ένταση ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσιγκτον, ο αγωγός φυσικού αερίου
Nord Stream 2, οδεύει προς την πλήρη ολοκλήρωσή του και αναμένεται να είναι σύντομα ενεργός, καθώς έχει εκλείψει το τελευταίο ουσιαστικό
εμπόδιο. Για το έργο, που είναι κατά περίπου 90% έτοιμο, εκκρεμούσε πάνω από δύο χρόνια η έγκριση της Δανίας, η οποία τελικά συναίνεσε
συντασσόμενη με τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής Εξωτερικών της Ρωσίας Κονσταντίν
Κοσάτσεφ, ο επίμαχος αγωγός μήκους 1.230 χιλιομέτρων μπορεί να είναι έτοιμος μέσα στους επόμενους μήνες. Σελ.11

Η Κύπρος προσδοκεί να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια
που γίνεται στον τομέα της ναυτιλίας για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ιδέα ανήκει
στη νεοφυή εταιρεία Syndeseas
Intergrated Solution, η οποία
δραστηριοποιείται τα τελευταία
δύο χρόνια και ήδη εξυπηρετεί
350 πλοία. Συνέντευξη της Γεν.
Διευθύντριας της εταιρείας,
Ευαγγελίας Φωτοπούλου. Σελ. 6

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / BLOOMBERG

Το μεγάλο στοίχημα της Κριστίν Λαγκάρντ
Τώρα που η Κριστίν Λαγκάρντ
αναλαμβάνει πρόεδρος της ΕΚΤ
φαίνεται να αντιμετωπίζει λιγότερες δυσκολίες από εκείνες που
συνάντησε ο προκάτοχός της το
2011. Η Ευρωζώνη δείχνει να έχει
διαφύγει τον κίνδυνο της διάλυσης. Αυτό δεν σημαίνει, όμως,
πως όλα είναι καλά. Αργά ή γρήγορα θα επανεμφανισθούν τα προβλήματα που απέφυγε ο Ντράγκι
και, όταν θα συμβεί αυτό, τα όπλα
της ΕΚΤ δεν θα είναι τόσο ισχυρά
όσο άλλοτε. Κύριο καθήκον της
κ. Λαγκάρντ είναι να δείξει στους
πολιτικούς αρχηγούς της Ευρώπης
ποιος είναι ο κίνδυνος και να τους
πείσει πως την επόμενη φορά θα
χρειαστεί να επωμισθούν μεγα-

λύτερο μερίδιο από το βάρος της
οικονομικής πολιτικής.
Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι πολύ κάτω από τον στόχο
και οι ευρωπαϊκές οικονομίες εμφανίζουν σημάδια στασιμότητας.
Και όμως, τα επιτόκια δεν μπορούν
να μειωθούν περαιτέρω, καθώς
ήδη το βασικό επιτόκιο βρίσκεται
στο -0,5%. Αρχίζει νέο πρόγραμμα
αγοράς ομολόγων (QE) της ΕΚΤ,
αλλά έχει αποδειχθεί λιγότερο
αποτελεσματικό από όσο ήλπιζε
η Τράπεζα, που δέχεται επικρίσεις
τόσο με πολιτικά όσο και με νομικά
επιχειρήματα. Στις δυσκολίες που
θα αντιμετωπίσει η Λαγκάρντ
προστίθεται και ο διχασμός στο
Δ.Σ. της ΕΚΤ. Τον Σεπτέμβριο,

επτά μέλη του εναντιώθηκαν στη
νέα χαλάρωση της νομισματικής
πολιτικής και ένας Γερμανός δήλωσε παραίτηση. Ορισμένοι εξ
αυτών διαφωνούν με τα αρνητικά
επιτόκια, αλλά όλοι απορρίπτουν
το QE.
Η Λαγκάρντ αποκλείεται να
ελπίζει πως θα φιμώσει τους διαφωνούντες, γι’ αυτό και θα πρέπει
να κατισχύσει με τα επιχειρήματά
της. Επιπλέον, πρέπει να δίνει
την εντύπωση ότι νικάει, διαφορετικά οι επενδυτές θα κλονιστούν
και η νομισματική πολιτική θα
χάσει ακόμη και τον περιορισμένο
αντίκτυπο που εξακολουθεί να
έχει.
Θα είναι δύσκολο. Ακόμη πιο

δύσκολο θα είναι, όμως, να πείσει
τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρωζώνης ότι η νομισματική πολιτική δεν αποδίδει πλέον χωρίς
τη στήριξη της δημοσιονομικής
πολιτικής. Τόσο ο Ντράγκι όσο
και ο προκάτοχός του, Ζαν-Κλοντ
Τρισέ, προσπάθησαν να τους πείσουν και απέτυχαν. Εν ολίγοις,
παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός είναι χαμηλός και η ζήτηση
παραμένει στάσιμη, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης μαζί δεν
παρέχουν στην οικονομία παρά
αμελητέα στήριξη με τη δημοσιονομική πολιτική τους.
Η Λαγκάρντ πρέπει να παρουσιάσει επιχειρήματα υπέρ ενός
στενότερου συντονισμού της δη-

ĬĮǇƿǊĮĲİǌĮǋƾǇİĲİȺİǏǈııǗĲİǏĮǄǈĮĲĮ)XQGV"
ǼȖȖȡĮĳİȓĲİİįȫȖȚĮʌİȡȚııȩĲİȡİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
www.pwc.com.cy/funds

μοσιονομικής πολιτικής και ακόμη
καλύτερο θα ήταν να πείσει τους
Ευρωπαίους ηγέτες να θεσπίσουν
κοινό προϋπολογισμό για την Ευρωζώνη. Ολες οι νομισματικές
ενώσεις έχουν κοινό προϋπολογισμό. Η Ευρωζώνη δεν μπορεί
να αποτελεί εξαίρεση και να περιμένει πως θα παραμείνει αλώβητη. Το να πείσει κανείς τους
τεχνοκράτες των κεντρικών τραπεζών και τους πολιτικούς των
χωρών-μελών να ενδιαφερθούν
κυρίως για τις ανάγκες της Ευρωζώνης στο σύνολό της και όχι μόνον για τις ανάγκες των εθνικών
οικονομιών τους, θα αποτελέσει
ένα είδος πολιτισμικής επανάστασης.
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ΔΗΚΤΗΣ

diktis@kathimerini.com.cy

Αποκαλυπτική συνέντευξη
με την αρετή του παραλόγου
Ολοι γνωρίζουμε τι έγινε μετά το
2015 αλλά μερικοί προτιμούν να το
αγνοούν επειδή η λογική δεν αφήνει
να δράσουμε, ενώ η ηθική είναι κάπου μακριά για να καθοδηγήσει. Τι
μένει; Η αρετή του παραλόγου. Οπως
έγραφε ο Δανός Σόρεν Κίρκεγκαρντ
«να δρας εξαιτίας του παραλόγου
σημαίνει να δρας από πίστη» («Ημερολόγια», 1849). Με σιγουριά, ορίζουν αυθαίρετα το σωστό και το λάθος και δρουν ανάλογα με ό,τι πιστεύουν. Εύκολο.
Εφόσον, λοιπόν, το παράλογο βολεύει ενώ η εμμονή στη λογική όπως
προκύπτει από στοιχεία της Στατι






Με σιγουριά, ορίζουν
αυθαίρετα το σωστό
και το λάθος και δρουν
ανάλογα με ό,τι
πιστεύουν. Εύκολο.
στικής Αρχής, φαίνεται ανιαρή, η
στήλη δίνει τον λόγο στο Παράλογο
και απαντά στις ερωτήσεις του:
Ταλαιπωρηθήκαμε την προηγούμενη τετραετία επειδή ήμασταν
αναγκασμένοι να μειώσουμε το δημόσιο χρέος. Ετσι δεν είναι;
Οχι. Το χρέος της χώρας το 2015
ήταν 311,7 δισ. ευρώ και τον Ιούνιο
2019 παραδόθηκε στη νέα κυβέρνηση 335,5 δισ. ευρώ, αυξήθηκε
7,6% παρά την υποτιθέμενη πρόοδο.
Στην πραγματικότητα η διαφορά
ήταν ακόμα σημαντικότερη αφού
το δημόσιο χρέος από 175% του
ΑΕΠ έφθασε το 182% το 2018.
Εντάξει, μπορεί να μη μειώθηκε
το χρέος αλλά επικράτησε η φορολογική δικαιοσύνη. Σωστά;
Λάθος. Οι φόροι στην παραγωγή
και στις εισαγωγές ανήλθαν από
5,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο
2017, σε 7,2 δισ. τον Ιούνιο 2019,
αυξήθηκαν κατά 26,3%. Την ίδια
περίοδο της «πρώτης φοράς Αριστερά» οι φόροι στο μειούμενο εισόδημα και στην περιουσία αυξήθηκαν από 3,3 δισ. σε 5 δισ. ευρώ
κατά 51,5%. Οι φόροι από 50,3%
έφθασαν σε 54,5% του ΑΕΠ.
Μας ανάγκασαν να πάρουμε φορολογικά μέτρα που δεν θέλαμε.
Ωστόσο, προστατεύσαμε τους εργαζομένους του Δημοσίου, ενισχύσαμε την κοινωνική δικαιοσύνη.
Το αμφισβητείται;
Είναι αλήθεια ότι οι δαπάνες

του κράτους για αμοιβές υπαλλήλων
(εξηρτημένης εργασίας) αυξήθηκαν
από 5,1 δισ. σε 5,6 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή (9,8%) δείχνει αυξήσεις
μισθών και νέες προσλήψεις. Ωστόσο, την ίδια περίοδο οι κοινωνικές
παροχές περιορίζονται από 47,7%
του ΑΕΠ σε 46,4%. Η μείωση της
ανεργίας οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση. Η γενναιοδωρία στους
φτωχούς είναι μύθος.
Γι’ αυτό ο αγωνιστικός συνδικαλισμός έδινε μάχη ενάντια στην κυβέρνηση, που φαλκίδευε τα δικαιώματα των εργαζομένων, που κατήργησε τις συλλογικές συμβάσεις, που...
Αυτά λέτε, αλλά γνωρίζουμε ότι
την περίοδο εκείνη, οι απεργίες
ήταν συμβολικές με ελάχιστες αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Μελέτη
του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αποκαλύπτει ότι την
περίοδο 2011-14 ο αριθμός των
απεργιών ήταν κατά μέσον όρο 184
ετησίως, ενώ την περίοδο 20152017 ο αριθμός απεργιών μειώθηκε
στις 104 ετησίως σημειώνοντας
κάμψη 44%.
Η προηγούμενη κυβέρνηση απαξίωσε πλήρως τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, επειδή δεν ήλεγχε τις διοικήσεις
τους, κατάφερε να απενεργοποιήσει
τα συνδικάτα του ευρύτερου δημόσιου τομέα που περιορίστηκαν σε
φραστικές αντιπαραθέσεις. Οι απεργίες άρχισαν λίγες εβδομάδες μετά
την έναρξη της θητείας της σημερινής κυβέρνησης.
Η οποία μόλις εξελέγη φέρνει
στη Βουλή αντεργατικά μέτρα κάτω
από τον παραπλανητικό τίτλο του
«αναπτυξιακού νομοσχεδίου». Το
ξεχάσατε; Το νομοσχέδιο έχει πολλές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα
που έπρεπε να είχαν λυθεί παλαιότερα. Συχνά δυσκολεύουν την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας. Ναι, όπως η ολέθρια
ρύθμιση που επιτρέπει σε δήμους
να αναθέτουν τη συλλογή σκουπιδιών σε ιδιωτικές εταιρείες.
Παράδοξες αντιδράσεις επειδή
προσφέρεται στους δήμους η δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο
λειτουργίας που επιθυμούν. Ηδη
υπάρχουν δήμοι που χρησιμοποιούν
ιδιωτικές εταιρείες για τη συλλογή
σκουπιδιών και αυτό προβλεπόταν
στον επονομαζόμενο «νόμο Ραγκούση» που είχε εισηγηθεί και ψηφίσει ο αντιπολιτευόμενος σήμερα
τέως υπουργός.
Ο «διάλογος» με το παράλογο είναι δύσκολος, διαρκής και δεν τελειώνει ποτέ.

Ανέλαβε τα ηνία της ΕΚΤ η Κριστίν Λαγκάρντ μέσα σε περίοδο τεχνολογικής μεταστροφής των τραπεζών. Ας ελπίσουμε να λάβει σωστές
αποφάσεις, διότι τα νερά είναι «αχαρτογράφητα».

Τα Χριστούγεννα τα καλά
Το Ανώτατο Δικαστήριο επιφύλαξε την Παρα-

σκευή τις αποφάσεις του επί των εφέσεων κατά
των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου,
αναφορικά με τις αποκοπές των μισθών και
συντάξεων στο δημόσιο τομέα. Όπως φημολογείται, τα Χριστούγεννα θα έρθει η λυπητερή ή
η χαρούμενη απόφαση για τα δημόσια οικονομικά. Να δούμε στην πρώτη περίπτωση άμα έχει
άσσο στο μανίκι του ο Υπουργός για τον επόμενο Υπουργό Οικονομικών, ή θα ξεκινήσει ο νέος
από τα δύσκολα.

••••
Σπασμένη ραχοκοκαλιά

βροχές, κεραυνούς κ.ο.κ. Δεν είναι και λίγο να
καταστρέφεται ό,τι έκτισες μέσα σε διάρκεια
μερικών λεπτών. Το ερώτημα είναι πώς δεν μάθαμε τόσα χρόνια από το πάθημά μας και συνεχίζουμε να επιτρέπουμε σε μια μπόρα να καταστρέφει τις σοδειές. Συνήθισε το κράτος, συνήθισαν και οι αγρότες και όλοι να βλέπουμε το

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών

Απανωτά τα κτυπήματα για τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις. Από τη μια οι κλειστοί δρόμοι για
τα αναπτυξιακά έργα, από την άλλη οι πρόσφατες κακοκαιρίες και οι πλημμυρισμένοι δρόμοι
έδιωξαν τον κόσμο από τις περιοχές τους. Όπως
πληροφορείται η ο Δήκτης, στην Μακαρίου, και
την Στασικράτους η κατάσταση είναι απελπιστική και τα λουκέτα έρχονται το ένα μετά το άλλο.
Ούτε λόγος για μέτρα στήριξης, ή κάποιας αποζημίωσης από το κράτος. Αυτά φαίνεται είναι
προνόμιο μόνο για τους αγρότες. Κατά τα άλλα
οι μικρομεσαίοι είναι η ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας.

••••
Θέμα συνήθειας

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών

Συναλλαγών περιλαμβάνει το Εμπορικό Ισοζύγιο,
το Ισοζύγιο Υπηρεσιών,
το Ισοζύγιο Εισοδημάτων
και το Ισοζύγιο Τρεχουσών Μεταβιβάσεων. Το
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών αποτελεί, μαζί με το Ισοζύγιο Κεφαλαιακών
Μεταβιβάσεων/Κινήσεων, το Ισοζύγιο
Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και τα
Τακτοποιητέα Στοιχεία, τα κύρια μέρη
του Ισοζυγίου Πληρωμών, το οποίο καταγράφει τις συναλλαγές μιας χώρας με το
εξωτερικό κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Για να εξηγούμαστε. Δεν έχουμε καμία αντίρ-

ρηση στο να αποζημιώνονται οι αγρότες, οι
οποίοι έχουν κτυπηθεί από κακοκαιρία, χαλάζι,

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

Η Καλιφόρνια όπως την ξέραμε τελείωσε
Σήμα κινδύνου για τη «Γη της Επαγγελίας», ενόψει κλιματικής αλλαγής
Του FARHAD MANJOO

THE NEW YORK TIMES

Η Καλιφόρνια όπως την ξέραμε έχει
τελειώσει – και δεν νιώθουμε καθόλου καλά. Δεν είναι μόνο οι φωτιές, αν και, Θεέ μου, τι φωτιές!
Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες
άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, εκατομμύρια μένουν χωρίς ρεύμα, εκατοντάδες χάνουν περιουσίες, εκατοντάδες πέφτουν νεκροί.
Με τις περυσινές πυρκαγιές, ο
αέρας στη βόρεια Καλιφόρνια, κοντά
στα κεντρικά γραφεία των ισχυρότερων εταιρειών τεχνολογίας στον
κόσμο, ήταν πιο βρώμικος από τον
αέρα στο Πεκίνο και στο Νέο Δελχί.
Το ίδιο, πιθανότατα, θα συμβεί και
φέτος και κάθε χρόνο από εδώ και
στο εξής. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Οι πυρκαγιές και τα
μπλακ άουτ είναι ανθρωπογενείς
καταστροφές, που συνδέονται με
τη βαθύτερη αποτυχία μας να ζούμε
με βιώσιμο τρόπο. Εχουμε σχεδιάσει
τις υποδομές μας λάθος, έχουμε
στοιχηματίσει στις λάθος τεχνολογίες, έχουμε δώσει τα λάθος κίνητρα
και είμαστε φορτωμένοι με τη λάθος
κουλτούρα. Η ιδεολογία της Καλιφόρνιας είναι η απεραντοσύνη.
Ατέλειωτες σειρές όμορφων σπιτιών
που συνδέονται με αυτοκινητόδρομους και καλώδια ρεύματος στους
ατέλειωτους πράσινους λόφους. Ο
τρόπος ζωής μας βασίζεται στον
μύθο ότι υπάρχει ατέλειωτος χώρος,








Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια
τους, εκατοντάδες
πέφτουν νεκροί.
ατέλειωτα καύσιμα, ατέλειωτο νερό,
ατέλειωτη αισιοδοξία και ατέλειωτες
θέσεις στάθμευσης.
Ενας ένας, οι μύθοι αυτοί καταρρέουν, αλλά η συστημική αλλαγή
που χρειαζόμαστε δεν έρχεται. Η
λύση που έχουμε δώσει για την έλλειψη στέγης είναι να υποχρεώνουμε τον κόσμο να μετακομίζει
όλο και πιο μακριά από τις πόλεις
και έτσι να διανύει περισσότερα
χιλιόμετρα για τις καθημερινές μετακινήσεις, χειροτερεύοντας την
κίνηση και αυξάνοντας τον πληθυσμό των περιοχών που κινδυνεύουν από πυρκαγιές. Το πρόβλημα
της κακής συγκοινωνίας στις πόλεις
«λύθηκε» καλώντας την Uber και
την Lyft να πάρουν τον έλεγχο των
δρόμων μας. Και για να περιορίσουμε τις πυρκαγιές, χρησιμοποιούμε το παλαιότερο τέχνασμα της
επιστήμης των υπολογιστών: κόβουμε το ρεύμα και μετά το ξανασυνδέουμε. Εν τω μεταξύ, οι πλούσιοι τα καταφέρνουν, γιατί όταν
έρχονται οι πυρκαγιές, προσλαμ-

Οσο περισσότερες είναι οι γραμμές υψηλής τάσης που περνούν μέσα από

τα δάση της Καλιφόρνιας, τόσο αυξημένος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
βάνουν τους δικούς τους πυροσβέστες.
Για να μειώσουμε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς, για να αντιμετωπίσουμε
τη στεγαστική κρίση και πολλές
άλλες κρίσεις, θα πρέπει οι πόλεις
μας να γίνουν πιο πυκνοκατοικημένες, να μην έχουμε τόσο μεγάλη
εξάρτηση από το αυτοκίνητο και

να σχεδιάσουμε τις συγκοινωνίες,
το ηλεκτρικό δίκτυο και τον οικιστικό ιστό για τους πολλούς, όχι
για τους λίγους. Οπως είναι σχεδιασμένη, η Καλιφόρνια δεν θα επιβιώσει στο κλίμα που έρχεται. Είτε
θα αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε
εδώ, είτε πολλοί από εμάς δεν θα
ζούμε πια εδώ.

ίδιο σκηνικό. Χαλαζόπτωση ή παγετός- καταστροφή- επίσκεψη στους πληγέντες, καταγραφή των ζημιών, καταβολή των αποζημιώσεων.
Από πρόληψη είμαστε ακόμα σε νηπιακό στάδιο. Αλλά αφού το κράτος μπορεί να πληρώνει
κάθε χρόνο τα εκατομμύρια των αποζημιώσεων,
ποιος νοιάζεται;

••••
Λίγο πριν το τέλος
Λίγο πριν το φινάλε είναι το σήριαλ για τα

AirBnB, μετά από δύο ολόκληρες σεζόν. Στο
προτελευταίο επεισόδιο αυτή την Τρίτη στην
επιτροπή εμπορίου θα δούμε τις τελευταίες τοποθετήσεις των βουλευτών, το one man show
του Αβέρωφ και τον Μυριάνθους με ιώβεια
υπομονή να ελπίζει ότι αυτή την φορά η πρόταση νόμου του θα καταφέρει να δει την αίθουσα
της ολομέλειας.

••••
Η μοναξιά κοστίζει ακριβά
Όταν η τιμή του ενοικίου για ένα μονάρι πλη-

σιάζει επικίνδυνα με τις τιμές στις οποίες βρίσκει κανείς ένα δυάρι, είναι άλλη μια απόδειξη
του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης και
ότι οι περισσότεροι προτιμούν πλέον την μοναξιά τους. Ελάχιστα είναι τα μονάρια στην αγορά,
και όσοι θέλουν την ησυχία τους, θα πρέπει να
είναι και έτοιμοι να την χρυσοπληρώσουν. Πάντως αν ρυθμιστεί το κεφάλαιο των Airbnb, τότε
ίσως αυτό να επηρεάσει θετικά την αγορά και η
ενοικίαση διαμερισμάτων να γίνει επιτέλους πιο
απλή υπόθεση και λιγότερο οδυνηρή για την
τσέπη.

Οικολογική καταστροφή
λόγω των μοβ αχινών
Δεκάδες εκατομμύρια μοβ αχινοί
έχουν, με την ακόρεστη όρεξή τους,
καταστρέψει τα δάση φαιοφυκών
στην Καλιφόρνια και πλέον εξαπλώνονται προς το Ορεγκον, διαταράσσοντας τα ευαίσθητα παράκτια οικοσυστήματα και απειλώντας με
θάνατο από ασιτία άλλα θαλάσσια
είδη. Πρόσφατη καταμέτρηση αποκάλυψε την ύπαρξη 350 εκατομμυρίων μοβ αχινών σε ένα μόνο ύφαλο,
ανοικτά του Ορεγκον, καταγράφοντας αύξηση 10.000% σε σύγκριση
με το 2014. Την ίδια στιγμή, στη βόρεια Καλιφόρνια έχουν αφανιστεί
τα δάση των γιγαντιαίων φαιοφυκών,
καθώς τα καταβρόχθισαν οι μοβ αχινοί, και πιθανώς να μην αναγεννηθούν ποτέ. Hδη, στις παράκτιες περιοχές του Ορεγκον συναντώνται
τεράστιες απογυμνωμένες περιοχές
του βυθού, όπου δεν υπάρχει τίποτε
άλλο εκτός από αυτές τις ακανθωτές
μπάλες. Παλαιότερα, τα δάση κέλπιας
ήταν τόσο πυκνά, ώστε ούτε βάρκες
δεν μπορούσαν να πλεύσουν.
Η ολοκληρωτική καταστροφή
που προκαλούν οι μοβ αχινοί οδηγεί
σε αφανισμό είδη όπως τα κόκκινα
«αφτιά της θάλασσας» (αλιώτιδες)
και οι κόκκινοι αχινοί και διαταράσσει τόσο τα οικοσυστήματα, ώστε
επιστήμονες στην Καλιφόρνια συνεργάζονται με ιδιωτικές εταιρείες
προκειμένου να συλλέγουν μοβ αχινούς και να τους τοποθετούν σε
ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε στη
συνέχεια να τους πωλήσουν σε ιχθυαγορές. Οι επιστήμονες, επί του
παρόντος, δεν είναι βέβαιοι κατά

Πρόσφατη καταμέτρηση

αποκάλυψε την ύπαρξη 350
εκατομμυρίων μοβ αχινών σε έναν
μόνο ύφαλο, ανοικτά του Ορεγκον.







Διαταράσσουν τα ευαίσθητα παράκτια οικοσυστήματα και απειλούν
με θάνατο από ασιτία
άλλα θαλάσσια είδη.
πόσον η πληθυσμιακή έκρηξη των
μοβ αχινών οφείλεται στην κλιματική
κρίση, αλλά υποψιάζονται ότι μια
αλυσίδα γεγονότων που συνέβησαν,
κατέληξε στη δραματική αύξηση
του πληθυσμού τους. Τα φαιοφύκη,
που ούτως ή άλλως απειλούνταν
από την αύξηση της θερμοκρασίας
των θαλάσσιων υδάτων, πλέον φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ανθεκτικά,
όπως επισημαίνει η Νόρα Εντι, επικεφαλής του προγράμματος ωκεανών στην Yπηρεσία Περιβαλλοντικής
Προστασίας της Καλιφόρνιας.
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Αρχές του 2020 οι χρεώσεις μεγάλων καταθετών
Ασκήσεις επί χάρτου έχουν γίνει στις τράπεζες σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών - Αναμένονται αντιδράσεις
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Την μετακύληση του κόστους των
αρνητικών επιτοκίων που καταβάλλουν οι τράπεζες για να κρατούν
τα κεφάλαιά τους στα ταμεία της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
θα επωμιστούν οι καταθέτες. Το
«χορό» αυτών των χρεώσεων άρχισε η Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο και ένα μήνα αργότερα η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πως κινείται αναπόφευκτα προς αυτή την
κατεύθυνση. Δηλαδή επιβολή χρεώσεων στις καταθέσεις μόνο των
μεγάλων καταθετών. Πότε όμως
θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο; Οι
ασκήσεις επί χάρτου έχουν γίνει
στις τράπεζες, επάνω σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταθετών και
σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες οι χρεώσεις αναμένεται
να αρχίσουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Στις ίδιες ασκήσεις
επί χάρτου όμως έχουν προχωρήσει
και οι μεγάλοι καταθέτες, οι οποίοι







Οι αναλυτές υπογράμμισαν πως η επιβολή των
αρνητικών επιτοκίων είναι ακόμα σε αχαρτογράφητα νερά.
έχουν εξετάσει τις επόμενές τους
κινήσεις. Μια από αυτές τις κινήσεις
θα είναι να μεταφέρουν τις καταθέσεις τους σε τράπεζες που δεν
θα χρεώνουν, τουλάχιστον προς
το παρόν. Τραπεζικοί σημειώνουν
πως οι πρώτες αντιδράσεις θα είναι
να μεταφέρουν τα χρήματά τους
σε μικρότερα κυπριακά τραπεζικά
ιδρύματα, ωστόσο, κατά τους ίδιους,
υπάρχει ένα σχήμα οξύμωρο. Εξηγούν πως ένα ίδρυμα που χρεώνει
για τις καταθέσεις τους μεγάλους
πελάτες έχει να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια για τις καταθέσεις
τους.
Ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο
να επιλέξουν να μεταφέρουν τις
καταθέσεις σε κάποια τράπεζα που

Οι τεχνολογικές εξελίξεις φέρνουν νέα δεδομένα στον τραπεζικό κλάδο, με τις τράπεζες να πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την αποστολή τους σε ένα οικο-

νομικό περιβάλλον που αναπόφευκτα μεταβάλλεται συνεχώς.
δεν θα τους χρεώνει. Οι ίδιοι κύκλοι
εκτιμούν πως με την επιβολή χρεώσεων στις καταθέσεις θα προχωρήσει με επιτυχία η αναπτυξιακή
πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Το ερώτημα είναι πάντως
αν αυτό το μέτρο θα λειτουργήσει
θετικά για τράπεζες ενός μικρού
νησιού όπως η Κύπρος, ή αν είναι
μέτρο που θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Επί της ουσίας, Ελληνική και Τράπεζα Κύπρου ακολουθούν τράπεζες όπως η UBS και η
Credit Suisse. Η πρώτη έχει ανακοινώσει χρεώσεις σε πελάτες που
έχουν καταθέσεις μισού εκατομμυρίου, ενώ η δεύτερη σε πελάτες
με καταθέσεις πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Φινλανδικές τρά-

πεζες, όπως έχει καταγράψει και
το Bloomberg, έχουν προχωρήσει
ήδη στην επιβολή χρεώσεων. Στη
Γερμανία, όπως καταγράφουν διεθνή ΜΜΕ, έχουν αρχίσει ήδη, οι
Deutsche Bank και Commerzbank.
Ετσι λοιπόν και οι κυπριακές τράπεζες, αναζητούν τρόπους για να
ανταγωνιστούν τις ξένες.

Ποιο το όριο;
Όλες οι κινήσεις επιβολής χρεώσεων σε μεγάλους καταθέτες κινούνται σε «αχαρτογράφητα νερά».
Ποιος ορίζεται ως μεγάλος καταθέτης είναι η κάθε τράπεζα που θα
το καθορίσει, είτε είναι 0,5 εκατ.,
είτε 1 εκατ., είτε 2 εκατ. ευρώ το
όριο. Μόλις καθοριστεί όμως το

όριο και εδραιωθεί μία χρέωση,
τότε –όπως τονίζουν γνώστες των
χρηματοοικονομικών- θα αρχίσει
αυτό το όριο να μειώνεται με τα
χρόνια. Όπως δηλαδή άλλαξε αυτό
που ήταν κατοχυρωμένο μέχρι σήμερα πως το κόστος της κατάθεσης
στην ΕΚΤ θα το επωμίζεται μόνο
το τραπεζικό ίδρυμα, δεν αποκλείεται να αλλάξει και το όριο των καταθέσεων που θα δικαιούται ένας
πελάτης να διατηρεί στην τράπεζα
χωρίς χρέωση. Φτάνοντας σε ένα
σημείο μελλοντικά να θεωρείται
μεγάλος καταθέτης ένας πελάτης
που έχει άνω των 100 χιλιάδων ευρώ κατάθεση. Δηλαδή, την ελάχιστη εγγυημένη από το Ευρωσύστημα. Η έκδοση της Ελληνικής

«Κ» αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ
πως «η δεύτερη συνεργατική τράπεζα της Γερμανίας, Berliner Volksbank, χρεώνει με επιτόκιο -0,5%
όσους λογαριασμούς έχουν καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ».
«Έχει προηγηθεί», συνεχίζει, «η
Deutsche Skatbank που επέβαλε
την ίδια χρέωση σε λογαριασμούς
άνω των 100 χιλιάδων ευρώ, αφού
κατά τους υπευθύνους της, δεν
είναι πλέον οικονομικά συμφέρον
να επωμίζεται πλήρως η τράπεζα
την επιβάρυνση των αρνητικών
επιτοκίων».

Τι λένε οι ειδικοί
Οι τεχνολογικές εξελίξεις φέρνουν νέα δεδομένα στον τραπεζικό

κλάδο, με τις τράπεζες να πρέπει
να επαναπροσδιορίσουν την αποστολή τους σε ένα οικονομικό περιβάλλον που αναπόφευκτα μεταβάλλεται συνεχώς.
Πόσω μάλλον οι κυπριακές, που
έχουν να ανταγωνιστούν «μεγαθήρια» που είναι πλήρως τεχνολογικά καταρτισμένα και που μπορούν
να ανταγωνιστούν μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς όπως Amazon, Apple, Google που «φλερτάρουν» με την τραπεζική. Το ζήτημα
των αρνητικών επιτοκίων απασχολεί και την περιφερειακή επενδυτική τράπεζα AXIA Ventures Group,
όπου και προχώρησε σε σχετική
ημερίδα.
Όπως ειπώθηκε κατά την παρουσίαση, η Κύπρος μπορεί να
επωφεληθεί από τα χαμηλά επιτόκια και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο, σε βάρος των
αποταμιευτών, υπάρχει έλλειψη
εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών για να μην κρατούν «κλειδωμένα» τα χρήματά τους σε μία τράπεζα.
Οι αναλυτές της AXIA τόνισαν
πως οι τράπεζες θα αγωνιστούν
για τη διατήρηση της κερδοφορίας
τους σε ένα ομολογουμένως δύσκολο περιβάλλον, ενώ την ίδια
ώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν
το μεγάλο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι αναλυτές υπογράμμισαν πως η επιβολή
των αρνητικών επιτοκίων είναι
ακόμα σε αχαρτογράφητα νερά,
με τα χαμηλά επιτόκια να αντικατοπτρίζουν όχι μόνο κυκλικούς
αλλά και διαρθρωτικούς παράγοντες. Η περιφερειακή επενδυτική
τράπεζα AXIA, κατέληξε με το ότι
χρήζει περαιτέρω έρευνας η κατανόηση των επιπτώσεων, αλλά και
να αναπτυχθούν κατάλληλα εργαλεία αντιμετώπισης.
Κατέληξαν δε, πως η πολιτική
των αρνητικών επιτοκίων αποσκοπεί στο να ωθήσει τα τραπεζικά
ιδρύματα να διαθέτουν τα ρευστά
τους για επενδύσεις, όπως για παράδειγμα στην αγορά κρατικών
ομολόγων, παρά των ήδη χαμηλών
αποδόσεων.

Στενεύουν τα περιθώρια για κακοπληρωτές στην Ελλάδα
Αρχισε το μεγάλο ξεσκαρτάρισμα
των αιτήσεων δανειοληπτών που
εκκρεμούν για υπαγωγή στον νόμο
Κατσέλη. Από την Παρασκευή λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα
μέσω της οποίας οι πιστωτές μπο






Ξεκίνησε η λειτουργία
της πλατφόρμας μέσω
της οποίας οι τράπεζες
βλέπουν το εισόδημα
και την περιουσία που
έχουν οι οφειλέτες
τους.
ρούν να λαμβάνουν τα φορολογικά
στοιχεία εισοδήματος και περιουσίας των οφειλετών τους και έτσι
να διαπιστώνουν αν πληρούν τα
κριτήρια για να υπαχθούν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου
για την προστασία της περιουσίας
τους.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης αποτελεί στρατηγικό κακοπληρωτή, δηλαδή ότι διαθέτει επαρκή εισοδήματα και περιουσία αλλά
δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις
του, τότε η τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε νομικές
ενέργειες για τη διακοπή της προστασίας. Με τον τρόπο αυτό οι
οφειλέτες με υψηλή ικανότητα αποπληρωμής θα κληθούν να πληρώσουν.
Η ανάπτυξη και λειτουργία της
πλατφόρμας κρίθηκε αναγκαία,
καθώς διαπιστώθηκε ότι πολλοί
δανειολήπτες έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο, αν και
γνωρίζουν πως δεν πληρούν τα
κριτήρια. Ωστόσο, με αυτό τον τρόπο «αγοράζουν» χρόνο, καθώς οι
τράπεζες δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα
(πλειστηριασμό κ.λπ.) μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Δεδομένου
ότι για να εκδικαστεί μια υπόθεση
περνούν έως και 5 έτη, ο χρόνος
που αγοράζουν οι συγκεκριμένοι
δανειολήπτες είναι μεγάλος. Λίγο

Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης διαθέτει επαρκή εισοδήματα και περι-

ουσία αλλά δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, τότε η τράπεζα θα μπορεί να προβαίνει σε νομικές ενέργειες.

πριν φτάσει η ημερομηνία εκδίκασης, κάποιοι αποσύρουν την αίτηση
και κάποιοι άλλοι εξαντλούν τα περιθώρια, αφήνοντας το δικαστήριο
να την απορρίψει. Σύμφωνα με
στοιχεία της «Κ» μέχρι σήμερα:
• Εχουν εκδοθεί 126.000 οριστικές αποφάσεις εκ των οποίων
55.000 αρνητικές για τους οφειλέτες
και 71.000 υπέρ τους.
• Εκκρεμούν προς εκδίκαση
65.000-70.000 υποθέσεις.
• Εχουν προσφύγει προς ρύθμιση 200.000 οφειλέτες με δάνεια
αξίας 17 δισ. ευρώ.
• Εχουν ρυθμιστεί υπέρ του δανειολήπτη οφειλές αξίας 5 δισ. ευρώ.
• Εχει απορριφθεί η ρύθμιση
οφειλών ύψους 5 δισ. ευρώ.
• Το 60% των αποφάσεων που
εκδίδονται σήμερα είναι απορριπτικές, ποσοστό που αυξάνεται
πάνω από το 70% όταν πρόκειται
για οφειλέτες με εμπορική ιδιότητα.
Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν
ότι οι δικαστές έχουν αποκτήσει

πλέον εμπειρία στην εκδίκαση υποθέσεων που έχουν να κάνουν με
την πτώχευση ιδιωτών ή μικροεμπόρων.
Η εμπειρία αυτή τους επιτρέπει
να διακρίνουν όχι μόνο τις περιπτώσεις των στρατηγικών κακοπληρωτών, αλλά και εκείνες τις
περιπτώσεις των νοικοκυριών ή
των μικροεπαγγελματιών που επιχειρούν να κάνουν κατάχρηση των
ευνοϊκών διατάξεων του νόμου
απλώς και μόνο για να κερδίσουν
χρόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι η βασική αιτία των απορριπτικών αποφάσεων από τα ειρηνοδικεία είναι
πλέον ο δόλος, ενώ δεύτερη βασική
αιτία απόρριψης είναι ότι ο αιτών
την προστασία δεν εμπίπτει στον
νόμο.
Ενδεικτικό της αυστηρότητας
με βάση την οποία οι δικαστές προσεγγίζουν πλέον τις υποθέσεις του
νόμου Κατσέλη, είναι ότι ως δόλο
καταλογίζουν το γεγονός ότι ο δανειολήπτης γνώριζε τη στιγμή που
έπαιρνε το δάνειο ότι ήταν πάνω
από τις δυνατότητές του.
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Θετικές προοπτικές βλέπει ο Οίκος Fitch

Αξιωματούχος σχολιάζει την δικαστική διαμάχη για τους μισθούς δημοσίου, την Εστία και το νόμο των εκποιήσεων
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στα μέσα Οκτωβρίου, ο οίκος πιστοληπτικής ικανότητας Fitch προχώρησε σε αναβάθμιση των προοπτικών της Κύπρου από σταθερές σε
θετικές, επιβεβαιώνοντας παράλληλα
την αξιολόγηση για το αξιόχρεο της
Κύπρου στο «BBB-». Ο Οίκος εκτιμά
πως η ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση ήταν ισχυρή, αντανακλώντας το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ που φτάνει το μέσο
όρο του 3,6% το 2019. Στο πλαίσιο
του συνεδρίου Economist, ο επικεφαλής του Οίκου για τη δυτική Ευρώπη, Michele Napolitano, σχολιάζει
τις οικονομικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο. Διερωτάται για την απογοητευτική συμμετοχή των δανειοληπτών στο Σχέ






Μια αρνητική αξιολόγηση από τη Moneyval θα
μπορούσε να επηρεάσει
την εμπιστοσύνη και να
παρεμποδίσει τις ξένες
επενδύσεις.
διο ΕΣΤΙΑ, καθώς, όπως αναφέρει,
είναι πολύ γενναιόδωρο. Εκτιμά πως
η απόφαση του Δικαστηρίου για
τους μισθούς του δημοσίου δεν θα
λειτουργήσει αρνητικά για τις μελλοντικές τους αξιολογήσεις εάν η
Κύπρος κρατήσει ισχυρά πλεονάσματα και για τα επόμενα χρόνια,
αλλά και ότι μια κακή αξιολόγηση
από την Moneyval θα μπορούσε να
επηρεάσει την εμπιστοσύνη και να
παρεμποδίσει τις ξένες επενδύσεις.
- Στην πρόσφατη αξιολόγηση του
Fitch για την Κύπρο, το «outlook»
πήγε από σταθερό σε θετικό. Να
περιμένουμε δηλαδή στην επόμενή σας αξιολόγηση, μία αναβάθμιση της Κύπρου;
- Οι προοπτικές, δηλαδή το «outlook», υποδεικνύουν την κατεύθυνση στην οποία μπορεί να κινηθεί η
αξιολόγηση κατά τα επόμενα ένα ή
δύο χρόνια.
Η αναθεώρηση των προοπτικών
σε θετικό επίπεδο αντικατοπτρίζει
τη συνετή δημοσιονομική πολιτική,
την ισχυρή μετά την κρίση ανάκαμψη και την σταθερή καθοδική πορεία
του ακαθάριστου χρέους της γενικής
κυβέρνησης.
Η τελευταία υποδηλώνει ότι υπάρχει αυξανόμενη ικανότητα απορρόφησης του δυνητικού κόστους πε-

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους μισθούς είναι απίθανο να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αξιολόγησή μας, αναφέρει ο επικεφαλής του Οίκου για

τη δυτική Ευρώπη, Michele Napolitano.
ραιτέρω παρεμβάσεων στον τραπεζικό τομέα. Οι εξελίξεις που ενδέχεται
να οδηγήσουν σε αναβάθμιση είναι
μια ουσιαστική μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του τραπεζικού τομέα (για παράδειγμα από
τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων), η σημαντική μείωση του
δημοσίου χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ, αλλά και το
να είναι λιγότερο ευπαθής η Κύπρος
στις εξωτερικές διαταραχές (π.χ.
που προέρχονται από τη μείωση
του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών).

- Εάν το δικαστήριο δικαιώσει
τους δημοσίους υπαλλήλους και
τελικά δοθεί εντολή να αποζημιωθούν, αυτό θα ανεβάσει κατά
πολύ τις δημοσιονομικές απαιτήσεις, άρα και το δημόσιο χρέος.
Μία τέτοια εξέλιξη θα αρκεί για
να υποβαθμίσετε την Κύπρο;
- Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους μισθούς είναι
απίθανο να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στην αξιολόγησή μας. Η δημοσιονομική κατάσταση της Κύπρου ενισχύθηκε σημαντικά τα τελευταία
χρόνια και η Κύπρος έχει πλεόνασμα

άνω του 3% του ΑΕΠ, το οποίο είναι
και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονάσματα μεταξύ των μελών της Ευρωζώνης για το 2019.
Αναμένουμε ότι το πλεόνασμα
θα παραμείνει κοντά στο 2% του
ΑΕΠ για το 2020-21 και αυτό θα έχει
ως αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος
να έχει μια καθοδική πορεία. Η εκκρεμούσα απόφαση του Ανώτατου
Δικαστηρίου σχετικά με την αντιστροφή των περικοπών των μισθών
του δημόσιου τομέα, θα έλεγα πως
αντιπροσωπεύει μέτριο δημοσιονομικό κίνδυνο κατά την άποψή

μας και θα συνεπαγόταν ετήσιο κόστος 0,8% του ΑΕΠ έως το 2022.
Αυτό είναι σημαντικό ποσοστό, αλλά
η ισχυρή δημοσιονομική θέση της
Κυβέρνησης συνεπάγεται ότι θα
εξακολουθεί να έχει ένα σημαντικό
πλεόνασμα, αλλά και το δημόσιο
χρέος θα παραμείνει σε καθοδική
πορεία.
- Τι άλλους κινδύνους βλέπετε
για την κυπριακή οικονομία;
- Ο τραπεζικός τομέας παραμένει
σε μια σημαντική αδυναμία σε σχέση
με την Ευρωζώνη και τους ομολόγους
της αξιολόγησης του «ΒΒΒ-», κυρίως

Πολύ γενναιόδωρο το σχέδιο ΕΣΤΙΑ
- Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ αντιλαμβάνεστε και εσείς πως δεν έχει την
επιτυχία που θα έπρεπε να έχει.
Πώς θα μεταφραστεί όμως για
την κυπριακή οικονομία μία μερικώς αποτυχία του;
- Είμαστε έκπληκτοι για την ελάχιστη μέχρι στιγμής συμμετοχή
των προβληματικών δανειοληπτών
στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, δεδομένου του
πόσο γενναιόδωρο είναι. Κατά την
άποψή μας, η ελάχιστη συμμετοχή
των πολιτών δείχνει πόσο δύσκολο

είναι για τις κυπριακές τράπεζες να
αντιμετωπίσουν τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, ακόμα
και όταν το κράτος εφαρμόζει μέτρα για τη στήριξη του τομέα.
Θα είναι σημαντικό να επισημάνω ότι οι αξιολογήσεις μας για
τις τράπεζες δεν περιλαμβάνουν
τυχόν οφέλη που θα φέρει στους
ισολογισμούς τους η ΕΣΤΙΑ.
Έτσι, ακόμα και αν το Σχέδιο αποτύχει,
δεν
πρόκειται
να
επηρεάσει τις εκτιμήσεις μας, εφό-

σον ο λόγος των ΜΕΔ συνεχίζει
να μειώνεται βάσει των προσπαθειών των τραπεζών.
- Τέλος, θα ήθελα ένα σχόλιο για
τις κυπριακές τράπεζες.
- Καθώς βελτιώνεται σταδιακά,
τα συνολικά οικονομικά μεγέθη
και βαθμολογίες των κυπριακών
τραπεζών, δυστυχώς παραμένουν
περιορισμένες λόγω των μεγάλων
αποθεμάτων μη εξυπηρετούμενων
δανείων, τα οποία εξακολουθούν
να βαραίνουν τους ισολογισμούς

τους. Οι δείκτες ΜΕΔ των κυπριακών τραπεζών παραμένουν μεταξύ
των υψηλότερων στην ΕΕ (περίπου
30% για τον τομέα στα τέλη Μαΐου
2019). Σύμφωνα με τον Οίκο Fitch,
η αντιμετώπιση των θεμάτων της
ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων παραμένει βασική και ευαίσθητη στο κυπριακό λειτουργικό
περιβάλλον και προσφάτως, από
τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις
του υφιστάμενου νόμου των εκποιήσεων.

λόγω της χαμηλής ποιότητας των
περιουσιακών στοιχείων και των
υψηλών μη εξυπηρετούμενων δανείων που εξακολουθούν να βαραίνουν το κεφάλαιο των τραπεζών,
αλλά και την κερδοφορία.
Η αντιμετώπιση των υπολοίπων
σημαντικών ζητημάτων που κληρονόμησε ο τραπεζικός τομέας έχει
γίνει πιο αβέβαιος κατά τους τελευταίους μήνες. Η Βουλή, με τις προσπάθειες για αλλαγή του νόμου των
εκποιήσεων, θα επιβαρύνει το κεφάλαιο των τραπεζών από τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια που δεν
έχουν επαρκείς εξασφαλίσεις. Εάν
αλλάξει ο νόμος των εκποιήσεων,
θα γίνουν πιο δύσκολες οι κατασχέσεις και θα καταστήσουν δυσκολότερη την ανάκτηση των ΜΕΔ. Η οριστική απόφαση είναι ενώπιον του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο
όμως δεν έχει ακόμα καταλήξει σε
συμπέρασμα. Αυτό με τη σειρά του,
αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο για
τη διαδικασία μείωσης των ΜΕΔ. Θα
ήθελα να πω πως οι καθυστερήσεις
στην επίλυση των ΜΕΔ θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο
στην κεφαλαιακή θέση των τραπεζών και να παρεμποδίσουν τη διαθεσιμότητα πιστώσεων.
Η Κύπρος είναι μια μικρή ανοιχτή
οικονομία και ως εκ τούτου είναι
ευάλωτη σε εξωτερικούς κινδύνους. Ο αυξανόμενος προστατευτισμός, η σοβαρότερη από την αναμενόμενη επιβράδυνση στην ευρωζώνη ή ένα σκληρό Brexit θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο
στα έσοδα που προέρχονται από
τον τουρισμό και τη ναυτιλία ή στις
ροές άμεσων ξένων επενδύσεων.
Τέλος, περιμένουμε την έκθεση
της Moneyval σχετικά με την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας
της Κύπρου κατά της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μια αρνητική αξιολόγηση
θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπιστοσύνη και να παρεμποδίσει τις
ξένες επενδύσεις που θα έρθουν.
Τέλος, αντιλαμβάνομαι πως η
ερώτησή σας αφορά τους κινδύνους,
ωστόσο, εγώ θέλω να επισημάνω
επίσης και ένα σημείο που μπορεί
να φέρει ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Η οικονομική ανάπτυξη και τα
δημόσια οικονομικά θα μπορούσαν
να ωφεληθούν σημαντικά από την
εκμετάλλευση των μελλοντικών
αποθεμάτων φυσικού αερίου και
των επενδύσεων στον ενεργειακό
τομέα. Δεδομένου ότι τα οφέλη τους
ενδέχεται να είναι μελλοντικά, δεν
τα συμπεριλαμβάνουμε στις προβλέψεις μας για τα οικονομικά και
τα δημόσια οικονομικά.
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Πιο πράσινη
θέλει να κάνει
η Syndeseas
την ναυτιλία

Μείωση των εκπομπών ρύπων από τα
πλοία επιχειρεί η κυπριακή start-up
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το γεγονός ότι η Κύπρος διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία είναι γνωστό. Πλέον, προσδοκεί
να πρωταγωνιστήσει και στην προσπάθεια που γίνεται στον τομέα της
ναυτιλίας για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ιδέα και η πρωτοβουλία ανήκει στη νεοφυή εταιρεία
Syndeseas Intergrated Solution, η
οποία δραστηριοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια και ήδη εξυπηρετεί
350 πλοία και έχει τέσσερις συνεργασίες με νηογνώμονες. Αυτή την
στιγμή η εταιρεία είναι στο δεύτερο
στάδιο αναζήτησης χρηματοδότησης (Seed Round Funding), κάτι που
θα επιδιώξει στο πλαίσιο του Web
Summit που αρχίζει αύριο στη Λισαβόνα. Σε συνέντευξη της στην
«Κ» η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας, Ευαγγελία Φωτοπούλου, αναφέρει ότι οι κυπριακές start-ups
είναι σε μειονεκτική θέση έναντι
του διεθνούς ανταγωνισμού, αφού
δεν υπάρχει επαρκής προώθηση και
δυνατότητες προσέλκυσης ενδιαφέροντος ισχυρών επενδυτών.
- Η ιδέα σας μετρά δύο χρόνια
δημιουργίας, και είστε πλέον
μια ώριμη startup εταιρεία. Πώς
γεννήθηκε και πόσο έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα;
Ως επαγγελματίες του χώρου της
ναυτιλίας και των τεχνολογιών πληροφορικής, θεωρήσαμε υποχρέωσή
μας να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε
το Syndeseas Integrated Solution,
ένα λογισμικό ικανό να ενισχύσει
και να βελτιστοποιήσει τη συμβολή
της ναυτιλίας προς την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, προσφέροντας αποτελεσματική εφαρμογή
των διεθνών κανονισμών και παράλληλη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των πλοίων. Στα πρώτα
δύο χρόνια δραστηριοποίησής μας,
κατορθώσαμε να καταστούμε μια
αυτάρκης εταιρεία, μέσα από τις
υπηρεσίες που προσφέρουμε στο
χώρο της ναυτιλίας. Η εταιρεία πλέον
διαθέτει ένα σταθερό και σημαντικό
πελατολόγιο, έχει ήδη αναπτύξει
ένα ευρύ διεθνές δίκτυο συνεργατών,

έχει δημιουργήσει σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες και έτσι έχει
θέσει τις βάσεις για ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον.
-Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας
χρηματοδότησης είναι η εταιρεία σας;
-H Syndeseas έχει χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους (χρήματα και
εργασία από τους ιδρυτές της), ποσά
που κέρδισε από τη συμμετοχή και
διάκριση σε διαγωνισμούς (1ο βραβείο στο Digital Championship 2017)
και από επενδύσεις (pre-seed - από
το IDEA CY και angel investor).Με
τους πιο πάνω πόρους δημιουργήσαμε άμεσα την αναγκαία υποδομή
και προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προβολής και προώθησης ώστε να τεθεί το σύστημα
στην αγορά και να ξεκινήσει να
φέρνει έσοδα και να καταστεί η
εταιρεία αυτάρκης. Αυτό το πετύχαμε ήδη, ωστόσο επιπλέον πόροι
απαιτούνται για να επιτευχθεί ραγδαία ανάπτυξη. Απαιτείται εμπλουτισμός της ομάδας, περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας για νέες υπηρεσίες και εντονότερη προβολή και
προώθηση. Για τον λόγο αυτό αξιοποιούμε τη συμμετοχή μας στο Web
Summit, για να προωθήσουμε και
τις προσπάθειες εξεύρεσης επενδυτή
για το Seed Round Funding της εταιρείας.
- Τι προσφέρει ακριβώς το λογισμικό σας; Ποια είναι η καινοτομία που εισηγείστε και πώς
μπορεί να βοηθήσει την ναυτιλία;
-Η δημιουργία του Syndeseas Integrated Solution στηρίχθηκε στην
εισαγωγή νέων διεθνών κανονισμών
στη ναυτιλία, που αφορούν την παρακολούθηση, αναφορά και επαλήθευση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου από πλοία.
Ο σκοπός των κανονισμών αυτών, είναι η αξιολόγηση της πραγματικής έκτασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από πλοία,
έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα
λήψεως σωστών μέτρων για τη μείωσή τους. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης παρακολούθηση και ανάλυση απόδοσης (επιχειρησιακής και περιβαλ-

Στιγμιότυπο από την παραλαβή πιστοποιητικού συμμετοχής της Γενικής Διευθύντριας της εταιρείας, Ευαγγελίας Φωτοπούλου, στο πρώτο συνέδριο του Latin
America MTCC (στον Παναμά) εκ μέρους της Syndeseas.







Το Syndeseas σήμερα
εξυπηρετεί 350 πλοία,
με πελάτες απ’ όλο τον
κόσμο. Έχουμε κατορθώσει να συνάψουμε
στρατηγικές συνεργασίες με 4 νηογνώμονες
και 2 ανεξάρτητους
επαληθευτές.
λοντικής) πλοίων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στην
βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και μείωση του λειτουργικού
τους κόστους. Το Syndeseas καινοτομεί με την παρουσία του στην
αγορά της ναυτιλίας, καθώς η εφαρμογή του δεν συμβάλλει απλώς στη
συμμόρφωση του πλοιοδιαχειριστή
με τις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών. Αποτελεί επίσης ένα ολοκληρωμένο λογισμικό το οποίο συνδέει όλες τις απαιτούμενες διεργασίες και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
(ανεξάρτητους επαληθευτές, λιμενικές αρχές, κράτη σημαίας, διεθνείς
οργανισμούς), βελτιστοποιώντας
την ίδια την εφαρμογή των κανονισμών. Η δυνατότητα αυτή έχει
να προσφέρει πολλά στη ναυτιλία,
καθώς έτσι ξεφεύγουμε από την
απλή ανάγνωση πρωτογενών δεδομένων, και αποκτούμε δυνατότητες ανάλυσης και αξιοποίησής
τους για υποστήριξη των κέντρων
λήψεως αποφάσεων. Ταυτόχρονα,
μέσω της δυνατότητας ενσωμάτωσης και αξιοποίησης οποιουδήποτε
συστήματος και τεχνολογίας, το
Syndeseas μπορεί να αποτελέσει
ένα technology enabler, και ως εκ

τούτου να εκδημοκρατίσει την ψηφιοποίηση στη ναυτιλία, καθιστώντας την προσιτή για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
- Υπάρχει συνεργασία με τους
ναυτιλιακούς φορείς της Κύπρου
και με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας
για αξιοποίησή του; Γνωρίζουμε
ότι πρόσφατα έχουν γίνει κάποιες εισηγήσεις από τον σύνδεσμο πλοιοκτητών για το θέμα
της μείωσης των εκπομπών ρύπων στον τομέα της ναυτιλίας.
-Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με
διάφορους ναυτιλιακούς φορείς στην
Κύπρο (συμπεριλαμβανομένου και
του Υφυπουργείου Ναυτιλίας), και
έχουμε λάβει θετικά μηνύματα και
ενδιαφέρον για αξιοποίηση του Syndeseas. Η μείωση των εκπομπών
ρύπων στον τομέα της ναυτιλίας είναι ένα φλέγον ζήτημα, εξ ου και η
αξιέπαινη προσπάθεια της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, η οποία
προβάλλει κυρίως τις δυνατότητες
μείωσης ρύπων μέσω της μείωσης
ταχύτητας των πλοίων, ένα προσωρινό μέτρο μεν, που ωστόσο μπορεί
άμεσα να υλοποιηθεί και να αποδώσει με την υφιστάμενη τεχνολογία. Ως Syndeseas χαιρετίζουμε κάθε
πρωτοβουλία για προστασία του περιβάλλοντος και παραμένουμε πάντα
στη διάθεση κυπριακών και διεθνών
φορέων, έτοιμοι να συμβάλουμε
ενεργά για τη μείωση των εκπομπών
αερίων στη ναυσιπλοΐα.
- Έχει χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμά σας στην προσπάθεια
αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής και στην προσπάθεια
μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία;
-Τόσο το λογισμικό όσο και τα
στελέχη μας, αξιοποιούνται ήδη για
αυτό τον σκοπό, μέσα από μια σειρά
ενεργειών, στην Κύπρο και στο εξω-

τερικό. Κατ΄αρχάς με την υποστήριξη
των πελατών μας για συμμόρφωση
με τους σχετικούς κανονισμούς, με
την διοργάνωση σεμιναρίων και
διαλέξεων σε Κύπρο, Λίβανο, Παναμά, Πορτογαλία, Κίνα και με την
εμπλοκή μας σε διεθνείς δραστηριότητες έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις των εκπομπών αερίων από
πλοία και την βέλτιστη εφαρμογή
των κανονισμών.
- Υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή του
προγράμματός σας;
-Το Syndeseas σήμερα εξυπηρετεί
350 πλοία, με πελάτες από την Κύπρο
και όλο τον κόσμο. Έχουμε κατορθώσει να συνάψουμε στρατηγικές
συνεργασίες με 4 νηογνώμονες και
2 ανεξάρτητους επαληθευτές αλλά
και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό
διεθνές δίκτυο συνεργατών. Επιπρόσθετα, έχουμε διοργανώσει σειρά
σεμιναρίων σε Κύπρο και εξωτερικό,
με συνολικά 150 συμμετέχοντες από
85 διαφορετικούς οργανισμούς.

Ανάγκη για επενδυτές
- Υπάρχουν ευκαιρίες και μέσα
για κυπριακές start-up εταιρείες
να αναδειχθούν στην Κύπρο;
Θα λέγατε ότι υστερούμε κάπου;
-Είναι γεγονός ότι καταβάλλονται
προσπάθειες από πολλούς φορείς
(ιδιωτικούς –με σημαντικότερο το
IDEACy- και κρατικούς) ώστε να ενισχυθεί το κυπριακό start-up οικοσύστημα και σαφώς υπάρχουν οι
ευκαιρίες και τα μέσα για αρχική
ανάδειξη start-ups στην Κύπρο.
Ωστόσο, εξακολουθούμε να υστερούμε, κυρίως ως προς την δυνατότητα προσέλκυσης ενδιαφέροντος
ισχυρών επενδυτών και κατά συνέπεια ως προς το μέγεθος των επί μέρους επενδύσεων. Το γεγονός αυτό

φέρνει τις κυπριακές start-ups σε
μειονεκτική θέση έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, τορπιλίζοντας
τις προσπάθειές τους για έγκαιρη
και αποτελεσματική διείσδυση στην
διεθνή αγορά και μετατρέποντας
τις τελικά σε απλές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα
στην Κύπρο.
- Πώς προέκυψε η συμμετοχή
σας στο Web Summit στη Λισαβόνα;
-To Web Summit, ίσως το πλέον
δημοφιλές φόρουμ τεχνολογίας, συνιστά μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία
για να αλληλεπιδράσουν start-ups
με πιθανούς επενδυτές, στρατηγικούς συνεργάτες, ίσως ακόμα και
πιθανούς πελάτες. Για το λόγο αυτό
υποβάλαμε αίτηση στην σχετική
πρόσκληση του Ιδρύματος Έρευνας
και Καινοτομίας, και κατόπιν παρουσίασης της εταιρείας μας επιλεγήκαμε για συμμετοχή με δικό μας
εκθεσιακό χώρο. Ευχαριστούμε ειλικρινά όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς που δίνουν αυτή την ευκαιρία
σε Κυπριακές start-ups, καθώς είναι
μια σημαντική βοήθεια για την αποτελεσματική προβολή και προώθησή
τους.
- Ποια τα επόμενα πλάνα της
εταιρείας σας;
-Στα άμεσα πλάνα μας, είναι η
διασφάλιση των αναγκαίων πόρων
(μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών
μας ή ιδανικά μέσω στρατηγικού
επενδυτή) που θα επιτρέψουν την
περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού, τον εμπλουτισμό της ομάδας
μας και την αναγκαία στοχευμένη
προβολή και προώθηση, ώστε να
διεκδικήσουμε υπό τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες μια σημαντική
θέση στην ραγδαίως αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά των maritime big data.

Μία στις δύο αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχει την έδρα της στην Κύπρο
Στην Κύπρο βρίσκεται η έδρα σχεδόν
του 40% των αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα και όχι σε κάποια οικονομική υπερδύναμη, όπως ίσως
θα ανέμενε κανείς.
Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις
αλλοδαπές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν
ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό
τους κεφάλαιο από μετόχους που
εδρεύουν στην αλλοδαπή άνω του
50% επιβεβαιώνουν αυτό που αποτελεί κοινό μυστικό, τη μεταφορά
έδρας στην Κύπρο πολλών ελλη-

νικών επιχειρήσεων για φορολογικούς λόγους, φαινόμενο που έλαβε
μεγάλες διαστάσεις στα χρόνια της
κρίσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσιοποίησε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, το
2017 δραστηριοποιήθηκαν στην
Ελλάδα 2.618 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς
της βιομηχανίας, των κατασκευών,
του εμπορίου και των υπηρεσιών
(εκτός των προσωπικών). Αν και
οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν
μόλις το 0,4% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ο συνολικός κύκλος εργασιών








Αν και αποτελούν μόλις
το 0,4% του συνολικού
αριθμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,
ο συνολικός τζίρος τους
ανήλθε στα 37,5 δισ.
τους ανήλθε στα 37,5 δισ. ευρώ,
ποσό που αντιστοιχεί στο 15,1%
του συνολικού κύκλου εργασιών
των επιχειρήσεων.

Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις
συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 21,9 (14,5% του συνόλου)
και 8,2 δισ. ευρώ (16,5% του συνόλου) αντιστοίχως.
Οι πέντε κυριότερες χώρες, στις
οποίες εδρεύουν οι λεγόμενες τελικές ελέγχουσες θεσμικές μονάδες,
είναι η Κύπρος με ποσοστό 38,7%
(1.012 επιχειρήσεις), το Ηνωμένο
Βασίλειο με ποσοστό 7,6% (200
επιχειρήσεις), η Γερμανία και οι
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με
ίδιο ποσοστό 6,2% (162 επιχειρήσεις στην κάθε μία) και η Ολλανδία

με ποσοστό 6,1% (160 επιχειρήσεις).
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι
ο τζίρος που πραγματοποιούν αυτές
οι 1.012 επιχειρήσεις με έδρα την
Κύπρο είναι μικρότερος από αυτόν
των 160 επιχειρήσεων που έχουν
έδρα στην Ολλανδία και πρόκειται
στην ουσία για θυγατρικές στην
Ελλάδα μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Ο τζίρος στην πρώτη περίπτωση είναι 4,2 δισ. ευρώ και στη
δεύτερη 6,1 δισ. ευρώ.
Ο τομέας που παρουσίασε το
μεγαλύτερο πλήθος εταιρειών ήταν
το εμπόριο με 930 επιχειρήσεις,

ήτοι 35,5% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων. Στον κλάδο των επαγγελματικών επιστημονικών και τεχνικών
δραστηριοτήτων δραστηριοποιήθηκαν 297 επιχειρήσεις (δηλαδή
11,3%) και στον κλάδο διαχείρισης
ακίνητης περιουσίας δραστηριοποιήθηκαν 276 (ή 10,5% του συνόλου).
Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο το 2017
απασχολήθηκαν 58.853 άτομα
(39,3% του συνόλου) και στη μεταποίηση 28.684 άτομα (19,1% του
συνόλου).

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), το Γραφείο Επιτρόπου
Περιβάλλοντος και το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR CYPRUS) σας προσκαλούν
στις ημερίδες με θέμα:

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα
6 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17.30 – Ξενοδοχείο Aliathon Resort, Πάφος
7 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17.30 – Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Λάρνακα
Πληροφορίες: 22400190
www.dgepcd.gov.cy
Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών
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Βλέπει Κίνα και
Σαουδική Αραβία
η OJO Sun & Glasses

Τα επόμενα βήματα της εταιρείας και τις νέες ισορροπίες
της αγοράς περιγράφει ο Νίκος Μεσολογγίτης
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τον επόμενο μήνα η κυπριακή εταιρεία OJO Sun & Glasses θα είναι
έτοιμη να λειτουργήσει άλλα τρία
καταστήματα στη Σαουδική Αραβία,
ενώ ήδη έχει δημιουργήσει το πρώτο
της κατάστημα στο εμπορικό κέντρο
Eastgate στο Γιοχάνεσμπουργκ. Σε
συνέντευξή του στην «Κ» ο ιδρυτής
της εταιρείας Νίκος Μεσολογγίτης
αναφέρεται στις προοπτικές για νέα
ανοίγματα σε αγορές μέσα από το
ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε αυτό το
πλαίσιο εντάσσεται και το πλάνο
της εταιρείας να δραστηριοποιηθεί
διαδικτυακά στην αγορά της Κίνας
μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας
παγκόσμιας εμβέλειας. Ο κ. Μεσολογγίτης αναφέρει επίσης ότι πέραν
των ανοιγμάτων, η εταιρεία OJO
επιδιώκει την ανάπτυξη του προσφερόμενου προϊόντος προς τους
καταναλωτές ώστε να καλύψει περισσότερες από τις ανάγκες τους
στον τομέα των οπτικών ειδών.
-Το προηγούμενο διάστημα είχατε
ανακοινώσει το άνοιγμα της εταιρείας σας στη Σαουδική Αραβία
αλλά και στο Γιοχάνεσμπουργκ.
Πώς προχωρούν αυτοί οι σχεδιασμοί;
-Τον Οκτώβριο του 2019 η εταιρεία μας επέκτεινε τις εργασίες της
στη Νότιο Αφρική μέσω του συστήματος δικαιοχρησίας δημιουργώντας το πρώτο της κατάστημα

στο εμπορικό κέντρο Eastgate στο
Γιοχάνεσπουρκ με θετικότατα μηνύματα ως προς την αποδοχή του
προϊόντος μας. Τον επόμενο μήνα
θα λειτουργήσουν άλλα τρία καταστήματα στη Σαουδική Αραβία, όπου
τα δυο από αυτά θα είναι σε εμπορικά
κέντρα και το τρίτο στο στρατιωτικό
νοσοκομείο της Σαουδικής Αραβίας
στην πτέρυγα των οφθαλμίατρων,
παρέχοντας υπηρεσίες οπτικών σκελετών, οπτικών φακών αλλά και φακών επαφής.







Το 2020 η εταιρεία θα
επεκταθεί διαδικτυακά
στην Κίνα μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας
παγκόσμιας εμβέλειας.
- Σε ποιες νέες αγορές θα δούμε
την εταιρεία να δραστηριοποιείται
το επόμενο διάστημα;
-Πρώτιστος σκοπός της εταιρείας
αυτή την στιγμή είναι να εδραιωθεί
στις υπάρχουσες αγορές όπου δραστηριοποιείται προσφέροντας ποιότητα, ποικιλία αλλά και προσιτές
τιμές στους καταναλωτές. Πέραν
αυτού, σημαντικό κομμάτι της όλης
επιτυχίας μας οφείλεται και στην
ελληνική αγορά στην οποία επενδύουμε σε μόνιμη βάση. Η χρονιά

που διανύουμε είναι ίσως η καλύτερη
χρονιά σε πωλήσεις στην ελληνική
αγορά.
- Υπάρχει η πεποίθηση ότι τα
ανοίγματα εντός Ευρώπης είναι
πιο ασφαλή. Συμφωνείτε με αυτό;
-Η επέκταση εργασιών εντός
της Ευρωπαϊκής κοινότητας είναι
πιο εύκολη και ασφαλής σε θέματα
διαδικασιών μεταφοράς και διανομής, εκπαίδευσης, διαφήμισης αλλά
και νοοτροπίας σε σχέση με χώρες
εκτός Ευρώπης. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε
για αγορές εκτός Ευρώπης πέραν
των πιο πάνω είναι η διαφορά κουλτούρας και γούστου ως προς τα σχέδια των γυαλιών ηλίου και οπτικών.
Αρκεί να αναφέρουμε ότι για να
μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε
την παραγωγή και σχεδιασμό των
γυαλιών ηλίου και οπτικών OJO για
αυτές τις αγορές πρόσφατα προσλάβαμε εξειδικευμένο σχεδιαστή
(fashion designer) από το Λίβανο.
Η ομάδα σχεδιασμού γυαλιών ηλίου
OJO σήμερα απαρτίζεται από τέσσερα άτομα με καταγωγή την Κύπρο, την Ιταλία και το Λίβανο.
- Τι πρέπει να προσέχει ένα brand
όταν ανοίγεται σε νέες αγορές
στο εξωτερικό; Υπάρχει φόρμουλα για την επιτυχία;
-Η δημιουργία ενός προϊόντος
εντός και εκτός της χώρας μας δεν
είναι και το πιο εύκολο πράγμα,

Το ηλεκτρονικό εμπόριο βλέπει ως τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της εταιρείας ο ιδρυτής της κ. Νίκος Μεσολογγίτης και

αναφέρει ότι στόχος της εταιρείας είναι να διεισδύσει περισσότερο σε αγορές στις οποίες δεν έχει φυσική παρουσία.
αλλά σίγουρα για να μπορέσεις να
το πετύχεις θα πρέπει πρώτα από
όλα να πιστεύεις σε αυτό που δημιουργείς, αλλά κυρίως να αγαπήσεις τον καταναλωτή περισσότερο
από το ίδιό σου το προϊόν.
- Πόσο επηρεάζει τις πωλήσεις
σας η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου; Λειτουργεί ανταγωνιστικά; Θα θέλατε να επεκταθείτε και σε αυτό το κομμάτι;
-Ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής
μας σίγουρα είναι το ηλεκτρονικό
εμπόριο όπου η εταιρεία μας με
πρόσφατη επέκτασή της θα μπορέσει να διεισδύσει ακόμη περισσότερο σε αγορές όπου δεν έχουμε
φυσική παρουσία. Το 2020 η εταιρεία μας θα επιχειρήσει το μεγάλο
άλμα να επεκταθεί διαδικτυακά
στην Κίνα μέσω εξειδικευμένης
πλατφόρμας παγκόσμιας εμβέλειας.
- Πέραν του ανοίγματος καταστημάτων στο εξωτερικό, ποια
τα επόμενα βήματά σας; Τι και-

νούργιο να αναμένουμε από την
εταιρεία OJO;
-Έχοντας ως γνώμονα ότι μια
εταιρεία που δεν αναπτύσσεται πεθαίνει, έτσι και η OJO Sun & Glasses
σε μόνιμη βάση επιδιώκει συνεχώς
την ανάπτυξή της σε διάφορους
τομείς. Πρωταρχικός μας στόχος
για το 2020-2022 είναι όλα τα υφιστάμενα και νέα καταστήματα της
OJO Sun & Glasses να διαθέτουν
δωμάτιο διαθλαστικής εξέτασης,
εργαστήριο κοπής και επεξεργασίας
φακών, και σίγουρα να εμπλουτιστούν με οπτικούς σκελετούς και
οπτικούς φακούς ανώτερης ποιότητας (Silk optical lenses). Επίσης,
σε αυτό το διάστημα η εταιρεία
ευελπιστεί να ενσωματώσει στην
γκάμα της τους OJO φακούς επαφής,
ημερήσιους και μηνιαίους, αλλά
και υγρά καθαρισμού φακών επαφής OJO από την Ιταλία.
- Ποιο το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στην Κύπρο;
-Στην Κύπρο διαθέτουμε 13 κα-

ταστήματα όπου τα οκτώ από αυτά
παρέχουν και υπηρεσίες διαθλαστικής εξέτασης. Σύμφωνα και με τις
τελευταίες μετρήσεις που έχουμε
διενεργήσει τα OJO Sun & Glasses
κατέχουν το 71% της κυπριακής
αγοράς σε γυαλιά ηλίου.
- Ποια είναι η φιλοσοφία της εταιρείας σας έναντι του ανταγωνισμού;
-Η OJO Sun & Glasses ανατρέποντας τους κανόνες της παγκόσμιας
αγοράς δημιούργησε και σχεδίασε
γυαλιά ηλίου και οπτικά με την δική
της επωνυμία, έχοντας σαν όραμα
το δικαίωμα στην όραση για όλους.
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα μας
είναι η ποιότητα που προσφέρουμε
στα προϊόντα μας , η μεγάλη ποικιλία
γυαλιών ηλίου και οπτικών εναλλάσσοντάς την γκάμα σε μηνιαία
βάση αλλά και η φιλοσοφία της εταιρείας εντός και εκτός καταστημάτων
έχοντας σαν χρυσό κανόνα να “συμπεριφερόμαστε όπως θέλουμε να
μας συμπεριφέρονται”.
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Οι Ελληνες πληρώνουν σε φόρους
και εισφορές όσα και οι Γερμανοί

Χωρίς να έχουν ανάλογες δημόσιες υπηρεσίες – Στο 41,5% του ΑΕΠ οι επιβαρύνσεις
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΦόρουςÑÇÏËÏÙÌÕØÁÝÆÉÕßÝ
ÊÏÙËßØ×ÑÇÚÁÈÇÒÇÔÚÕÕÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦
ÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÎÓÄÙÏÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÓËÒÁÚÎÚÎÝ,\YVZ[H[
ËÐÁÒÏÐÎÎÕÖÕÃÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÏÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÙÚÏÝÞ×ØËÝÓËÚÏÝßÉÎÒÄÚËØËÝËÖÏÈÇØÆÔÙËÏÝÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÓËÒÁÚÎÕÏÌÄØÕÏÑÇÏËÏÙÌÕØÁÝÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙÚÕ ÚÕß
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎÒÒ¦ÊÇÔÇ
ÁÞËÏÇÔÇØØÏÞÎÛËÃÙÚÎÔÎÛÁÙÎ
ÙÚÎÔÓÇàÃÓËÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÁÈÇÏÇÕÏÖÕÒÃÚËÝÚÜÔ¦ÒÒÜÔÞÜØ×ÔÖÕßÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÓËÍ¦ÒÕßÝ
ÌÄØÕßÝÁÞÕßÔßÉÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕß
ÊÎÓÄÙÏËÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏÊËÔÖÒÎ-

Οι επιχειρήσεις
και τα φυσικά
πρόσωπα των χωρών
που εφάρμοσαν
μνημόνια έχουν
λιγότερα βάρη.
Ø×ÔÕßÔÇÖÄÚÎÔÚÙÁÖÎÚÕßÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÏÊËÃÇÂÚÎÔ±ÍËÃÇÄÖÜÝ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÇÑØ¦ÚÎÇßÚ¦Ó¦ÒÏÙÚÇÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÌÄØÜÔÑÇÏÚÜÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÙËÇÔÚÃÛËÙÎ
ÓËÚÎÞ×ØÇÓÇÝÖÕßÙÚÇÞØÄÔÏÇ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕßÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÄÚÏÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ
ÖØÕÙÇØÓÕÍÂÁÍÏÔËÜÝËÖÃÚÕÖÒËÃÙÚÕÔÇÖÄÚÕÙÑÁÒÕÝÚÜÔËÙÄÊÜÔ

ÑÇÏÚÜÔËÏÙÌÕØ×ÔÑÇÏÄÞÏÇÖÄÚÎ
ÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÜÔÊÇÖÇÔ×Ô
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕÌÄØÕÏÑÇÏËÏÙÌÕØÁÝÇÖÕÚËÒÕÆÙÇÔ
ÚÕ ÚÕßÚÕÚÕ
  ÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÕÔ
±ªÇßÐÂÛÎÑÇÔÙÚÕ 
ÄÖÕßÑÇÏÊÏÇÚÎØÂÛÎÑÇÔÓÁÞØÏ
ÑÇÏÙÂÓËØÇÖÄÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇ
ÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏÙÚÏÝ
Þ×ØËÝÚÜÔÓÔÎÓÕÔÃÜÔ®ÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÚÇÌßÙÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇ

ÖÒÎØ×ÔÕßÔÒÏÍÄÚËØÇÙËÌÄØÕßÝ
ÑÇÏËÏÙÌÕØÁÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÏ
ÕØÚÕÍ¦ÒÕÏÖÒÎØ×ÔÕßÔÌÄØÕßÝ
ÑÇÏËÏÙÌÕØÁÝÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔ
ÙÚÕ ÚÕßÚÕßÝÕÏÙÖÇÔÕÃÙÚÕ ÕÏ ÆÖØÏÕÏÙÚÕ
 ËÔ×ÕÏØÒÇÔÊÕÃÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÇÒÒ¦ÑÇÒÆÚËØÎÛÁÙÎÚÎÝÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇÝÓË
ÌÄØÕßÝÑÇÏËÏÙÌÕØÁÝÓÄÒÏÝÙÚÕ
 ÚÕßÚÕßÝ
ÔÊÏÇÌÁØÕÔËÖÃÙÎÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÎÇÔ¦ÒßÙÎÚÜÔËÖÏÈÇØÆÔÙËÜÔ

ÓËÚÕßÝÌÄØÕßÝÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ÑÇÏÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÑÕÏÔ×ÝÙÚÎÔ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÔÇÁÞÕßÔÚÇÖØÜÚËÃÇÑÇÛ×ÝÑÇÚÇÈÒÂÛÎÑÇÔ
ÊÏÙËßØ×ÇÖÄÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÑÇÏÚÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÏÊÏÑÄÚËØÇ!
1.¬Õ ÚÕßËÃÔÇÏÚÕ
ÕßÉÎÒÄÚËØÕÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÖØÕÂÒÛËÇÖÄÚÕßÝÁÓÓËÙÕßÝÌÄØÕßÝÄÚÇÔÕËßØÜÖÇáÑÄÝÓÁÙÕÝÄØÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÇÏÙÛÎÚ¦ÞÇÓÎÒÄÚËØÇÙÚÕ 
ÑÇÏÕÓÁÙÕÝÄØÕÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÙÚÕ 
2.©ÏÌÄØÕÏÙÚÕËÏÙÄÊÎÓÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÖËØÏÕßÙÃÇ¦ÓËÙÕÏÌÄØÕÏ
ÖÇØ¦ÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÂÚÕßÝ
ÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÑßØÃÜÝ
ÙÚÎÔÖËØÏÕßÙÃÇËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÕÏÇÖÄÚÕÔÓÁÙÕÔÄØÕÚÎÝ
ÑÇÏÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ ÚÕß
ÑÇÏ ÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÑÇÏ
ÌÛ¦ÔÕßÔÙÚÕ ÚÕß
ÑÇÚÇÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝÚÎÞ×ØÇÓÇÝÎ
ÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÓÇàÃÓË
ÚÎÔÕØÚÕÍÇÒÃÇ
ÖÄÚÕßÝ¦ÓËÙÕßÝÌÄØÕßÝÚÕ
 ÚÕßÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄ
ÌÄØÕßÝÙÚÕÇÚÕÓÏÑÄÂÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄËÏÙÄÊÎÓÇÁÔÇÔÚÏ  ÙÚÎÔ
ÑÇÏÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ©ÏÌÄØÕÏ
ÙÚÕËÏÙÄÊÎÓÇÑÇÏÙÚÇÑÁØÊÎÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕ 
ÚÕßËÖÃÚÜÔ¦ÓËÙÜÔÌÄØÜÔ
ÑÇÚÇÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝÚÎÔÒÒ¦ÊÇ Î
ÓÇàÃÓËÚÎÕßÒÍÇØÃÇËÔ×ÙÚÎÔ
ÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕ 
3. ©Ï ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝ ËÏÙÌÕØÁÝ
ÇÔÂÒÛÇÔÙÚÕ ÚÕßÑÇÏ
ÂÚÇÔÇÖÄÚÏÝßÉÎÒÄÚËØËÝÙÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÙÚÎÔ ÎÛÁÙÎ©ÓÁÙÕÝÄØÕÝÚÎÝÇÔÂÒÛËÙÚÕ ËÔ×ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÙÚÕ 

Οι ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν
στο ραντάρ της Bank of America
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Οι μετοχέςÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÑÇÏÓÖÇÃÔÕßÔ
ÄÒÕÑÇÏÖÏÕÁÔÚÕÔÇÙÚÕØÇÔÚ¦Ø
ÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÊÏËÛÔ×ÔÕÃÑÜÔÍËÍÕÔÄÝÖÕßÊËÃÞÔËÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ
ÇßÐÎÓÁÔÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖÄÚÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝ
¡ËÚ¦ÚÎÔ174VYNHUÖØÏÔÇÖÄ
ÖËØÃÖÕßÁÔÇÔÓÂÔÇÑÇÏÎ)HUR
VM(TLYPJH4LYYPSS3`UJOÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏËÑÔÁÕßÑ¦ÒßÉÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÚØÇÖËàÏÑÕÆ
ÑÒ¦ÊÕßÑÇÛ×ÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙËÁÑÛËÙÂÚÎÝÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÜÔÙßÙÚÎÓÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÈËÒÚÏ×ÔÕÔÚÇÏ
©ÕÃÑÕÝÚÎØËÃÖ¦ÔÚÜÝËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎ®ÑÇÛ×ÝÑÇÚ¦ÚÎÔ
¦ÖÕÉÂÚÕßÎËÖËÔÊßÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎ®ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÈÇÙÃàËÚÇÏÙËÁÔÇÑÇÏÓÄÔÕÔËØ×ÚÎÓÇ!¬ÕË¦ÔÓÖÕØÕÆÔÕÏÊËÃÑÚËÝ
57,ZÔÇÓËÏÜÛÕÆÔÙÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ËÖÃÖËÊÇÙËËÆÒÕÍÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÞÜØÃÝÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÁÜÔ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔßÚÄÛÇËÐÇØÚÎÛËÃ
ÇÖÄÚÕË¦ÔËÍÞ×ØÏÕÏÑÇÏËÐÜÚËØÏÑÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÑÏÔÎÛÕÆÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÖØÕÝÚÎÙÜÙÚÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎ¦ÔÚÜÝÇÑÄÓÎÑÇÏÔÇ
ÙßÓÈËÃÇßÚÄßÖ¦ØÞÕßÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕÏÊÏÇØÛØÜÚÏÑÕÃÑÃÔÊßÔÕÏ
ÖÕßÇÔÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔÛÇÖÇÃÐÕßÔØÄÒÕÙÚÏÝ
ËÖËÔÊßÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
)VM(ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÜÙÚÄÙÕÖÜÝÕÏÛËÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕ
ÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÇÏÙÚÕËÖÕÖÚÏÑÄÓÁÚÜÖÕÁÞÕßÔÈËÒÚÏ×ÙËÏ
ÚÏÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃ
ÕÙÚÄÞÕÝÍÏÇÚÇ57,ZÑ¦ÚÏÖÕß
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÑÇÏÙÚÕØ¦ÒÏÚÎÝ
Ú¦ÐËÜÝÚÕß  ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ
ÕÚØÇÖËàÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔ
ÖØÕÕÖÚÏÑ×ÔÚÕßßÖÕÍØÇÓÓÃàËÚÇÏ
ÇÖÄÚÁÙÙËØÏÝÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÏÝËÐÂÝ!
|ØËßÙÚÄÚÎÚÇÁÞËÏÈËÒÚÏÜÛËÃ
ÓËÇßÐÇÔÄÓËÔËÝËÏÙØÕÁÝÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÑÇÏËÖÇÔ¦ÑÚÎÙÎÚÎÝÖØÄÙÈÇÙÎÝÙÚÎÊÏÇÚØÇÖËàÏÑÂÇÍÕØ¦

Σημαντικά KÉÜ³{ÐÓiÉËÑ{³iÓ¨ÉÈÑ³iØx_©_iÉ~³ËÐii³ ÜÜÊo{Ñ³i¨{~Ê³ÈØ{~Ð{~Ê~Ñ³Ò³Ñi³ÈØÉÌÐÉÈØ¸
ÐÊÉØVÉTÓiÐÉ³ÙÉÖ³É¨³¨ËÐi³È¸Æ

Σε επίπεδο-ρεκόρ
ο δείκτης καταναλωτικής
εμπιστοσύνης το γ΄ 3μηνο
ΙστορικόßÉÎÒÄÙÎÓËÃÜÙËÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
  Õ ÊËÃÑÚÎÝ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÖÕßÑÇÚÇØÚÃàËÏÎËÚÇÏØËÃÇËØËßÔ×ÔÇÍÕØ¦Ý5PLSZLU©ËÔÒÄÍÜÊËÃÑÚÎÝ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÇÖÄÚÏÝÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕÓÕÔ¦ÊÜÔËÔ×ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÒÎÙÃÇÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÚÕÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕËßØÜÖÇáÑÄÊËÃÑÚÎÕÕÖÕÃÕÝÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÑÇÏ
ÕÏÚØËÏÝËÖÏÓÁØÕßÝÓËÚÇÈÒÎÚÁÝ
È¦ÙËÏÚÜÔÕÖÕÃÜÔßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÕÊËÃÑÚÎÝÁÞÕßÔÙÎÓËÏ×ÙËÏ
ÈËÒÚÃÜÙÎÏÊÏÑÄÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÎËÑÚÃÓÎÙÎ

Για πρώτη φορά
πλησίασε σημαντικά
τον αντίστοιχο
ευρωπαϊκό δείκτη.
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
ÓËÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß 
ÂÓËØÇÚÕ ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÇÓÌÏÈ¦ÒÒËÏÄÚÏÎÞ×ØÇÛÇ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÈÍËÏÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÓÁÙÇÙÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÊ×ÊËÑÇÓÂÔËÝÖÕÙÕÙÚÄ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓËÏÜÓÁÔÕÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØßÙÏÔÂ
ÖËØÃÕÊÕÄÖÕßÚÕ ËÐÁÌØÇàË
ÚÎÔÇÔ¦ÒÕÍÎÇÓÌÏÈÕÒÃÇËØÃÖÕßËÖÚ¦ÙÚÕßÝÊÁÑÇÒÒÎÔËÝ
 ÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÎÞ×ØÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÆÌËÙÎ
ÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÁÞËÏÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÛËÃÙËÇßÚ¦ÚÇËÖÃÖËÊÇÇÖÄÚÕ
ÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
¡ËÚÇÐÆÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÞÜØ×ÔÎÒÒ¦ÊÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÙËÄÚÏÇÌÕ-

Ø¦ÚÎÔËØÍÇÙÏÇÑÂÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ
¬ØËÏÝÙÚÕßÝÊÁÑÇÒÒÎÔËÝÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ 
ÑÇÏÚÎÔËØÍÇÙÃÇ ËÔ×ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÕÏÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂßÍËÃÇ 
ÇØ¦ÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÊËÃÑÚÎ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÑÇÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÚÕ ÖÕÙÕÙÚÄ ÚÜÔ ËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔ
ÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÇÁÐÕÊ¦ÚÕßÝ¬Õ
 ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇ ÖËØÏÑÄÉËÏÚÇÁÐÕÊÇÚÕßÔÕÏÑÕÑßØÏÕÆ©ÏÊÆÕÑÆØÏËÝËÔÁØÍËÏËÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔÍÏÇÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎÚÜÔËÐÄÊÜÔÙßÔËÞÃàÕßÔ
ÔÇËÔÚÕÖÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÑÕÖÂ
ÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÍÏÇÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎ
ËÑÚÄÝÙÖÏÚÏÕÆ ÖØÕÈÇÃÔÕßÔ
ÙËÇßÚÄÚÕÓÁÚØÕÖÕÙÕÙÚÄÙÚÇ
ÃÊÏÇËÖÃÖËÊÇÓËÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÑÇÏÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÍÏÇØÕßÞÏÙÓÄ ÁÔÇÔÚÏ ÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß¬ÁÒÕÝÚÕ
 ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏ
ÑÇÚÇÌËÆÍËÏÙËÇÍÕØ¦ÌÛÎÔÄÚËØÜÔÚÇÞßÑÃÔÎÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÙÙÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÚÇÖØÕáÄÔÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ÙßÞÔÂÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓËÏÜÓÁÔÕÖÕÙÕÙÚÄÇÔÇÌÕØ×Ô
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ
ÖËØßÙÏÔÂÖËØÃÕÊÕ ÚÕÚØÃÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ÁØËßÔÇÝÚÎÝ5PLSZLUÎÕÖÕÃÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÙËÞ×ØËÝ
ÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝÊËÃÑÚÎÝÖÇØÁÓËÏÔË
ÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÄÙÕÑÇÏÚÕÊËÆÚËØÕ
ÚØÃÓÎÔÕÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝ©
ÊËÃÑÚÎÝÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔßÉÎÒÄÚËØÎÚÏÓÂÚÕßÓÕÔ¦ÊËÝÙÚÎÔ
ÔÊÃÇÑÇÏÚÎÞÇÓÎÒÄÚËØÎÓÕÔ¦ÊËÝÙÚÎ§ÄÚÏÕ ÕØÁÇ
ÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÒÇÄÝÚÎÝßØ×ÖÎÝËÃÔÇÏÕÏÇÔÕÃÄÖÕßÚÕ
ÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÕÊËÃÑÚÎÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝËÔ×ÖÏÕÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏ
ËÃÔÇÏÕÏ©ßÑØÇÔÕÃ ÓÕÔ¦ÊËÝ

Η αμερικανική³¨ÒÉÇÑÑ×Ò{ÉÑÂÉ~{ÊÉ{É~ÓÈ~ÒÜÈi³ÈÉÜÜi{~Ö³¨ÑÉÇ{~Ö~ÜÒÙÈ

Eκτιμά ότι είναι πολύ
πιθανό να επιτευχθεί
ο στόχος μείωσης
των κόκκινων δανείων.
ÑÇÏÙÚÏÝÑËÌÇÒÇÏÇÍÕØÁÝ
|©ÏÞÇÓÎÒÄÚËØËÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔ
ÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÁÞÕßÔÙÚÎØÃÐËÏÚÕßÝÑËÌÇÒÇÏÇÑÕÆÝÊËÃÑÚËÝ
ÇßÐÂÙËÏÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÎÔÚÏÓÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔ57,ZÑÇÏ
ÁÞÕßÔËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝÇÖÕÚÏÓÂÙËÏÝ
ÓËÚÕÞ×Ô
|ÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÜÔÚÏÓ×ÔÚÜÔ
ÇÑÏÔÂÚÜÔÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇÐÃÇÝÚÜÔËÍÍßÂÙËÜÔÙË
ÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÙÌÇÒËÏ×ÔÑÇÏÙË
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÖØÕÛßÓÃÇÝÚÜÔÊÇÔËÏÕÒÎÖÚ×ÔÔÇËÐßÖÎØËÚÂÙÕßÔ
ÚÕÞØÁÕÝÚÕßÝ
|©ÏÖØÕÙÊÕÑÃËÝÓÏÇÝÙßÙÚÎÓÏÑÂÝ
ÒÆÙÎÝÍÏÇÚÇ57,ZÁÞÕßÔËÖÃÙÎÝ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÑÒÃÓÇ
¦ÔÚÜÝÕÕÃÑÕÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÜÝÎÖÃËÙÎÙÚÇÁÙÕÊÇÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃËÔ×ÚÇÑËÌÇÒÇÏÇÑ¦ÓÇÐÏ-

Ò¦ØÏÇ®ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÞÇÓÎÒ¦¬ÕÓÁÍËÛÕÝ
ÚÜÔÓÎÑÇÒßÓÓÁÔÜÔ57,ZÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕÔÊËÃÑÚÎ
*,;M\SS`SVHKLKÖÕßÌÚ¦ÔËÏ
ÚÇÊÏÙËßØ×ÖËØÃÖÕßËÔ×Î
ÓËØÃÊÇÚÕßÒÁÕÔÚÕÝÚÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÇßÚ×ÔÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÇÔÇÈÇÒÒÄÓËÔËÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÖÏÙÚ×ÙËÏÝÑÄÓÇÑÇÏÄÚÇÔÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÖÏ¦ÙÕßÔ®ÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÚÕßÕÏÊËÃÑÚËÝ57,Z
ÖËØÃÖÕß ÛÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÚËØÕÏÇÖÄÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÓÁÙÕÔÄØÕ ÚÙÏÄÖÜÝ
ÚÕÔÃàËÏÓÏÇÓÎÌÏÒÏÑÂÖØÕÝÚÏÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÒÆÙÎÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏËÖÏÒÕÍÂË¦ÔÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÁÞËÏÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÖÏÖÒÁÕÔÕÏËÖÕÖÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖÇÏÚÂÙÕßÔ
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÚÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÇÔÄÚÇÔÇÔÇÑ¦ÓÉËÏÎ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇ

Σημαντικός ο «Ηρακλής»
ÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÎÚÎÝ)VM(ÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇØÇÑÒÂÝ®ÛÇÓÖÕ-

ØÕÆÙËÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕÔÑÒ¦ÊÕËÔ×ÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÛÇËÐÇØÚÎÛËÃ
ÇÖÄÚÎÔÄØËÐÎÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÍÏÇ
ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕÑÄÙÚÕÝÍÏÇ
ÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÚÎÔÑËÌÇÒÇÏÇÑÂ
ËÒ¦ÌØßÔÙÎÍÏÇÚÕßÝÚÃÚÒÕßÝßÉÎÒÂÝËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝZLUPVY
ÖÄ ÚÎÔ ÖÒËßØ¦ ÚÎÝ ÑÇÏ Î
4VVK`»ZÚÕÔÃàËÏÄÚÏÎÁÍÑØÏÙÎ
ÚÕßØÇÑÒÂ®ÇÖÕÚËÒËÃÛËÚÏÑÂ
ËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÚÎÛËÜØËÃÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÖÄÚÎÔÖØÄÜØÎ
ÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÕß§¬ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÈÁÈÇÏÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÖÏÙÚÜÚÏÑ¦
ÛËÚÏÑÂÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÕÖÇØ¦ÛßØÕÍÏÇÖÏÛÇÔÂÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÇÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÄÑÒÎÙÎ
ÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÕØÇÑÒÂÝ®
ÛÇÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎÓËÃÜÙÂÚÕßÝ
ÇØ¦ÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÇÖÄÄÒËÝÚÏÝÞ×ØËÝÖÕßÇÐÏÕÒÕÍËÃÕÕÃÑÕÝ

Πράσινο φως για σύνταξη
μακροχρόνια ανέργων
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

ΑνοίγειÕÊØÄÓÕÝÍÏÇÚÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÇÔÁØÍÜÔàÂÚÎÓÇÖÕßËÑÑØËÓÕÆÙËÙÚÕÔ¢ 
ÇÖÄÚÕÑÇÛ×ÝÙÞËÚÏÑÂËÍÑÆÑÒÏÕÝÐËÑÇÛÇØÃàËÏÖÜÝÊÏÇÚÎØËÃÚÇÏ
ÙËÏÙÞÆÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÔÉÂÌÏÙÎÚÕßÔÄÓÕß ÇÚØÕÆÍÑÇÒÕßÚÕ
ËßÔÕáÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÚÕß¦ÙËÏÇßÚÕÆÕ©ÛÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏ
ÚÏÝËÏÙÌÕØÁÝÁÜÝÑÇÏËÚ×ÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕß¦ÔËØÍÕÏÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÕÏÙÚÕÔÕØÍÇÔÏÙÓÄ
ÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕ
ÔÇÛËÓËÒÏ×ÙÕßÔÊÏÑÇÃÜÓÇÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝÇÙÏÑÂÖØÕâÖÄÛËÙÎ
ËÃÔÇÏÕÏÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇ¦ÔËØÍÕÏÔÇ
ÁÞÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÎÓÁØËÝ
ÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÁÔÙÎÓÇÊÎÒÇÊÂÔÇËÃÔÇÏÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÕÏÍÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÓÃÇËÚÃÇÙËÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÖØ×ÎÔÚÇÓËÃÕÑÆØÏÇÝÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝ 

©©ÑÒÖÑÇÏÔÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÁÜÝÁÚÎÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÍÏÇÔÇ
ÛËÓËÒÏ×ÙÕßÔÊÏÑÇÃÜÓÇÁÈÇÏÇ
ÓËÚ¦ÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÇÄØÏÇÎÒÏÑÃÇÝÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝÖÕßËÖÂÒÛÇÔÓËÚÕßÝÓÔÎÓÕÔÏÇÑÕÆÝÔÄÓÕßÝ
ÚÕßÚÕßÑÇÏÚÕß
ÚÇÄØÏÇÎÒÏÑÃÇÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ÁÞÕßÔÙßÓÖÒÎØ×ÙËÏÕÏÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇ¦ÔËØÍÕÏ¦ÔÊØËÝÑÇÏÍßÔÇÃÑËÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇßÖÇÞÛÕÆÔÙÚÏÝËßÔÕáÑÁÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÚÕßÑÇÏÔÇ
ÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÊÏÑÇÃÜÓÇ¦ÒÒÇÐÇÔ
ÒÁÕÔÇßÚ¦ÖÕßÏÙÞÆÕßÔËÃÔÇÏ!
|¬ÕÕÁÚÕÝÍÏÇÛËÓËÒÃÜÙÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÑÇÔÕÔÏÙÓÄÚÜÔÈÇØÁÜÔÑÇÏÇÔÛßÍÏËÏÔ×ÔËÖÇÍÍËÒÓ¦ÚÜÔ
|¬ÕÕÁÚÕÝÖÇÒÇÏÕÃÔÁÕÏÍÏÇ
ÛËÓËÒÃÜÙÎËÑÚÄÝÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ
¡¦ÒÏÙÚÇÚÇÔÁÇÄØÏÇÎÒÏÑÃÇÝËÃÔÇÏ
ÖÒÁÕÔËÔÏÇÃÇÍÏÇ¦ÔÊØËÝÑÇÏÍßÔÇÃÑËÝËÔ×ÕÏßÖÄÒÕÏÖËÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÊËÔÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏ

ΔΙΕΘΝΗ
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Το κόστος παράδοσης σε 24 ώρες
μείωσε τα κέρδη της Amazon
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Ελκυστικές για επενδυτές
οι γαλλικές startups

Οι επενδύσεις που απαιτήθηκαν έπληξαν την κερδοφορία, αν και ο τζίρος αυξήθηκε

REUTERS

Μείωση ÑËØÊ×ÔËÓÌ¦ÔÏÙËÚÕÚØÃÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÕÑÕÒÕÙÙÄÝÚÎÝ(THaVU
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖØ×ÚÎÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÖÚ×ÙÎÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÊÏËÚÃÇÝ
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÑÇÏÇÖÕÊÃÊËÚÇÏËÔ
ÓÁØËÏÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÏÊØßÚÂ
ÑÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ¬àËÌ¡ÖÁàÕÝ
ÔÇÖÇØÇÊÃÊËÏÚÏÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝËÔÚÄÝ
ÜØ×ÔÑÇÛ×ÝÎÇÖÄÌÇÙÎÇßÚÂ
ÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÑÇÏÚËØ¦ÙÚÏËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVVTILYN
ÕÍËÔÏÑÄÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÚÎÝ(THaVU¡ÖØ¦ÏÇÔ©ÒÙ¦ÈÙÑÏ
ÊÂÒÜÙËÄÚÏÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÍÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎÙËÓÃÇÎÓÁØÇ
ÛÇÌÛ¦ÙËÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÜÔËÕØÚ×Ô
ÚÕÊÏÙÊÕÒ¦ÔÚÜÝÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÕßÕÓÃÒÕßÍÏÇÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦
ÁÙÕÊÇÑÇÏÖÜÒÂÙËÏÝÚÕßÚËÚ¦ØÚÕßÚØÏÓÂÔÕß©ÑÚ×ÈØÏÕÝËÑÁÓ- Το γ΄ τρίμηνο³ÈÓ³ÈØiÝ>ÅÉÐ×Ò{É³i¨³iÉÉ³Ê{ÑKÒiÐÉËi~É¨ÙÑÌ³K¶³¨ËÐi³È¸Æ¬
ÈØÏÕÝËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØËÝÇÖÄÚÏÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔÇÔÇÒßÚ×ÔÚÏÓÂ ÊÕÒÇØÃÜÔÇÔ¦ÓËÚÕÞÂÑÇÏÚËÒÏÑ×Ý È¦ÛÕÝÞØÄÔÕßËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÚÇ Õ¬àËÌ¡ÖÁàÕÝËÖËÔÊÆËÏÑÇÏÙÚÎÔ
ÚÎÝÓËÚÕÞÂÝËÃÞËÊØÇÙÚÏÑÂÖÚ×ÙÎ ÇÔÂÒÛÇÔÙËÊÕÒ¦ØÏÇÇÔ¦ÓË- ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏ ÇÔ¦ÖÚßÐÎÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÞÛËÝÁÜÝÑÇÏÑÇÚ¦  ßÔÁÖËÏÇ ÚÕÞÂ¬ÕÊËÚØÁÞÕÔÚÁÚÇØÚÕÚØÃ- ÖÏÕÇØÍÂÇÆÐÎÙÎÖÜÒÂÙËÜÔÙÚÕ ÙÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÏÝÕÓ¦ÊËÝÓ¦ØÑËÇßÚÂÝÚÎÝËÐÁÒÏÐÎÝËÃÔÇÏÄÚÏÕ¬àËÌ ÓÎÔÕÎ(THaVUÇÔÇÓÁÔËÏÖÜÝÛÇ ÊÃÑÚßÕÌØÇÔÚÙ¦ÏàÖÕßÊÏÇÚÎØËÃ ÚÏÔÍÑÍÏÇÚÏÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝßÖÎØËÙÃ¡ÖÁàÕÝÞ¦ÔËÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÔ ÁÞËÏÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦ÑÁØÊÎÇÖÄÁÜÝ ÚÕÔÖØÃÒÏÕÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÑÇÚ¦ØÍÎ- ËÝ(THaVUÙÚÎÓÕÔ¦ÊÇÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆ
ÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÖÒÕß-  ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÄÚÇÔÕÏÇÔÇÒßÚÁÝ ÙÎÚÎÝÖÇØÇÒÇÈÂÝÙË×ØËÝÍÏÇ ÔÁÌÕßÝËÔ×Ñ¦ÔËÏÑÇÏÖØÕÙÒÂÉËÏÝ
ÙÏÄÚËØÜÔÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÓËÇÖ×ÒËÏËÝ ËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛÕÆÔ ÚÇÓÁÒÎÚÕßÙßÔÊØÕÓÎÚÏÑÕÆÖØÕ- ÙÚÇÚÓÂÓÇÚÇÖÕßÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÛÁÓÇÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÇØÇÞÜØ×ÔÚÇÝÚÎ ÙÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ7YPTLÚÇÕÖÕÃÇÖÒÁÕÔ ÚÇÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÙËÉÎÌÏÇÑÁÝ
ÛÁÙÎÚÕßÙÚÕÔ¡ÖÏÒÑÁÏÚÝ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔ ÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇÖØÕáÄÔÚÇËÔÚÄÝ ÙßÙÑËßÁÝÚÎÊÏÕÞÁÚËßÙÎÈÃÔÚËÕÙË
ÑÇÏØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÝÕÏÖÜÒÂÙËÏÝ ÜØ×Ô©ÏÖÜÒÂÙËÏÝÚËÒÏÑ¦ËÔÏ- ÞØÂÙÚËÝÑÇÏÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÊØÇÙÚÎØÏΑποτελέσματα
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÑßÓÇÔÛÕÆÔÇÖÄ ÙÞÆÛÎÑÇÔÇÒÒ¦ÓËßÉÎÒÄÚÃÓÎÓÇ ÄÚÎÚËÝ¬ÕÙßÔÕÒÏÑÄËØÍÇÚÏÑÄÊß¬ÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÎ(THaVUËÃ- ÁÜÝÑÇÏÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇËÔ× (THaVUÖÒÎØ×ÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇ ÔÇÓÏÑÄÚÕßÕÓÃÒÕßÉÎÌÏÇÑÕÆÒÏÇÔËÞËÇÆÐÎÙÎËÙÄÊÜÔÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÇÔÇÓÁÔÕßÔÊÏÙ ÍÏÇÖÏÕÍØÂÍÕØÎÓËÚÇÌÕØ¦ËÏÊ×Ô ÓÖÕØÃÕßÌÛ¦ÔËÏÚÇ¦ÚÕÓÇ
 ÙÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×ÕÏ ÊÕÒ¦ØÏÇ(Ì»ÎÝÙÚÏÍÓÂÝV¬àËÌ ÑÇÏÞ¦ÔËÏÄÙÇËÖÏÖÒÁÕÔÞØÂÓÇÚÇ ÑÇÏÁÞËÏÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÇÆÐÎÙÎÚÎÝ
ÇÔÇÒßÚÁÝËÃÞÇÔÖØÕÈÒÁÉËÏÑÇÚ¦ÚÏ ¡ÖÁàÕÝËÏÙÂÍÇÍËÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂ- ÑÇÚÁÈÇÒÇÔÙÚÕÖØÄÙÌÇÚÕÖÇØËÒ- Ú¦ÐËÜÝÚÕß ©ÏÊÇÖ¦ÔËÝÚÎÝ
ÒÏÍÄÚËØÇÙÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ¬Ç ØÏÕÚÎÔ(THaVUËÃÞËßÖÕÙÞËÛËÃ ÛÄÔÕÏÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝÍÏÇÔÇËÐÇÙÌÇ- ËÚÇÏØËÃÇÝÚÁÒÕÝÍÏÇßÉÎÒÂÚËÞÔÕÑÇÛÇØ¦ÑÁØÊÎËÒÇÚÚ×ÛÎÑÇÔÙÚÇ ÔÇÑ¦ÔËÏÓÇÑØÄÖÔÕËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ ÒÃÙÕßÔÚÇÞÆÚËØÎÓËÚÇÌÕØ¦ÄÖÜÝ ÒÕÍÃÇÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÂÖËØÏËÞÕÓÁÔÕß
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÇÖÄÚÇÊÏÙ ÂÓËØÇÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÙËÇßÚÂÔ ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏ5L^@VYR;PTLZ ¶ÊÎÒÇÊÂÍÏÇÓÏÙÛÕÆÝÄÙÜÔËØÍ¦àÕÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖØÏÔÇÖÄ ÚÎÔÕÊÄËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÖÕØËÆ- ¬×ØÇÓËÚÇÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇ®ÄÖÜÝ ÔÚÇÏÙÚÎÔÁØËßÔÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÁÔÇÞØÄÔÕÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÚÎÔÖØ×- ËÚÇÏÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏ ÖØÕÙÛÁÚËÏÕ¡ÖØ¦ÏÇÔ©ÒÙ¦ÈÙÑÏ Û×ÝÑÇÏÙÚÏÝßÖÕÊÕÓÁÝÍÏÇÑÁÔÚØÇ
ÚÎÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÖÚ×ÙÎÇÖÄÚÕ ÙËÖØÕÙÜØÏÔÁÝÙßÔÁÖËÏËÝ¶ÄÖÜÝ ÕÏÖËÒ¦ÚËÝÓÇÝÇÍÕØ¦àÕßÔÑÇÏÙß- ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÊËÊÕÓÁÔÜÔ¶ËÔÏÙÞÆÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßËÔ×ÕÏ ÎÓËÃÜÙÎÑËØÊ×Ô¶×ÙÚËÔÇËÖË- ÞÔÄÚËØÇÑÇÏÖÏÕÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ® ÛÎÑÇÔ ÙÚÇ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÇÔÇÒßÚÁÝÖØÕÁÈÒËÉÇÔÑÁØÊÎ  ÑÚËÃÔËÏÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÙË
ÁØÇÔÚÕßÞØÄÔÕßÖÇØ¦ÊÕÙÎÝ
BLOOMBERG

Ολοένα ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÇÖÕÑÚÕÆÔ
ÕÏÔËÕÌßËÃÝËÚÇÏØËÃËÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß 
ÑÇÚÄØÛÜÙÇÔÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÑËÌ¦ÒÇÏÇØËÑÄØÙÞËÊÄÔÊÏÙËßØ×
ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÊÏÙËßØ×
ÃÔÇÏÑËÌ¦ÒÇÏÇÇßÐÎÓÁÔÇÑÇÚ¦ 
ËÔÙßÍÑØÃÙËÏÓËÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÚÕ
ÑÇÏßÉÎÒÄÚËØÇÇÖÄËÑËÃÔÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÊÄÛÎÑÇÔÍÏÇÚÏÝÔËÕÌßËÃÝÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝÙÚÇÊÏÙËßØ×ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎ ¬ÇÙÞËÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙËÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ-PUHUJPHS
;PTLZÔÚÜÓËÚÇÐÆËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÄÖÜÝÕÔÚÕß¦Ô4ÇØÚÁÔÑÇÏ
ÕÒÁÐÎÝ¡ÖÕÔÏÒÄÖÕßÖÕÆÒÎÙÇÔ
ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂËÐÇÚÕÓÏÑËßÓÁÔÜÔ
ÞÇØÚ×ÔALUS`ÙÚÎ:UHWÇÔÚÃ
ËÑÇÚËßØ×Ú×ØÇÖÒÁÕÔÓËÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÖÕßËÏÙÁÖØÇÐÇÔÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÍÃÔÕßÔËÖËÔÊßÚÁÝÙËÔÁÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝ®ÚÕßÝßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂ
ßÖ¦ØÞÕßÔËÚÇÏØËÃËÝÓÕÔÄÑËØÕÏ®
ÙÚÎÇÒÒÃÇÊÎÒÇÊÂÔËÕÌßËÃÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝÙËÇÐÃÇÇÖÕÚÏÓ×ÔÚÇÏÇÖÄËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÁÜÝ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
+LHSYVVTJVT6ÏÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑÕÃ
ÍÆØÕÏËÔÃÙÞßÙÇÔÚÏÝÇÖÕÚÏÓÂÙËÏÝ
ÚÎÝ+VJ[VSPIØÇÔÚËÈÕÆÏÇÚØÏÑ¦
ÚÎÝ4LLYVÖÒÇÚÌÄØÓÇÙÆÔÊËÙÎÝ

ÌÜÚÕÍØ¦ÌÜÔÖËÒÇÚ×ÔÑÇÏ0]HS\H
ÒÕÍÏÙÓÏÑÄÚÎÔßØ×ÖÎÎÖØ×ÚÎÞ×ØÇÓËÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÁÒËÇØ
ÍÏÇÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÎØËÚÇÔÃÇÎÕÖÕÃÇÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇÙËÇßÚÂÔÚÎÛÁÙÎ
ÑÇÏÛËÜØËÃÚÇÏÖÜÝÌÏÒÕÐËÔËÃÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÔËÕÌßËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ËÚÇÏØËÃÇËÖËÔÊÆÙËÜÔ)HSKLY[VU
*HWP[HSÙÚÕÕÔÊÃÔÕÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÓËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÎÍÇÒÒÏÑÂÙÑÎÔÂÔËÕÌß×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÚÕÖÕÛËÚËÃ
ÑËÌ¦ÒÇÏÇÙËÇßÚÁÝßÚÄÚÕÕÖÕÃÕ
¦ÒÒÇÐËÓËÚÏÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÚÕß¦ÒÒÕßÖØÕÁÊØÕßÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ
ËÃÔÇÏÄÚÏÁÞËÏÖØÕÜÛÂÙËÏÚÎÔÑÕÏÔÂ
ÒÕÍÏÑÂÖËØÏÙÙÄÚËØÕÜÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÇÔÑÇÏÚÕÛÁÓÇÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÊËÔÁÞËÏ
ÐËÖËØÇÙÚËÃÇÒÒÃÇËÃÔÇÏßÖÁØÕÞÕÝ
ÚÄÖÕÝÇÒÒ¦ÖÕÒÆÍÇÒÒÏÑÂ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÕÙßÔËÚÇÃØÕÝÚÎÝ)HSKLY[VU
ÕßØ¦ÔÍÑÇ¬ÙÇÔÚØÇÚÏÒ¦ÑË ÇÏÖØÕÙÛÁÚÕßÔÕÏ-;ÖÜÝÙË¦ÒÒÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÄÖÜÝÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÑÇÏÎÚÕÑÞÄÒÓÎÎÑÕÏÔÂÍÒ×ÙÙÇ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝËÃÔÇÏÎÇÍÍÒÏÑÂËÔ×
ÙÚÕÇØÃÙÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦©ÞØÕÔÕÝßÖÕßØÍÄÝ
¤ÎÌÏÇÑÂÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÔÚØÃÑ©
Ö¦ÔÚÜÝÛÁÒËÏÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÚÎÍÇÒÒÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÙËÑÄÓÈÕÑÇÏÔÇ
ÌÏÒÕÐËÔËÃÁÜÝÚÕÖËØÃÚÏÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÓÕÔÄÑËØÕßÝ®
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Ενιαία Αρχή για
το ξέπλυμα «μαύρου»
χρήματος σχεδιάζει η Ε.Ε.
Γαλλία και Ολλανδία προωθούν τη σύσταση ενός νέου
κεντρικού φορέα επιβολής του νόμου με άμεσες αρμοδιότητες
H Ευρωπαϊκή Ενωση ËÐËÚ¦àËÏÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÛËÙÓÕÛÁÚÎÙÎÝÓÏÇÝ
ÑËÔÚØÏÑÂÝØÞÂÝÍÏÇÚÎÔÖ¦ÚÇÐÎ
ÚÕßÐËÖÒÆÓÇÚÕÝÞØÂÓÇÚÕÝÇÌÄÚÕßÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÓËÍ¦ÒÇÙÑ¦ÔÊÇÒÇÁÑÇÔÇÔÇÑÄÓÎÖÏÕÞÚßÖÎÚÂ
ÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÚÎÝÔÇÖØÕÒ¦ÈËÏÚÕ
ÓÇÆØÕ®ÞØÂÓÇÖØÕÚÕÆÈØËÏÚÕÔ
ÊØÄÓÕÚÕßÊÏÇÓÁÙÕßÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏ
ÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ-PUHUJPHS
;PTLZÇÒÒÃÇÑÇÏÎ©ÒÒÇÔÊÃÇ
ÁÞÕßÔËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÖÜÝÕÏÑØÃÙËÏÝ
ÇßÚÁÝÌÇÔËØ×ÔÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÚÕÔ
ÊÏÑÄÚÎÝÛËÙÓÏÑÄÌÕØÁÇËÖÏÈÕÒÂÝ
ÚÕßÔÄÓÕßÓË¦ÓËÙËÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚËÝÐÕßÑÇÏÕÏßÖÕßØÍÕÃ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÜÔÞÜØ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝ
ÛÇÊ×ÙÕßÔËÖÏÙÂÓÜÝËÔÚÕÒÂÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÔÇ
ÖØÕÈËÃÙËÙßÙÚ¦ÙËÏÝËÖÃÚÕßÛÁÓÇÚÕÝÙÚÎÔËÖÏÑËÃÓËÔÎÙÆÔÕÊÄ
ÚÕßÝÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕ¬ÕËØ×ÚÎÓÇ
ÖÕßÇÔÇÑÆÖÚËÏÇÌÕØ¦ÚÕÔØÄÒÕ
ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏÇßÚÄÚÕÄØÍÇÔÕØÍÕÚÕß
ÄÖÜÝÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÛÇËÃÔÇÏÔÇÙßÔÚÕÔÃàËÏÚÏÝËÖÏÓÁØÕßÝËÛÔÏÑÁÝ
ÇØÞÁÝÔÇËÖÕÖÚËÆËÏÑÇÏÔÇËÒÁÍÞËÏÚÕÖ×ÝÚÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦
ÏÊØÆÓÇÚÇÙßÓÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÓË
ÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÍÏÇÚÎ
ÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÑÇÏ
ÚÎÔÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÖÎÍÂÝÇÖÄ
ÄÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÇ
ÑËÌ¦ÒÇÏÇÑÇÛ×ÝÑÇÏ¦ÒÒËÝÊÏÑÒÃÊËÝÇÙÌÇÒËÃÇÝ

ÇÚÄÖÏÔÚÕÆÚÜÔÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ÎÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÖÕÒÆÖÏÕËÔËØÍÄØÄÒÕÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔ
ÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÐËÖÒÆÓÇÚÕÝ¬ÎÔÖËØßÙÏÔÂÞØÕÔÏ¦ÒÄÍÕßÞ¦ØÏÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÇØÞÁÝËÃÞÇÔÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÄÚÏÍÏÔÄÚÇÔÐÁÖÒßÓÇÞØÎÓ¦ÚÜÔÓÁÙÜ
ÚÎÝÞØËÕÑÕÖÎÓÁÔÎÝÖÒÁÕÔÒËÚÕÔÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ()3=ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÓËÍ¦ÒÎÖÕÙÄÚÎÚÇØËßÙÚÕÆ

Θα ελέγχει την
πιστοποίηση πηγών,
από όπου προέρχονται
αμφιλεγόμενα
κεφάλαια.

ÊßÔ¦ÓÜÙÇÔÚÇÇÔÚÏÑØÕßÄÓËÔÇ
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô
ÑÇÏÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÇÔËÖÇØÑÂÝ ÇÏÚÇÙÑ¦ÔÊÇÒÇ
ÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏ
§.ÑÒÂÛÎÑËÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒËÏ
ÖØÄÙÚÏÓÕËÑÇÚËßØ×ËÖËÏÊÂÊËÔÙßÓÓÕØÌ×ÛÎÑËÓËÚÕßÝ
ÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÝÑÇÚ¦ÚÕßÐËÖÒÆÓÇÚÕÝËÔ×Î+L\[ZJOL)HURËÃÞË
ÖÇÍÏÊËßÛËÃÙËÖÇØ¦ÔÕÓÎÓËÚÇÌÕØ¦ÑËÌÇÒÇÃÜÔÇÖÄÚÎªÜÙÃÇ
ÙÚÎÆÙÎ

Νομοθετικά κενά

ÙßÔÊËÄÚÇÔÓËÚÎªÜÙÃÇÖÃÙÎÝ
ÄÖÜÝßÖËÔÛßÓÃàËÏÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÑÇÚËÒÂÌÛÎÙÇÔËÐÇÖÃÔÎÝÑÇÏÄÚÇÔ
ÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑËÁÔÇÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÙÑ¦ÔÊÇÒÇÓËÆÖÕÖÚËÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÊÏÙËßØ×ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÓÁÙÜÚÕßÓÏÑØÕÆ
ßÖÕÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝÚÎÝÊÇÔÏÑÂÝ
+HUZRLHURÙÚÎÔÙÛÕÔÃÇßÚÄ
ÙßÔÁÈÎÖÁØßÙÏÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ
ÇÑØÏÈ×ÝÄÚÇÔÎËÃÞËßÏÕÛËÚÂÙËÏÚÎÔÖÁÓÖÚÎÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÎÝ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÑÇÚ¦ÚÕßÓÇÆØÕß®
ÞØÂÓÇÚÕÝÔÚÕÆÚÕÏÝÚÎÔÇÖÕ-

 ÇÚ¦ÚÕÔ¦ÒÒÕßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¡ÖØÏÔÄË¡ËØÕÕÖÕÃÕÝÓÃÒÎÙËÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZ
ÕÏËÍÑÒÎÓÇÚÃËÝÑÇÏÕÏÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏÚÇÑËÔ¦ÑÇÏ
ÚÇ¸ÖÇØÇÛßØ¦ÑÏÇ¹ßÖÕÔÕÓËÆÕÔÚÇÝÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÕÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏ
ÚÎÔËÔÚÕÒÂÖÕßÓÇÝÁÞËÏÇÔÇÚËÛËÃ
ÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÓËÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÑÇÏÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÓÇÝ®ÐÕß
ÑÇÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÓË
Ö×ÝÛÇËÔÇØÓÕÔÃÙÕßÓËÄÒÎÚÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÙËÖÇÔËßØÜÖÇáÑÄËÆØÕÝ
ÑÇÏÔÇÛËÙÖÃÙÕßÓËÇßÙÚÎØÄÚËØÎ
ËÖÕÖÚËÃÇ®
ÇÒÒÃÇÑÇÏÎ©ÒÒÇÔÊÃÇÇÖÄ
ÓÁØÕßÝÚÕßÝÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏßÖÁØËÔÄÝ
ÔÁÕßËÔÏÇÃÕßÛËÙÓÏÑÕÆÕØÍ¦ÔÕß
ÇÔÑÇÏÌÕÈÕÆÔÚÇÏÖÜÝÛÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÎÁÔÇØÐÎÚÎÝ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÑÇÏÖØÕÚËÃÔÕßÔ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÒÆÙÎ

Ο ΓάλλοςÈÈ¨oÌØ${~Ð{~¨{ÌÉÉ¨È³i¨ËÇÉ{Øt{Éo~ÜiÐÑ³ËÉØ~Ñ{{³¨Ð~¨Ò³ÉØÉ~ÐÉ³ÑÜÜÉÖ³Ñ{³Ñ~ÉÒ~Ñ{³Ñ¡Ñ¨ÑÚÈ¨Ò~{Ñ¢VÈÐÉÖ³ÑØ³iÉÐ{³Öi³T¨iÐÑ³{³³{~ÌÐÑØÖ³iÐÑ~Ñ{³i
É³ÜÊÈÐÑØÓTÉ{ÑÑ³ÉÚÉËÑ¨³Ñ³ÉÖÈÐÉ³{Ø{~ÐËÉØ~Ñ{³ÈØÜË³ÉØÐÑØu
ßÚÄÛÇÂÚÇÔÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÎ
ÂÊÎßÌÏÙÚ¦ÓËÔÎßØÜÖÇáÑÂ¬ØÇÖËàÏÑÂØÞÂÇÒÒ¦ÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏ-;ÁÞËÏÂÊÎÊËÞÛËÃ
ËÖÏÑØÃÙËÏÝÇÖÄÚÕßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ¬ÕÙÑËÖÚÏÑÄÚÕßÂÚÇÔÄÚÏÊËÔ
ÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝ
ËÐÕßÙÃËÝÖÕßËÃÞËÍÏÇÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎÊØ¦ÙÎÙÚÇ
ÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚÇÙÑ¦ÔÊÇÒÇ¡ÃÇ

Αποδίδουν οι μεταρρυθμίσεις Μακρόν στα εργασιακά
Παρά τις πιέσεις
σε όλη την Ευρωζώνη,
η γαλλική οικονομία
δείχνει ιδιαίτερα
ανθεκτική.
ÑØÄÔÍÏÇÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ®Ð
ÕßÑÇÏÌÇÃÔËÚÇÏÇØÑËÚ¦ËÌÏÑÚÄÝ
ÕÙÚÄÞÕÝÚÕß ÍÏÇÚÎÔÇÔËØÍÃÇ

Αλλαγές
©¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏ-PUHUJPHS;PTLZ
ÑÇÚÁÙÚÎÙËÒÏÍÄÚËØÕËÖÇÞÛËÃÝÍÏÇ
ÚÎÔËØÍÕÊÕÙÃÇÚÏÝÓÇÑØ¦ÝÊÏÇØÑËÃÇÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÛÁÚÕÔÚÇÝÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕÙÚÕÑÄÙÚÕÝ
ÓÏÇÝ¦ÊÏÑÎÝÇÖÄÒßÙÎÝÖÃÙÎÝ
ÁÑÇÔËÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÌÕØÕÒÕÍÃÇÑÇÏ
ÙÚÇËÖÏÊÄÓÇÚÇ×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏËÒÑßÙÚÏÑÄÚËØËÝÚÏÝÊÕßÒËÏÁÝ
ÓËÚÏÝÞÇÓÎÒÁÝÇÓÕÏÈÁÝËÔ×ÕÏ
ÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓËÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÁÍÏÔÇÔÇÑØÏÈÄÚËØËÝÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝËØ-

A.P.

Ανεξαρτήτως ÚÎÝÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÝÊßÙÖØÇÍÃÇÝÎÍÇÒÒÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊËÃÞÔËÏÖÏÕÇÔÛËÑÚÏÑÂÇÖÄÄÚÏÞ×ØËÝ
ÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄÚÏÝ
ËÐÇÍÜÍÁÝÄÖÜÝÎËØÓÇÔÃÇ ÇÏ
ÇßÚÂÎÈËÒÚÏÜÓÁÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÌÇÔËØ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÕÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÚÕß¦ÒÒÕßÖØÕÁÊØÕß
ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÇØÞÃàÕßÔÔÇ
ÇÖÕÊÃÊÕßÔÑÇØÖÕÆÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÙÞËÚÏÑ¦ÕÏ-PUHUJPHS
;PTLZÁÈÇÏÇÎÇÔËØÍÃÇÖÇØÇÓÁÔËÏÙËßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÓËÚÎÇÒÒÃÇÔÇÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÚÇÒÃÇÚÎÔ
ÙÖÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÚÕÆÚÕÏÝÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚØÁÞÕÔÚÕÝßÖÕÞ×ØÎÙËÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÙÚÕ ËÑÚËÚÇÓÁÔÎÞØÂÙÎÈØÇÞËÃÇÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝ
ÙßÓÈ¦ÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÑÇÏÓËÚ¦
ÇÚ¦ÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ)LYLUILYN¢ÒÄØÏÇÔ²ËÔÝßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÎÇÒÒÃÇÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÑÇÒÆÚËØÎÛÁÙÎÚÕÇÖÄÄÚÏ
ÙÂÓËØÇÞ¦ØÏÝÙÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ¡Ç-

Ο Εμανουέλ Μακρόν~Ñ³Ó³iÉÜ{oÌ³É¨ÉÑTÚÉËØo{Ñ³i
É¨oÙËÑ³{ØÐÑ~¨ÒØÙ{Ñ¨~ÉËÑØ
ÈÐKÒÉ{ØÉ¨oÑËÑØ
ÍÕÊÄÚËÝÖÏÚ¦ÞßÔËÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇËÖÏÓÄØÌÜÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÑÇÏÁÔÇÖËÔÚÇËÚÕÆÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÍÏÇ
ÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÑÇÏÔÁÜÔ
ÇÔÁØÍÜÔËÔ×ÙßÔÁÊËÙËÕØÏÙÓÁÔÇ

ËÖÏÊÄÓÇÚÇÓËÚÇÞØÄÔÏÇÖØÕâÖÎØËÙÃÇÝ©©©ËÑÚÏÓ¦ÖÜÝËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÔÜØÃÝÔÇÇÖÕÌÇÔÛËÃË¦ÔÕÏ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ¡ÇÑØÄÔÙßÔÁÈÇÒÇÔÙÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÇÔÑÇÏÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÇÒÒÇÍÁÝ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝ
ÇÍÕØ¦ÍÏÇÚÕßÝËÖÕÞÏÑ¦ËØÍÇàÄÓËÔÕßÝËÃÔÇÏÖÏÕËßÁÒÏÑÚÎ
ÇÖÄÄÚÏÙËËØÓÇÔÃÇÚÇÒÃÇÑÇÏ
ÕßÎÊÃÇÖÃÙÎÝÎÇÒÒÃÇÁÞËÏ
ÛËÙÖÃÙËÏÚÕÔÞÇÓÎÒÄÚËØÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÙßÔÚËÒËÙÚÂÙÚÕÔ©©ÙÚÕÔÑÇÚ×ÚÇÚÕÓÏÙÛÄÓËÚ¦
ÚÎÔÇÖÜÔÃÇÇÒÒÃÊÇßÖÕßØÍÄÝØÍÇÙÃÇÝ¡ÏØÏÁÒËÔÏÑÄÒÁËÏ
ÄÚÏËÏÊÏÑ¦ÕÏÛÁÙËÏÝÖØÕÙÜØÏÔÂÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏ
ËßÑÕÒÄÚËØÇÊÏÄÚÏÕÏÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÔÓÎÚÏ¦ÒÒÕÊËÔÌÕÈÕÆÔÚÇÏÔÇÖØÕÙÒ¦ÈÕßÔ¬ÁÒÕÝ
ßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÛÁÓÇÖÕßÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÏÚÕÔ¡ÇÑØÄÔ!ÙÞËÊÄÔ
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÊËÔÖÒÎØÕÆÔÚÇÏ
ÇÑÄÓÇËÖËÏÊÂÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔËØÍÇàÄÓËÔÕÏÓËÚÇÇÔ¦ÒÕÍÇÖØÕÙÄÔÚÇÂËÖËÏÊÂÚÇËÖÏÊÄÓÇÚÇËÃÔÇÏ
ÖÏÕÙßÓÌÁØÕÔÚÇÇÖÄÁÔÇÔÓÏÙÛÄ

¦ÒÒÎËÖÏÒÕÍÂÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃÕ
ÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÄÝ©ÒÒÇÔÊÄÝËßØÜÈÕßÒËßÚÂÝ¦ÕßÒ¬ÇÔÍÑÛÇÂÚÇÔ
ÎÏÕßØÕÖÄÒÎËßØÜÖÇáÑÂÇÙÚßÔÕÓÃÇÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎËÌÇØÓÕÍÂ
ÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔÑÇÚ¦ÚÕßÐËÖÒÆÓÇÚÕÝËÓÖÃÖÚËÏÙÚÕÖËÊÃÕÚÕßÖÕÏÔÏÑÕÆÊÏÑÇÃÕß
¬ÁÒÕÝßØÜÖÇÃÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÎÔÁÇÖØÕÙÁÍÍÏ-

ÙÎÚÎÝÍÏÇÚÕÛÁÓÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÓÎÒ¦ÈËÏÚÎÓÕØÌÂÕÊÎÍÏ×ÔÑÇÏ
ÓËÚÁÖËÏÚÇËÛÔÏÑÂÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝ
ÇÒÒ¦ÔÇËÏÙÇÞÛËÃßÖÄÚÎÓÕØÌÂ
ÑÇÔÕÔÏÙÓ×ÔÓË¦ÓËÙÎËÌÇØÓÕÍÂ
ÇÖÄÚÇËÖÏÓÁØÕßÝËÛÔÏÑ¦ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇ¶ÕÏÑÇÔÄÔËÝÛÇËÃÔÇÏËÔÏÇÃÕÏÙËÄÒÎÚÎÔ
ÑÇÏÖÕÒÆÖÏÕËÆÑÕÒÇËÌÇØÓÄÙÏÓÕÏ

Η πολιτική αστάθεια πλήττει
την ισπανική οικονομία
Οι διαδηλώσεις ÙÚÎÔ ÇÚÇÒÜÔÃÇÑÇÏÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ
ÊßÙÓËÔÁÝËÖËÔÊßÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÑÇÏËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇËÖÏÈÇØÆÔÕßÔÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ©ÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÏÙÖÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÕÊÎÍÕÆÔÙËÙÚÇÊÏÇÑÂßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ®
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÕ¦ÓÖÒÕ²ËØÔ¦ÔÚËÝ
ÔÚË ÕÝÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝÙÖÇÔÃÇÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÊÏËÐÇÍ¦ÍËÏÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÚÏÝÚÁÚÇØÚËÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÙËÖËØÃÕÊÕÚËÙÙ¦ØÜÔËÚ×ÔËÔ×ÖØÕÝ
ÚÕÖÇØÄÔÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÊËÔÊËÃÞÔÕßÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇ©¦ÓÖÒÕ²ËØÔ¦ÔÚËÝÔÚË ÕÝÊÂÒÜÙËÄÚÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÇÊÏÁÐÕÊÕËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇËÖÏÈÇØÆÔËÏÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÇÚÁÚÕÏÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÚØÇÖËÃÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÏÙÞßØÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÄÖÜÝÖØÕÙÁÛËÙËÕÃÊÏÕÝÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕßÛÇ
ÇÔÇÊËÏÞÛËÃÇÖÄÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÖØÁÖËÏÔÇ
ÁÞËÏÊßÔÇÓÏÙÓÄÑÇÏÇØÑËÚÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎ×ÙÚËÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ

ÖÕßÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÏÝËßÇÏÙÛÎÙÃËÝÚÎÝÏÙÖÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÓÁÚØÇÖÕßÛÇÇßÐÂÙÕßÔÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ®ÊÂÒÜÙËÞÛËÝÕ²ËÔØ¦ÔÚËÝ
ÔÚË ÕÝ¬ÕÂÊÎÇÔÇÙÚÇÚÜÓÁÔÕÖÕÒÏÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔËÖÏÈÇØÆÔËÚÇÏÖËØÇÏÚÁØÜÇÖÄÚÏÝÁÔÚÕÔËÝÑÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝ
Ì¦ÙËÏÝÈÃÇÏËÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÙÚÎÔ ÇÚÇÒÜÔÃÇ²ÏÒÏ¦ÊËÝ ÇÚÇÒÇÔÕÃÑÇÚÁÑÒßÙÇÔÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊÆÕ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÊÏÇÓÇØÚßØÄÓËÔÕÏÑÇÚ¦
ÚÎÝÑÇÚÇÊÃÑÎÝËÔÔÁÇÇßÚÕÔÕÓÏÙÚ×Ô
ÎÍËÚ×ÔÍÏÇÚÎÔÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÖÄÙÞÏÙÎÝÚÎÝÖËØÏÌÁØËÏÇÝ
ÇÖÄÚÎÔÙÖÇÔÃÇÚÕ©ÏÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÇÔÎÙßÞÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÚÕßØÏÙÚ×ÔÑÇÏÚÕÔ
ÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÇ
ÖØÄÙÌÇÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÙÚÎÔ ÇÚÇÒÜÔÃÇ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÖÎØË¦ÙÕßÔÇØÔÎÚÏÑ¦ÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÏÊÃÜÝË¦ÔËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇßÌÃÙÚÇÔÚÇÏÙËÈ¦ÛÕÝ
ÞØÄÔÕßÊÂÒÜÙËÞÛËÝÕÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ
ÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ

Με την αποστολή μιας λέξης «γεννήθηκε» πριν από 50 χρόνια το Ιντερνετ
Ηλεκτρονικά ÓÎÔÆÓÇÚÇÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÖØÕÙ×ÖÕßÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎ
ÑÇÏÇÓÁÚØÎÚËÝ¦ÒÒËÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝ
ËÌÇØÓÕÍÁÝÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇÇÔÂÑÇÔ
ÇÑÄÓÎÙÚÎÙÌÇÃØÇÚÎÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ
Ë¦ÔÊÆÕÔËÇØÕÃÇÑÇÊÎÓÇáÑÕÃÊËÔËÖÏÞËÏØÕÆÙÇÔÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÊËÊÕÓÁÔÇ
ÓËÚÇÐÆßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÚÕ  ²ÛËÝ
ÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÍÏÄØÚÇÙËÚÎÔËÖÁÚËÏÕ
ÖËÔÂÔÚÇÞØÄÔÜÔÇÖÄÚÎÍÁÔÔÎÙÂ
ÚÕßÄÚÇÔÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃ¬Ù¦ØÒËá
Ò¦ÏÔÑÇÏ¡ÖÏÒ§ÚÕßÈ¦ÒÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÇÔÚÇÒÒ¦ÐÕßÔÙÚÏÝÕÛÄÔËÝ
ÚÕßÝÊÆÕÓÄÒÏÝÍØ¦ÓÓÇÚÇÖØÕÚÕÆ
ÑÇÚÇØØËÆÙËÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÓËÚÇÌÕØ¦ÝÊËÊÕÓÁÔÜÔÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÚÎÔÃÊØßÙÎ
ÚÎÝ(97(5,;ËÔÄÝÓÏÑØÕÆÊÏÑÚÆÕßÖÕßÛÇÙßÔÁÊËËßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝ
ÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÑÇÏËØËßÔÎÚÏÑ×Ô
ÑÁÔÚØÜÔ×ÙÚËÔÇÊÏËßÑÕÒßÔÛËÃÚÕ
ÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÁØÍÕ(97(5,;ÂÚÇÔ
ÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÇÖÄÍÕÔÕÝÚÕß
¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÄÖÜÝÙÞÕÒÃÇÙË

Το 1969 δύο νεαροί
ακαδημαϊκοί στις
ΗΠΑ κατάφεραν να
μεταφέρουν δεδομένα
μεταξύ υπολογιστών.
ÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ-HZ[*VTWHU`ÕÁÕÔÇØÔÚ Ò¦ÏÔØÕÑÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ<*3(ÕÕÖÕÃÕÝÇÔÁÖÚßÐËÚÕÛËÜØÎÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ© Ò¦ÏÔØÕÑËÔÔÕÕÆÙËÄÚÏÜÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕÔÙÕÈÏËÚÏÑÄÊÕØßÌÄØÕ:W\[UPRÖÕßÈØÂÑË
ÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝËÔÚËÒ×ÝÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚÕßÝÚÕßÖÕßØÍËÃÕÓßÔÇÝ
ÚÜÔÞØËÏÇàÄÚÇÔËÖËÏÍÄÔÚÜÝ
ÁÔÇÊÃÑÚßÕÓÁÙÜÚÕßÕÖÕÃÕßÚÇ
ËØËßÔÎÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙÕßÔÊËÊÕÓÁÔÇÇÖÄ
ÇÖÄÙÚÇÙÎ© Ò¦ÏÔØÕÑÊÎÓÏÕÆØÍÎ-

Η προσπάθειαÐÉ³Ñ×¨ÒØÙÉÙÐÓiÐÑ³ÙÌ³iÉ³iËÙ¨Èi³iØ
Ý+&Ý /VÉÌØÐ{~¨ÖÙ{~³ÖÈÈÚÑÈÓÙÉÉÈÜo{³ÓØÑÉ{³iÐË

ÙËÁÔÇÔÁÕÙÆÙÚÎÓÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÇÖÕÊÕÚÏÑÄÚËØÕÙËÙÞÁÙÎÓËÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇËÍÞËÏØÂÓÇÚÇ
ÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÊÏÑÚÆÕß
ÞØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔÓËØÏÑ¦ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÇÕÖÕÃÇÖØÕÂÒÛÇÔ
ÇÖÄÚÕßÖÕßØÍËÃÕÓßÔÇÝÚÄÞÕÝ
ÂÚÇÔÎÙÆÔÊËÙÎÚÜÔßÖÕÒÕÍÏÙÚ×Ô
ÙËËÑÒËÑÚ¦ÇÑÇÊÎÓÇáÑ¦ÑÇÏËØËßÔÎÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÚÎÝÞ×ØÇÝÐÇØÞÂÝÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖØÄÈÒÎÓÇÂÚÇÔ
ÄÚÏÕÏßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÔÊÏÄÚÏÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÓÏÒÕÆÙÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÍÒ×ÙÙÇËÔßÖÂØÞËÕÆÚËÑÕÏÔÂ
ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÍÒ×ÙÙÇÕÆÚËÑ¦ÖÕÏÕ
ÖØÜÚÄÑÕÒÒÕÓËÚÕÕÖÕÃÕÕÏßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÔÚÇÒÒ¦ÐÕßÔÊËÊÕÓÁÔÇ
ÃÍÇÞØÄÔÏÇÁÖËÏÚÇÁÞÕÔÚÇÝ
ÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÍËÔÔÇÏÄÊÜØÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÑÇÏËÒÖÃàÕÔÚÇÝÙÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÊÏËßØßÓÁÔÕßËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÕÆÊÏÑÚÆÕßÕÏ Ò¦ÏÔÑÇÏ

§ÚÕßÈ¦ÒÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙÚÎÑÇÔÍÏÇÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÊÕÑÏÓÂÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝÊËÊÕÓÁÔÜÔÚÎÓÃÇÕÛÄÔÎÕ¬Ù¦ØÒËÏ Ò¦ÏÔÇÖÄÌÕÏÚÕÝÚÕß<*3(ÑÇÏÓÁÒÕÝ
ÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝÍÏÇËØËßÔÎÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ(97(ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
ÓÆÔÎÝÚÎÔ¦ÒÒÎÕÛÄÔÎÕ¡ÖÏÒ
§ÚÕßÈ¦ÒËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝÙÚÕËØËßÔÎÚÏÑÄÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕ:90¡ÃÇÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÎÕÖÕÃÇÁÒÎÐË
ÓËÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕßÊÏÑÚÆÕß
ÑÇÏÁÖËÏÚÇËÖÏÚßÞÃÇÊÎÒÇÊÂÎÇÖÕÙÚÕÒÂÖÁÔÚËÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÓÏÇÝÒÁÐÎÝÇÖÄÚÕÔÁÔÇÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÙÚÕÔ
¦ÒÒÕÔ¬ÄÚËÕÏ Ò¦ÏÔÑÇÏ§ÚÕßÈ¦Ò
ÕÆÚËËÃÞÇÔÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÚÕÓÁÍËÛÕÝ
ÚÎÝËÌËÆØËÙÎÝÕÆÚËËÑÚÃÓÎÙÇÔÚÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝËÔÛßÓ¦ÓÇÏÚÃÖÕÚÇ
ÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕÇÖÄËÑËÃÔÎÚÎÔÆÞÚÇ
ÑÇÏÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÑÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔÇÄÚÏËÃÞÇÓËËÖÏÚÆÞËÏÑ¦ÚÏ
ÐËÞÜØÏÙÚÄ®ÊÂÒÜÙËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Õ Ò¦ÏÔÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ-HZ[
*VTWHU`
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Τους επόμενους
μήνες έτοιμος
ο αγωγός αερίου
Nord Stream 2
Από την υφαλοκρηπίδα της Δανίας
θα περάσουν τα τελευταία χιλιόμετρα
Ενα αμφιλεγόμενο ÁØÍÕÖÕßÁÞËÏÊÏÞ¦ÙËÏÚÎÔÑÇÏÁÞËÏÕÐÆÔËÏÚÎÔ
ÁÔÚÇÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎ¡ÄÙÞÇÑÇÏ
ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕÇÍÜÍÄÝÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß5VYK:[YLHTÕÊËÆËÏ
ÖØÕÝÚÎÔÖÒÂØÎÕÒÕÑÒÂØÜÙÂÚÕß
ÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÙÆÔÚÕÓÇ
ËÔËØÍÄÝÑÇÛ×ÝÁÞËÏËÑÒËÃÉËÏÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÕßÙÏÇÙÚÏÑÄËÓÖÄÊÏÕ
ÏÇÚÕÁØÍÕÖÕßËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß  ÁÚÕÏÓÕËÑÑØËÓÕÆÙË
Ö¦ÔÜÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÎÁÍÑØÏÙÎ
ÚÎÝÇÔÃÇÝÎÕÖÕÃÇÚËÒÏÑ¦ÙßÔÇÃÔËÙËÙßÔÚÇÙÙÄÓËÔÎÓËÚÎ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÚÎÕßÎÊÃÇÑÇÏÚÎËØÓÇÔÃÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕ
ÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝ
ªÜÙÃÇÝ ÕÔÙÚÇÔÚÃÔ ÕÙ¦ÚÙËÌ
ÕËÖÃÓÇÞÕÝÇÍÜÍÄÝÓÂÑÕßÝ
ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÝÓÁÙÇÙÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
©ÖÜÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÎßÖÎØËÙÃÇ
ÔÁØÍËÏÇÝÚÎÝÇÔÃÇÝÎ ÕÖËÍÞ¦ÍÎÙßÔÇÏÔËÃÙÚÕÔÇÊÏÇÔÆÙËÏÕ
ÇÍÜÍÄÝÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÚÎÝ
ÙËÓÂÑÕÝÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÄÖÜÝ
ÂÚÇÔÓÃÇÇÖÄÚÏÝÚØËÏÝËÑÊÕÞÁÝ
ÖÕßËÃÞËÖØÕÚËÃÔËÏÎÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÕßÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÇÔÃÇÝËÖÁÒËÐËÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÖËØ¦ÙËÏÕÇÍÜÍÄÝÔÄÚÏÇ
ÚÎÝÔÂÙÕß¡ÖÕØÔÞÄÒÓÑÇÏÎÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÖÕßÚÕÔÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÓÁÙÇÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÛÇÇØÞÃÙÕßÔÕÏ

ËØÍÇÙÃËÝÙÚÇÆÊÇÚÇÚÎÝÇÔÃÇÝ
©ÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ0S
ZVSL6YLÎÙßÔÇÃÔËÙÎÚÎÝ ÕÖËÍÞ¦ÍÎÝÇÖÕÚËÒËÃÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔ
ÚØÄÖÕÚÎÔËÑÊÃÑÎÙÂ®ÚÎÝÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÈÒÎÚÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÖÕß
ÚÎÝÁÑÇÔËÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÔÇÚÕßÖÕßÒÂÙËÏÚÎ
ØÕÏÒÇÔÊÃÇ¡ËÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÂ
ÚÕßÕÇÍÜÍÄÝÛÇÓËÚÇÌÁØËÏÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÚÎÝØÜÙÏÑÂÝ.HaWYVT
ÑÇÚËßÛËÃÇÔÙÚÎËØÓÇÔÃÇÖËØÔ×ÔÚÇÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÇÒÚÏÑÂ¦ÒÇÙÙÇÇÖÇØÇÑ¦ÓÖÚËÏËÔÕÒÃÍÕÏÝ
ÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÓÁÙÜÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ÊÏÁØÞËÚÇÏÚ×ØÇÚÕØÜÙÏÑÄÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÖÕßÖØÕÕØÃàËÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔßØ×ÖÎ
ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÄÚÇÔÚËÛËÃ
ÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÕ5VYK:[YLHT
ÚÕ ÃËÈÕÛÇÞ¦ÙËÏÚÇÁÙÕÊÇÖÕß
ËÏÙÖØ¦ÚÚËÏÍÏÇÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕß
ÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÓÁÙÜÚÕßËÊ¦ÌÕßÝÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝßÚÄÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÒÄÍÕÝÖÕßÕËÖÃÓÇÞÕÝ
ÇÍÜÍÄÝÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÄÙÕÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝÄÙÕ
ÑÇÏÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝÇÒÚÏÑÂÝÖÕß
ÙßÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÓËÚÕ ÃËÈÕ¡ÄÒÏÝÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÂÎÙßÔÇÃÔËÙÎ
ÚÎÝ ÕÖËÍÞ¦ÍÎÝÕÔÚØÁÏ ÕÓÖÄÒÏËÌÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÎÝ5HM[VNHaÑØÇÚÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝ

Με την ολοκλήρωσή του,ÑooÌØÚÑÐÉ³Ñ×Ó¨É{×È{~ÌÑÓ¨{³iØ¨{~ÊØ>Å¦~Ñ³ÉÈÚÉËÑ³iÉ¨ÐÑËÑÉ¨³ÑØ~Ò³ÑÌ³iÑÜ³{~Ê1ÒÜÑÑV
~Ñ{Ó³{ÚÑÑ¨Ñ~ÒÐ³É{³i$È~¨ÑËÑÐÓ³iØËÑØÙ{Ó¨TÉ³Ñ{³¨Ñ³¨{~Ì×È{~ÌÑÓ¨{È¨¨ËÇÉ³Ñ{o{Ñ³i È¨i

Το έργο είναι κατά
90% ολοκληρωμένο
και δύο χρόνια εκκρεμούσε η έγκριση
της Κοπεγχάγης.
àÂÚÎÙËÇÖÄÚÏÝÏÙÞßØÄÚËØËÝÞ×ØËÝÚÎÝÆÙÎÝÔÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔÑßØ×ÙËÏÝ®ÙÚÕÙÞÁÊÏÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇËÓÖÕÊÃÙÕßÔÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÂ
ÚÕßÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÓÁÒÎÚÎÝ
ÁÞÕßÔËÔÇÔÚÏÜÛËÃÙÚÕÔÔÁÕÇÍÜÍÄÓËÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÚÏÇßÐ¦ÔËÏ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÚÎÔËÔËØÍËÏÇÑÂËÐ¦ØÚÎÙÎÚÎÝßØ×ÖÎÝÇÖÄÚÎªÜÙÃÇ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÁÞËÏÇÖËÏÒÂÙËÏÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÑßØ×ÙËÏÝÑÇÚ¦ÚÕßÇÍÜÍÕÆÑÇÏÄÙÜÔ
ËÚÇÏØËÏ×ÔÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙÚÎÔÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÕßÔ¦-

ÓËÙ¦ÚÕßÝÕÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ>PU[LYZOHSSÑÇÏ<UPWLYÎ
ÍÇÒÒÏÑÂ,UNPLÎÇßÙÚØÏÇÑÂ6T]
ÑÇÏÎÈØËÚÇÔÕÕÒÒÇÔÊÏÑÂ9V`HS
+\[JO:OLSS©ÏËÔÒÄÍÜËÚÇÏØËÃËÝ
ÙßÔÊØ¦ÓÕßÔÙÚÕÂÓÏÙßÚÕßÑÄÙÚÕßÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÕßÇÍÜÍÕÆ
ÓÕÒÕÔÄÚÏÕ5VYK:[YLHTÇÔÂÑËÏ
ËÐÕÒÕÑÒÂØÕßÙÚÕÔØÜÙÏÑÄËÔËØÍËÏÇÑÄÑÕÒÕÙÙÄÚÎÝ.HaWYVT©
ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÕ5VYK:[YLHT
ÛÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎËØÓÇÔÃÇËÔËØÍËÏÇÑÄÄÓÎØÕÚÎÝªÜÙÃÇÝÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÜÝÓËÚÎÔ0S:VSLÎ
ÇÏÚÃÇÚÜÔÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÊËÔËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÝÌÆÙÎÝÇÒÒ¦ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÛ×ÝÕËÖÃÓÇÞÕÝÇÍÜÍÄÝ
ÇÖÕÚËÒËÃËÓÖÄÊÏÕÙÚÇÙÞÁÊÏÇÚÎÝ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÖÜÝ
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Κάνε αίτηση τώρα για να επωφεληθείς από
τα νέα αναθεωρημένα κριτήρια.

Είσαι δικαιούχος
στεγαστικής
βοήθειας για
εκτοπισθέντες;

υυψηλότερα εισοδηματικά όρια
μμεγαλύτερη χρηματική ενίσχυση
για απόκτηση κατοικίας
ππιο απλές διαδικασίες

Αν έχεις ήδη κάνει αίτηση και θέλεις να εξεταστεί με βάση τα
νέα κριτήρια, επικοινώνησε με την Υπηρεσία Μέριμνας και
Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων στο 22456197.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.pio.gov.cy/ymape.html
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Σε ακίνητα 1 στα 4
ευρώ που επενδύουν
οι ξένοι στην Ελλάδα
Από κράτη-μέλη της Ε.Ε. το 70%-80% των κεφαλαίων
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε επενδυτικό «Ελ Ντοράντο» εξελίσσεται η αγορά κατοικίας της
Αθήνας για όσους διαθέτουν την
απαιτούμενη ρευστότητα και κατορθώσουν να αποκτήσουν ακίνητα σε σχετικά χαμηλή τιμή. Μόνο κατά τη διάρκεια του φετινού
πρώτου εξαμήνου, έχουν εισρεύσει
στη χώρα ξένα κεφάλαια ύψους
736 εκατ. ευρώ για την αγορά ακινήτων, αύξηση της τάξεως του
94,6% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2018. Εν τω μεταξύ,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2018 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις ξένες
επενδύσεις στην αγορά ακινήτων,







Μόνον το πρώτο εξάμηνο έχουν εισρεύσει
ξένα κεφάλαια ύψους
736 εκατ. για την αγορά
ακινήτων.
καθώς το σχετικό ποσό εκτινάχθηκε κατά 172%, σε 1,12 δισ. ευρώ,
από 414,7 εκατ. ευρώ το 2017, όταν
και πάλι είχε καταγραφεί σχεδόν
διπλασιασμός από τα 222,4 εκατ.
ευρώ του 2016.
Ενδεικτικό της έντονης στροφής
των ξένων προς τα ελληνικά ακίνητα είναι ότι ακόμα και τα χρόνια
πριν από την οικονομική κρίση,
η Ελλάδα δεν βρισκόταν στον «χάρτη», με δεδομένο ότι κατά το καλύτερο έτος (2007) το ύψος των
κεφαλαίων που τοποθετήθηκαν
στη χώρα δεν είχε ξεπεράσει τα
308,5 εκατ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνον κατά το τέταρτο
τρίμηνο του 2018 εισέρρευσαν
στη χώρα 464,1 εκατ. ευρώ, ποσό
υψηλότερο από τις ετήσιες επιδόσεις όλων των προηγούμενων ετών.
Βάσει των στοιχείων του ΟΟΣΑ,
το συνολικό ύψος των άμεσων ξέ-

νων επενδύσεων στην ελληνική
οικονομία το 2018 ανήλθε σε 4,25
δισ. ευρώ, από 3,6 δισ. ευρώ το
2017. Εξ αυτών, το 1,12 δισ. ευρώ,
δηλαδή σχεδόν το 1/4, αφορούσε
την αγορά ακινήτων. Ως εκ τούτου,
τα ακίνητα αποδεικνύονται πλέον
καθοριστικός τομέας της οικονομίας, ιδίως όσον αφορά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, γεγονός που εξηγεί και την προσπάθεια της κυβέρνησης να τονώσει
ακόμα περισσότερο τον συγκεκριμένο κλάδο, ώστε να εκμεταλλευθεί
και την ανοδική τάση που ήδη έχει
καταγραφεί. Στο πλαίσιο αυτό,
εκτιμάται ότι η αναστολή του ΦΠΑ
24% για την επόμενη τριετία θα
αποτελέσει βασικό πυλώνα της
προσπάθειας ενίσχυσης των ξένων
επενδύσεων στη χώρα, καθώς με
τον τρόπο αυτό οι ξένοι αγοραστές
δεν θα περιορίζονται αποκλειστικά
και μόνο σε αγορές μεταχειρισμένων ακινήτων, αλλά επιπλέον θα
μπορούν να αναζητήσουν και νεόδμητες κατασκευές, που δεν θα
επιβαρύνονται πλέον από τον παραπάνω φόρο, παρά μόνο με τον
φόρο μεταβίβασης 3%. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, με εξαίρεση την
πρώτη κατοικία, οι αγορές ακινήτων που έχουν κατασκευαστεί με
οικοδομική άδεια μεταγενέστερη
του 2006 επιβαρύνονται με ΦΠΑ
24%.
Σύμφωνα με στοιχεία της Nordea, το 70%-80% των ετήσιων ξένων επενδύσεων στην ελληνική
αγορά ακινήτων προέρχεται από
χώρες της Ευρωζώνης.
Επενδυτές από την Ολλανδία,
τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τη
Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη
Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία
συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον
κινητικών. Το υπόλοιπο ποσοστό
των επενδυτών αφορά πολίτες
εκτός Ε.Ε., κυρίως Κινέζους, Ρώσους και Αραβες, οι οποίοι σπεύδουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα χορήγησης άδειας παραμονής,
προκειμένου να εξασφαλίσουν

απρόσκοπτη πρόσβαση στις χώρες
εντός της Συνθήκης Σένγκεν.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το 2018 οι χορηγήσεις αδειών
παραμονής σε πολίτες εκτός Ε.Ε.,
στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος, ανήλθαν σε 1.399, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως
του 46%, από τις 961 άδειες που
εκδόθηκαν το 2017. Αντιστοίχως,
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
έτους, και συγκεκριμένα από τις
αρχές του 2019 μέχρι και τις 4 Ιουνίου (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), έχουν χορηγηθεί επιπλέον
645 νέες άδειες παραμονής σε
επενδυτές εκτός Ε.Ε. Με τον σημερινό ρυθμό, εκτιμάται ότι μέχρι
το τέλος του έτους θα έχουν εκδοθεί περί τις 1.550 νέες άδειες,
αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε
σχέση με το 2018. Συνολικά, από
τις αρχές του προγράμματος στα
μέσα του 2013 και μέχρι τις αρχές
του φετινού Ιουνίου έχουν εκδοθεί
4.537 άδειες σε επενδυτές εκτός
Ε.Ε.

«Μαγνήτης» η Αθήνα παρά τη μεγάλη άνοδο των τιμών
Η εκτόξευση της ζήτησης αποτυπώνεται πλέον και στις τιμές, οι
οποίες κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό της τάξεως
του 11% στην Αθήνα. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για τους
ξένους αγοραστές, οι οποίοι βλέπουν ότι παραμένουν σε επίπεδο
36% χαμηλότερα συγκριτικά με
το προηγούμενο υψηλό της αγοράς
το 2008 και εκτιμούν ότι ακόμα
κι έτσι, η προοπτική μελλοντικών
υπεραξιών είναι πολύ σημαντική.
Επί του παρόντος, πάντως, δεν
φαίνεται να υπάρχει ανησυχία για
τη δημιουργία «φούσκας» στην
αγορά κατοικίας, στοιχείο καθοριστικό για να διατηρηθεί το υφιστάμενο «κύμα» ξένων επενδυτών.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία

ΑΡΘΡΟ

της εξειδικευμένης πλατφόρμας
Numbeo, στην Αθήνα, η αναλογία
τιμής προς εισόδημα διαμορφώνεται σήμερα σε 10,4. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέσο νοικοκυριό
θα χρειαστεί να δαπανήσει το ετήσιο εισόδημα 10,5 ετών για να
αποκτήσει ένα διαμέρισμα 90 τ.μ.
Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, το σχετικό μέγεθος
είναι ιδιαίτερα χαμηλό, καθώς στο
Λονδίνο ανέρχεται σε 22, στο Παρίσι σε 21, στη Μόσχα σε 19 και
στο Βερολίνο σε 11,5. Ως εκ τούτου,
οι επενδυτές που αγοράζουν σήμερα έχουν την πεποίθηση ότι θα
μπορέσουν να μεταπωλήσουν εύκολα το ακίνητό τους έπειτα από
μερικά χρόνια και με κάποια σχετική υπεραξία.
Ωστόσο, ενώ για τους ξένους

αγοραστές οι τιμές δεν αποτελούν
ζήτημα, δεν ισχύει το ίδιο και για
τους Ελληνες υποψήφιους αγοραστές, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι
σύντομα, περιοχές ακόμα και του
κέντρου της Αθήνας, που ανέκαθεν
ήταν προσιτές, δύσκολα θα αποτελούν πλέον βιώσιμη επιλογή,
τουλάχιστον για αρκετούς από
τους ενδιαφερόμενους. Οπως προκύπτει από τον δείκτη τιμών κατοικιών, που παρουσίασε πριν από
λίγες ημέρες, το δίκτυο ηλεκτρονικών αγγελιών ακινήτων Spitogatos (www.spitogatos.gr), στο
κέντρο της Αθήνας, με το πέρας
του δεύτερου τριμήνου στο κέντρο
της Αθήνας, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης διαμερισμάτων εμφανίζει ετήσια αύξηση ύψους 31%
σε 1.522 ευρώ/τ.μ. Μεγάλη αύξηση,

κατά 18,2%, εμφανίζουν και οι ζητούμενες τιμές στον Πειραιά, που
ανέρχονται πλέον σε 1.346
ευρώ/τ.μ., ενώ στα νότια προάστια
η άνοδος αγγίζει το 13,3% σε 2.530
ευρώ/τ.μ.
Ενδεικτικό των υπερβολικών
απαιτήσεων και προσδοκιών των
ιδιοκτητών στο κέντρο της Αθήνας
είναι ότι η μέση τιμή πώλησης
διαμορφώνεται σε επίπεδο υψηλότερο των ανατολικών προαστίων
της Αθήνας (Γέρακας, Παλλήνη,
Παιανία, Γλυκά Νερά, Ν. Μάκρη,
Μαραθώνας κ.λπ.). Στο σύνολο
της χώρας, η μέση ζητούμενη τιμή
διαμορφώνεται πλέον σε 1.474 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 7,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου έτους.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Ενοικιαστές: Καθρέφτες της Κτηματαγοράς
Θυμάμαι πίσω στο πανεπιστήμιο
πριν από 25 χρόνια να μας τονίζουν
πως ενώ η γνωστή ατάκα της αγοράς πως οι τρεις πιο σημαντικές
παράμετροι της επένδυσης σε ακίνητα είναι «η τοποθεσία, η τοποθεσία και η τοποθεσία», θα συνεχίσει ενδεχομένως να υφίσταται
για πάντα, εντούτοις το νέο δεδομένο που φαίνεται να κερδίζει έδαφος και να γίνεται εξίσου σημαντικό, είναι η σημασία της δύναμης
του συμβολαίου (strong covenant).
Σε βαθμό μάλιστα που να μετατρέπει την κλασική ατάκα σε «covenant, covenant and covenant...».
Και σκεφτείτε το λίγο. Η αξία
ενός επενδυτικού ακινήτου είναι
συνάρτηση της ικανότητάς του να
παράγει το μέγιστο δυνατό εισόδημα που εξυπακούεται βάσει των
ειδικών χαρακτηριστικών του εντός
των πλαισίων των εκάστοτε δεδομένων της αγοράς. Άρα, όσο πιο
εξασφαλισμένη είναι η ροή αυτού
του εισοδήματος, τότε τόσο πιο
εξασφαλισμένη είναι και η αξία
του.
Αν η ροή του εισοδήματος δεν
είναι καλά εξασφαλισμένη, τότε
και η αξία του σαν η κεφαλαιοποίηση της μελλοντικής ροής των εισοδημάτων του παρουσιάζει αστάθειες και προβλήματα.
Ενόψει των πιο πάνω, οι κυριότερες παράμετροι που έχουν (θα

έλεγα) αυξανόμενο βαθμό σημασίας
είναι οι ακόλουθες:
- Το ύψος ενοικίου και κατά πόσο
ανταποκρίνεται στα δεδομένα της
αγοράς.
- Η περίοδος ενοικίασης.
- Οι αναθεωρήσεις του ενοικίου
σε κάποια τακτά χρονικά διαστήματα και η μεθοδολογία αναθεώρησης.
- Στο ποιος έχει την ευθύνη επιδιορθώσεων και συντηρήσεων και
σε ποιο βαθμό.
- Το ποιόν του ενοικιαστή, πόσο
φερέγγυος είναι και τι εγγυήσεις
μπορεί να παρέχει έναντι της τήρησης του συμβολαίου μέχρι τη
λήξη του.
- Ο βαθμός δυσκολίας (ή ευκολίας) που μπορεί να αποδεσμευτεί
ο ενοικιαστής από το συμβόλαιο.
- Ο βαθμός δυσκολίας (ή ευκολίας) που μπορεί να αποδεσμευτεί
ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή
και να ανακτήσει κατοχή.
Είναι αντιληπτό πως οι τέσσερεις
πρώτες παράμετροι είναι εντελώς
ανούσιες αν οι άλλες τρεις λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που να οδηγούν σε συχνό σπάσιμο συμβολαίων, σε μη πληρωμή ενοικίων, σε
αδυναμία ανάκτησης κατοχής, σε
κλείδωμα χαμηλών ενοικίων κλπ.
Είναι συνεπώς αντιληπτό πως αν
τα συμβόλαια είναι αδύναμα, τότε
η ροή σωστών ενοικίων τίθεται σε

Αν θέλουμε μια κτηματαγορά που να είναι ελκυστική σε σωστές επενδύσεις,
τότε οι στρεβλώσεις που επιβάλλει ο νόμος του ενοικιοστασίου θα πρέπει να
αρθούν πλήρως.







Οι ενοικιαστές είναι το
άλφα και το ωμέγα της
υγείας της επενδυτικής
εικόνας των ακινήτων.
κίνδυνο και κατά συνέπεια η αξία
του ακινήτου επίσης επηρεάζεται.
Η δική μας κτηματαγορά χαρακτηρίζεται από πολλά προβλήματα
σε αυτό το – κατά τ’ άλλα – επεν-

δυτικό κομμάτι. Τα προβλήματα
όμως συνοψίζονται σε δύο κύριες
κατηγορίες. Η μια είναι η φερεγγυότητα των ενοικιαστών και η
δεύτερη η προστασία που προσφέρει ο νόμος του ενοικιοστασίου.
Μάλιστα όταν τα δύο συνυπάρξουν
τότε γίνεται το έλα να δεις. Και
δυστυχώς η συνύπαρξη συμβαίνει
συχνά.
Είναι θετικό το ότι επίκειται αλλαγή στη νομοθεσία έτσι ώστε ο
ιδιοκτήτης να μπορεί να ανακτήσει
κατοχή με συνοπτικές διαδικασίες,

όταν ο ενοικιαστής δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του
στην πληρωμή του ενοικίου. Είναι
ένα μέτρο που θα βοηθήσει την
αγορά να λειτουργήσει πιο σωστά.
Όμως, κανονικά το πράγμα δεν
πρέπει να σταματήσει εδώ. Το έχω
πει πάρα πολλές φορές. Αν θέλουμε
μια κτηματαγορά που να είναι ελκυστική σε σωστές επενδύσεις,
τότε οι στρεβλώσεις που επιβάλλει
ο νόμος του ενοικιοστασίου θα
πρέπει να αρθούν πλήρως. Δεν γίνεται για μια τάχα μου προστασία
ευάλωτων ομάδων ενοικιαστών,
να γίνεται καταστρατήγηση των
δικαιωμάτων των ιδιοκτητών και
να δημιουργούμε ακίνητα διαφόρων ταχυτήτων.
Θέλουμε πραγματική ανάπτυξη;
Σκεφτείτε μόνο πόσα κτήρια σε
παγκύπρια κλίμακα θα μπορέσουν
να μπουν σε διαδικασία ανακαίνισης αν οι ιδιοκτήτες ξέρουν πως
η επιπλέον επένδυση θα έχει απόδοση.
Ενόσω αυτά τα κτήρια είναι κλειδωμένα σε πενιχρά έως χαμηλά
ενοίκια τα οποία μάλιστα με δυσκολία εισπράττονται επειδή ένας
νόμος και κάποιες χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες δίνουν αυτό
το αίσθημα ασφάλειας σε ενοικιαστές, τότε τα κτήρια μένουν ασυντήρητα, φθάνουν σε όρια επικινδυνότητας και οι εικόνες των πό-

λεων δίνουν το αίσθημα της εγκατάλειψης, της ερήμωσης και της
γκετοποίησης.
Επίσης, στερείται από τα ακίνητα να μπουν στη βέλτιστη δυνατή τους χρήση επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα εύκολης αναπροσαρμογής στα εκάστοτε δεδομένα
και τάσεις της αγοράς.
Αντίθετα, για να γίνει αυτή η
αλλαγή σύμφωνα με τις τάσεις της
αγοράς, θα πρέπει πολλές φορές
να καταβάλλονται ψηλά ποσά «αέρα» προς τους κατά τ’ άλλα ευάλωτους ενοικιαστές για να παραδώσουν κατοχή για να μπει ο νέος
ενοικιαστής μέσα. Αυτός ο «αέρας»
λειτουργεί εναντίον της βιωσιμότητας του νέου ενοικιαστή εξαναγκάζοντας τον σε ένα δυσοίωνο
νέο ξεκίνημα.
Αυτός ο φαύλος κύκλος των
στρεβλώσεων θα πρέπει να τελειώσει. Η αγορά θα πρέπει να αφεθεί
να κάνει αυτόματη ρύθμιση ενοικίων και θα δείτε πως στην τελική
η αυξημένη προσφορά θα λειτουργήσει προς όφελος των ενοικιαστών
αντί αυτού που έχουμε τώρα, δηλαδή ένα βασίλειο μιας τάξης ενοικιαστών που εκμεταλλεύεται δεδομένα που τον προστατεύουν.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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H περιπέτεια της ελευθερίας
To συναρπαστικό 1989 και τα μεγάλα προβλήματα που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι μετακομμουνιστικές χώρες

Το ψέμα και η προσποίηση ήταν ο πυρήνας
των κομμουνιστικών
καθεστώτων. Η ολοκληρωτική ιδεολογία είναι
άκρως απαραίτητη
για τη θεμελίωση
και αναπαραγωγή της
κομμουνιστικής ισχύος.

AP / LIONEL CIRONNEAU
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ÙÚÇÉÁÓÇÚ¦ÚÕß²¦ÔËÏÚÎÔËÖÇÌÂ
ÓËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÔÚËÃÔËÏ
ÚÎÔÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÑÇÏÖØÕÙÌËÆÍËÏ

ÙÚÎÈÃÇ¡ÁÞØÏÔÇÍÃÔËÏÛØÆÉÇÒÇ
ÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂÙËÏØ¦¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®ÚÕß©ÚÇÞÇØ¦ÓÇÚÇ
ÚÎÝÎÓÁØÇÝÖÕßÁÍÏÔËÎÖßØÎÔÏÑÂ
ÁÑØÎÐÎ ÍÃÔËÚÇÏËÔÎÓËØÜÚÏÑÂÙÆÙÑËÉÎÙÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕ

ßÓÓËÚÁÞÕßÔÊÏËßÛßÔÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÑÕÓÓÇÚÏÑÕÃÏÛÆÔÕÔÚËÝÑ¦ÁÍÕÔÚÇÏÕÏÙßÔÂÛËÏÝÙßÙÑÕÚÏÙÚÏÑÁÝ
ÇÔÕÎÙÃËÝÓÏÑØÄÇÚÆÞÎÓÇÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÒÁÍÞËÚÇÏÑÒÖËÔ×ÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÓËØÏÑÕÆÝÇÔÎÙßÞÃËÝ

ÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕßÚÕÖÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÔ¦ÑØÎÚÎÝÇÃÛÕßÙÇÝ
Ñ¦ÛËÚÇÏÓÄÔÕÝÓËÚÕÓÖÇÙÚÕÆÔÏ
ÚÕßÁÔÇÝØßÚÏÊÜÓÁÔÕÝÍÁØÕÔÚÇÝ
ÓËÈÇØÆÆÌÕÝÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÇÔ×ÚËØÕÑÕÓÓÇÚÏÑÄÙÚÁÒËÞÕÝÓ¦ÒÒÕÔÈË-

ÇÖÄÚÇÃÊÏÇÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇÇÒÒ¦ÇÖÄ
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÜÝËÔÔÕÏ×ÔÙËÁÔÇ
ÏÊËÕÒÕÍÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ®ÑÄÓÎÑÇÏÕÏ
ÙßÔÁÖËÏËÝÓÏÇÝÖßØÎÔÏÑÂÝÁÑØÎÐÎÝÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÊÏËØËßÔÎÛÕÆÔ
ÜÝÚÁÚÕÏËÝÇÒÒ¦ßÖÄÚÎÔÕÖÚÏÑÂ
ÍÜÔÃÇÚÎÝÖÃÙÚÎÝÙÚÕÔÙÕÈÏËÚÏÑÄ
ÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÖÕßÕ
ÞÇÌÏËÊÏÙÓÄÝÙÚÏÝÖØ×ÎÔÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÁÝÞ×ØËÝÑÇÚÁÙÚÎÚØÄÖÕÝàÜÂÝ!
ÑÇÏÎÖÇØÇÓÏÑØÂÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÇÖÄÑÒÏÙÎÁÖØËÖËÔÇËÔÚÕÖÃàËÚÇÏÑÇÏ
ÔÇÊÏÕØÛ×ÔËÚÇÏÔÁÙÚÜÑÏÁÔÇÝ
Ì×ÔÇàËÊÎÓÕÙÃÜÝÕÈÇÙÏÒÏ¦ÝËÃÔÇÏÍßÓÔÄÝ®ÎÑØÕÆÙÚÇÉËÓ¦ÚÜÔ
ÛÇÁÙÖÇàË¬ÇÉÁÓÇÚÇÁÖØËÖËÔÇ
ÇÖÕÑØßÈÕÆÔÓË¶ÚÏ¦ÒÒÕ"¶ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÉÁÓÇÚÇÇÒÂÛËÏÇÜÝÁÔÔÕÏÇ
ËÑÚÕÖÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÔÍÔÜÙÚÏÑÄ
ÕØÃàÕÔÚÇÚÕßÊÎÓÄÙÏÕßÈÃÕß©ÒÇ
ÁÖØËÖËÔÇßÖÎØËÚÕÆÔÚÎÔËÏÑÄÔÇ
ÚÕßÒÇÕÑØÇÚÏÑÕÆ®ÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ

Από τις κοσμοϊστορικές αλλαγές στην άνοδο του αυταρχικού λαϊκισμού
Οταν ÎÊÏ¦ÑØÏÙÎÉÁÓÇÚÕÝÑÇÏÇÒÂÛËÏÇÝÇÊßÔÇÚÃàËÏÚÇ¦ÚÕÓÇÞ¦ÔÕßÔ
ÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÕÆ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕ²¦ÔÇØËÔÚÖÇØÇÚÎØËÃÖÄÙÕÊÆÙÑÕÒÕËÃÔÇÏÔÇÉËÆÊËÚÇÏÑÇÔËÃÝÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÞÜØÃÝÔÇ
ÖÏÙÚËÆËÏÚÇÉÁÓÇÚ¦ÚÕß©ÙÕÖÏÕ
ÖËÚßÞÎÓÁÔÕÝËÃÔÇÏÕÉËÆÚÎÝÚÄÙÕ
ÖÏÕÖÏÛÇÔÄËÃÔÇÏÔÇÖÁÙËÏÛÆÓÇÚÜÔ
ÊÏÑ×ÔÚÕßÑÇÚÇÙÑËß×Ô®©ÉËÆÚÎÝÏÊÏÇÃÚËØÇÇÔÑÇÚÁÞËÏÇÔËÐÁÒËÍÑÚÎËÐÕßÙÃÇÖÇÙÞÃàËÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ×ÙÚËÇßÚÂÔÇ
ÙßÓÓÕØÌÜÛËÃÓËÚÇÉÁÓÇÚ¦ÚÕß
ÔÕÓËÚØÎÚÂÝØÇÊÏËÔÁØÍËÏÇÝÊËÔ
ÓÇÝÒÁËÏÚÎÔÚÏÓÂÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÓË
ÌÚÇÃËÏÕÓËÚØÎÚÂÝ
ÔÇÚÁÚÕÏÕÙÆÙÚÎÓÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇØÑÁÙËÏÖÕÒÆÙÚÕÔÏÙÚÕØÏÑÄÞØÄÔÕ¶ËÃÔÇÏËÆÛØÇßÙÚÕ©
ÓËØÏÑÇÔÕÒÏÈÇÔÁàÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
§ÇÙÃÓ§ÃÑÕÒÇÝ¬ÇÒÁÓÖÕØÃàËÏÚÎÔ
ËßÛØÇßÙÚÄÚÎÚÇ®ÜÝËßÇÏÙÛÎÙÃÇ

Οι Ανατολικοευρωπαίοι
έπρεπε να εμπεδώσουν
νέες δεξιότητες: να ζουν
με την αβεβαιότητα της
αγοράς, να διαχειρίζονται ενάρετα την ελευθερία. Δεν είναι εύκολο.
ÙÚÎÔÇÚÇÐÃÇ®ÔÇÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊÎÓÏÕÆØÍÎÓÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÛËÙÓÄÝ
ÑÒÖËÃÔÇÏËÆÛØÇßÙÚÕÙÚÕÓÁÚØÕ
ÖÕßÇÊßÔÇÚËÃÔÇËÔÙÜÓÇÚ×ÙËÏÚÎÔ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÚÎÊÏÇÑÆÓÇÔÙÎÑÇÏ
ÚÎÔÚßÞÇÏÄÚÎÚÇ©ÒÄÍÕÝÖÕßÚÕ
ÉÁÓÇËÃÔÇÏÙËÚËÒÏÑÂÇÔ¦ÒßÙÎÖÏÕ
ËÆÛØÇßÙÚÕÇÖÄÚÎÔÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏ
ÄÚÏÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÉÁÓÇÇßÚÄ
ÖÕßÇÖÕÊËÞÄÓÇÙÚËÜÝÇÒÎÛÁÝÁÞËÏ
ËÖÏÈÏ×ÙËÏÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂ

ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÕØÛÕÒÕÍÏÑÕÆËÒÁÍÞÕß¶
ÊÕÑÏÓÇÙÃËÝËÓÖËÏØÏÑÂÝËÖ¦ØÑËÏÇÝ
ËÙÜÚËØÏÑÂÝÙßÔÕÞÂÝÑÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÝËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎÝÚÕÔÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÙÓÄÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÎÏÊËÕÒÕÍÃÇÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÐÆÒÏÔÕ
ÚËÒËÚÕßØÍÏÑÄÇÊØÇÔÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎ
ÙÑÁÉÎ©ÚÇÔÄÓÜÝÇÖÕÑÕÖËÃÝÇÖÄ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓËÁÔÇÖÁÖÒÕ
ÉËÓ¦ÚÜÔÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÇÆËÏÔÇßÌÃÙÚÇÚÇÏ
ÙÆÇÖÒ×ÝÁÖÇÉËÝÔÇÊÏÇÒÁÍËÙÇÏ
ÓÇàÃÚÎÝ¶àËÏÝÙËÓÏÇÇßÚÕÇÔÇÌÕØÏÑÂÌÕÆÙÑÇÖÕßÑ¦ÖÕÚËÛÇÙÖ¦ÙËÏ
¡ËÓÖËØÐÕÔÏÑÄÒËÐÏÒÄÍÏÕÕ²¦ÈËÒÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÚËÏÚÕßÝÙÑÕÖÕÆÝ
ÚÎÝàÜÂÝ®ÙÚÕßÝÙÑÕÖÕÆÝÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ®àÜÂÊÏÇÌÕØÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÊÏÇØÑ×ÝÚËÃÔÕÔÚÇÝÖØÕÝÚÎÔÖÒÎÛßÔÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÇßÚÕÕØÍ¦ÔÜÙÎ
ËÔ×ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÇÖÇÏÚËÃÙßÓÓÄØÌÜÙÎÕÓÕÏÕÓÕØÌÃÇÑÇÏÖËÏÛÇØÞÃÇ®
¬ÇÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑ¦ÑÇÒÕÆÖÏÇÂÚÇÔ

ÖÕÒÆ¦ÑÇÓÖÚÇÍÏÇÔÇÞÜØÁÙÕßÔÚÎ
ÙÌÆàÕßÙÇàÜÂ§ÇàËÏÝÙÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÍØ¦ÌËÏÕ²¦ÈËÒÙÎÓÇÃÔËÏÔÇ
ßÖËØÈÇÃÔËÏÝÙËÇÚÕÓÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
ÚÕÔÌËÔÇÑÏÙÓÄËÔ×ÙËÙßÒÒÕÍÏÑÄËÖÃÖËÊÕÔÇÓËÚÁÞËÏÝÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÙÌÇÃØÇÓËÚØÄÖÕÖÕßÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÕÔËÒËÆÛËØÕÊÏ¦ÒÕÍÕÛÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏÝÚÏÝÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝÙÕß
ËÓÖËÏØÃÇÚÕßÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÙÓÕÆ
ÓÇÝÊÃÊÇÐËËÐÇÔÚÏÊÏÇÙÚÕÒÂÝÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕÒÏÚ×ÔÙËÓÏÇÙÆÍÞØÕÔÎ
Þ×ØÇ¶ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝàßÓ×ÔÕÔÚÇÏÊÏÇÒÕÍÏÑ¦ÇÐÃËÝÑÇÏÇÔÚÏÒÂÉËÏÝ
ÓËØÏÑÁÝÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÇØÍÄÚËØÇ
ÛÇÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÚÕÆÔÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙËÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
©ÙÕ ÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄ ÂÚÇÔ ÚÕ
  ÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÇÂÚÇÔÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÕÏÓËÚÇÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÁÝ
Þ×ØËÝÑÒÂÛÎÑÇÔÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔ

ÍÏÍÇÔÚÏÇÃÇÝÑÒÃÓÇÑÇÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÓÎÞÇÔÏÑÂÇÔÁÚØËÉË¦ØÊÎÔÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÎÝàÜÂÝÔÑÇÏÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÔÖØÏÔÇÖÄÚÕ  ËÖÕÞÂÕÏ
ÔÇÚÕÒÏÑÕËßØÜÖÇÃÕÏàÕßÔÙÂÓËØÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖØÕÙÊÄÑÏÓÕàÜÂÝÖËØÃÖÕßÁÚÎÁÔÇÔÚÏÑÇÒÆÚËØÇ
ÊÏÖÒ¦ÙÏÕËÏÙÄÊÎÓÇÑÇÏËÒËÆÛËØÇ
ÁÖØËÖËÔÇËÓÖËÊ×ÙÕßÔÔÁËÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝ!ÔÇàÕßÔÓËÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÔÇÇÖÕÊÁÞÕÔÚÇÏ
ÚÎÈØÇÊÆÚÎÚÇÚÜÔÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô
ÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÑÇÏÚÎÔÇÐÏÇÑÂÖÒÎÛßÔÚÏÑÄÚÎÚÇÔÇÇÒÒÎÒÕËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÏÔÇÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏËÔ¦ØËÚÇ
ÚÎÔËÒËßÛËØÃÇËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕ
¬Õ  ËÃÞÇÔÚÎÔÚÄÒÓÎÔÇËÐËÍËØÛÕÆÔÑÇÚ¦ÚÎÝÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÂÝ
ÚßØÇÔÔÃÇÝÖÃÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÚ×ØÇ
ÉÎÒÇÌÕÆÔÚÎÔÇØËÚÂ!ÖÇÙÞÃàÕßÔÔÇ
ÕÏÑÕÊÕÓÂÙÕßÔÇÔÚÏËÆÛØÇßÙÚÕßÝ®
ÛËÙÓÕÆÝÖÕßÛÇËÓÖÔÁÕßÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÛÇÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔËÔÚÏÓÄ-

ÚÎÚÇÑÇÏÙÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÑÇÏÛÇËÖÏÒÆÕßÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓËÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
¦ÔÕÊÕÝÚÕßÇßÚÇØÞÏÑÕÆÒÇáÑÏÙÓÕÆ
ÊËÃÞÔËÏÖÄÙÕÙÆÔÛËÚÎËÃÔÇÏÇßÚÂ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÔÕÏÞÚÂÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÔÇàËÏÝÓËÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇÑÇÏÔÇÛÁÚËÏÝÚÎÔßÖËßÛßÔÄÚÎÚÇÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÏÝËÖÏÛßÓÃËÝ®ÄÖÜÝÁÒËÍËÕ²¦ÈËÒ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÈÁÈÇÏÇÎÛÏÑÕÖÕÒÏÚÏÑ¦
ËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÙËÑ¦ÛËÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÖÕØËÃÇÖØÕÝÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÖÕß
ÐËÑÃÔÎÙËÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÚÕß  
ÁÞËÏÙÑÇÓÖÇÔËÈ¦ÙÓÇÚÇÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ!ÎÞ×ØÇÚÕß²¦ÈËÒÑßÈËØÔ¦ÚÇÏÙÂÓËØÇÇÖÄÁÔÇÔ
ÕÒÏÍ¦ØÞÎÖØ×ÎÔÖÒÎØÕÌÕØÏÕÊÄÚÎ
ÚÎÝÓßÙÚÏÑÂÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝ¦ÔÚÇ
ÄÓÜÝÁÚÙÏÊËÔÂÚÇÔÙÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÙÚÕØÃÇ"

* Ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας (www.
htsoukas.com) είναι καθηγητής στα
Πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick.

2

O

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

«Το Κουκλόσπιτο» του Ερρίκου Ίψεν

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ
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ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση έκδοσης
Οι εκδόσεις Ñ~T{~Ì~Ñ{³K{KÜ{-

ÜÉË+x¿_¦n>²_Ñ¨È{ÒÇÈ³iÈÜÜoÊÐÉÜÉ³iÐÒ³³iØ ÜÓiØå³{ÒÙÈtÉËÐÉÑo{Ñ³0Ë³(Ñ³¨Ë~{
ÏØÖÐ¨ÉËÑ×³ÒÉ{ÓÑØ£ÐÑ³ÌÙ¨ÐØ¤u{Ñ³K{KÜËÚÑÐ{ÜÊÈ
{U{¨oØÉ¨oÊØV~ÐÊ³¨ÑØ.TÜÊØ{{~ {³iÐV0ÉT~Ñ{
åÚ¨{³{~.ÈÙ³È(ÑÉ{³iÐËÈ ÉÒÜ{ØV(Ò×Ø~Ñ{¨i
¨ÓKiØ³iØÖ¨È³iåÚÊÑ~Ñ{
ÛiÐÊ³¨iØÛÑ~ÑÜÌÈÜØV{i³ÊØV
K{KÜ{o¨Ò×Ø/É³Ò¨³i® ÉÐK¨ËÈV
¨Ñ®UÆÆÐÐ(ÜÈT¨Ø³È{KÜ{ÜÉËÈ+x¿_¦n>²_V(Ò×ÈmVÑ³{ÒV
ÉÈ~ËÑΠληροφορίες 22572722.

1å³ÉÐKÜiÐÑ³{~ÌÓ¨o³È ¨¨Ë~È
ÉVt0È~ÜÌ{³uVÉ~iÚÉËÑ
åÖ¨ÑØ.{Ùi¨ÖÜÈ ~{{~ÊÐÑ³{Ò³ÈÈoo¨Ñ×ÓÑ×Ñ³ÒÇÉ{É¨{Ì³É¨ÑÌ³ÓiÐÑ³{~Ê³iÉTÊÐÑØV
ÌÈioÈÑË~ÑÉÂÑ~ÜÈÚÉËÑÈ×Ë³Ñ³Ñ{³ÉÂÉÈ³ÉÜ{ÐÌ³iØ³ÑÈ³Ì³i³ÒØ³iØ
ÐÉ{~ËÜÉØÐ¨×ÓØVÑÒÐÉÑ³{ØËÉØ~Ñ{iÉÐ¨ÉÈÐÑ³Ëii³iØÉÂÈÑÜ{~ÊØÈÌ³ÑiØ(Ó¨ÑÑÌ³Ñ{
ÒViÑÑ³¨É³{~ÊV¨³¨{Ñ~Êo{Ñ
³iÉTÊ³iØTÉ{¨Ñ×Ó³ii³iØ Ì¨ÑØ
ÙÉÑÖÉ{ÑÈo~ÜËÇÉ{³ÖoT¨
ÚÉÑ³ÊÐÉÐ{ÑÉÈ¨Ö³É¨ÑÑÚ¨{³{~Ê
Ó{Ñ Ñ¨Ò³ÑiÑÈ³ÊVÉÐËÑÓÑV
Ñ{TÐi¨ÒÖoT¨iVÉÜÉÖÚÉ¨iÑÌÙiV~ÑÚ{³Ò³Ñ¨ÌÑ³ÈÓ¨oÈ³ÑÈ³ÌT¨ÑÚÖÐÑ³Ñ~Ñ{ÚÖ³ÉØ~{{~
ÈÐKÒÉÈ³Ñ³¨ÑÈÐÑ³ËÇÈ~Ñ{³Ñ
~¨Ñ³ÖÉo~ÜK{ÐÓÑVÐÓT¨{ÓØÌ³È
Ð¨ÓÈÑ~Ñ³Ñ~³ÊÈÓÑKÑÚÐÌÑÈ³oËÑØ(ÑËÇÈ{iÚ{Ë
Ñ{Ü{~ÊÈ¨ÑËÈV É~ÜÊØ É~ÜÓÈØV1ÑÒiØÛ¨Ñ~ÌÈÜØV'³iØ
å³ÜËÙiØVÈ¨³Èo{ÒÜiVÑ¨ËÑ

(ÌKiVÉËÙÑØ ÜÜiÑØ(¨ÉÐ{Ó¨ÑU®
ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ0ÉTT¨Ø
³iØ 1åV'¨Ño~ÜËÈ,ÖKÉÜ³¬®ÉÐÉÌØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUdVV¸VlV®V -

ÉÐK¨ËÈV³{ØdU´ÆÐÐ~Ñ{ÆB¬ ÉÐK¨ËÈ³{Ø®U´ÆÐÐÉÈ~ËÑU¸ÆV¸V
¸¸ ÉÐK¨ËÈV³{Ød´ÆÐÐ³1ÓÑ³¨
åÚÊ~ÉØ1$Πληροφορίες 25877827

ΘΕΑΤΡΟ

«Η τριλογία του παραθερισμού» του Γκολντόνι

«Μισά - Μισά»,
από τη Μinimis

Ο Τάκης 0ÇÑÐÑ¨o{ÒØÐÉ³Ò³{ØÉ{³ÈTËÉØ

Η μαύρη ~ÐÙËÑt{Òw{Òu³

t0³¨Ë³³É×Ò{u~Ñ{³tÉoÒÜÉ¨ËÑ³³È(Ó³¨ÈuÉ{³¨Ó×É{³i~É³¨{~Ê~iÊ³È1$VÑÉKÒÇ³ÑØ³i
~ÜÑ{~ÊÙ{ÑT¨{~Ê~ÐÙËÑ³ÈÐÉoÒÜÈ³ÑÜÖÈoo¨Ñ×ÓÑÒ¨Ü~Ü³Ì{
t ³¨{ÜoËÑ³ÈÑ¨ÑÚÉ¨{ÐÖuÑÇË³È
ÈÉ¨oÒÇÉ³Ñ{Ð{ÑÂÉT¨{³ÊÐÒÙÑÈ³ÉÜÉ³~Ñ{iÚ{.³iÑ¨{³È¨oiÐÑ³{~Êt0¨{ÜoËÑ³ÈÑ¨ÑÚÉ¨{ÐÖuV
³ÑÜÌØÈoo¨Ñ×ÓÑØÑ³{¨ËÇÉ{VÐÉ{~¨Ì
T{ÖÐ¨~Ñ{É¨{Ñ{~³{~ÊÙ{ÒÚÉiV³ÑÒÚi³iØÑÚ¨{iØ×ÖiØV³iÑ³ÒÜiV
³iÉ{ÙÉ{Â{ÐÑËÑV³iÈÉ¨KÜÊV³i
ÑÜÑÇÉËÑ~Ñ{³Éo~É³¨{ÐÌÑÈ³i¨{ÒÇÉ{Ñ¨ÒÜÜiÜÑ³iÉ{ÌÜÑ{i³Òi³
ÑÚ¨ÑÙÑÉËÇ³Ñ{~Ñ{ÑÂÙÉÖÈÙËTØÐÓ³¨VÈ³ÈØÙioÉËÐ{¨ÑËÑ³iiÚ{~Ê~¨Ëi~Ñ{³i{~Ð{~Ê
~Ñ³Ñ³¨×Ê(ÑËÇÈ{iÚ{ËU(¨~ÌiØåoÑÚ~ÜÓÈØV{¨oØåÑo{³ÌØV
Ë~iÛ¨ÑoÖÐiVå³iØÑ³Ñ¨ÊØVåÑ-

iUd ÉÐK¨ËÈ¸Æ ËiÐi¨³i
Ñ¨Ò³ÑiU® ÉÐK¨ËÈ¸Æ~Ñ{~ÒÚÉ
(Ñ¨Ñ~ÉÈÊB.ÒKKÑ³VdU´ÆÐÐ~Ñ{È¨{Ñ~Ê³{Ø®UÆÆÐÐΕισιτήρια: Ταμείο Θε-

0ÇÌ¨³{.Ò³ÉÚ~Ñ{(É°³~ÌÐÉÚV
ÐÉ³ÒÑÌÐ{ÑÜÖÉ{³ÈTiÐÓi¨ÉËÑ
³i È¨iVÚÑÑ¨È{Ñ³ÉËo{Ñ¨³i×¨Ò³iÖ¨É~iÚÉËÑ³È
(ÑÑo{³iÒ¨~È~Ñ{ÐÉ¨³Ño{³ÓØ³ÈØÒ¨iå³³i~Ñ{.³ÓÜ{ÑÜÜ{³¨Ò³iVÑÌ³iÚÉÑ³¨{~Ê~iÊxxx©
${³¨É{Ø~ÑÜÜ{³ÓTÉØÉÈÂÑÒ³{Ø
ÙÈÒÐÉ{Ø~Ñ{³~Ó×{³ÈØVÐÉ³ÒÑÌ³i
~ÑÜ~Ñ{¨{ÊÉ{³ÈTËÑV×{ÜÙÂ³ÑØ
ÑÐÑØÑ¨ÑÖ¨ÈÉÓÑ~ÌÐo{Ñ
ÌÜÈØÌ{³ÜÐÖÑÑ¨ÑÐÉ¨ËÈ³{Ø
~{{~ÓØÈÐKÒÉ{Ø~Ñ{ÑÑ¨ÑÙÉT³Ö³{ØÑÐÑ¨³ÜÓØ~¨È×ÓØ³ÈØÉ{ÚÈÐËÉØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUÒÚÉ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊV
.ÒKKÑ³~Ñ{È¨{Ñ~ÊåÌ ÉÐK¨ËÈ
ÐÓT¨{dÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¸ÆÓ³¨0ÓTiØ~Ñ{(Ü{³{ÐÖVåÙÑÐÒ³{È¨ÑÊ
VÉÈ~ËÑV¨ÑdU´ÆÐÐ(Üi¨×¨ËÉØ³³iÜÓ×Æ´l´¸Εισιτήρια

άτρου ΘΟΚ 77772717, www.thoc.org.cy

στο www.soldoutticketbox.com

ΧΟΡΟΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Emmanuelle Prosper: Secret Worlds
Η Γκαλερί !º©´Ñ¨È{ÒÇÉ{³iÓÑÉ{~Ñ³{~Ê¨Ì³Ñit-_R¦_²8¦X©u

³iØÑÜÜËÙÑØ×³o¨Ò×È >º__&¦©_¦ÉiÐÓi³(Ñ¨Ë{Vi
>º__&¦©_¦ÂÉ~ËiÉ³{ØÈÙÓØ³iØ³iÑÜÜËÑVÓÉ{³Ñ³{Ø (å~Ñ{
É{³¨Ó×³ÑØ³(Ñ¨Ë{ÈÓT{ÉÐÉ³¨ËÑ
³iØ0ÓTiØ³i R_X_©Ý²xº>x¦_©ÏØÓ×iKiV
ÑÑ~ÒÜÈÉ³ÒÚØ³iØo{Ñ³i×³o¨Ñ×ËÑTÒ¨iÉÓÑ³ÑÂËÙ{³iå×¨{~ÊÐÉ³ÈØoÉËØ³iØ
ÌÈÓÜÑKÉ³i¨³i³iØ~ÒÐÉ¨Ñ0¸Æ´Ñ×ÑËÇÉ{Ñ~ÒÉ{³¨³KÊÐÑ³iÐÉÜÜ³{~Ê
³iØ~Ñ¨{Ó¨ÑØtÑÜÜ{³ÓTiØ'³o¨Ò×ØuV¨×Ó¨³ÑØ³Ó¨o³iØ³~{ÌÐÓÐ{ÑØÉ{¨ÒØÉ~ÚÓÉÉ×iÐ{ÐÓÉØo~ÑÜÉ¨Ë³(Ñ¨Ë{V
³iÑÜÓÚ{ÑV³iåÚÊÑ~Ñ{³¨Ñ³iÉÈ~ËÑ
(Üi¨×¨ËÉØU o~ÑË{ÑÛÉÈ³Ó¨Ñm ÉÐK¨ËÈV¨Ñ¬U´ÆÐÐÛÉÈ³Ó¨Ñg.ÒKKÑ³ÑÌm ÉÐK¨ËÈ¸ÆÐÓT¨{® ÉÐK¨ËÈ¸Æ!º©´VËÐØ¸V.³¨ÌKÜØVÉÈ~ËÑΠληροφορίες 22424983.

Φεστιβάλ Dance Waves
Στο πρόγραμμα ³ÈÈÉ³Ê{ÈÙ{ÉÚÖØ×É³{KÒÜÖoT¨ÈT¨Ö
>R_8>¿_©ÈÂÉ~{Ò³iÙÉÖ³É¨iÙÉ~ÑÉ³ËÑÙ¨ÒiØ³ÈÉ¨{ÜÑÐKÒ³Ñ{
Ó¨oÑglÓ¨oÑ~Ö¨{ÓT¨o¨Ò×~Ñ{mÓ¨oÑ¨~É~ÜiÐÓT¨o¨Ò×ÑÌ³ÉÂ³É¨{~Ì~Ñ{Èo~É~¨{ÐÓÑÑÌ³×É³{KÒÜºR}Ã/¦x_¦
É¨ÜË Ó{ÙiÐ{È¨oËÑ¨È{ÒÇÈ³Ó¨o³ÈØ~Ñ{³i{Ù{ÑË³É¨i~{i³{~Ê³ÈØoÜÑÑÑÇi³³ÑØÉÑ×Ê
ÐÉÓÑÉÈ¨Ö~{Ì¨o¨Ò×{ÈÐÓÑÑÌ³ÑÓ¨oÑ³ÈØÙ{É~Ù{~ÖVÙiÐ{È¨oÖ³ËÑV¨~ÑÜÖ³~{ÌÑ
T¨ÓÉ{É³É¨{~Ò~Ñ{ÑÑ~ÜÈÚÊÉ{
³ÈØ¨ÈÚÐÖØV³{ØÉ³ÒÉ{Ø~Ñ{ÑÑ³{Üi×ÚÉË³{ØÙ{Ñ³ÒÉ{Ø³ÈÖoT¨ÈT-

¨ÖÊÐÉ¨Ñ0ÑÓ¨oÑÈ×{ÜÂÉÖ³Ñ{
×Ó³Ø³×É³{KÒÜÉËÑ{K¨ÑKÉÈÐÓÑ
ÉÙ{ÉÚÉËØÙ{¨oÑÉ{ØÓoÑØT¨ioÌØ³È×É³{KÒÜÉËÑ{{(Ü{³{³{~ÓØ
4i¨ÉËÉØ³È4È¨oÉËÈÑ{ÙÉËÑØ~Ñ{
Ü{³{ÐÖ~Ñ{³i¨ËÇÈ³³{³Ö³
~ÑË³É~Ñ{³ÑÜÜ{~Ì³{³Ö³ o~Ð{
(Ü{³{³{~ÌÓ³¨V~Ñ{Æ ÉÐK¨ËÈV
¨ÑÓÑ¨ÂiØdUÆÆÐÐ

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Αυγεριναί του ηλίου ακτίνες
ι θα ÍÃÔËÏÇÔÊËÔÈØÁÐËÏÑÏ¦ÓÇÈØÁÐËÏ
ÖÕÆÛÇÖ¦ÓË"¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÎËÛÔÏÑÂ
ÓÇÝÖËØÎÌ¦ÔÏÇÄÒÇÑÏÄÒÇËÔÓÇÝ
ÙÑÏ¦àËÏÌÕÈÁØÇÑÇÓÏ¦×ÝÚÕËÃÖËÕ ¦ÒÈÕÝÈÒÁÖËÏÕÛËÄÝÑÇÏÇÙÚØ¦ÖÚËÏÊÏ¦ÚÕßÝ
ÖÇÔÕÆØÍÕßÝ®ßÚÄÌÇÃÔËÚÇÏÙÑÁÌÚÎÑÇÔ
ÄÙÕÏÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇÖÇØËÒ¦ÙÕßÔÓÄÔÕÕÏÖÇÔÕÆØÍÕÏÁÞÕßÔÔÇÌÕÈÕÆÔÚÇÏ¯ÇÑÆØÜÙÎ
ÚÜÔÖÇØËÒ¦ÙËÜÔËÃÔÇÏÐÁØËÚËÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕß
ÍÃÔÕÔÚÇÏËÔËÃÙÇÏÒÏÍÄÚËØÕÖÇÚØÏÜÚÏÑÄ
ÁÛÔÕÝÇÔÊËÔÖÇØËÒ¦ÙËÏÝÑÇÏÓÏÇÌÕØ¦
¡ÖÕØÕÆÓËÓÏÇÌÕØ¦ÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÓËÖÕÚÁÓÇÝÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎÑÇÏÔÇÁÞÕßÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ"¬ÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÑÇÏÖÇØËÒ¦ÙËÏÝ
ÁÍÏÔÇÔÑÇÏÖÇØËÒ¦ÙËÏÝÊËÔÁÍÏÔÇÔÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÄÒÕÏÓËÃÔÇÓËËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÏÚÇÙÕÈÇØ¦
Ú×ØÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÕÏÓÇÛÎÚÏÑÁÝÖÇØËÒ¦ÙËÏÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝ"
ËÚÏËÐßÖÎØËÚÕÆÔÇßÚÁÝÕÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÚÕ " ÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÓÕßÙËÚÃÖÕÚË
¬ÕËÛÔÏÑÄÌØÄÔÎÓÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÑÌØ¦àËÚÇÏÓË¦ÒÒÕßÝÚØÄÖÕßÝÊËÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏËÔËÃÓÇÏÑÇÚ¦ÚÜÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÓÔÂÓÎÝÙÚÇÙÞÕÒËÃÇÑ¦ÛË¦ÒÒÕ

Τ

ÇÒÒ¦ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÕÆÓËÙÕÈÇØ¦Ö×Ý
ÑÇÒÒÏËØÍÕÆÓËÚÎÔÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÎÔÖÇÚØÃÊÇ
ÓÇÝ×ÝËÔÊßÔÇÓ×ÔÕßÓËÚÕÇÃÙÛÎÓÇÚÎÝ
ÌÏÒÕÖÇÚØÃÇÝÙÚÇÔÁÇÖÇÏÊÏ¦ ÇÚ»ÇØÞ¦Ý
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇ
ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÇßÚÕÆÚÕßÚÄÖÕßßÍÍÔ×ÓÎÁÞËÚËÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÕÏÙÞÕÒÏÑÁÝ
ËÕØÚÁÝËÃÔÇÏËÒËÆÛËØËÝÈÇØ×Ô"ÊËÔËÃÔÇÏÃÔÇÏÖËÊÃÕÊÄÐÎÝÒÇÓÖØÄÔÍÏÇÊÏ¦ÌÕØÕßÝÔÇÖÕßÔÄÚÏÛÁÒÕßÔ§ÇÈÍ¦ÒÕßÔ
ÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝÚÕßÝÑÇÏÔÇ
ÚÏÝËÔÙÚÇÒ¦ÐÕßÔÙËÞØÕÔÇÑÇÏÞØÕÔÇÓÇÛÎÚÕÆÊÏÇÄÙÕÏÇÖÄÚÕßÝßÖËÆÛßÔÕßÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝÑÇÏÊÇÙÑ¦ÒÕßÝÔÕÓÃàËÚË
ÄÚÏÖÇÃØÔÕßÔÙÚÇÙÕÈÇØ¦ÚÏÝÍÏÕØÚÁÝ"
ÒÕÏÖÄÔÊËÔËÃÔÇÏÖÕÒÒÕÃÊÏÄÚÏÇÔÂÚÇÔ
ÖÕÒÒÕÃÊËÔÛÇËÃÞÇÓËÚÇÞ¦ÒÏÇÖÕßÁÞÕßÓËÙÚÎÔÖÇÏÊËÃÇÓÇÝÕÒÒÕÃÇÖÄÇßÚÕÆÝ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÑÇÏÊËÔÛÁÒÕßÔÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÏÝÕÊÎÍÃËÝÚÕß±ÖÕßØÍËÃÕßÇÏÊËÃÇÝÖÕßÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÑ¦ÖÕßÙÚÕ 
ÖÕßÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÂÚÇÔ¦ÒÒËÝÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÍÏÕØÚÁÝÍÏÇÚÕÛËÇÛÂÔÇÏË
ÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕÍÃÔÕÔÚÇÏËÛÔÏÑÁÝËÕØÚÁÝ
ÊËÔÐÁØÜÇÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖØÜÚÕÚßÖÂÙÕßÓËÑÇÏÔÇÚÏÝÑÇÚÇØÍÂÙÕßÓËÇÒÒ¦ÛÇ

Οι κραυγές
της Γκόθαμ Σίτι
ς το πούμε ÞÜØÃÝÖËØÏÙÚØÕÌÁÝ!ÚÇÇØ¦ÙÏÚÇ®ÚÕß¡ÖÕÔÍÑ¬àÕßÔÞÕÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÙËÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÚÕÃÊÏÕÛÁÓÇ
ÓËÚÕÔ¬àÄÑËØ®ÚÕß¬ÕÔÚ¢ÃÒÏÖÝÑÇÏÊÃÔÕßÔ
ÙÚÕÔÓÕÔÄÞÕØÊÕÂØÜÇÚÕßÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎ©§ÕÚÏÕÑÕØË¦ÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝ
ËÃÔÇÏÇÏÞÓÎØÄÝÓËÁÔÇÔÚØÄÖÕÂÙßÞÕÑÇÏ
ÊÏËÏÙÊßÚÏÑÄÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÙÑÎÔÁÝÙÌÇÍÂÝ®ÚÕÙÞÄÒÏÕÚÕßËÃÔÇÏÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÄÙÚÎÔ
ËßØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÙÑÕÚËÏÔÄÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÑÇßÙÚÏÑÄÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÕ¬àÄÑËØ®
ÈÕßÒÏ¦àËÏÙÚÇÑÒÏÙÁÑÇÏÙÚÎÔÇÔÚÏÙßÙÚÎÓÏÑÂ®ÇÌÁÒËÏÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÔÏÙÄÚÎÚÇÕÏÖÒÕÆÙÏÕÏÖÕß
ÍÃÔÕÔÚÇÏÇÔ¦ÚÎÔßÌÂÒÏÕÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÏÑÇÏ
ÕÏÌÚÜÞÕÃÌÚÜÞÄÚËØÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕßÖËØÏÛÜØÃÕßÖÕßàÕßÔÙÚÕÄØÏÕÚÎÝËÐÇÛÒÃÜÙÎÝ
ÎÈÃÇÖÕßÍËÔÔÕÆÔÕÖÇØÇÍÑÜÔÏÙÓÄÝÑÇÏÎ
ÙßÔÚØÏÈÂÑ¦ÛËËÒÖÃÊÇÝÁÙÚÜÑÇÏÇÔÇÓÕÔÂÝ
ÍÏÇÚÕÑÇÒÆÚËØÕËÃÔÇÏÑÕÏÔ¦ÛÁÓÇÚÇÑÇÏÙÚÏÝ
ÊÆÕÖÇØÇÍÜÍÁÝ©¬àÄÑËØ®ÎÖÏÕËÓÖÕØÏÑÂ
¶ÓËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÄÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎ®¶ÚÇÏÔÃÇ
ÄÒÜÔÚÜÔËÖÕÞ×ÔËÙÚÏ¦àËÏÙËÁÔÇÔÂØÜÇ
ÊÏÇÚÇØÇÍÓÁÔÕÇÖÕÒÆÚÜÝËÐÇØÚÎÓÁÔÕÇÖÄ
ÓÏÇËÖÃÙÎÝÉßÞÕÖÇÛÂÓÎÚÁØÇÎÕÖÕÃÇÚÕÔ
ÑÇÑÕÖÕÏÕÆÙËÄÚÇÔÂÚÇÔÓÏÑØÄÝ©¬àÄÑËØ
ÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÇÖÄÓÕÔÇÞÏÑÄÑÇÏ¦ÑÇÑÕ
ÑÒÄÕßÔÙËÊÕÒÕÌÕÔÏÑÂÓÎÞÇÔÂÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕÊÏÇØÑÁÝÓÖÕÆÒÏÔÍÑÖÕßßÌÃÙÚÇÚÇÏ
ÎÇÖÄØØÏÉÎÞÜØÃÝÚÁÒÕÝÕÖÇÚÁØÇÝÖÕßÖÕÚÁÊËÔËÃÞËÄÒÇÙßÍÑÒÃÔÕßÔÙÚÎÒÆÙÎÚÜÔ
ÇÔÇÙÚÕÒ×ÔÚÕßÑÕÚ×ÔËÏÖÒÕÆÙÏÕßÝ®ÑÇÏ
ÑÇÑÕÆÝ®ËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÑÇÏÓÏÔÚÏÇÑÂÝËÐÕßÙÃÇÝÕÄÞÒÕÝÚÇßÚÃàËÚÇÏÓÇàÃÚÕßÑÇÏÚÕÔÇÖÕÛË×ÔËÏ©¬àÄÑËØ
ÍÃÔËÚÇÏÎÇØÞÂÚÎÝÇÔÇÚØÕÖÂÝÚÕßÞ¦ÕßÝ
ÙÚÎÔÑÄÛÇÓÃÚÏÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÕ¡ÖÕÔÍÑ
¬àÕßÔÞÕÒËÏÚÕßØÍËÃÞËÏØÕßØÍÏÑ¦ÚËÚØÇÓËÒÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÖÇÚÁØÇÝÓÎÚÁØÇÑÇÏÊÆÕ
ÓËÍ¦ÒÇÖÇÏÊÏ¦ÇÍÄØÏÑÇÏÑÕØÃÚÙÏàÕßÔÙË
ÁÔÇÈØÜÓËØÄÑÇÏ¦ÛÒÏÕßÖÄÍËÏÕÃÔÇÏÄÒÕÏ
¦ÔËØÍÕÏÚÕÓÄÔÕÖÕßÚÕßÝÇÖÇÙÞÕÒËÃÙÚÎÔ
ÁÔÇØÐÎÑÏÄÒÇÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝËÃÔÇÏÚÕÙÂÓÇ
ÙÚÕÑÏÔÎÚÄÚÕßÝÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÞÇÛËÃÑÇÏÚÕ
ÇÔÇàÎÚÕÆÔÙËÑ¦ÛËÍÜÔÃÇÚÕß¶ÇÝÖÕÆÓË¶
ÙÖÏÚÏÕÆÚÕßÝÐÜÇÖÄÚÕÖÇØ¦ÛßØÕÚÕßÝ
ÁÔÇÝÚÆÖÕÝÕßØËÃÙßÔÂÛËÏÇÇÖ»ÄÚÏÌÇÃÔËÚÇÏ
ÙÞËÊÄÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÚÇËÖÄÓËÔÇÖÒ¦ÔÇÕ
ÌÇÑÄÝÇÖÕÛË×ÔËÏÁÔÇßÖÁØÕÞÕÙÖÃÚÏÓËÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂßÖÕÍØÇÌÂÙËÖÒÕÆÙÏÇÖËØÏÕÞÂ
ÄÖÕßàËÏÓÏÇ¦ÒÒÎÚËÚØÇÓËÒÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ!
ÖÇÚÁØÇÝÓÎÚÁØÇÁÔÇÓÏÑØÄÇÍÄØÏÑÇÏÁÔÇ
ÑÕØÃÚÙÏÙÚÎÔËÌÎÈËÃÇÖÕßÑ¦ÔËÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÇÍÍÒÏÑ×ÔÚÕÔØÄÒÕÚÕßÊÇÙÑ¦ÒÕßËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÑÇÚÄÖÏÔÙßÙÚ¦ÙËÜÝÕÍÏÕÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÚÕßßÖÕÍËÃÕß
ÖÄËÑËÃÑÇÏÖÁØÇÎÏÙÚÕØÃÇËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ
ÙËÛØÃÒËØÑÇÏÙ¦ÚÏØÇÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ©ÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÍÏÇÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎËÃÔÇÏ
ÇÌÕØÓÂÍÏÇÓÏÇÑÇÒËÏÊÕÙÑÕÖÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ÞÇØÇÑÚÂØÜÔÑÇÏÙßÓÈ¦ÔÚÜÔÙÖÃÛÇ®ÖÕß
ÕÊÎÍËÃÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÙËÓÏÇÏÊÏÄÚßÖÎËÐÁÍËØÙÎ
ËÃÔÇÏÎÓßØÜÊÏ¦®¬ÕÓÏÑØÄÖÇÏÊÃÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÁÞËÏÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÁÞËÏ
ÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÚÕßÝËÔÂÒÏÑËÝ!ÍÏÇÚÃÇßÚÕÃÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÓßØÃàÕßÔÚÕÃÊÏÕ"®ßÚÕÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ®ËÃÔÇÏÕÏÍÕÔËÃÝÎÑÄØÎÑÇÏÕÍÏÕÝ
ÚÕßßÖÕÍËÃÕßÖÕßËÔÚÜÓËÚÇÐÆÓËÚËÞÔ¦ÙÓÇÚÇÊÏÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÑÇÏÙßÑÕÌÇÔÚ×ÔÚÇÝ
ÖÇÃØÔÕßÔÚÎÛÁÙÎÚÕßÓÄÔÏÓÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÕßÖÒÕßÙÏÄÙÖÏÚÕßÖØÕÌÇÙÏàÄÓËÔÕÏ
ÄÚÏÊËÔÍÔÜØÃàÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝ©ÓÏÑØÄÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÎÔÚÇÐÏÑÂÇÔÏÙÄÚÎÚÇÙÚÎÓßØÜÊÏ¦®ÃÔÇÏÎÕÙÓÂÚÕßÑÕÏÔÕÆÌÛÎÔÕÆ
ÇÖÕØØßÖÇÔÚÏÑÕÆÚÕßßÖÕÍËÃÕßÖÕÏÕÝÐÁØËÏ"
ÖÒÕÆÙÏÇÑßØÃÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÂ
ÚÎÝÄÚÏÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏÔÕÓÃàËÏÂÚÎÝÁÞÕßÔÖËÏ
ÓßØÃàÕßÔÄÙÕÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÕÓËÚØÄ
ÓßØÜÊÏ¦ÐËÑÏÔ¦ËÏÜÝÓÏÇÓ¦ÒÒÕÔ¦ÞØÜÓÎ
ÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÙÚÎÔÇØÞÂÍÏÇÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙË
ÊßÙÈ¦ÙÚÇÞÚÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄØÜÓ¦ÔË©Ï
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÕßÖÒÕÆÙÏÕßàËßÍÇØÏÕÆÖÇÆÕßÔÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÏÇÑØÏÚÏÑÁÝÙÑÕÚËÏÔÂ
ÇÒÂÛËÏÇÚÕßÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÕÆÙÚÇÇØ¦ÙÏÚÇ®
ÇÔÇÊÆËÚÇÏËÒÏÑÕËÏÊ×Ý¡ÇÝÑßÑÒ×ÔËÏÓÇÝ
ÊÏÇÖÕÚÃàËÏÔÇÑÆÓÇÖÇÌÒÇÙÓÄÝÙÚÎÔÇØÞÂÖÕßËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙËÚÙÕßÔ¦ÓÏ©ÓÜÝÚÃÖÕÚÇÊËÔËÃÔÇÏ¦ÙÖØÕÓÇÆØÕÙËÇßÚÂÔÚÎÔ
ÉÎÌÏÇÑÂÑÕØËÇÚÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕßÚËÞÔÎÚÕÆ
ÖÇØÇÊËÃÙÕßÑÇÏÚÜÔßÖÇØÑÚ×ÔßÖÕÔÄÓÜÔ
ÄÖÜÝÙÚÎÔÑÄÛÇÓÃÚÏÚÕß¬àÄÑËØ®
¬ÕÖËØÏÛ×ØÏÕËÃÔÇÏØËÇÒÏÙÚÏÑÄÑÇÏÙÚÏÝ
ÊÆÕÚÇÏÔÃËÝÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÄÓÜÝËÔÚËÒ×Ý
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ¬ÇÇØ¦ÙÏÚÇ®ÊËÔÁÞÕßÔ
ÑÇÔÁÔÇÔËÓÌÇÔÂÑÇÚÇÍÍËÒÚÏÑÄÚÄÔÕÊËÔ
ÑØÇßÍ¦àÕßÔ®ÍÏÇÚÕßÝÇÛÁÇÚÕßÝÇßÚÕÆ
ÚÕßÑÄÙÓÕßËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÖÕßÔËÃÓÇÏ
ÚÄÙÕÇÄØÇÚÕÝÖÕßÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÇÔßÖÂØÐÇ®ÄÖÜÝÕ¬àÄÑËØ©ÏÂØÜËÝÚÕß¡ÖÕÔÍÑ
¬àÕßÔÞÕÌÒËØÚ¦ØÕßÔÓËÚÕÇÔÁÌÏÑÚÕÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÚÕÑÇÚÇÑÚÕÆÔÑÏÄÒÇÝÄÓÜÝÚÇ
ßÖÄÍËÏÇ®ÑÇÏØÕÌßÒÇÑÚÕÆÔ¬ÕßÝÑÇÚÇÖÃÔÕßÔÑÏËÑËÃÔÕÏÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÇÊÆÔÇÓÕÏ
ÇÚØÇÑßÒÕÆÔËÑËÃÄÖÕßÇÔÂÑÕßÔÄÓÜÝ
ÙÚÎÔÑÃÔÎÙÎÇßÚÂÙßÓÖÇØÇÙÆØÕßÔÚÎÔ¶
ËÖÃÖÒÇÙÚÎ¶ËßÚßÞÃÇÚÜÔ¦ÒÒÜÔÑËÃÔÜÔ
ÖÕßÑÇÚÕÏÑÕÆÔÙÚÕßÝËÖ¦ÔÜÕØÄÌÕßÝËÔÄÝ
ÕÏÑÕÊÕÓÂÓÇÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝ
ÙÚÎØÃàËÚÇÏÙËÙÇÛØÄÁÊÇÌÕÝ
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ÖØÁÖËÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÔÇÚÏÝÖØÕÙÇØÓÄÙÕßÓËÙÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕß ÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÍÑÆÉÕßÔÕÏÁÞÕÔÚËÝÒÄÍÕÙÚÕÔÇÈØÕßÔ
ÚÕßÝÚØÄÖÕßÝËÑËÃÔÕßÝÖÕßÛÇÑ¦ÔÕßÔ
ÚÕßÝÓÇÛÎÚÁÝÑÇÏÚÏÝÓÇÛÂÚØÏËÝÔÇÐÁØÕßÔÚÏËÃÔÇÏÚÇ¢ßÒÇÑÏÙÓÁÔÇ¡ÔÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÚÏÖØÁÙÈËßÇÔÄÙÕÏËÚ¦ÌÎÙÇÔËÑËÃÑÇÏ
ÔËÑØÕÃÇÑÄÓÎÂÚÇÔÌÄÈÎÚØÕ§ÇÓ¦ÛÕßÔ
ÕÏÓÇÛÎÚÁÝÑÇÏÕÏÓÇÛÂÚØÏËÝÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕ
©ßÖËØÃÞØÎÓ¦ÚÜÔÚÕÔÇÍ×ÔÇÖÕÏÕÆÓËÛÇ
ÇÒÒ¦ÖËØÃÇØËÚÂÝ®ÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡¦ÚÙÎ
ÏÇÚÃÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕß×ØÕßÕãàÕßÚÕÔ
ÆÍÕßÙÚÕÚÕß ËÃÔÇÏÁÍÑÒÎÓÇÌÕÈËØÄÏÇÚÃÚÕ  ÆÖØÏÕÏÖÕÒËÓÕÆÙÇÔÙÚÕ
ÖÒËßØÄÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÂÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÍÏÇÚÃ
ÕÇÖÇÍÞÕÔÏÙÓÄÝÚÕßÇØÞÏËÖÏÙÑÄÖÕß ßÖØÏÇÔÕÆÑÇÏÚÜÔ¦ÒÒÜÔËÖÏÙÑÄÖÜÔËÃÔÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÍÏÇÚÕÔÑßÖØÏÇÑÄËÒÒÎÔÏÙÓÄ
ËÔËÃÔÇÏÓÕÔÕÊÏ¦ÙÚÇÚÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÎ
ÏÙÚÕØÃÇËÃÔÇÏËÑËÃÑÇÏÇÔÚÃÔÇÓÇÝÊÏÊ¦ÙÑËÏÓ¦ÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÄÓÖÒËÐ
ÖÄÚÕ Î ÆÖØÕÝÁÍÏÔËÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇàÂÙËÏËÒËÆÛËØÎ
ÖÇØ¦ÓÕÔ¦ÞÇÍÏÇÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÏÑÕÏÔÕÚÏÑÁÝÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇËÏÙÈÕÒÂÊÏÞÇÙÓÄÝ
ÄØÇÓÇÓÎÊÁÔ¡ÇÝÌ¦ÍÇÔËÕÏÖÇÚØÏÜÚÏÑÁÝ

ÑÕØ×ÔËÝÑÇÏÙÂÓËØÇÓËØÏÑÕÃÞØÕÔÕÏÑÇÏ
ËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÞØÕÔÕÏÑÒÇÃÔËËÖÃËØËÏÖÃÜÔ
ÑÇÏÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÖ×ÝÛÇÍÃÔËÏÔÇÍßØÃÙÕßÔ
ÙÚÇÞÜØÏ¦ÚÕßÝ§ÇÛÇÌÚÕÆÔÙÚÎÍÎÚÕßÝ
ÇÏËÓËÃÝÕÏÔËÄÚËØÕÏÔÇÌÇÔÚÇÙÏÜÔÄÓÇÙÚËÒÆÙËÏÝÑÇÏÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝÑÇÏËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÇÖÇÚØÕÍÕÔÏÑ¦ÓÇÝÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇ
ÐÁØÕßÓËÑÇÒ¦ÑÇÒ¦ÚÏÙÂÓÇÏÔÇÔÍÏÇÚÕÔ
ÖÇÖÖÕÆÓÇÝÕÏÑÕßÁÒÒËÝÚÕßÕÒÒ¦ÇÍÇÖÎÚÕÃÓÕßÙÂÓÇÏÔÇÔÖÕÒÒ¦
¦ÛËÞØÄÔÕÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÏÝÖÇØËÒ¦ÙËÏÝÑÇÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÚÇÃÊÏÇÕÏßÖÁØÑÇÏ
ÕÏÑÇÚ¦ÕÏËÛÔÏÑÄÌØÕÔËÝÑÇÏÕÏËÛÔÕÓÎÊËÔÏÙÚÁÝ¢ÁÚÕÝÖØÕÙÚÁÛÎÑËÑÇÏÎÇÑÆØÜÙÎ¯ÓÇÊËÔÓÃÒÎÙËÑÇÔËÃÝÍÏÇÚÏÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÖÕßÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑÇÔÑÇÔËÃÝ
¦ÒÒÜÙÚËÚÇÚÕßÙÞÕÒËÃÕßÓÁÔÕßÔÙÚÕ
ÙÞÕÒËÃÕÊËÔÇÌÕØÕÆÔÚÕßÝÇÖ»ÁÐÜ ÇÏ
ÛÁÒËÚËÑÇÏÁÔÇÇÏØËÚÏÑÄÙÞÄÒÏÕ"ÏÇÚÃÎ
ÆÖØÕÝÔÇËÕØÚ¦àËÏÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕß"
¬ÎÔËÕØÚ¦àËÏÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÜÝËÒÒÎÔÏÑÂ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÄÞÏÜÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÊÏÄÚÏÙÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÒÆÙÎÝÛÇÖÇØËÒÇÆÔÕßÔÚÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕÑÇÏÕÏÓÇÛÎÚÁÝÚÎÝ¦ÒÒÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ¡ÇÛÂÓÇÚÇÔÇÊÜÖÄÚËÛÇÑ¦ÔÕßÔ
ÇÔÁØÛËÏÖÕÚÁÒÆÙÎ
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Οι απέναντι κόσμοι
τριάντα χρόνια μετά
Το απατηλό «Τέλος της Ιστορίας» του Φουκουγιάμα

Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Στο μυστήριο ËØ×ÚÎÓÇÖÄÚËÚÕÖÇØËÒÛÄÔÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÙÚÕØÃÇ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÐËÑ¦ÛÇØÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÜÙÚÄÙÕÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÙßÞÔ¦ÖØÕÚ¦ÙÙÕßÔÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÚÜÔÞØÄÔÜÔÜÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÎ
ÇÔ¦ÙÇ¢ßÙÏÑ¦ÚÕÄØÏÕËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÇßÛÇÃØËÚÕÖÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦Î
ÒÕÍÏÑÂÚÎÝÍÇÒÕÆÞÎÙÎÝÓÏÇÝÔÁÇÝ
ÍËÔÏ¦ÝÖØÕÚÕÆÎÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÜÔ
ÍËÍÕÔÄÚÜÔÍÃÔËÏÓËÔÎÌÇÒÏÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÑÇÛÇØÄÚÎÚÇÙÑÁÉÎÝÁÞËÏÓÏÇ
ÍËØÂÈ¦ÙÎ¬ÕÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÖËØÃÚØÇÔÇÎÍÒßÑÄÖÏÑØÎÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦
ÚÎÝÖÚ×ÙÎÝÚÕß¬ËÃÞÕßÝÚÕßËØÕÒÃÔÕß
¬ØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÖØÏÔËÔ×ÕÛØÏÇÓÈËßÚÏÑÄÝÑØÄÚÕÝÚÎÝÖÚ×ÙÎÝÚVß
ÙÏÊÎØÕÆÖÇØÇÖËÚ¦ÙÓÇÚÕÝÙÂÑÜÔË
ÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒÇÑÆÓÇÚÇÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝ
ÑÇÏËÏÙÂÍÇÍËÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÙÚÎÓËÛßÙÚÏÑÂËßÌÕØÃÇÚÜÔ
» ZÕÖÕÒÏÚÏÑÄÝÌÏÒÄÙÕÌÕÝ¢Ø¦ÔÙÏÝ
¢ÕßÑÕßÍÏ¦ÓÇÊÎÓÕÙÃËßÙËÚÕÇÔ¦ØÖÇÙÚÕÙÆÍÍØÇÓÓ¦ÚÕß¬ÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÙÚÕØÃÇÝ®ØËÛÂÑÇÓËÖÒÁÕÔÙÚÕ
ÚËÒÏÑÄÙÎÓËÃÕÚÎÝÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÝËÐÁÒÏÐÎÝÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÑÇÏÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÊßÚÏÑÂÝÌÏ-

ÒËÒËÆÛËØÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÜÝÚËÒÏÑÂ
ÓÕØÌÂÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ®
ÁÍØÇÌËÓËÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÕ¢ÕßÑÕßÍÏ¦ÓÇËÏÑ¦àÕÔÚÇÝÖÜÝÁÔÇÖØÕÝÁÔÇ
ÚÇÏÊËÕÒÕÍÏÑ¦ÚËÃÞÎÚÕßÑÄÙÓÕßÛÇ
ÑÇÚÇØØËÆÙÕßÔ¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÕßËÖÎØÁÇÙËÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÍËÔÏ¦ÇÔÇÒßÚ×ÔÖÕßÛË×ØÎÙÇÔÖÜÝÕÏÉßÞØÕÖÕÒËÓÏÑÁÝÊÏÇÏØÁÙËÏÝËÃÞÇÔÖËØ¦ÙËÏ
ÇÔËÖÏÙÚØËÖÚÃÑÇÏÖÜÝÚÇÚËÃÞÎÇÔÂÑÇÔÖÒÁÕÔÙÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔ
¬ÇÊÏÊ¦ÍÓÇÚÇÚÕßÌÏÒÕÙÄÌÕßÁÍÏÔÇÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÙÖÕßÊ×ÔÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔÙÞÕÒ×ÔÙÚÕØÃÇ
ÖÒÎÙÃÇàËÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ

Nέα τείχη
¡ËÚÇÈÕÒÂÙÚÕÙÂÓËØÇÑÇÏÊËÔ
ÞÜØ¦ËÏÇÓÌÏÈÕÒÃÇÖÜÝÕ¢ÕßÑÕßÍÏ¦ÓÇÖÇØÇÙÆØÛÎÑËÖÜÝÎÇÙßÍÑØ¦ÚÎÚÎÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÚÎÝÖÚ×ÙÎÝ
ÚÕß¬ËÃÞÕßÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßÓ¦ÝÖÇØÇÖÒ¦ÔÎÙËÑÇÏÖÜÝÎÙÚÕØÃÇÊËÔ
ËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÍØÇÓÓÏÑ¦©ÏÇÖÕÊËÃÐËÏÝËÃÔÇÏÇÓÁÚØÎÚËÝ!ÇÖÄÚÇ
ÌßÙÏÑ¦ËÓÖÄÊÏÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙÂÓËØÇÓËÚÇÐÆÞÜØ×ÔÚÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑÇÔÓËÚ¦ÚÕ©Ï
ÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÁÝØÕÁÝÇÖÄÚÎßØÃÇÑÇÏÚÎÔÌØÏÑÂÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÏÓËËÊØÇÃÜÙÎÙßÔÕØÏÇÑ×Ô
ßÖÕÊÕÓ×ÔÑÇÏ¦ØÔÎÙÎÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÊÏÑÇÃÕßËÔ×ÎÖÄÒÜÙÎ
ÑÇÏÕÒÇáÑÏÙÓÄÝÍÕÔÇÚÃàÕßÔÓÁÞØÏ
ÑÇÏÚÏÝÖÏÕËÊØÇÏÜÓÁÔËÝÊÎÓÕÑØÇÚÃËÝÚÕßÑÄÙÓÕß
¥ÙÚÄÙÕÄÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÖËØÏÚÚ¦
ÓÖØÕÙÚ¦ÙËÁÔÇÏÙÚÕØÏÑÄÊÃÖÚßÞÕ
ÖÕßÚÁÓÔËÚÇÏÖ¦ÒÏÇÖÄÚÎÓßÙÚÂØÏÇÓÇÛÎÓÇÚÏÑÂÕÓÕØÌÏ¦ÚÜÔ

ÞØÄÔÜÔÑÇÏÖÕßÇØÑËÃÍÏÇÔÇÓËÚÇÌÁØËÏËÖÏÚßÞ×ÝÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇÚÎÝ
ÙÑÁÉÎÝÚÕß¢ÕßÑÕßÍÏ¦ÓÇ¬Õ 
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝªÄÔÇÒÔÚ
ªÁÏÍÑÇÔÈØÕÔÚÕÌ×ÔÇàËÓËÖ¦ÛÕÝ
ÇÖÄÚÎÔÆÒÎÚÕßØÇÊËÓÈÕÆØÍÕß
ÚÕÏÙÚÕØÏÑÄ ÆØÏËÑÕØÓÖÇÚÙÄÌ
ÇÔÕÃÐÚËÚÎÔÖÆÒÎØÃÐÚËÚÕ¬ËÃÞÕÝ®
ËÐßÓÔ×ÔÚÇÝÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÜÝÖØÕÖÆØÍÏÕÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝËÏØÂÔÎÝ¬Õ
ÁÔÇÝÌÇÔÇÚÏÙÓÁÔÕÝÔËÕËÑÒËÍËÃÝ¬ØÇÓÖÑÇÏÓÏÇÛ¦ÒÇÙÙÇßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×ÔÕÆØÒÏÇàÇÔÙßÍÞØÕÔÏÙÓÁÔÇ
ÇÖÄÚÕÔÑÂÖÕÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß
ÚÕÙÒÄÍÑÇÔÖÕßÙÚÏÍÓ¦ÚÏÙËÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ!²ÚÃÙÚË
ÚÕÚËÃÞÕÝ®
¬Õ ÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕ ÚËÃÞÕÝ ÚÕß
¬ØÇÓÖÇÖÕÚËÒËÃÃÙÜÝÚÕÖÏÕÇÖÚÄ
ÙÆÓÈÕÒÕÚÎÝÁÔÔÕÏÇÝÚÜÔÙÆÍÞØÕÔÜÔÊÏÇÏØÁÙËÜÔÊÏÄÚÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÑ¦ÚÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÁÔÇÙÇÛØÄÏÊËÕÒÕÍÏÑÄ
ÇÌÂÍÎÓÇ¬ÇÇÞÇÔÂÙÆÔÕØÇÚÜÔ
ÓËÚÕ¡ËÐÏÑÄËÑÚËÃÔÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÖËØÃÖÕßÞÏÒÏÄÓËÚØÇËÔ×ÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÇÔ×ÚÇÚÕßÊÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÎÝÞ×ØÇÝÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕß
ÌØ¦ÞÚÎÓËÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇßÖÕÒËÃÖÕÔÚÇÏÇÒÒ¦©ÏÖÇØ¦ÔÕÓËÝ
ÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÁÝØÕÁÝÊËÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËËÖÃÖËÊÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÓÏÙÄ
ËÑËÃÔÜÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝ¡ÖÕßÝ¬ÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕËÃÔÇÏ
ÚÕÚËÃÞÕÝÔÇÓÎÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÖÕÚÁÜÙÚÄÙÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏÕÓÏÒÃÇÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÖÕßÔÇÓÎÔ
ÖÒÇÏÙÏ×ÔËÚÇÏÇÖÄÓÏÇÇÔÇÌÕØ¦ÙË
ÇßÚÄÒÄÍÜÚÎÝßÖÕÚÏÛÁÓËÔÎÝÑØÃÙÎÝ
ÙÚÇÙÆÔÕØÇ¶Ö¦ÔÚÕÚËÓÇàÃÓËÙËÏØ¦

Εργο ³ÈÛiÐÊ³¨iÑ³ÇÌÈÜÈÖ³É¨ÑÑÌÑ³ÜÊ³t Óu³É¨ÜË³
ËÖÏÛÁÚÜÔÄÖÜÝÇÊÏÇÖÁØÇÙÚÕÌßÙÏÑÄÉÎÒÄÏÙÞßØÄÄÓÕØÌÕ®¬ÇÙÎÓËØÏÔ¦ÚËÃÞÎÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÞÚÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÙÏÓÁÔÚÕ!
ÕÏÏÊÁËÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝËÃÔÇÏÖÏÕÍËØÄ
ÕÏÑÕÊÕÓÏÑÄßÒÏÑÄ
ÃÙÜÇÖÄÚÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÚÕßÚËÃÞÕßÝÚÕß¬ØÇÓÖÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÄÓÜÝÑÇÏÊËÑ¦ÊËÝ¦ÒÒËÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÁÍËØÙÎÝÕÞßØÜÓÁÔÜÔ
ÙßÔÄØÜÔÑÇÏÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑ×ÔÍØÇÓÓ×Ô¬ÕÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý©ØÓÖÇÔ
ÕÏÑÕÊÄÓÎÙËÁÔÇÙßÔÕØÏÇÑÄÌØ¦ÞÚÎÚßÒÏÍÓÁÔÕÓËÙßØÓÇÚÄÖÒËÍÓÇ
ÕÕÖÕÃÕÝËÑÚËÃÔËÚÇÏÙËÞÏÒÏÄÓËÚØÇÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔÚÎÝ
©ßÍÍÇØÃÇÝÓËÙÚÄÞÕÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏ
ÚÎÔËÛÔÕÚÏÑÂÕÓÕÏÕÍÁÔËÏ¦®ÚÎÝÔÇ
ÞØÄÔÕÓËÚ¦ÎØËÚÇÔÃÇÐÄÊËÉË
ËÑÇÚÙÚËØÒÃÔËÝ¶ÊÎÒÇÊÂÁÔÇÖÕÙÄ
ÇØÑËÚÄÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÖØÕÙÌßÍÏÑÂÝÓÕÔ¦ÊÇÝÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÇÚÄÓÜÔ¶ÍÏÇÔÇßÉ×ÙËÏÚÕ¡ËÍ¦ÒÕ
¬ËÃÞÕÝÚÕß ÇÒÇÃ®ÙÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÎÝ
Û¦ÒÇÙÙÇÝÚÎÝ¡¦ÍÞÎÝÚÕÔËØÎÓ×ÊÎ§ÄÚÕÚÕß¡ÇØÄÑÕßÎÇÖÕÑÇÒÕÆ-

ÓËÔÎÚËÒËßÚÇÃÇÇÖÕÏÑÃÇÚÎÝÌØÏÑÂÝ®ßÚÏÑÂÇÞ¦ØÇÈØÃÙÑËÚÇÏËÊ×
ÑÇÏÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÚËÓÇÞÏÙÓÁÔÎÇÖÄ
ÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕÓÁÙÜËÔÄÝÍÏÍÇÔÚÏÇÃÕßÇÓÓ×ÊÕßÝÚËÃÞÕßÝ¡ÁÞØÏ
ÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÂÖÇØÇÚÎØÎÚÁÝ
ÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇËÏÙÁÒÛÕßÔÙÚÕÔÞ×ØÕÊÃÞÜÝ
ËÖÃÙÎÓÎÙßÔÕÊËÃÇÚÎÝÓÇØÕÑÏÔÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ

Γραπτή ευχή
ÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÂÌÆÙÎÚÎÝÖÚ×ÙÎÝÚÕß¬ËÃÞÕßÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßÊËÔ
ÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÓÕÔ¦ÞÇÙÚÎÔÁÍËØÙÎ
ÔÁÜÔËÓÖÕÊÃÜÔËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏ
ÙÚÇÖØÕâÖ¦ØÞÕÔÚÇÚËÃÞÎÖÕßÑ¦ÖÕÚËÛËÜØÕÆÔÚÇÔÖÇØÜÞÎÓÁÔÇÚÕ
ÏØÒÇÔÊÏÑÄ¡ÖÁÒÌÇÙÚÕÏÒËÍÄÓËÔÕÏ
ÚÕÃÞÕÏÚÎÝËÏØÂÔÎÝ®ÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÚÇØÇÞ×ÔÍÏÇÔÇÞÜØÃÙÕßÔËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÁÝÑÇÏÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÊÏ¦ÙÖÇØÚÕÏÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÊØÄÓÕßÝÙÖÃÚÏÇÑÇÏÇßÒÁÝÏÇÞØÄÔÏÇßÖÂØÐÇÔÚÕßØÏÙÚÏÑ¦ÇÐÏÕÛÁÇÚÇ

ÄÓÜÝÎÖØÄÙÌÇÚÎÇÖËÏÒÂÚÕß¦ÚÇÑÚÕß)YL_P[ßÖËÔÛßÓÃàËÏÖÄÙÕÍØÂÍÕØÇÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÕÔ
ÖÇÒÏÄÚÕßÝØÄÒÕ
ÚÕÑÇÚÇÖØ¦ÙÏÔÕÐÁÌÜÚÕÄÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÇÙÆÔÕØÇÍÏÇÚÏÝÊÆÕ
ÕØÁËÝÚÕÍÏÍ¦ÔÚÏÕÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÄ
ÙßØÓÇÚÄÖÒËÍÓÇÓËÚØ¦ËÏÖÒÁÕÔ
ÞØÄÔÏÇÑÇÏËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÕÒÏÙÓÁÔÕÓËÞÏÒÏ¦ÊËÝÞØÜÓÇÚÏÙÚÁÝ
ÑÕØÊÁÒËÝÇÖÄÞÏÒÏ¦ÊËÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ
ÖÕßÊÏÇÙÖ¦ÙÚÎÑÇÔÇÖÄÚÕÔÖÄÒËÓÕ
ÑÇÛËÓÏ¦ÖËØÏÁÞËÏÓÏÇÍØÇÖÚÂËßÞÂ
ÍÏÇÁÔÇÓÁÒÒÕÔËÔÕÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏËÏØÂÔÎÝÎÕÖÕÃÇÐËÛÜØÏ¦àËÏÇÍÁØÜÞÇ
ÓËÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÕßÞØÄÔÕß
¬ØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÖÁØÇÙÇÔÖÒÁÕÔÇÖÄÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕß¬ËÃÞÕßÝÚÕß
ËØÕÒÃÔÕßÑÇÏÎÙÚÕØÃÇÊËÔÙÚÇÓ¦ÚÎÙË¬ÕÑÆÓÇËßÌÕØÃÇÝÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝÑÇÏËÔÜÚÏÑÂÝÓÇÍËÃÇÝÖÕß
ÁÌËØËÚÕ  ÂÚÇÔÓËÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÕÒÃÍÕÔ
ÚÏÑÕÔÚÄÌÛÇÒÓÕËÒÖÃÊÇÁÊÜÙË
ÚÎÛÁÙÎÚÎÝÙÚÕÔËÌÎÙßÞÇÙÓÄ¬Ç
ÚËÃÞÎËÖÏÓÁÔÕßÔ

4

O

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

«Χτίζοντας»
στην άμμο
όνειρα
διαφυγής
Τα περίφημα τούνελ κάτω από το Βερολίνο

Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Η γη Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕËØÕÒÃÔÕËÃÔÇÏ
¦ÓÓÕÝÙÑ¦ÈËÚÇÏËÆÑÕÒÇ©ÓËÍ¦ÒÕÝ
ØËÚÇÔÄÝÏÙÚÕØÏÑÄÝ¢ØÁÔÚËØÏÑ¬ÁÏÒÕØÁÞËÏÞÜØÃÙËÏÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß;OL
)LYSPU>HSS!(>VYSK+P]PKLK 
  ®ÙËÖÁÔÚËÑËÌ¦ÒÇÏÇ!ÓÓÕÝ
ÃÓÇßØÓÇÚÄÖÒËÍÓÇ¬ÙÏÓÁÔÚÕ
²ØÂÓÇ¬ÕÖØ×ÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÓÓÕÝ®ÐËÑÏÔ¦ËÏÓËÓÏÇËÔÄÚÎÚÇÓË
ÚÃÚÒÕÄÒÎÙÚÕÔÈ¦ÒÚÕ®)LYSPU
ÓÇÝÒÁËÏÕ¬ÁÏÒÕØËÃÔÇÏÕÖÇÒÏÄÝ
ÙÒÇÈÏÑÄÝÄØÕÝÍÏÇÚÎÈÇÒÚÕÆÖÕÒÎ
ÚÎÔÖÄÒÎÙÚÕÔÈ¦ÒÚÕ
©²¦ÙÕ²ÁØÙËÒÂÚÇÔÖÇÏÊÃÇßÚÂÝ
ÚÎÝÈÇÒÚÕÆÖÕÒÎÝ¬ÕÔÍÔ×ØÏÙÇÚÕ
 ÄÚÇÔÓÇàÃÓËÚÎÔØËÚÂ¡ÇÍÑÕÖÕÆÒÕßÑÇÏÚÕÔÚÁÌÇÔÕ¡ÖËØÚ¦ÑÎÍßØÃÙÇÓËÁÔÇÜØÏÇÃÕÌÏÒÓÍÏÇ
ÚÎ§ÆÞÚÇÖÕß¦ÒÒÇÐËÚÕÔÑÄÙÓÕ®
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕÑÇÏÚÎÇÐÕÔÃÇ©²ÁØÙËÒËÃÞËÍËÔÔÎÛËÃÚÕ ÙÚÎØÁÙÊÎÑÇÏÙßÔËÒÂÌÛÎÙÚÏÝÚÇØÇÞÁÝÚÕß
 ËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÕÈÏËÚÏÑ×ÔÙÚÕ
ÔÇÚÕÒÏÑÄËØÕÒÃÔÕ
ÖËÏÊÂÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙÖÕßÊ¦ÙËÏÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂÖÒËßØ¦¦ØÞÏÙËÔÇÙÖÕßÊ¦àËÏÙÚÕßÚÏÑÄËØÕÒÃÔÕÓÁÔÕÔÚÇÝÙÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄ
ÇÒÒ¦ÍØÂÍÕØÇÙßÔËÒÂÌÛÎËÖËÏÊÂ
ËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÖÕßÒÂÙËÏËÃÊÎÇÖÄ
ÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÙÚÕßÚÏÑÄËØÕÒÃÔÕ ÇÚÇÊÏÑ¦ÙÛÎÑËÙË
ÞØÄÔÏÇÌßÒ¦ÑÏÙÎ©²ÁØÙËÒÖÕß
ÍÔ×ØÏÙÇÂÚÇÔÁÔÇÝÚÆÖÕÝÚßÞÕÊÏ×ÑÚÎÖÕßÊËÔÌÕÈÄÚÇÔÑÇÔÁÔÇÔ
ÑÇÏÚÃÖÕÚÇÇÒÒ¦ÎÚÆÞÎÖÕßÑßÔÎÍÕÆÙËÊËÔÂÚÇÔÓÄÔÕÚÇÞØÂÓÇÚÇ
ËÐ¦ÒÒÕßËÃÔÇÏÖ¦ÓÌÚÜÞÕÝ
¬Õ ÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÚÕß¬ËÃÞÕßÝÇÌÁÛÎÑË
ËÒËÆÛËØÕÝÑÇÏ¦ØÞÏÙËÓÏÇÓÇÛÎÚËÃÇ
ÙÚÕßÝÇÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÏÑÕÆÝÙÏÊÎØÕÊØÄÓÕßÝÇÒÒ¦ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß
 ÚÕÁÙÑÇÙËÙÚÕßÚÏÑÄËØÕÒÃÔÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÖÒÇÙÚÄËÒÈËÚÏÑÄÊÏÇÈÇÚÂØÏÕ
©²ÁØÙËÒÂÛËÒËÔÇÈÍ¦ÒËÏ®ÇÖÄ
ÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄËØÕÒÃÔÕÚÎÔÇÊËÒÌÂ
ÚÕßÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÙßÍÍËÔËÃÝÚÕßØ-

ÞÏÙËÒÕÏÖÄÔÄÚÇÔÖÏÇÎÌßÍ¦ÊËßÙÎ
ÓËÚÇÖÒÇÙÚ¦ÊÏÇÈÇÚÂØÏÇËÃÞËÌ¦ËÏ
ÚÇÉÜÓÏ¦ÚÎÝ®ÔÇÕØÍÇÔ×ÔËÏÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕÆÔËÒßÚÂÍÏÔÄÚÇÔÙË
ÊÏ¦ÌÕØËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÖÄÒÎÝËÏÊÏÑ¦
ÙÚÎÔÕÊÄ¡ÖËØÔ¦ÕßÙÚÕÑÁÔÚØÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÕÊÄ²ÇáÊËÒÈÁØÍÎÝ
ÙÚÏÝÔÕÚÏÕÊßÚÏÑÁÝÙßÔÕÏÑÃËÝÚÎÝÖÄÒÎÝ¬Õ Õ²ÁØÙËÒÍÔÜØÃÙÛÎÑËÓËÊÆÕÚÇÒÕÆÝÚÕÔ§ÚÕÓÁÔÏÑÕ
ÁÙÚÇÑÇÏÚÕÔÑÃÍÑÏ©§ÚÕÓÁÔÏÑÕ
¡ÃÓÕËÃÞËÓÏÇËØÓÇÔÃÊÇÌÃÒÎÕÏ
ÙßÍÍËÔËÃÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝËÃÞÇÔÖÇÍÏÊËßÛËÃÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄËØÕÒÃÔÕ
¬ÕÔ¡¦ÏÕÚÕß ÕÏÚØËÏÝÚÕßÝ
ÑÇÏÖËØÃÖÕßÙÇØ¦ÔÚÇÈÕÎÛÕÃÑßØÃÜÝ
ÇÖÄÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕßßÚÏÑÕÆ
ËØÕÒÃÔÕß¦ØÞÏÙÇÔÔÇÙÑ¦ÈÕßÔ
ÚÕÒËÍÄÓËÔÕÚÕÆÔËÒ Ñ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÎÔÕÊÄ¡ÖËØÔ¦ÕßÙËÁÔÇÙÎÓËÃÕ
ÄÖÕßÔÇÚÕÒÏÑÄÑÇÏßÚÏÑÄËØÕÒÃÔÕÊËÔÇÖËÃÞÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÓÁÚØÇ¬ÕÔÕÆÔÏÕÚÕÚØÃÕÈØÂÑËÑÇÏÞØÂÓÇÚÇËÏÙÖØ¦ÚÚÕÔÚÇÝÇÖÄ
ÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÊÃÑÚßÕ5)*
ÊÕÒ¦ØÏÇÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÍÏÇÔÇÖÕßÒÂÙËÏÚÇÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ
ÙÚÕßÒÏÑÄÖÕßËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÍßØÏÙÛËÃÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßËÍÞËÏØÂÓÇÚÕÝ

Τα... εισιτήρια
©²ÁØÙËÒËÃÖËÙÚÕÔÍØ¦ÌÕÔÚÇ
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕÄÚÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÝÄÙÜÔËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÂÚÇÔÓÏÇÑÜÊÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÇÖÒÂÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ

Από τις 71 σήραγγες
που άνοιξαν πολίτες
στα έγκατα της γης
προκειμένου να
περάσουν στη Δυτική
Γερμανία, μόλις σε 14
περιπτώσεις η απόπειρα
στέφθηκε με επιτυχία.
ÇÙÌÇÒÂÝ!ÞÜËÏÙÏÚÂØÏÇÍÏÇÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝ®ßÚÄÙÂÓÇÏÔËÛßÓ¦ÚÇÏÕ²ÁØÙËÒÄÚÏ
ÕËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕÝÛÇÁÖØËÖËÔÇ
ÖØÕÙÛÁÙËÏÙÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÚÎÝ
ÇØÇÙÑËßÂÝÚØËÏÝÎÓÁØËÝÑÇÏÚØËÏÝ
×ØËÝÍÏÇÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÖØÕÑÇÛÕØÏÙÓÁÔÕÙÎÓËÃÕÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÖÕß
ËÃÞËÙßÓÌÜÔÎÛËÃ
ÒËÔÎÌÃÒÎÚÕß§ÚÕÓÁÔÏÑÕ
ÂÚÇÔÕÚÇÞßÊØÄÓÕÝÌÕÆÌØÄÔÚÏ-

Χάρτης ³ÈÉ¨ÜËÈÌÈÙ{Ñ~¨ËÉ³Ñ{³0ÉËTØ~Ñ{ÐÉ³ÑKÉÜÒ~{Ñ³Ñ³ÖÉÜÈ~Ñ³Ñ~ÉÈÒ³i~Ñ.³Ð{~¨ÌTÒ¨³iÐ{ÑÉ¨{TÊ³iØÌÜiØÐÉ³0ÉËTØ
~Ñ{É{¨ÒÑÌ{~ÊÐÑ³Ñ~Ñ{³{ØÙÖÜÉÈ¨ÓØÉ³{ØÙ{Ñ~É~ÐÐÓÉØo¨ÑÐÐÓØÂÉT¨ËÇÉ{Ð{ÑÜÂÊo¨ÑÐÐÊÈÉÉ{³{ØÙÖÜÉÈ¨ÓØgÓÑ³ÖÉÜ

Ενα ποίημα
Ó¨ÑåÑ³ÌÜ{ÉKÑ(ÒKÜKÑ
oÉÊÚi~É³iÌTÑ³®´
.ÖÙÑÉ{³¨ËÑ³iØÐÈ{~ÊØ
TÉ{o¨ÒÉ{ËiiVÜ{Ð¨Ó³Ñ
~Ñ{~Ñ³Ò³ÉØ.ÊÐÉ¨ÑÇÉ{ÐÉ³ÑÂÖ
ÌTÑØ~Ñ{ ÓÑØ4Ì¨~iØ
Ηταν ένα παράξενο τείχος
³ÑÓÑÑ¨ÒÂÉ³ÉËTØ
Ñ³iÜ¨ËÙÑ³ÈHxº©
ÉËTÉÐ{ÑÜÉÈ¨ÒÐÒTÑ
iÒÜÜiÙÉ×Ñ{Ì³ÑU
iÑÌ¨Ñ³iÜÉÈ¨Ò
³È×ÉooÑ¨{Ö
É¨{~ËÌÐØÓ³¨ÉTÑ
~Ì³¨Ñ³{Ø×ÑË¨ÉØV
Ñ~ÌÈ³Ño~ÑÚ³ÌÊÐÑ
³È³É¨ÐÑ³{ÐÖ
ÐÉ³³ÊÚØ³ÈØVÑÙÈ
Ð{Ñ¨Â{Ò³iÐÒÜÑ
~Ñ³ÉÙÒ×{iØU
³É~~¨ÉÐÓØ³ÈÑÌ¨Ñ³È
¨Üo{Ö
.³{Ø¯¯dV
³iÐÉ¨ÜÌo{ÌÐÈ
ÓTo¨ÒÉ{U
t  Ñ³ÒÑÒÜÜÑÂÉ
ÓÑÙÌ³{Ð¨³{Ì
~{iËÇÑo{Ñ¨³i
×¨Ò³ÒÚi~É³i~Ö{Ñ
Ì¨Ú{ÑÐÌi³iØu

¡ËÚ¦ÌØÇÙÎ!Ï×ØÍÕÝ¬ÙÇÑÔÏ¦Ý

àËÔÇÌÁØËÏÚÎÙßÓÌÜÔÎÓÁÔÎ×ØÇ
ÑÇÏÓÁØÇÚÕßÝÌßÍ¦ÊËÝÙÚÎÔËÃÙÕÊÕÚÕßÚÕÆÔËÒÙÏÍÕßØËßÄÚÇÔÇÖÄ
ÁÔÇ¦ÙÖØÕÖÇÔÃÙËÁÔÇÖÇØ¦ÛßØÕ
ÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÆÙÎÝÓËÕØÇÚÄÚÎÚÇÙÚÇÊÆÕÙÎÓËÃÇÚÕßÚÕÆÔËÒ
ÄÚÏÕÊØÄÓÕÝÙÚÇÁÍÑÇÚÇÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÂÚÇÔËÒËÆÛËØÕÝ©ÏÌßÍ¦ÊËÝÁÓÖÇÏÔÇÔÄÒÕÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÍÎÑÇÏÎÒËÔ
ÍÆØÏàËÙÚÕßÚÏÑÄËØÕÒÃÔÕÓÁÙÜ
ÚÕßÙßÔÕØÏÇÑÕÆÙÚÇÛÓÕÆ¢ØÏÔÚØÏÞ-

Αστυνομικοί ~Ñ{ÐÓÜi³iØ.³ÒÇ{ÑÑ~ÑÜÖ³È³ÖÉÜ³iÙÌÒ{³ÉÜÐÉ¨o~³{Ø´.É³ÉÐK¨ËÈ®¸
ÙÚØ¦ÙËÜÝÇÖÒÂÚÕßØÃÙÚØÏÇ©ÏÊÆÕ
ÚÇÒÕÃÑÇÏÕ²ÁØÙËÒÐÄÊËÉÇÔ
ÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÚÕÆÔËÒÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÚÇÓÕÏØ¦ÙÛÎÑÇÔÒÒ¦Õ²ÁØÙËÒÓËÊÏÇÈËÈÇÃÜÙÇÔÄÒÕÏÄÙÕÏËÃÞÇÔÊÕßÒÁÉËÏ
ÓÇàÃÚÕßÊËÔÂÚÇÔÓÕÔÇÞÕÌ¦ÎÝ®
ÏÇÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÇÍÄØÇàËÊÏÇÈÇÚÂØÏÇÇÖÄÊßÚÏÑÁÝÖØËÙÈËÃËÝÑÇÏ
ÖØÕÐËÔËÃÇÙÙÑÇÏÇÖÄÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÖØÕÐËÔËÃÕÙÚÕßÚÏÑÄËØÕÒÃÔÕ
ÄÖÕßÕØÏÙÓÁÔÕÏßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÁÍÏÔÇÔ
ÖÒÕÆÙÏÕÏËÔ×ÊÇÖ¦ÔÎÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÓÁØÕÝÚÜÔÞØÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÄÚÇÔ
ÕÏÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÕÃÖÂØÇÔÑ¦ÛËÊßÔÇÚÄÓÁÚØÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ËÓÖÕÊÃÙÕßÔÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÜÔ
ÚÕÆÔËÒÑÇÏÍÏÇÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
ÓËÞÜØÏÙÚ¦ÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇÄÖÕßÛÇ
ÑØÆÈÕÔÚÇÔÌßÍ¦ÊËÝßÔÕÒÏÑ¦ÓÁÞØÏÚÕ ÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÛÎÑÇÔ
ÚÕÆÔËÒÙÚÇÁÍÑÇÚÇÚÎÝÇÓÓ×ÊÕßÝ
ÍÎÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßÇÒÒ¦ÓÄÒÏÝ
ßÖÂØÐÇÔËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇ
¬Õ ÙÚÎÔÃÊÏÇÖËØÏÕÞÂÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÚÕÚÕÆÔËÒ ÑÇÚÇ-

ÙÑËß¦ÙÛÎÑËÓËÞØÂÓÇÚÇÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÑÇÏÊÏËÛÔ×ÔÓÁÙÜÔËÔÎÓÁØÜÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÊßÚÏÑÕÍËØÓÇÔÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕÚÕÆÔËÒÖËÏÊÂ
ÖÒÁÕÔÕÏÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÕÃÁÑÇÔÇÔÞØÂÙÎÄÖÒÜÔÓÁÙÇÑÇÏÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÇÚÕÆÔËÒÕÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÚÜÔ
ËÑÙÑÇÌ×ÔÑÇÏÚÜÔÌßÍÇÊËÆÙËÜÔ
ÂÚÇÔÕÖÒÏÙÓÁÔÕÏÑÇÏÇßÚÕÃÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÚÕß ÙËÇÔÚÇÒÒÇÍÂÖßØÕÈÕÒÏÙÓ×ÔÙÚÕÚÕÆÔËÒ
ÙÙÖØÕÌÇÔ×ÝËÃÞËÖØÕÊÕÛËÃÙÑÕÚ×ÛÎÑËÁÔÇÝÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÄÝ
ÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝ¡ÁÞØÏÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÚÜÔ
ÇØÞËÃÜÔÚÎÝÚ¦àÏÚÕ ÂÚÇÔ
ÍÔÜÙÚÄÇÖÄÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÏÑÂÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÄÚÏÚÕÔËÃÞËÙÑÕÚ×ÙËÏÕ ØÃÙÚÏÇÔ¬ÙÄÓÖËÒÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÕØÍÇÔÜÚÁÝÚÕßÚÕÆÔËÒÚÕ 
ÄÓÜÝÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑËÇÖÄÚÇÇØÞËÃÇÚÎÝÚ¦àÏÄÚÏÕ¬ÙÄÓÖËÒÇÖÒ¦
ÚÕÔÚØÇßÓ¦ÚÏÙËÑÇÏÄÚÏÕÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝÍÑÕÔÕßÒÚÝÙÑÕÚ×ÛÎÑËÇÖÄ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÏÑ¦ÌÃÒÏÇÖßØ¦
ÖØÕÌÇÔ×ÝÑÇÚ¦Ò¦ÛÕÝ
ÖÏÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÌßÍÂÖ¦ÔÚÜÝÓÁÙÜÚÕßßÖÄÍËÏÕßÊØÄÓÕß

¶ÔÇÙÑËÌÚËÃÑÇÔËÃÝÄÚÏÕÏÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÕÃËÃÞÇÔÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏ
ÖÒÁÍÓÇÚÇÙÚÕßÝßÖÕÔÄÓÕßÝÓËÙßÙÚÂÓÇÚÇÙßÔÇÍËØÓÕÆ×ÙÚËÔÇÓÎ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ¶ÂÚÇÔÎÇÖÄÊØÇÙÎÚÜÔÍËØÄÔÚÜÔ®!ÎÔËÄÚËØÎ
ÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÕÓ¦ÊÇÚÜÔÌßÍ¦ÊÜÔÂÚÇÔËÚ×ÔÑÇÏÕÖÏÕÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÝ©ÏÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÏÁÙÑÇÈÇÔÓÁØËÝÇÖÄÁÜÝ×ØËÝ
ÚÎÔÎÓÁØÇÇÖÕÓÇÑØÆÔÕÔÚÇÝ
ÑÕßÈ¦ÊËÝÞ×ÓÇÔÇÝÞØÕÔÕÝËÃÖËÇØÍÄÚËØÇÙÚÕÔÙÚÇÛÓÄ9PHZÚÕß
ßÚÏÑÕÆËØÕÒÃÔÕß!ÛËÒÇËÍ×ÔÇ
ËÖÏÒÁÐÜÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÛÇÖËÛ¦ÔÜ
©ßÊËÃÝÖËÏÔÕÆÙËÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
ËØÓÇÔÃÇÇÒÒ¦ÚÇÓÖÇÞÇØÏÑ¦ÑÇÏ
ÚÇÑØËÓÓÆÊÏÇÂÚÇÔÊßÙËÆØËÚÇ®
ÚËÒËßÚÇÃÇËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÌßÍÂÝÓÁÙÜÚÕÆÔËÒÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÚÕ ©ÁÚËØ²ÏÔÚÝ
ËÃÞËÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÜÝÛËØÓÇÙÚÂÝÙË
ÁÔÇÙÖÃÚÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕ¬ËÃÞÕÝÑÇÏÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÇØÍÄÚËØÇÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß ÁÈÇÒËÓÁÙÕÍÏÇÔÇ
ÖØÕÙÒÎÌÛËÃÑÇÏÕÇÊËÒÌÄÝÚÕßÙÚÕ
ÃÊÏÕÑÚÃØÏÕ¬ÇÑÒËÏÊÏ¦ÍÏÇÚÕÑËÒ¦ØÏ
ÚÕßÑÚÏØÃÕßÁÖØËÖËÔÇÖÇØÇÊÃÊÕÔÚÇÏ
ÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÌÆÒÇÐÎÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔÇÒÒ¦ÑØÁÓÕÔÚÇÔÙËÑÕÏÔÂÛÁÇ
¬Ç²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇÚÕß ÕÏ
ÇÊËÒÌÕÃ²ÏÔÚÝÑÇÏÁÔÇÝÌÃÒÕÝÚÕßÝ
¦ØÞÏÙÇÔÔÇÙÑ¦ÈÕßÔÚÎÓÇÒÇÑÂ
¦ÓÓÕÖÕßÖËØÏÁÈÇÒÒËÚÕÑËÒ¦ØÏÚÕß
ÑÚÏØÃÕß¬ÕÃÊÏÕÁÑÇÔÇÔÑÇÏÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙÌØ¦ÍÏÙÇÔ
ÑÇÏÑÒËÃÊÜÙÇÔÚÎÔÖÄØÚÇÁØÇÝÇØÑËÚÄÝÔÇÇÔÇÖÔËÆÙÕßÔÊËÔßÖÂØÞË
ÑÇÏÁÙÑÇÈÇÔÓËÁÔÇÓÏÑØÄÌÚß¦ØÏ
ÑÇÏÁÔÇÓÇÞÇÃØÏÜÝÚÕÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÙÚÏÝ ÇÔÕßÇØÃÕßÚÕß
 ËÃÞÇÔÙÑ¦ÉËÏÓÁÚØÇÍÂÑÇÔÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÇÒÒ¦ÁÑÖÒÎÑÚÕÏÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔÄÚÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÔ
ÙÚÎÔËÑØÂà×ÔÎÔÇÚÕÒÏÑÕÆÑÇÏ
ßÚÏÑÕÆËØÕÒÃÔÕßÇÔÇÞ×ÛÎÑÇÔ
ÙÚÎÍÎÑÇÏÙßÔÁÞÏÙÇÔÔÇÙÑ¦ÈÕßÔ
ËÖÃÚØÃÇÓÁÚØÇÓËÚÇÞÁØÏÇÓÁÞØÏ
ÔÇÓÇÚ×ÙÕßÔ©ÚÇÔÐÇÔÇÈÍÂÑÇÔ
ÂÚÇÔÙÚÎÊßÚÏÑÂÖÒËßØ¦ÚÎÝÖÄÒÎÝ
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9 Νοεμβρίου, μια σημαδιακή ημέρα
Γιατί οι Γερμανοί αποφάσισαν να εορτάζουν επισήμως την επανένωση της χώρας τους στις 3 Οκτωβρίου
Της ΣΙΣΣΥΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

Με ξύπνησε ÕÇÊËÒÌÄÝÓÕßÍÏÇÔÇ
ÚÕÊÕÆÓËÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÑÒÇÉÇÁÑÒÇÏÍÇ©ÞÏÇÖÄÞÇØ¦ÇÒÒ¦ÓË
ÓÏÇËÔÙÚÏÑÚ×ÊÎÇÔËÐÂÍÎÚÎÙÚËÔÕÞ×ØÏÇ¬ÃÖÕÚÇÊËÔÛÇÂÚÇÔÄÖÜÝ
ÖØÏÔÕÏÕÝÛÇÍÏÔÄÚÇÔÚÕÈÇÚÇØ
ÚÕßÇÖÄÒßÚÕßÑÇÒÕÆÑÇÏÖÕÏÕÝÛÇ
ËÔÙ¦ØÑÜÔËÚÕÇÖÄÒßÚÕÑÇÑÄ"ÚÕÔ
ÈÜÓÄÖÕÏÕßÛØÎÙÑËßÚÏÑÕÆßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÚÕßÛÇÛßÙÏÇàÄÚÇÔÎËÖÇÞÛÂÝ
ÇÚÕÓÏÑÂËÒËßÛËØÃÇÑÇÏÖÄÙÎÑØÏÚÏÑÂÛÇ¦ÔÚËÞÇÔÕÏÊßÚÏÑÁÝÇÐÃËÝÚ×-

ØÇÖÕßÄÒÇÛÇÂÚÇÔÆÙÎ®"ÕÏÕÝ
ÛÇÑÇÚÇÊÃÑÇàËÚ×ØÇÜÝÛÇÔ¦ÙÏÓÕ
ÇÓ¦ØÚÎÓÇÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÂËÒËßÛËØÃÇÇÖÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÝÚÎÔÉßÞÂÑÇÏ
ÚÕÔÔÕßÇÖÄÚÎÈ¦ÙÇÔÕÚÎÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÚÕßÔÕÂÓÇÚÕÝÑÇÛÎÓËØÏÔ¦"
ÚÏÝ §ÕËÓÈØÃÕßÚÕß  ÇßÚÁÝ
ÕÏÙÑÁÉËÏÝÊËÔÇÖÕÚËÒÕÆÙÇÔ¶ÊÏÑÇÃÜÝ¶ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÖÒÂÛÕÝ
ÚÜÔÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔ×ÔÖÕßÙßÔÁØØËÇÔÍÏÇÔÇÊÏÇÈÕÆÔËÒËÆÛËØÇ
ÖÏÇÚÕÓÏÙÎÚÄ¬ËÃÞÕÝÙÜÝÇØÍÄÚËØÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÝÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝ
ËÖÇÔÁÔÚÇÐÎÝÙËÓÏÇÊßÚÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ

Η «Νύχτα των Κρυστάλλων», με τις απάνθρωπες επιθέσεις εναντίον
Εβραίων, έλαβε
χώρα στις 9/11 του 1938.

Ο καθοριστικός ρόλος του Τύπου
Ο ρόλος ÚÜÔ¡¡ÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÇÏÙÏÄÊÕÐÎÝ ÎÝ
§ÕËÓÈØÃÕßÚÕß  ÂÚÇÔÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÝÇÌÕÆÑÇÛÄØÏÙËÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÚÏÝ
ÓÓÕÑÃÔÚËØÇÓÖÄÌÙÑÏËÑÖØÄÙÜÖÕÝ¬ÆÖÕßÚÕß ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆ
ÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÔËÏÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎ
¬ÆÖÕßÓËÚÇÊÏÊÄÓËÔÎàÜÔÚÇÔ¦ÇÖÄ
ÚÎÔÑØÇÚÏÑÂÚÎÒËÄØÇÙÎÄÚÏÕÏÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÕÃÑÇÔÄÔËÝÍÏÇÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝÔÇÚËØÓÇÔÃÇÝÇÒÒ¦àÕßÔÑÇÏÛÇÚÕßÝËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇ
ÚÇÐÏÊËÆÕßÔËÒËÆÛËØÇÓËÓÏÇÈÃàÇ
ÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝËÑÚÜÔÖÇØÄÔÚÜÔ
ØÜÚ¦ËÏÇÖÄÖÄÚËÛÇÏÙÞÆÙËÏÇßÚÄ
ÚÕÓÁÚØÕ"®ÕÇÓÖÄÌÙÑÏÚËÒ×ÔËÔ
ÙßÍÞÆÙËÏØÜÚ¦ËÏÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕß
ÚÏ"®ÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÇØÞÃàÕßÔ
ÔÇÓÏÒ¦ÔËÓËÚÇÐÆÚÕßÝÇÔÇØÜÚ×ÓËÔÕÏÇÔËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÂ¦ÒÒÕÁÔÇ
ÑÄÒÖÕÚÇÑÚÏÑÂÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÜÔ
ÇÌÕÆËÃÞÇÔÑÒÎÛËÃÍÏÇÔÇÇÑÕÆÙÕßÔ
ÇÖÒ×ÝÓÃÇÙËÏØ¦ÓÁÚØÜÔÇÖÒÂÝÈËÒÚÃÜÙÎÝÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÊÆÕËØÓÇÔÏ×ÔÕÇÓÖÄÌÙÑÏ
ÐÆÔËÏÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕßÈ¦àËÏÈÍ¦àËÏ
ÚÇÍßÇÒÏ¦ÚÕßÑÇÏÍÏÇÔÇÚËÒËÏ×ÔËÏÑÏÇßÚÄÝÑÏËÓËÃÝÇÖÇÔÚ¦!(I
ZVMVY[®ÇÓÁÙÜÝ
ÇÓÏ¦ÙÎÓÇÙÃÇÊËÔËÃÞËÇÖÄ
ÊÜÑÇÏÙÚÕËÐÂÝÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÜÔ
ÌØÕßØ×ÔÙÚÇÙÎÓËÃÇËÒÁÍÞÕßÚÕß
¬ËÃÞÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝ
ÓÏÇËÖÃÙÎÓÎËÔÚÕÒÂÇÖÄÚÕßÝßÖËÆÛßÔÕßÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÁÖÇÏØÔÇÔÚÎ
ÊÏËßÑØÃÔÏÙÎÄÚÏÚÕ¬ËÃÞÕÝÖÇØÇÓÁÔËÏÑÒËÏÙÚÄÓÁÞØÏÔËÜÚÁØÇÝ®©Ï
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏËÃÞÇÔËÑÖÒÎØ×ÙËÏ
ÚÕÑÇÛÂÑÕÔÚÕßÝÙÚÁÒÔÕÔÚÇÝÖÇÔÚÕÆÚÎÔËÃÊÎÙÎ¬Õ¬ËÃÞÕÝËÃÔÇÏ
ÇÔÕÏÞÚÄ®ÑÇÏÎØÕÂÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÖÕßÑÇÚÁÒÎÐËÙËÞÏÒÏ¦ÊËÝßÖÕÞØÁÜÙËÚÕßÝÌØÕßØÕÆÝÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÇØÞÏÑ¦ÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÎÝ)VYUOVSTLY
:[YLL[ÑÇÏÕÏßÖÄÒÕÏÖËÝÖÆÒËÝÖØÕÝ
ÚÎÆÙÎÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÎÓÃÇÓËÚ¦
ÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÚÕÈÇÙÏÒËÆÕÔ
¡¡ÚÎÝËÖÕÞÂÝÓËÚÁÊÏÊËÚÏÝËÏÑÄÔËÝÚÕßÖÇØÇÒÎØÕÆÔÚÕÝÇÖÄÞÇØ¦ÖÒÂÛÕßÝÚÜÔËØÓÇÔ×ÔÙËÄÒÕÔ
ÚÕÔÑÄÙÓÕ¬ÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÚÎÝ
ÎÝ§ÕËÓÈØÃÕßÙÞËÊÄÔÑÇÔËÃÝ
ÙÚÎßÚÏÑÂËØÓÇÔÃÇÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÐËÞÜØÃÙËÏÖÕÏÇËÌÎÓËØÃÊÇ
ÇÍÄØÇàË!ÙÚÇÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÇÎÃÊÏÇ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇËÔÄÝÞÇØÕÆÓËÔÕßÖÒÂ-

ÛÕßÝÓËÚÕ¬ËÃÞÕÝÔÇÖÇÃØÔËÏÖÒÁÕÔ
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÓËÚÇÐÆÚÜÔÙßÓÈÄÒÜÔ
ËÔÄÝ¦ÛÒÏÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ
ÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÎÓÏÇËØÓÇÔÃÇ
ÇÔÚÃÍÏÇÊÆÕ"®ßÚÄÝÂÚÇÔÕÚÃÚÒÕÝ0Z6UL.LYTHU`)L[[LY;OHU
;^V&ÙËÁÔÇÇÖÄÚÇ¦ØÛØÇÖÕß
ÇÌÏÁØÜÙËÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ;04,ÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆ§ÕËÓÈØÃÕß
ÑÇÏÓ¦ÒÒÕÔÇÖËÚÁÒËÙËÚÎÔÁÓÖÔËßÙÎÍÏÇÚÕÙÆÔÚÕÓÕÇÔÁÑÊÕÚÕÍÇÖ¦ÜÚÄÙÕÚÎËØÓÇÔÃÇÖÕßÛÁÒÜ
ÔÇ»ÔÇÏÊÆÕ®
©Ï5L^@VYR;PTLZÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÓ¦ÒÒÕÔÜÝÖØÜÚÇÛÒÎÚÁÝÚÎÝ
Ñ¦ÒßÉÎÝÚÕßÍËÍÕÔÄÚÕÝÓË¦ØÛØÇËÖÏÖÒÁÕÔÚÜÔ¦ØÛØÜÔÍÔ×ÓÎÝ

Πώς οι δημοσιογράφοι... άνοιξαν το Τείχος
φέρνοντας τις Αρχές
προ τετελεσμένων.
ÑÇÏÚÜÔÙÞËÚÏÑ×ÔÙßÔËÔÚËÆÐËÜÔ
ÖÕßÌÏÒÕÐËÔÂÛÎÑÇÔÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝ
ÚÕßÝ3\HUU)YLUUHUÓËØÏÑÇÔÃÊÇÖÕßàÕÆÙËÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÇÖÄÚÕ  ÙËÁÔÇÑËÃÓËÔÕËÔÚßÖ×ÙËÜÔÍÏÇÚÕÖ×ÝÞËÏØÃÙÚÎÑÇÔ
ÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦¡¡ÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÍØ¦ÌËÏ!¡ËÚ¦ÚÏÝÖØ×ÚËÝÊÆÕÓÁØËÝËÒ¦ÞÏÙÚÇÇÙÞÕÒÂÛÎÑÇÔÓËÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝ¸ÖÚ×ÙÎÝ
ÚÕß¬ËÃÞÕßÝ¹ËØÏÁÍØÇÌÇÔÚÎÔ
ÁÐÕÊÕÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÇÖÄÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄÙÚÕßÚÏÑÄËØÕÒÃÔÕÙÇÔ
Ñ¦ÖÕÏÕßÝÖÕßÂÛËÒÇÔÔÇÓÖÕßÔ
ÙÚÎÆÙÎÍÏÇÔÇËÏÙÖØ¦ÐÕßÔÚÕ
¸ÖÕÙÄÔÚÕßÑÇÒÜÙÕØÃÙÓÇÚÕÝ¹ÚÜÔ
Ó¦ØÑÜÔÍÏÇÔÇÉÜÔÃÙÕßÔÙÚÎÔ
2\M YZ[LUKHTTÚÕÔÖÏÕÍÔÜÙÚÄ
ÈËØÕÒÏÔÁàÏÑÕËÓÖÕØÏÑÄÊØÄÓÕ¬ÃÚÒÕÏÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ¸¡ÏÇÓÁØÇËÕØÚÇÙÓÕÆÑÇÏÒÃÍÕZOVWWPUN
É×ÔÏÇ¹ÖÕßËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÙÚÏÝ
§ÕËÓÈØÃÕßÙÚÕßÝ5@;ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÓÂÔÇ
BDÑÇÏÚÃÚÒÕÏÄÖÜÝ¸¬ÕÖÇÒÏÄËØÕÒÃÔÕ!¡ÏÇÑÕßÒÚÕÆØÇÑÇÚÇÙÑÄÖÜÔÑÇÏÓÕßÙÏÑ×ÔßÓÌÜÔÏ×Ô¹
ÇÖÕÙÖÕÆÙËÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÇÖÄÚÎ
ÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝßÚÄ
ÖÕßÂÚÇÔÓÏÇÖËØÂÌÇÔÎËßØÜÖÇáÑÂÖÄÒÎÍÏÇÞØÄÔÏÇÖÇØÂÑÓÇàË
ÑÇÏÚÇÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÝËÃÞÇÔÞ¦ÙËÏÙÚÕÏÞËÏ×ÊÎÇÔÛØ×ÖÏÔÇ

ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÖÕßÙÚÎ§±ÄØÑÎÚÇ
ÛËÜØÕÆÓËÊËÊÕÓÁÔÇ®ËÔÊÏ¦ÈÇÙÇÄÒÇÚÇÑËÃÓËÔÇÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÙÚÕßÝ5@;ÇÒÒ¦ÔÕÓÃàÜÄÚÏÎ
3\HUU)YLUUHUËÃÔÇÏÚÄÙÕÇßÙÚÎØÂÄÙÕÓÄÔÕÔÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕß
ÊËÔÁÞËÏÑÇÓÏ¦ÙÞÁÙÎÓËÚÇ¡¡
ÚÎÌÆÙÎÑÇÏÚÎÔÖÕÒÆÖÒËßØÎÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕßÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÊÏËÐÕÊÏÑÂÁØËßÔÇÚÕß3LL9+\MMPLSKÙÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕß)LYSPU>HSSPU[OLUL^Z!THZZ
TLKPHHUK[OLMHSSVM[OL,HZ[LYU
)SVJPU,\YVWL  ®¶¬Õ¬ËÃÞÕÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßÙÚÏÝËÏÊÂÙËÏÝ!
¡¡ÑÇÏÎÖÚ×ÙÎÚÕßÔÇÚÕÒÏÑÕÆ
¡ÖÒÕÑÙÚÎÔßØ×ÖÎ¶ÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÚÕ ÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏËÃÔÇÏÄÚÏÚÇ¡¡
ÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÓËÚÇÊ×ÙÕßÔÚÎÔ
ÇÖÃÙÚËßÚÎ®ÏÙÚÕØÃÇÙÜÙÚ¦Ë¦Ô
ÕÏÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝËÃÞÇÔÚÎÊÏ¦ÛËÙÎ
ÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÚÏÝËÏÊÂÙËÏÝÑÇÏÄÞÏÙÖÕØÇÊÏÑ¦ÑÇÏÑßØÃÜÝÄÞÏÇÖÄÁÔÇÑÇÏ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÓÁÙÕÔ
¬ÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÇÚÜÔ
ËÌÎÓËØÃÊÜÔÚÎÝÎÝ§ÕËÓÈØÃÕß
  ÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÓËÚÕÔ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÔÇÖØÕÚËÃÔËÏÚÇÇßÚÕÔÄÎÚÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÕÏÑÕßÓËÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÕÔ²ÇØÃÒÇÕ¢ÒÜØ¦ÑÎ
ÔÇÌÇÃÔËÚÇÏÒÕÍÏÑÄÚËØÕÝÚÕßÔÊØÁÇÇÖÇÔÊØÁÕß©ÏÒÒÎÔËÝÊËÔ
ËÔÊÏÇÌËØÄÓÇÙÚËÍËÔÏÑ×ÝÕÆÚË
ÑÇÏÚÄÚËÈÁÈÇÏÇÍÏÇÚÕÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕËÑÚÄÝ
ÑÏÇÔÎËÃÊÎÙÎÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÑ¦ÖÕÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÂÑßØÃÜÝÖÇØÇÒÎØÎÓÇÚÏÑÂËÛÔÏÑÂÊÏËÑÊÃÑÎÙÎ
ÚÙÏÎÖÕÍËßÓÇÚÏÔÂ®ÖØÕÚÏÓ¦
ÔÇÈ¦ÒËÏÙÚÕÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÕÜÝÑÆØÏÕÛÁÓÇÕÆÚÇÈØÂÑÇÔÑÇÏÖÕÆ
ÄÞÏ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ¢ÒÜØ¦ÑÎÝ®ÑÇÏ
ÊÆÕÓÏÑØÄÚËØÇÓËÚÃÚÒÕßÝÄÖÜÝ
ßÔÇÃÑËÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÊÕÒ×ÓÇÚÇÍÏÇÚÕÔ¸ÊØ¦ÑÕ¹®;ÕÛÔÕÝ®
ÈÇÙÇÔÃàËÚÇÏÓËÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝ²ÜØÃÝÒËÌÚ¦ÕÏ ©®ªÎÓÇÊÏÄÚÇ
ßÖÕßØÍËÃÇ®©ÖÇÖ¦ÝÙÚÕÑßÔÂÍÏÚÎÝÎØÜÃÔÎÝ®ÑÇÏÊËÔËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÑÇÛÄÒÕßÍÏÇÚÕÛÁÓÇÄÖÜÝ
ËÖÃÙÎÝÎßØÏÇÔÂ®ÑÇÏÎÒËßÛËØÕÚßÖÃÇ® ÇÛÎÓËØÏÔÂ®ÑÇÏ
ÚÕÂÓÇ®ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÎÔËÃÊÎÙÎÙÚÕÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÕ!
¬©¬²©ÖÏÚÁÒÕßÝ

ÁÓÖÒËÎÙßÔÇÍÜÔÏÙÓÕÆÏÑÇÔÕÚÂÚÜÔ
ÑÇÏËÒËÆÛËØÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÇßÚÁÝ
ÕÏÙÑÁÉËÏÝÔÇÖÂØÇÔÚÎÓÕØÌÂÈÇÛÏ¦ÝÊßÙÇØÁÙÑËÏÇÝÊÆÙÑÕÒÎÝÑÇÏ
ÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝÇÑÇÚÇÔÄÎÚÎÝËÓÖËÏØÃÇÝÇÚÇÑÇÚ¦ÌËØÔÇÔÄÓÜÝÚÕ
Ñ¦ÚÜÑ¦ÚÜÂÚÇÔËØÓÇÔÕÃ ÇÏÜÝ
ËØÓÇÔÕÃËÃÞÇÔÐËÖËØ¦ÙËÏÇÖÕØØÃÉËÏÖÕÒËÓÂÙËÏÇØÑËÚÁÝËÓÖËÏØÃËÝ 
§ÕËÓÈØÃÕß®!ÚÏÝ §ÕËÓÈØÃÕßÚÕß
 ÕÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØ¦ÚÎÝ¢ÃÒÏÖ
¦ÏÔÚËÓÇÔËÃÞËÇÔÇÍÍËÃÒËÏÇÖÄÚÕ
ÓÖÇÒÑÄÔÏÚÕßª¦ÏÞÙÚÇÍÑÙÚÕËØÕÒÃÔÕÚÎÍÁÔÔÎÙÎÇßÚÕÆÖÕßÙËÒÃ-

ÍÕÛÇÕÔÕÓ¦àÇÓËÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÎÝ
ÇáÓ¦ØÎÝÑÇÏÊÆÕÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇ
ÎËØÓÇÔÃÇÛÇßÖÁÍØÇÌËÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÂÚÚÇÚÎÝÙÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÄÒËÓÕÚÏÝ §ÕËÓÈØÃÕßÚÕß 
Õ²ÃÚÒËØÇÔËÈÇÃÔÕÔÚÇÝÙÚÎÔÑÇØÁÑÒÇÓÏÇÝÓÖÏØÇØÃÇÝÛÇÇÔÇÑÕÃÔÜÔË
ÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÜÔËÍÑÒÎÓÇÚÏ×ÔÚÕß§ÕËÓÈØÃÕß®ØÕÝÚÏÓÂÔÇßÚÕÆÚÕß
ÖØÇÐÏÑÕÖÂÓÇÚÕÝÛÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÙË
ÙÚÏÝ §ÕËÓÈØÃÕßÚÕß ÎÇÖËÞÛÂÝ§ÆÞÚÇÚÜÔ ØßÙÚ¦ÒÒÜÔ®ÓË
ÚÏÝÍÔÜÙÚÁÝÞßÊÇÃËÝÑÇÏÇÖ¦ÔÛØÜ-

ÖËÝËÖÏÛÁÙËÏÝËÔÇÔÚÃÕÔÈØÇÃÜÔ
ÑÇÏÚÜÔÖËØÏÕßÙÏ×ÔÚÕßÝ±ÙÚËØÇ
ÇÖÄÄÒÇÇßÚ¦ÎËØÓÇÔÃÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙËËÖÏÙÂÓÜÝÄÚÏÎÞÇØ¦ÍÏÇÚÎÔ
Î§ÕËÓÈØÃÕßÚÕß  ÛÇËÕØÚ¦àËÚÇÏÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÕÒÆÙÜÙÚ¦ÙÑÁÌÚÎÑÇÔÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÚÇ
ÓÖËØÊÁÓÇÚÇ©ÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÕÚÏÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇßÚÁÝÕÏÙßÓÖÚ×ÙËÏÝ
ÔÇÖßØÕÊÕÚÂÙÕßÔÙÚÇËÙÜÚËØÏÑ¦
ÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÏÝÇÔÇÌÕØÁÝÚÜÔ
TLKPHÖÕßÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÕÆ
ÇÏ×ÔÇÁÞßÙÇÔÖÕÒÆÓËÒ¦ÔÏ®ÍÏÇ
ÚÎËØÓÇÔÃÇ
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΩ ΠΙΠΙΝΗ

Τσερνόμπιλ: φωνή δεήσεως
ην πολυφωνική ÓÇØÚßØÃÇÚÎÝ
ÈËÚÒ¦ÔÇÝÒËÐÃËÈÏÚÝ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ® ÇÚ¦ÑÎÝ 
ÖØ×ÚÎËÒÒÎÔÏÑÂÁÑÊÕÙÎËØÃÖÒÕßÝÚÎÊÏÇÈ¦àËÏÝÑÇÏÞ¦ÔËÏÝÚÎÓÏÒÏ¦ÙÕß¬ÏÔÇÖËÏÝ©ÚÇÔ
ÚÎÔÐÇÔÇÈØËÃÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÙÇÏ
ÄÚÏËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ËÑËÃÔÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÙËÕÊÎÍÕÆÔÔÇÙÑËÌÛËÃÝÑÇÏÔÇ
ÙßàÎÚÂÙËÏÝ!ÕÏËÑÇÚÄÌÜÔÁÝÚÕß
ÈÏÈÒÃÕßÎÑÇÛËÓÏ¦ÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝ
ÚØÄÖÕÖÄÚÇÖÕÒÒ¦ÊÏÇÒÁÍÜÊÆÕ
¬Õ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®ËÃÔÇÏÁÔÇ
ÈÏÈÒÃÕÍÏÇÚÎÌØÃÑÎÇÒÒ¦ËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÚÄÙÕÁÔÇÈÏÈÒÃÕÍÏÇÚÎÔÇÍ¦ÖÎ
ÖÕÚËÒËÃÙßÔËÏÊÎÚÂÙßÍÍØÇÌÏÑÂ
ËÖÏÒÕÍÂÔÇÇÔÕÃÍËÏÑÇÏÔÇÑÒËÃÔËÏ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÓËÓÏÇÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂ
ÏÙÚÕØÃÇÇÍ¦ÖÎÝÖØ×ÚÎÚÃÛËÚÇÏ
ÜÝØÄÒÕÍÕÝÑÇÏÎ¦ÒÒÎÜÝÖÃÒÕÍÕÝÖØ×ÚÎËÃÔÇÏÚÎÝÕßÔÚÓÃÒÇ
ÍÑÔÇÚÁÔÑÕÑÇÏÚÕß¦ÔÊØÇÚÎÝÇÙÃÒÏÖßØÕÙÈÁÙÚÎÇÖÄÚÇÖØ×ÚÇ
ÛÆÓÇÚÇÃÔÇÏÔÏÄÖÇÔÚØÕÏÑÇÏÎ
ÕßÔÚÓÃÒÇÁÍÑßÕÝ©ÒÕÚÕÑËÃÓËÔÕ
ËÃÔÇÏÕÇÑÕÆØÇÙÚÕÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÝ
ÇÍ×ÔÇÝÇßÚÂÝÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÔÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÊÃÖÒÇÚÕßÙÚÇ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÙÑÇØÌÃàËÚÇÏÚÇÖ¦ÔÚÇÍÏÇÔÇÚÕÖËÚÆÞËÏÑËÃÔÕÝËÃÔÇÏØÇÊÏËÔËØÍÄÝÈÄÓÈÇÁÞËÏÍÃÔËÏ
ÓÏÇÇÔÕÏÞÚÂÖÒÎÍÂÑÇÏËÑËÃÔÎÚÕÔ
ÇÍÑÇÒÏ¦àËÏÑÇÏÚÕÔÌÏÒ¦ËÏÙ
ßÚÄÝÚÎÊÏ×ÞÔËÏÍÏÇÔÇÙÜÛËÃÑÇÏÔÇÙ×ÙËÏÑÇÏÚÕÖÇÏÊÃÚÕßÝ
ÑÇÏËÑËÃÔÎËÑËÃÊÃÖÒÇÚÕßÚÏÝ
ÌÜÔÁÝÚÎÝÙÆÔËÙÎÝÖÕßÚÎÝÒÁÔË
ÔÇÌÆÍËÏÇÖÄÑÕÔÚ¦ÚÕßÎÓÄÔÎ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÖÕßÁÞËÏÔÇÊ×ÙËÏËÃÔÇÏ
¡ÇÚÕÔÇÍÇÖ×¬ÕÔÇÍÇÖ×®Ù
 ÇÍ¦ÖÎÊËÔÐÁØËÏÇÖÄÖØÕÌÆÒÇÐÎÊËÔßÖ¦ØÞËÏßÖÄÄØÕßÝ
ÇÍ¦ÖÎËÃÔÇÏÇÙßÓÌÏÒÃÜÚÎÓË
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÍÏ»
ÇßÚÄÑÇÏÎÕßÔÚÓÃÒÇÚÕßÙÚÁÒÔËÏÖÇÔÚÄÌÒËÝÙÚÕÔ¦ÒÒÕÑÄÙÓÕ
ÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÐßÖÄÒÎÚÕÝÙ
©ÖÃÒÕÍÕÝËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÇÍ¦ÖÎÝÚÎÝÇÒËÔÚÃÔÇÝÇÔ¦ÙËÈÏÚÝ
ÓËÁÔÇÔËÑÑÇÛÇØÏÙÚÂÖÕßÊËÔÓÇÛÇÃÔÕßÓËÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕß©Û¦ÔÇÚÄÝÚÕßËÃÔÇÏÇØÍÄÙßØÚÕÝÑØ¦ÚÎÙËÁÔÇÞØÄÔÕ©ÙÕÖËØÔ¦ËÏÕ
ÑÇÏØÄÝÎÄÉÎÚÕßÇÒÒÕÏ×ÔËÚÇÏ
ÍÃÔËÚÇÏÚËØÇÚ×ÊÎÝ¬ÕÊÏÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÑÇÏàÎÚ¦ËÏÁÔÇÔÑÇÛØÁÌÚÎ
ßÚÄÝÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏÕÓËÍ¦ÒÕÝÌÄÈÕÝÚÎÝÇÒËÔÚÃÔÇÝÔÇÓÎÌÆÍËÏ
Õ¦ÔÚØÇÝÚÎÝÇÖÄÚÕÆÚÎÚÎàÜÂ
ÁÞÕÔÚÇÝÊËÏÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÕß©ÚÇÔ
ÚËÒÏÑ¦ËÃÊËÚÕÔËÇßÚÄÚÕß¦ØÞÏÙËÔÇÓÕßÍÑØÃàËÏÇÖÄÚÎÌØÃÑÎ
ÑËÃÔÎÚÄÚËÚÕÔÇÍÑÇÒÏ¦àËÏÑÇÏ
ÚÕßÒÁËÏÖÄÙÕÜØÇÃÇÛÇàÂÙÕßÔÕÏ

Η Αργυρώ Πιπίνη σπούδασε πολιτικές επιστήμες και θέατρο. Γράφει, μεταφράζει, διασκευάζει
παιδική, εφηβική και crossover
λογοτεχνία και οργανώνει σεμινάρια δημιουργικής γραφής για ενηλίκους και παιδιά. Το βιβλίο της
«Μελάκ, μόνος» (Καλειδοσκόπιο)
τιμήθηκε με το Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο Εικονογραφημένου Βιβλίου. Τους επόμενους μήνες θα
κυκλοφορήσουν το τρίτο βιβλίο
της σειράς «Μικρά Γατικά» (Πατάκης) και το «Οταν ο ήλιος πάει
για ύπνο» (εκδ. Μάρτης).

Τ

EPA / SERGEY DOLZHENKO

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό πλάι στο κρεβάτι σας;

Το μνημείο¨Ø³{ÐÊ³ÑÙ¨ÈÐÊ~Ñ³È¨i{~Ì³ÑÚÐÌ³È0É¨ÌÐ{ÜVÐÉ³Ò³i~Ñ³Ñ³¨×{~Ê
Ó~¨iÂi$ÐÒ³i~Ñt~ÑÚÑ¨{³ÓØu~Ñ{ÓÙÑ³iÇÊ³ÈØo{ÑÑÉ¨{¨ËÈ³{ØÈÓÉ{ÉØ³ÈÙÈ³ÈTÊÐÑ³Ø

Η αγάπη είναι
ασυμφιλίωτη με
τον θάνατο του
αγαπημένου, γι’ αυτό
και η Λουντμίλα
του στέλνει παντόφλες
στον άλλο κόσμο,
να μην είναι ξυπόλητος!
ÊßÕÚÕßÝÙËÁÔÇÞÜØÏÄËÔÚÕß
ÁÒËÍÇÉÁÓÇÚÇB¯DËÓ»ÁÔÕÏÇàË
Ö×ÝÛÇÂÚÇÔ¶ÓÕßÇØÑÕÆÙËÔÇ
ËÃÓÇÏÓÇàÃÚÕßËÔÚÕßÁÒËÍÇÉÁÓÇÚÇ®Ù
ÇÍ¦ÖÎÚÜÔÊÆÕÍßÔÇÏÑ×Ô
ÊËÔËÃÔÇÏÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÂßÔÇÚÂÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÇÔÂÓÖÕØÎ¬ÇÄÖÒÇÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß
ËÃÔÇÏÏÙÞßØÄÚËØÇÕÏÕÝÇÖÄÓÇÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÍÇÖÂÙËÏÄÖÜÝÇßÚÁÝ
ÕÏÊÆÕÍßÔÇÃÑËÝ"Ò¦ÞÏÙÚÕÏÓËÃÝ
ÕÏ¦ÒÒÕÏÇÝÔÏ×ÙÕßÓËÚÎÓÎÊÇÓÏÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝÓÖØÕÙÚ¦ÙËÇßÚÁÝÚÏÝ
ÍßÔÇÃÑËÝÔÇÓÎÔÕÓÃàÕßÓËÄÚÏÑ¦ÚÏËÃÓÇÙÚËÇÝÚÇÖËÏÔÜÛÕÆÓË¶ÖÕß
ÕÆÚËÇßÚÄËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕ
ÇÒËÔÚÃÔÇÒÁËÏÍÏÇÚÕÔ¦ÔÊØÇÚÎÝÄÚÏÚÕß¦ØËÙËÚÄÙÕÖÕÒÆ
ÔÇàËÏ®Ù¡ÁÞØÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂÞ¦àËßËÚÕÔÕßØÇÔÄ
ÇÖÄÚÕÖÇØ¦ÛßØÕØÃÙÑÜÛÇßÓ¦-

ÙÏÇÚÎÊÏÇÚÆÖÜÙÎÇßÚÂÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÇÖÒÄÚÎÚ¦ÚÎÝÑÇÏÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×
ÖÏÇËÍ×ÇÖÄÚÄÚËÖÕßÚÎÔÖØÜÚÕÊÏ¦ÈÇÙÇËÊ×!¡ÕßÇØÁÙËÏÔÇàÜ®
¬ÎÔÖØÕÚÏÓ×ÇÖÄ¦ÒÒËÝÇÔ¦ÒÕÍËÝ
ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇØÂÓÇÚÇ
ÛÁÒÜ®ÂÇÍÇÖ×®ÑÇÏÚÇÖÇØ¦ÍÜÍ¦ÚÕßÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÃÔÇÏÖÏÕ
ÇÖÒÂÑÇÏÖÏÕÙËÓÔÂàÜÂÄÓÜÝ
ÇßÚÂÍÏÇÔÇÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÏ
ÔÇÙßÔËÞÃàËÚÇÏÑÇÏÍÏÇÔÇÓÖÕØËÃ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÔÇÒÁËÏÓÕßÇØÁÙËÏÔÇ
àÜ®ÖØÁÖËÏÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÔÇÚÕÔÍËÔÔÂÙËÏ¬ÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÍËÔÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝUH[HSP[`
ÚÎÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÔÇ
ÍËÔÔ¦ËÏÔÇÑ¦ÔËÏÖÇÏÊÏ¦ÍÏÇÔÇ
ÇØÞÃàËÏÑÇÏÔÇÐÇÔÇØÞÃàËÏÇËÔ¦ÜÝ
ÎàÜÂËÃÔÇÏÑËÔÚØÏÑÄÑÇÏËÊ×ÞÜØÃÝÔÇÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÎ
ÒËÐÃËÈÏÚÝÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÚÎÔØËÔÚ
¬Õ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒËÃÔÇÏÚØÕÓËØÄÄÞÏ
ËÖËÏÊÂËÑËÃÖËÛÇÃÔÕßÔ¦ÔÛØÜÖÕÏ
¶ÖÇÔÚÕÆÑÇÏÖ¦ÔÚÇÍÃÔËÚÇÏÇßÚÄ¶
ÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂÞÚßÖ¦ËÏÚÎàÜÂÙÚÕ
ÖÏÕÑØÃÙÏÓÕÙÎÓËÃÕÙÚÎÍËÔÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÖËÛËØ¦ÚÎÝ ¦ÚÏÇÝÚÎÝ
ÒÁËÏÄÚÏËÃÔÇÏÇÓÇØÚÃÇÔÇÑ¦ÔËÏ
ÖÇÏÊÏ¦!¡ÖÕØËÃÚËÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÚË
ÖÜÝÎÍÁÔÔÎÙÎËÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆËÃÔÇÏ
ÖÏÇÇÓÇØÚÃÇ"¡ÖÕØËÃÚË"ËÔÁÞÜ
ÐÇÔÇÑÕÆÙËÏÑ¦ÚÏÚÄÙÕÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑÄ®Ù¬Õ¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ
Ñ¦ÔËÏÚÎÍÁÔÔÎÙÎËÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆ
ÇÖÄËßÒÕÍÃÇÇÓÇØÚÃÇÇÖÄÞÇØ¦
ËÌÏ¦ÒÚÎ¬ÕÛÁÓÇÁØÞËÚÇÏÑÇÏËÖÇ-

ÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÓËÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÁÝÊÏÎÍÂÙËÏÝÙ
 ÝÓÕßËÖÏÚØÇÖËÃÓÏÇ
ÓÏÑØÂÖÇØÁÑÈÇÙÎ!ÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×Ö¦ÔÚÇÓËàÜÎØÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÎÈÏÕÎÛÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔ
ÏÇÚØÏÑ×ÝßÖÕÈÕÎÛÕÆÓËÔÎÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÞ×ØËÝÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝËÜØ×ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕß
ÙßàÎÚÏÕÆÔÚÇÏ¦ÔËßÙÎÓÇÙÃÇÝÖÞ
ÇÔÕÊÄÚÎÝÙÖÁØÓÇÚÕÝÖØÁÖËÏÔÇ
ÓÁÔËÏÇÔ×ÔßÓÕÝÂÄÞÏÇÔÎÓÕØÌÂ
ÇßÚÂÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÝÓÖÕØËÃÔÇ
ËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏÙËÓÏÇÍßÔÇÃÑÇ
ÖÕßàËÏÓÄÔÎÂÓÇàÃÓËÓÏÇ¦ÒÒÎ
ÍßÔÇÃÑÇÑÒÖÑÒÖÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕ
ÖØ×ÚÕÑÇÏÑÆØÏÕ!ÔÇÑßÕÌÕØÕÆÔ
ÕÏÍßÔÇÃÑËÝÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÔÇ
ÍËÔÔ¦ÔËÍËØ¦ÖÇÏÊÏ¦ÙËÄÒÇÚÇ
ÓÂÑÎÑÇÏÚÇÖÒ¦ÚÎÚÎÝÍÎÝ
Ú¦ÛÎÑÇÙËÊÆÕÓÄÔÕÙÎÓËÃÇ
ÚÎÔÇÍ¦ÖÎÑÇÏÚÎÍËÔÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÕÆÇßÚÕÆÈÏÈÒÃÕß
ÚÕßÕÖÕÃÕßÕÖØÜÚÄÚßÖÕÝØÜÙÏÑÄÝ
ÚÃÚÒÕÝËÃÔÇÏ¬ÙËØÔÕÓÖÏÒÃÙÑÇÍÏÇ
ÓÕÒÚÃÈÇ®ØÕÙËßÞÂÚÕß¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ®¶ÑÇÏÖÕßÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÝÚÕÔÇÖÕÌËÆÍÕßÔ¡ÂÖÜÝÚËÒÏÑ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÊÆÕÇÒÒ¦ÁÔÇ"¬Ï¦ÒÒÕÚ¦ÞÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÕÑÄÙÓÕÝÍÏÇÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃ
ËÑÚÄÝÇÖÄÇÍ¦ÖÎÑÇÏÖÇÏÊÏ¦"ÙÜÝ
ÇßÚÂÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÎÖØÕÙËßÞÂÎ
ÏÑËÙÃÇÖÕßÈÍÇÃÔËÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÙÚ¦ÞÚÎÚÕß¬ÙËØÔÄÓÖÏÒ
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σως συνιστά ÚÎÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÎ
ÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑÂÌÏÍÕÆØÇÚÎÝ
¡¦ØÜÝÕÆÑÇØÞÕÔÚÕÆÒÇ
¡ÖÇÑ¦ÒÕÍÒÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÂÓÏÑØÕÇÙÚÂÒÒÎÔÃÊÇÚÎÝ
ÊÏÖÒÇÔÂÝÖÄØÚÇÝÑÇÛ×ÝÕÇÑÇÚ¦ÙÞËÚÕÝÓÕÔÄÒÕÍÄÝÚÎÝËÃÔÇÏÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑÄÝÙßÒÒÕÍÏÙÓ×ÔÚÎÝ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝ®
ËÐÎÔÚÇËÔÔÏ¦ÞØÕÔÎÎØÜÃÊÇ
ÚÎÝÕÆÑÇÈØÃÙÑËÚÇÏËÙÜÚËØÏÑ¦
ÖÇÍÏÊËßÓÁÔÎÙËÁÔÇÊÏÇØÑÁÝÈÕßÎÚÄÙËÁÔÇÓÕßØÓÕÆØÏÙÓÇÑ¦ÚÏÙÇÔ
ÖÇØÇÒÂØÎÓÇÍÆØÜÇÖÄÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÎÝÑÇÏÄÙÕßÝÚÎÔÖËØÏÙÚÕÏÞÃàÕßÔ
¶ÚÎÔÖÇÚØÏÑÂÑÇÏÚÎÊÏÑÂÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÕÔÓÇÑÇØÃÚÎÙÆàßÍÕ
ÚÏÝÚØËÏÝÑÄØËÝÑÇÏÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÚÕßÝÍËÃÚÕÔËÝÑÇÏÚÕßÝ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÆÝÌÃÒÕßÝßÚÄÖÕß
ÙÚÎÔÇØÞÂÛËÜØËÃÚÇÏËÐÕÓÕÒÕÍÎÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÌÜÚÏÙÚËÃÕËÇßÚÄÝÑÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏÍØÂÍÕØÇ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÇÊÏÁÐÕÊÕÑÒÜÛÕÍÆØÏÙÓÇ¬ÇÒÄÍÏÇÚÎÝØÞÕÔÚÕÆÒÇÝ
ÊËÔÌÇÔËØ×ÔÕßÔÁÔÇßÖÕÑËÃÓËÔÕ
ÓÏÇÇÚÕÓÏÑÂÈÕÆÒÎÙÎÖÕßÈÒÁÖËÏ
ËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÑÇÏÊØÇÇÔÇÒÄÍÜÝ
ËÃÞÔÕßÔÇÔÚÏÛÁÚÜÝÑ¦ÚÏØËßÙÚÄ
ÖÕßÇÊßÔÇÚ×ÔÚÇÝÔÇËÙÚÏ¦ÙËÏÑÇÏ
ÔÇËÖËÐËØÍÇÙÚËÃÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÓÏÇÔ
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ÇÔÆÖÇØÑÚÎÓÇÚÏ¦ßÚÕÇÔÇÒßÄÓËÔÎÊÏÇØÑ×ÝÑÇÏÇÔÇÒÆÕÔÚÇÝÙßÔËÞ×ÝÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÓÎÊÏÇÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÑÇÓÏ¦ÔËÏÑÄÔÇËÇßÚÕÆÎÎØÜÃÊÇ
ÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÕÓÎÊÁÔËÏÝÚÕÖÎÒÃÑÕÔÓËÓÄÔÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÕÔÓÇÑØÆÓÕÔÄÒÕÍÕÔÇÐËÙÑËÖ¦àËÏ
Ñ¦ÖÕÏËÝÙÚÏÍÓÁÝÇÖ»ÚÕÑÇÛÄÒÕßÇÐÏÕàÂÒËßÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÎÝÖÄÒßÚÇ
ËÐÇØÚÎÓÁÔÎÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÚØÏÇØÞÏÑÂ
ÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÖÕß
ÚÎÝ ÇÖÇÍÄØËßÙË
ÔÇÙÖÕßÊ¦ÙËÏÑÇÏ
ÚÎÔÖÇÔÚØËÆËÏÓË
ÖØÕÐËÔÏÄÑÏËÊ×
ßÖ¦ØÞËÏÁÔÇËÔÚÁÞÔÜÝ ÑØßÓÓÁÔÕ
ÓßÙÚÏÑÄÖÕßÊËÔ
ÛÇ ÇÖÕÑÇÒÆÉÜ
ÔÕÙÎØ¦ËÆÛÏÑÚÎ
ÑÇÞÆÖÕÖÚÎËÔÕÞÏÑÂàÎÒÄÌÛÕÔÎ
ÓßÛÕÓÇÔÂÝÑØßÉÃÔÕßÝÙËÓÄÔÏÓÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄ
ÓËÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÎÓËÒÕÊØÇÓÇÚÏÑÂ
ÇÓËÚØÕËÖÂÝËÆÌÒËÑÚÎÞÕÒÜÓÁÔÎ
ÖËÏÙÓÇÚ¦ØÇÎØÜÃÊÇÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÜÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÔÕßÔËÞÂ
ËÏÒÏÑØÏÔÂÇÔËÑÚÏÑÂÊÕÚÏÑÂÑÇÏÑÇÒÄÑÇØÊÎÑÇÚÇÒÄÍÏÙÚÎÑÇÏÇÙßÔ¦ØÚÎÚÎÓÇÚÇÃÜÝÊÕÑÏÓ¦àËÏÔÇÛÁÙËÏÄØÏÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕËÍ×ÑÇÏÙÚÕ

ÇßÚÄÙÚÕÖØÏÔÑÇÏÙÚÕÚ×ØÇÇÔ¦ÓËÙÇÙËÍÕÔËÃÝÑÇÏÙËÖÇÏÊÏ¦ÙÚÕÔ
ËÇßÚÄÑÇÏÙÚÕßÝÌÃÒÕßÝ ÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÊÏÇÒßÓÁÔÎÚÎÝÓÇÚÏ¦ßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÖÜÝÑÇÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÍÆØÜÚÎÝÖ¦ÙÞËÏ¶ÑÇÛ×ÝÊÏÇÒßÓÁÔÕÏ
ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÝ
ÌÃÒÕÝËØÇÙÚÂÝÕÏÑÄØËÝÑÇÏÕÏÙÆàßÍÕÏÑÏÎÖÏÕÙÚËÔÂÚÎÝÌÏÒËÔ¦ÊÇ
ÇÏ ÇÖÄ ÄÒÕ ÇßÚÄÚÏÖØÕÑÆÖÚËÏ"
ÇØÄÚÏÕÏÂØÜËÝ
ÚÕß ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝßÌÃÙÚÇÔÚÇÏ
ÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ Î ÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝÆÒÎÝËÏÙÄÊÕß®ÊËÔÇÖÕÚËÒËÃ ÖØÕáÄÔ ÚÎÝ
ÇÔÇÖÒ¦ÛËÏ ÄÓÜÝ
ÚÎÔ ËÙÜÙÚØËÌÂ
ËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÖÕßÓËÚÕÚËØ¦ÙÚÏÕÁÒÒËÏÓÓÇÇßÚÕÍÔÜÙÃÇÝÑÇÏ
ÍËÃÜÙÎÝÙËÙÚÁØËÕÁÊÇÌÕÝÁÜÒÎÑÏ
ÇÙßÔ¦ØÚÎÚÎÇÖÕÚËÒËÃÓÏÑØÕÍØÇÌÃÇ
ÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÙßÔÄÒÕßÑÇÏÚÜÔ
ÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒÜÔÑØÃÙËÜÔÖÕßÇÔ¦
ÚÇÑÚ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÇÔÇÖÄÊØÇÙÚÇ
ÚÕÙÆÔÕÒÕÇßÚÄÈÏ×ÔËÏ
¡¦ØÜÕÆÑÇÁÖÒÇÙËÚÎÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÎØÜÃÊÇÚÎÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÏÊÏÇÏÚÁØÜÝËÖÏÊÁÐÏÇ

ÚÕÔÖÒ¦ÍÏÕÒÄÍÕ ÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
Ö¦ÚÎÙËÍËØ¦ÙÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÖÇØÇÖÁÓÖÕÔÚÇÝÙÚÎÔÖØÕÌÕØÏÑÂÖÕÒßÌÜÔÃÇÚÕß¬ØÃÚÕßÙÚËÌÇÔÏÕÆ®
ÚÕß ×ÙÚÇ¬ÇÞÚÙÂÙÚÕÇßÚÕÖÇÛÁÝ
ÇÔÚÏÑÇÛØÁÌÚÏÙÓÇÚÕßÇÍÕß¦ØÕß®
ÚÕßÒÁÐÇÔÊØÕß ÕÚàÏ¦ÑÇÏÙÚÎÔ
ÇÖÕÖØÕÙÜÖÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÑËÔÚØÏÑÕÆÂØÜÇÙÚÕ ÏÈ×ÚÏÕ®ÚÕßØÎ
ÒËÐ¦ÔÊØÕß ÇÚ¦ÚÎÔÖ¦ÍÏÇÚÇÑÚÏÑÂÚÎÝÑÇÏÎÆÒÎËÏÙÄÊÕß®
ÖËØÏÁÞËÏÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇËÓÖÒÕßÚÃàÕÔÚÇÝÚÎÙÆÔÛËÙÎÓËÇÖÕÞØ×ÙËÏÝÖÇØÇÒÒÇÍÁÝ
ÑÇÏËÖÇÔËØÞÄÓËÔÇÓÕÚÃÈÇ¡ÄÔÕ
ÖÕßÙËÇßÚÄÚÕÌÏÒÂÙßÞÕ®ÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÎÝÎÇÑ¦ÓÇÚÎÖËàÕÍØ¦ÌÕÝËÏÙÂÍÇÍËÙÚÎÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÎÝ
ÚÎÔÖÇÔÚÕÊÆÔÇÓÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊÏÑÚÆÜÙÎÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ØÞÕÔÚÕÆÒÇÝ¡ÖÇÑ¦ÒÕÍÒÕßÇÖÕÚËÒËÃÉËßÊ×ÔßÓÎÇÔ¦ØÚÎÙÎÙÚÕ
MHJLIVVRÍØÇÓÓÁÔÎÇÖÄÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖØÄÙÜÖÇÖÕßÑÇÏÇßÚ¦ÄÓÜÝ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔËÖÏÔÄÎÙÎÓÏÇÝ¦ÒÒÎÝ
ÍßÔÇÃÑÇÝÞØÂÙÚÎÓËÚÕËÔÊËÏÑÚÏÑÄ
ÉËßÊ×ÔßÓÕÇÑ¦ÔÇÑ¦ÔÎÕÖÕÃÇ
ÐËÑÏÔ¦ÔÇÖÒ¦ÙËÏÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÖÕß
¦ÒÒÇÒÁËÏÑÇÏ¦ÒÒÇÖØ¦ÚÚËÏ¦ÒÒÇ
ÖØ¦ÚÚËÏÑÇÏ¦ÒÒÇßÖÇÏÔÃÙÙËÚÇÏ¦ÒÒÇßÖÇÏÔÃÙÙËÚÇÏÑÇÏ¦ÒÒÇÛÁÒËÏ®
¬ÕÏÊÏÜÚÏÑÄËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑÄ®ÓÕÏ¦àËÏÔÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÎÕÆÑÇÙÚÕ
ÈÇÛÆÚÇÚÎÝÇßÚÕÍÔÜÙÃÇÝÔËÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÕÏÔÜÔÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÎÝ

0t ~ÉËÈÇÖÐÉu³È¨Ê³È
ÈÚ¨É³iV³t->x²v_Rx²Ãu
³È.Ë³ÉÍ.Ð{ÚV³tÓ¨ÉØÙËTØ
³ÓÜØu³ÈÒ¨{V³tÝ²v_¦
¦}Ãu³iØ0ÇÒ~Ü{Ö³
~Ñ{³t ¨ØoÜÈ~Ì{~¨Øu³iØå
Ò¨
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας θα θέλατε να είστε και γιατί;

 ÐÐÑKÑ¨Ë0{Ó¨³ÉØV³{ÂÌÙ{ÑÐÑjÑ{i(Ëi'Ñ~{ÙÐÖ³i
o{Ñ³iÉ¨{É³É{Ùi³iØÇÊ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

00ÇÖÜ{ÑÑ¨Ø~Ñ{³Ñ
Ñ~{ÖÑÉÙÉËo{Ñ³¨É{Ø
É³Ñ,Ò~{ÚÑÊoÑ{ÑÉ
Ð{ÑÑÐo{Ñ³Ì{Ñ³ÒVÐÒÜÜÉ³iÑ¨o~É¨Ë³{È¨ÉÒ¨
ÚÑÓÑ{¨Ñ¨{ÌÑ{ÐÉ³,ÌÑÜ³ ³ÑÜÚÑÓ~ÑÑ{~Ë~
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον
στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

t${ÙË~Ñ{{ÑÒÐÉÒÐÑØ
Ó{Ñ³ÖÉ{ØV³¨ÊV
ÙÖio{Ñ³ÑÉo~ÜÊÐÑ³Ñ
ÈÒÜÜ{Ó¨ÑÂÑ~Ñ{ÌT{
{ËÙ{{V~Ñ{Ñ{ÚÒÚi~Ñ
ØVÌV³{ÉËTÉÈÐKÉËÙËÜÑ³ÈØVÑ¨ÈËÑ³ÈØ
~Ñ{É³ÌØ³ÈØVÊ³ÑÑÐÉ³Ò~Üi³ÛÉÚÑÐ¨ÖÉ
³ÓÑÑÐÑ~¨ÈÚÉËãÚÑ
ÑÙÉË~ÈÉÌ³{ÒÚ¨ØV
³ÑÚ¨{ÉËÙØVÉÐÉËØV
ÊÐÑ³ÑÉÙÈÒÐÉ{{~ÑË

ÑÙiÐ{È¨oÊÈÐÉÓÑÑÓ¨Ñ³
³ÌÙÖiØuVo¨Ò×É{(¨ËÐÓK{
³K{KÜË³ÈtåÈ³ËÈKÖÜ{ÑÂÑ~Ñ{ÑÈ³ËÈÚi~Ñu
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα πρώτη φορά;

0È(¨ËÐÓK{tåÑÈ³ÌÉËÑ{
ÒÚ¨Øu
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0itÑ³ÒÐKÑ¨Ëu³È'ÜÐÓ¨V³tåÙ¨{ÑÖåÐiÐÉÖÐÑ³Ñu³iØ{È¨ÉÒ¨V³
t0ÇÈ³VÑ×ÑÊØu³ÈÒ¨³{
~Ñ{³it(Ëi'Ñ~{ÙÐÖ³iu³iØË³o~¨É
Στο «Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι» (Πατάκης), ένα από τα καινούργια βιβλία
σας, δεν μιλάτε, φαντάζομαι, μόνο
για την εναλλαγή των εποχών...

Û{ioÖÐÑ{³i{³¨ËÑÉÌØ{³{Ö ËÑ{ÓÑK{KÜËo{Ñ³T¨ÌÈÑ¨ÑÖ¨É{ÑÚ¨ÈØ~Ñ{
ÇÓØVÓÑK{KÜËo{Ñ³{ØÙÉÖ³É¨ÉØ
ÉÈ~Ñ{¨ËÉØ
Και μια ερώτηση με αφορμή το
«Μελάκ, μόνος»: η πολιτική και
κοινωνική επικαιρότητα έχουν
θέση στο παιδικό βιβλίο;

0ÑÑ{Ù{ÒÙÉÐÉoÑÜÈÂÉ~ÐÐÓÑÑÌ³i¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑÈÐÑØÉ¨{KÒÜÜÉ{=È¤
ÓÑ~ÌÐÈÑÜÜÒÇÉ{ÈÉTØÛÉ³ÈØÜÓÐÉ~Ò³{o{ÑÑ³
ÐÒÚÈVÑÜÜÒo{ÑÑ³ÉÉÂÉ¨oÑ³Ö~Ñ{ÑÙ{Ñ³i¨ÊÈ³iË³i
³ÈØ³iÇÊ
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Ερνστ Λούντβιχ Κίρχνερ
Από τα κεντρικάÖØÄÙÜÖÇÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆËÐÖØËÙÏÕÔÏÙÓÕÆÕØÔÙÚ
ÕÆÔÚÈÏÞ ÃØÞÔËØ ËÃÔÇÏ
ÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÔÁÇÝÁÑÛËÙÎÝ
ÙÚÎ5L\L.HSLYPLÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÖÕßËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÙÚÎÔÑËÔÚØÕËßØÜÖÇáÑÂÚÁÞÔÎÁÑÛËÙÎÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÄÒÇÚÇÙÚ¦ÊÏÇÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÇÖÄÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÙÚÎØÁÙÊÎÁÜÝÚÕÇÖÄÍËÏÕÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÑÇÏÚÎÔÇßÚÕËÐÕØÃÇÙÚÎÔÒÈËÚÃÇ
© ÃØÞÔËØÂÚÇÔÖØÜÚËØÍ¦ÚÎÝÚÎÝ
ÚØÕÖÂÝÚÎÝ§ÁÇÝ¬ÁÞÔÎÝÖØÕÝÚÕ
¡ÕÔÚÁØÔÕ ÃÔÎÓÇ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Ολοκαύτωμα και φωτογραφία
Ολοένα ÑÇÏÖÏÕÙßÞÔÁÝËÃÔÇÏÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÕ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇÓËÚÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÇØÞËÃÜÔÓÇØÚßØÏ×Ô
ÑÇÏÚËÑÓÎØÃÜÔÚÎËØÓÇÔÃÇËÃÔÇÏÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÓÁØÕÝÚÎÝËÛÔÏÑÂÝ
ÊÏÇÖÇÏÊÇÍ×ÍÎÙÎÝ¡ÏÇÔÁÇÁÑÛËÙÎ
ËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕËØÕÒÃÔÕÙÚÕÙÚÕØÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ¬ÕÖÕÍØÇÌÃÇÚÕß¬ØÄÓÕß®ÖÕßÁÞËÏÞÚÏÙÚËÃÙË
ÚÕÖÕÛËÙÃÇÖÕßÂÚÇÔÑÕÓÈÏÑÂÍÏÇÚÕ
ÔÇàÏÙÚÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÁÑÛËÙÎÁÞËÏ
ÚÃÚÒÕÑÇÚÇÊÃÜÐÎÚÜÔÈØÇÃÜÔÓÁÙÇÇÖÄÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ®ÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙËÏØ¦ÏÙÚÕØÏÑ×ÔÑÇÚÇÍØÇÌ×Ô

ΒΟΣΤΩΝΗ

Ο βιβλιοθηκάριος του Πάπα
Σε ένα ÇÖÄÚÇÜØÇÏÄÚËØÇÓÕßÙËÃÇ
ÚÜÔÚÕàÇÓÖÁÒÇÚÏÕÆÇØÚ
Ñ¦ØÔÚÔËØÚÎÝÕÙÚ×ÔÎÝÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÎËÖÁÚËÏÕÝÚÜÔËÚ×ÔÇÖÄÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÚÕßªÇÌÇÂÒÓËËÖÃÑËÔÚØÕ
ÁÔÇÙÖÕßÊÇÃÕÁØÍÕÚÕß!ÚÕÖÕØÚØÁÚÕ
ÚÕßÒÄÍÏÕß¬ÕÓ¦ÙÕÔÍÑÏØ¦ÓÏ
ÖÕßÚÕËÃÞËÇÍÕØ¦ÙËÏÎàÇÓÖÁÒÇÚÏÕÆÇØÚÑ¦ØÔÚÔËØ
 ;VÖÕØÚØÁÚÕÚÕßÔÍÑÏØ¦ÓÏ
ÖÕßÂÚÇÔÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÝÑÇÏÓËÚÎ
ªÜÓÇÏÕÑÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇËÑÚÃÛËÚÇÏÓÇàÃÓËÁÔÇÙÖÕßÊÇÃÕÊ¦ÔËÏÕÇÖÄ
ÚÇ¡ÕßÙËÃÇÚÕßÇÚÏÑÇÔÕÆ

EPA / ANDREU DALMAU

EPA / MARTON MONUS

EPA / HAYOUNG JEON

NEUBERGER MUSEUM OF ART

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

ISABELLA STEWART GARDNER

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Η λάμψη των Φλαμανδών
Μπροστά ÙËÁÔÇÁØÍÕÚÕßªÕÆÓÖËÔÝ
ÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÙÚÇÛËÃ×ØÇÖÕÒÒÂÄÖÜÝÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ
ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÚÎÝÕßÊÇÖÁÙÚÎÝ
ÑËÃÌÏÒÕÐËÔËÃÚÇÏÁÑÛËÙÎÖÕßÊÕÐ¦àËÏÚÎÔÚÁÞÔÎÚÜÔ¡ËÍ¦ÒÜÔÇÙÑ¦ÒÜÔÇÖÄÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇ¡ËÚÃÚÒÕ©
ªÕÆÓÖËÔÝÕÇÔ§Ú¦ÏÑÑÇÏÎÒ¦ÓÉÎ
ÚÎÝÌÒÇÓÇÔÊÏÑÂÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝ®ÚÕ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄ
ÑÇÛ×ÝÁÞÕßÔÙßÍÑËÔÚØÜÛËÃÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÖÕßÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÇßÚÂÖØÕÕØÏÙÓÄÙËÑ¦ÛË
ËÖÃÙÑËÉÎÙÚÎÕßÊÇÖÁÙÚÎ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Η τέχνη του ήχου
«Η τρομπέτα του Μπετόβεν», ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÖËØÏËØÍ¦àËÚÇÏËÖÏÙÑÁÖÚØÏÇ
ÙÚÕÊØßÓÇÕ¦Ô¡ÏØÄÙÚÎÇØÑËÒ×ÔÎËÃÔÇÏÁØÍÕÚÕßÞØÕÔÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆ ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ ¬àVÔ
¡ÖÇÒÔÚËÙ¦ØÏÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÁØÍÇÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÖØÜÚÄÚßÖÎÁÑÛËÙÎÓËÚÃÚÒÕÞÎÚÏÑÂ¬ÁÞÔÎ"®ÎÕÖÕÃÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙÞÁÊÏÇÁØÍÇàÜÍØÇÌÏÑÂÝÑÇÏ
ÍÒßÖÚ¦ÚÇÕÖÕÃÇÇÌÎÍÕÆÔÚÇÏÚÎÔ
ÇÖÄÊÕÙÎÚÕßÂÞÕßÓËÊÏ¦ÌÕØÇÓÁÙÇÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ

EPA / WU HONG

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

$ÓØtÑÌØu³(É~ËÉËÑ{³ÓÜÑÐ¨ÌÑÉ¨Ù¨ÌÐ{
ΚΙΝΑ

Ο νέος κόσμος ÖÕßÍËÔÔÏÁÚÇÏÁÞËÏ
ßÖÄÉÎÚÕßÚÏÝÍËÔÏÁÝÖÕßÓËÍÇÒ×ÔÕßÔÚ×ØÇÑÏËÑËÃÔËÝÖÕßÛÇ
ÁØÛÕßÔÇØÍÄÚËØÇ¬ÕÊËÆÚËØÕÊÏËÛÔÁÝÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÕßËÑÃÔÕßÖÕß
ËÖÏÙÂÓÜÝÒÁÍËÚÇÏ)LPQPUN+H_PUN
0U[LYUH[PVUHS(PYWVY[ËÃÔÇÏÇÞÇÔÁÝÑÇÏÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ¦ÌÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÄÓËÈÇÙÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÇÖÄÚÕ
ÍØÇÌËÃÕÚÎÝ¦ÞÇ²ÇÔÚÃÔÚÑÇÏÚÜÔ
¦ÒÒÜÔ(+70ÑÇÏËÑÚÁÒËÙÎÇÖÄÚÕ
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÕÆÞËÊÏÇÙÓÕÆÚÕßËÑÃÔÕßÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÚÄÖÕÝÞÜØÃÝÖÕÒÒ¦ËÛÔÏÑ¦ÞÇØÇ-

ÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÔËÐÇÏØÁÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝÙÎÓÇÃËÝÄÖÜÝËÃÔÇÏ
ÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇßÖËØÚÕÖÏÑÕÃÙÚÇÛÓÕÃÍÏÇÄÒËÝÚÏÝËÛÔÏÑÄÚÎÚËÝ¬Õ
ÔÁÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÕßËÑÃÔÕßÊÏÇÛÁÚËÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕ
ËÖÃÖËÊÕÚÁØÓÏÔÇÒÙËÁÔÇÑÚÃØÏÕ
ÇÒÆÖÚËÏÁÑÚÇÙÎËÔÄÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÕßÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÇÒÒ¦
ÎÙßÔÕÒÏÑÂÁÑÚÇÙÎÚÕßÇÞÇÔÕÆÝ
ÇËØÕÊØÕÓÃÕßÊËÔÌÚ¦ÔËÏÇßÚÂÚÕß
ÔÁÕßÇËØÕÊØÕÓÃÕßÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÇßÚÕÆÚÕßÇÞÇÔÕÆÝÁØÍÕßÊÏÂØÑËÙË

ÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÑÇÏÑÄÙÚÏÙËÖËØÃÚÇ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÇÊÏÇÑÏÔËÃ
ÓËËÑÇÚËÖÏÈ¦ÚËÝËÚÎÙÃÜÝ
ÖØ×ÚÎÖÚÂÙÎÍÏÇËÖÏÈ¦ÚËÝÁÍÏÔË
ÙÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕß ÑÇÏÇÖÄ
ÚÄÚËÚÕÔÁÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÕßËÑÃÔÕßÞÏÒÏÄÓËÚØÇÔÕÚÃÜÝÚÎÝÖÄÒÎÝËÃÔÇÏÙÚÇÞËÃÒÎÄÙÜÔÚÇÐÏÊËÆÕßÔÙÚÎÔ ÃÔÇÞËÏÍÃÔËÏÙÚÄÞÕÝ
ÎÞØÂÙÎÚÕßÍÏÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÖÏÈ¦ÚËÝÑÇÛ×ÝÚÇÔÁÇÝÍËÔÏ¦ÝßÖËØ
ÇËØÕÊØÄÓÏÇËÔÁÞÕßÔÛÁÙÎÑÇÏØÄÒÕ
ÇßÚÄÔÕÓÜÔÙßÍÑØÕÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÖÇØÁÞÕßÔÄÒËÝÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏ
ÖØÕÈÒÁÖÕßÔÑ¦ÛËÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÁÔÇ

ÚËØ¦ÙÚÏÕÑÕÏÔÄÊÏÇØÑ×ÝËÔÑÏÔÂÙËÏ
ÑÇÏÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÑÇÏÖÕÏÑÃÒÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÑÇÏÇÔ¦ÍÑËÝßÚÁÝÕÏ
ÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÔÁËÝÙßÔÛÂÑËÝàÜÂÝÙÚÕÔÕ
ÇÏ×ÔÇ¬ÎÔÇÔ¦ÊßÙÎÚÜÔÓËÙÇÃÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦Ú¦ÐËÜÔÙÚÏÝÇÙÏÇÚÏÑÁÝ
Þ×ØËÝÑßØÃÜÝÙÚÎÔÖÜÔÇÚÕÒÂ
ÙÚÎÔÔÊÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÏÝÇØÇÈÏÑÁÝ
Þ×ØËÝßÚÂÎÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕß
ÙßÔÛÒÃÈËÏÇØÏÛÓÎÚÏÑ¦ÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄÚÎÝßØ×ÖÎÝËÃÔÇÏÓÏÇÔÁÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÙÚÁÒÔËÏÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÇÖÄÊËÑ¦ÊËÝÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ
ÚÎÝÖÜÔÇÚÕÒÂÝÑÇÏÚÎÝÔÊÃÇÝ

ÙÚÎÆÙÎÖÕßÓËÚÇÑÏÔËÃÏÊÁËÝÑÇÏ
ËÓÈÇÛÆÔËÏÙßÔËØÍÇÙÃËÝÙËÁÔÇÖßÑÔÄÚÇÚÕÊÃÑÚßÕ©ÖÒÎÛßÙÓÄÝÚÎÝ
ÎÝÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏ
ÕÐÆÓÜØÕÇÔÙÑËÌÚËÃÑÇÔËÃÝÄÚÏÙÚÏÝ
Þ×ØËÝÚÎÝÆÙÎÝßÖ¦ØÞËÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔßÖÕÍËÔÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇËÁÔÇÔÔÁÕÑÄÙÓÕÖÕßÛÇ
ÁÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÇÌÂÔËÏÇÜÝÖØÕÝ
ÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÂÚÕßÙËÞØÄÔÏÇÇÞÇÔÂÇËØÕÊØÄÓÏÇÄÖÜÝÇßÚÄ
ÚÕßËÑÃÔÕßÂÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÕØÃàÕßÔÚÎÔÁÇÏËØ¦ØÞÎÙÎ
ÚÜÔÑØÇÚ×ÔÚÎÔÁÇÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ
ÊÆÔÇÓÎÝÑÇÏÍÕÂÚØÕß

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Ο ανήσυχος Αμερικανός που πέρασε το Τείχος
Τον γνώρισε ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÖØÕÚÕÆ
ÖÁÙÕßÔÕÏÃÊßÓÕÏÆØÍÕÏÙÚÕ¡ÇÔÞ¦ÚÇÔ¬ÕßËÃÖÇÔ!ËÁÔÇÑÁÔÚØÕ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÇÏÄÙÏÇÔÕÙÎÒËÆËÚÇÏÁÔÇÝÓËØÏÑÇÔÄÝÖÕßËÃÞË
ÖÕÒËÓÂÙËÏÙÚÕÏËÚÔ¦Ó®
ÂÍËÔÇÚÕÔÈØËÏÚÇÔÁÔÇÇÒÒÄÑÕÚÕÛÁÇÓÇ!ÁÔÇÝÑÇÒÕÙÚËÑÕÆÓËÔÕÝÐÇÔÛÄÝÓËØÏÑÇÔÄÝÓËÍÇÒÇÔ¦
Ó¦ÚÏÇÙËÁÔÇÖÇØÇÑÓÏÇÑÄËÒÒÎÔÏÑÄ
ÔÕÙÎÒËßÚÂØÏÕÞÜØÃÝÑÒÏÓÇÚÏÙÓÄÓÁÙÇÙÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏËÔÚÕÔ¦ÑÕßÙË
ÖÕÚÁÔÇÖÇØÇÖÕÔÏÁÚÇÏ
ÔÇÔËßØÕÒÕÍÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÚÕÔ
ËÃÞËÑÇÛÎÒ×ÙËÏËÑËÃÓÁÙÇÃÞËÁØÛËÏÇÖÄÁÔÇËÒÒÎÔÏÑÄÔÎÙÃÄÖÕßàÕÆÙËÓËÚÎÔÒÒÎÔÃÊÇÍßÔÇÃÑÇÚÕß
ßÚÂÂÚÇÔÎÊËÆÚËØÎÍßÔÇÃÑÇÚÕß
ÚÎÔÖØ×ÚÎÓËØÏÑÇÔÃÊÇÚÎÔËÃÞË
ÞÜØÃÙËÏÒÃÍÕÑÇÏØÄÇÌÄÚÕßÍÆØÏÙË
ÇÖ»ÚÕÏËÚÔ¦Ó
ÚÇÔÏÖÚ¦ÓËÔÕÝÞËÏØÏÙÚÂÝÇËØÏÜÛÕÆÓËÔÜÔÑÇÚÇÊÏÜÑÚÏÑ×ÔÚÕ
ÏËÚÔ¦ÓËÖÏÞËÏØÕÆÙËÓË¢¦ÔÚÕÓ
ÃÞËËÓÖÒÇÑËÃÙËÇËØÕÓÇÞÃËÝÊËÔ
ÑÇÚ¦ÌËØËÖÕÚÁÔÇÑÇÚÇØØÃÉËÏÑ¦-

«Μια μέρα,
μου την έδωσε. Πέρασα
το Τσεκ Πόιντ Τσάρλι και
οδήγησα στο Ανατολικό
Βερολίνο».
ÖÕÏÕËÞÛØÏÑÄÇËØÕÖÒ¦ÔÕÕÃÊÏÕÝ
ÄÓÜÝÚØÇßÓÇÚÃÙÚÎÑËÊÆÕÌÕØÁÝ
ÚÎÊËÆÚËØÎÇØÑËÚ¦ÙÕÈÇØ¦ÙÇ
ÃÙÇÖÕßÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÖØÕÙÍËÏ×ÙËÏ
ÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÚÕßÃÞÇÇÖÕÌÆÍËÏ
ÔÇØÃÐÜÔÇÖ¦ÒÓ®ÚÕßËÃÞËËÐÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÖ¦ÔÛØÜÖÕÄÖÒÕÊËÔÓ»
ÁÑÇÔËÔÇÔÏ×ÛÜÑÇÒ¦®
ÖÕÙÚØÇÚËÆÚÎÑËÇØÍÄÚËØÇÑÇÏ
ÇÙÞÕÒÂÛÎÑËÓËÚÕËÓÖÄØÏÕ²×ØÏÙË
ËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÚÎÔÓËØÏÑÂÌÒÁØÚÇØË
ÒÃÍÕÓËÚÕÇÒÑÕÄÒØÕÚÕÆÍÔÜØÃÙËÏÚÎÔÒÒÎÔÃÊÇÍßÔÇÃÑÇÚÕßÑÇÏ
ÇÖÕÙßØÛËÃÓÇàÃÚÎÝÙËÁÔÇÔÎÙÃÚÕß
ÏÍÇÃÕßÁàÎÙËÙÚÕËØÕÒÃÔÕÚÎ
ÊßÚÏÑÂÖÒËßØ¦
ÖÄÊÜÑÇÏÖÁØÇÎÇÌÂÍÎÙÎ

Ρωτούν ³¨ÓÇ{É×³{oÐiÓTÉ{o{Ñ³ÌÉ~É¨t(Ü{³{~ÒÙÉ
³ÓTÉÐÉoÒÜiÉ~³ËÐiiuVÑÑ³ÒÉ{t:Ó¨É{ÌÐØÑ×{ÜÒÉ{VÒ³{ÐØu ÑÑÌ³ÑÜÜÒtÑÑ³Ü{~oÉ¨ÐÑ{~ÒuÑÓ~Ù³ÑÈÑÜËÉÈÉ
{³¨{~ÌØ{¨oØ0Ñ~{ÒØ

ÇÔÂÑËÏÙÚÕÔÇÔÂÙßÞÕÓËØÏÑÇÔÄ!
¡ÏÇÓÁØÇÓÕßÚÎÔÁÊÜÙËÁØÇÙÇÚÏÝÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÝÙÚÕ¬ÙËÑÄÏÔÚ
¬Ù¦ØÒÏÑÇÏÕÊÂÍÎÙÇÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄ
ËØÕÒÃÔÕÂÍÇÁÜÝÓÏÇËÐÕÞÏÑÂÖËØÏÕÞÂÙÚÇÖØÕ¦ÙÚÏÇÂÚÇÔÓÏÇÓÏÑØÂ
ÖÄÒÎËÑËÃÍÂÑÇÇÖ»ÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ
ÑÇÏÑ¦ÛÏÙÇÙËÁÔÇÔÞÕØÚÇØÏÇÙÓÁÔÕ
ÒÄÌÕ ÕÃÚÇÐÇÚÎÓÏÑØÂÇßÚÂÖÄÒÎ
ÑÇÏÑßØÃÜÝÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÈ¦ÙÎ
ÖÕßÈØÏÙÑÄÚÇÔËÑËÃ
®¡ËÚ¦ÚÕÏËÚÔ¦ÓßÖÎØÁÚÎÙÇÙË
ÓÕÃØÇÈÕÓÈÇØÊÏÙÚÏÑ×ÔÙÚÎÔÍÍÒÃÇ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÓÕßÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÖßØÎÔÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÂÚÇÔÔÇÇÖÕÍËÏÜÛ×ÑÇÏÔÇØÃÐÜÓÏÇÖßØÎÔÏÑÂ
ÑËÌÇÒÂÙËÇßÚÂÚÎÈ¦ÙÎÙËÇßÚÂ
ÚÎÔÖÄÒÎÖÕßËÃÞÇÓÖØÕÙÚ¦ÓÕß
® ÇÛ×ÝÚÎÔÑÕÃÚÇàÇÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇ
ÓÏÇÈÇÛÏ¦ÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÔÇÑÕÆÌÏÙÎÖÕßÊËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÖÕÚÁÔÇÚÕ
Ñ¦ÔÜ ÕÃÚÇàÇÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÖÂÍÇÏÔÇÔÙÚÏÝÊÕßÒËÏÁÝÚÕßÝÓËÚÏÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝÚÕßÝ©ÒÕßÝÇßÚÕÆÝÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÓÖÕØËÃÔÇÚÕßÝËÃÞÇÙÑÕÚ×ÙËÏËÍ×Ñ¦ÖÕÚËÇËÃÞÇÏÙÕÖËÊ×-

ÙËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÁÜÝÑÇÏÖÁØÇÇÖÄËÑËÃ
ÖÕßÁÌÚÇÔËÚÕÓ¦ÚÏÓÕß©ÒÎÇßÚÂ
ÚÎÔÑÇÚÇÖØ¦ÙÏÔÎÌÆÙÎÚÇÖÕßÒÏ¦
ÚÇÊÁÔÚØÇÚÇÖ¦ÔÚÇÂØÇÓÏÇÈÇÛÏ¦
ÇÔ¦ÙÇÖÕßßÖÂØÞÇÔÚÇÖ¦ÔÚÇÕÒÄÍßØ¦ÓÕßÕßÊËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÖÕÚÁ
ÔÇËÑÚËÒÁÙÜÇßÚÂÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂ®
ÇÏÓËÚ¦"ØÛÇÔÑÇÏÓËÙßÔÁÒÇÈÇÔÃÊÇÔÁÔÇÔÖÇØ¦ÐËÔÕÓÕÔÇÞÏÑÄÚÆÖÕÔÇÑ¦ÛËÚÇÏÙÚÕÍØÇÙÃÊÏÑÇÏ
ÔÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÎÈ¦ÙÎÕÖÄÚËÂØÛË
ÁÔÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÓËÑ¦ÚÏÚÆÖÕßÝÓË
ÖÕÒÏÚÏÑ¦©ÚÇÔËÃÊÇÔÄÚÏËÃÓÇÏÓËØÏÑÇÔÄÝÁÍÏÔÇÔÇÑÄÓÇÖÏÕÑÇÞÆÖÕÖÚÕÏÒÁÕÔÂÓÕßÔÖÕÒÃÚÎÝËÔ
ÂÐËØÇÔÖÕÏÕÔËÃÞÇÔÇÖÁÔÇÔÚÃÚÕßÝ
ÇÏÊËÔÚÕßÝËÐÂÍÎÙÇÈÁÈÇÏÇËÔ
ËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏÛÇËÑÚÏÓÕÆÙÇÔ
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÐÕÓÕÒÄÍÎÙÎ¬ÕßÝËÃÖÇ
ÄÚÏÁÑÇÔÇÚÕßØÏÙÓÄ¡Ë¦ÌÎÙÇÔÒÃÍËÝ×ØËÝÓËÚ¦ÇÌÕÆÓÃÒÎÙÇÔÓËÚÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÖØÕÐËÔËÃÕÌßÍÇÇÖÄ
ËÑËÃÐÇÒÇÌØÜÓÁÔÕÝÕßÂÓÇÙÚÇÔ
ÄÒÕÏàÜÔÚÇÔÕÃ®
©²¦ØÕÒÔÚÜØÇÃÕÝÚÆÖÕÝÕ²¦ØÕÒÔÚ

8

O

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Π Α ΡΑ Σ ΤΑ Σ Η

Ανατροπή του κατεστημένου με την αλήθεια
Το έργο «Δόκτωρ Γκλας» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Στρατή Πανούριου στο Θέατρο Δέντρο για έξι παραστάσεις
Συνεντεύξεις στον

ÙÚ¦ÙÎÚÎÝ²ÁÒÍÑÇÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÇÙÚËØËÄÚßÖÇÑÇÏÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÎÝ©ÏËÙÜÚËØÏÑÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÚÎÝÎØÜÃÊÇÝÍÕÎÚËÆÕßÔ
ÚÕÔÍÏÇÚØÄÕÕÖÕÃÕÝÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÖ×ÝÍÃÔËÚÇÏÁÔÇÛÎÒßÑÄÖÒ¦ÙÓÇÔÇÙÑÁÌÚËÚÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝ
ÄÖÜÝÇßÚÄÝÔÇËÃÔÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÚÕHS[LYLNVÚÕß

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο σκηνοθέτης ÚØÇÚÂÝÇÔÕÆØÏÕÝÑÇÏÕÏÎÛÕÖÕÏÕÃÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ¡ÖÕßÍÏÕÆØÎÝÑÇÏÍÍÁÒÇÏÊÎØÕÖÕÆÒÕßÕÏÚØËÏÝ
ÈÇÙÏÑÕÃÊÎÒÇÊÂÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÄÑÚÜØ
ÑÒÇÝ®ÚÕßÕßÎÊÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇÏ¦ÒÓÇØÁÔÚËØÓÖËØÍÑ
ÚÕÕÖÕÃÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚØÇÚÂÇÔÕÆØÏÕßÓÏÒ¦ÔË
ÙÚÎÔ ®ÍÏÇÚÕÁØÍÕÚÕÕÖÕÃÕÍØ¦ÌÚÎÑËÚÕ ÑÇÏÚÇ
ÛÁÓÇÚÇÖÕßÛÁÚËÏÓÄÒÏÝÙÂÓËØÇÇØÞÃàÕßÓËÔÇÙßàÎÚ¦ÓË©ÚØÇÚÂÝÇÔÕÆØÏÕÝÒÁËÏÕÊßÙÊÏ¦ÙÚÇÚÕÝÑÄÙÓÕÝ
ÚÎÝÙËÒÃÊÇÝÍÃÔËÚÇÏÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÕÝÙÚÎÙÑÎÔÂÚÕßÛË¦ÚØÕß©ÑÒÇÝÛÁÒËÏÔÇÈÍËÏÁÐÜÇÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕÑÇÏÔÇÓÏÒÂÙËÏÕÃÊÏÕÝÍÏÇÚÇËØÜÚÂÓÇÚ¦ÚÕßÑÇÏÚÇËØÜÚÏÑ¦ÚÕß
Ö¦ÛÎ®©ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ¡ÖÕßÍÏÕßØÎÝÖÕßßÖÕÊÆËÚÇÏÚÕÔ
ÊÄÑÚÕØÇÑÒÇÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÍÏÇÚÕÔØÄÒÕÚÕß!ÃÔÇÏÓÏÇ
ºËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂ»ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÜÝÍÔÜÙÚÄÔÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÄÒËÝÕÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÖÕßÙßÍÑØÕÆÙÚÎÑÇÔÂ
ÁÙÚÜÇÖÁØØÏÖÚÇÔÚÕÔÖËØÃÍßØÕÚÕßÝËÃÞÇÔÊÏÇÚÇØÇÞÁÝ®
ÍÍÁÒÇÏÊÎØÕÖÕÆÒÕßÎ²ÁÒÍÑÇÚÕÔÃàËÏÄÚÏÑÇÏÙÂÓËØÇßÖ¦ØÞÕßÔÍßÔÇÃÑËÝÙÇÔÚÎ²ÁÒÍÑÇÖÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÌßÒÇÑÏÙÓÁÔËÝÙÚÇÙÚËØËÄÚßÖÇ®
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–Τι είναι αυτό που θέλει να αναδείξει η παράσταση;
¶¬ÕÛÁÇÚØÕËÃÔÇÏËÓÖËÏØÃÇËÃÔÇÏÇÔÚÇÒÒÇÍÂËÔÁØÍËÏÇÝÙßÓÈÇÃÔËÏËÊ×ÑÇÏÚ×ØÇ¬ÕÛÁÇÚØÕËÃÔÇÏ
ÁÔÇÚÇÐÃÊÏÙËÁÔÇÔ¦ÒÒÕËÇßÚÄÚÄÙÕÍÏÇÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÄÙÕÑÇÏÍÏÇ
ÚÕßÝÛËÇÚÁÝ©ÊßÙÊÏ¦ÙÚÇÚÕÝÑÄÙÓÕÝÚÎÝÙËÒÃÊÇÝÍÃÔËÚÇÏÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÕÝÙÚÎÙÑÎÔÂÚÕßÛË¦ÚØÕß
©ÑÒÇÝÛÁÒËÏÔÇÈÍËÏÁÐÜÇÖÄÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÑÇÏÔÇÓÏÒÂÙËÏÕÃÊÏÕÝÍÏÇ
ÚÇËØÜÚÂÓÇÚ¦ÚÕßÑÇÏÚÇËØÜÚÏÑ¦
ÚÕßÖ¦ÛÎ©ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ¡ÖÕßÍÏ-

Η παράστασηtÛÌ~³¨~ÜÑØu³È.ÈiÙÖÈoo¨Ñ×ÓÑ{ÒÜÐÑ¨.Ó³É¨ÐÉ¨o~Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{o{Ñ¨³i×¨Ò
³iÖ¨~Ñ{³i ÜÜÒÙÑVÉ~iÚÉËÑ.³¨Ñ³Ê(ÑÖ¨{È
ÕÝËØÇÙÚÂÝ®ÄÞÏÓÄÔÕÚÕßÜØÇÃÕß
ÌÆÒÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝàÜÂÝËÔÍÁÔËÏ
ÃÔÇÏÁÔÇÝÇÛËØ¦ÖËßÚÇØÕÓÇÔÚÏÑÄÝÁÔÇÝÒÄØÊÕÝÆØÜÔÇÝËÔ
ÙÏÞÇÃÔËÚÇÏÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÇÒÒ¦ÚÎ
ÞßÊÇÏÄÚÎÚÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÓÕÒÏËØÏÑÄÝÓÏÙ¦ÔÛØÜÖÕÝÃÍÕßØÇÕÏÏÊÁËÝÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÑÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÇÑØÕÈÇÚÕÆÔËÖÏÐßØÕÆ

–Ποιες ήταν οι δυσκολίες να δραματοποιήσετε ένα μυθιστόρημα
αυτού του είδους;
¶ÊØÇÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎËÔÄÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÕÆÑËÏÓÁÔÕßÁÞËÏ¦ÓËÙÎÙÞÁÙÎÓËÚÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÓÇÚÏ¦¥Ý
Ú×ØÇÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÇßÚÄÁÞËÏ
ÊÏÇÙÑËßÇÙÚËÃÍÏÇÁÔÇÔÇÔÊØÏÑÄ
ÓÕÔÄÒÕÍÕÙÚÎÕßÎÊÃÇÑÇÏÁÔÇÔ
ÛÃÇÙÕÓËÁÔÚËÑÇÎÛÕÖÕÏÕÆÝÙÚÎ
ÏÛÕßÇÔÃÇÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÖÕßÊÏÇÙÑËß¦àËÚÇÏÍÏÇÊÆÕÎÛÕÖÕÏÕÆÝÚÕÔÊÄÑÚÕØÇÑÒÇÝÑÇÏÚÎ
²ÁÒÍÑÇÚÎÙÆàßÍÕÚÕßÖ¦ÙÚÕØÇ
ÑØËÍÑÄØÏÕßÝË×ØÎÙÇÚÕÔØÄÒÕ
ÚÎÝ²ÁÒÍÑÇËÐÃÙÕßÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÑÇÏÇÔÇÍÑÇÃÕÄÙÕÚÕßÑÒÇÝ
¬ÕÈÏÈÒÃÕ¶ÛÇÁÒËÍËÑÇÔËÃÝ¶ËÃÔÇÏ
ÍØÇÓÓÁÔÕÍÏÇÚÎÍßÔÇÃÑÇÕÑÒÇÝ
ËÃÔÇÏÕÓËÒËÚÎÚÂÝÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÛÁÓÇÚÕßÍÏ»ÇßÚÂÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÚÇÖ¦ÔÚÇ
–Γιατί η επιλογή αυτού του σκοτεινού έργου;
¶©³ÔÚËØÙËÔÁÞËÏÍØ¦ÉËÏÁÔÇ
ËÐÇÏØËÚÏÑÄÖÇØÇÓÆÛÏÓËÚÃÚÒÕ!
ÙÑÏ¦ÖÕßÂÛËÒËÔÇÍÃÔËÏ¦ÔÛØÜÖÕÝ®ÕÚÃÚÒÕÝÇßÚÄÝÚÇÏØÏ¦àËÏÇÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇÙÚÕÔÊÄÑÚÕØÇ
ÑÒÇÝÍÏÇÚÃÓËÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÙÚÎ
àÜÂÁÞËÏÖÒÎÙÏ¦ÙËÏËÖÏÑÃÔÊßÔÇÚÕ
ÌÜÝÚÕßÂÒÏÕßÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÚÎÝ
àÜÂÝÕÖÄÚËÎÙÑÏ¦ÖÕßÇÌÂÔËÏ
ÖÃÙÜÚÕßÑÇÛÕØÃàËÏÍÏÇËÓ¦ÝÖÕß
ÚÕÔÖÇØÇÚÎØÕÆÓËÁÔÇÙÑÕÚËÏÔÄ

Το βιβλίο –θα έλεγε κανείς– είναι γραμμένο για
τη γυναίκα, ο Γκλας είναι ο μελετητής της γυναίκας, αυτό είναι το θέμα του, γι’ αυτήν μπορεί
να κάνει τα πάντα.
ÕÆØÎÝÑÇÏÎÍÍÁÒÇÏÊÎØÕÖÕÆÒÕß
ËÃÔÇÏÊÆÕÓÕÔÇÊÏÑÕÃÎÛÕÖÕÏÕÃÖÕß
ÛÇÚÕßÝÒÇÚØÁÉËÚËËÖÃÙÑÎÔÂÝ
ÚÕÛÁÇÚØÕÁÔÚØÕÕÏÙßÔÛÁÙËÏÝ
ÚÎÝÎÔËÒÄÖÎÝ¡ÖËÑÏ¦ØÎÕÏÌÜÚÏÙÓÕÃÚÕß²ØÂÙÚÕßÜÍ¦ÑÎÑÇÏÎ
ËÔÊßÓÇÚÕÒÕÍÃÇÑÇÏÙÑÎÔÕÍØÇÌÃÇ
ÚÎÝÆÇÝ¬ØÕßÖÏ×ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ
ÁÔÇÔÑÄÙÓÕÛËÇÚØÏÑÂÝÓÇÍËÃÇÝÑÇÏ
ÙßÍÑÃÔÎÙÎÝ

***
Παναγιώτης Μπουγιούρης
(Δόκτωρ Γκλας)
–Στην εποχή μας πιστεύετε ότι
υπάρχουν Γκλας; Τι είναι αυτό
που καθιστά τον Δόκτωρ Γκλας
διαχρονικό;
¶ÐÇØÚ¦ÚÇÏÖ×ÝÚÕËÑÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÔËÃÝ©ÊÄÑÚÜØÀÇÒÕÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝØÄÒÕÝÁÔÇÍß¦ÒÏÔÕÊÕÞËÃÕ
ÁÔÇÝÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑÄÝÙÜÒÂÔÇÝËÃÔÇÏ
ÕÇÓÌÕØÁÇÝÖÕßÁÖÒÇÙËÕËÊËØÈÁØÍÏÕÝÑÇÏÓÁÙÇÚÕßÁÈÇÒËÏÊÁËÝ
ÑÏÇßÚÁÝÕÏÏÊÁËÝÄÞÏÊËÔËÃÔÇÏ
ÊÏÇÞØÕÔÏÑÁÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÓÖØÕÙÚ¦
ÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÝ¬ÄÙÕÓÖØÕÙÚ¦ÖÕßÇÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇ

***

ÙËÏÂÔÇÑÄÉËÏÏ¦ÌÇÔÕÙÇÔÔËØÄ
ÇÒÒ¦ÙÑÒÎØÄÑÇÏÑØÆÕÙÇÔÖ¦ÍÕÝ
–Είναι όντως κοινωνικός παρίας
ο Γκλας ή απλώς μια διαταραγμένη προσωπικότητα;
¶ ÇÏÖ¦ÒÏÙÞËÚÏÑÄËÏÔ»ÇßÚÄ
ÃÔÇÏÓÏÇËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂ®ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÜÝÍÔÜÙÚÄÔÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÄÒËÝÕÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝ
ÖÕßÙßÍÑØÕÆÙÚÎÑÇÔÂÁÙÚÜÇÖÁØØÏÖÚÇÔÚÕÔÖËØÃÍßØÕÚÕßÝËÃÞÇÔ
ÊÏÇÚÇØÇÞÁÝËÃÐÚËÓÕßÓÏÇÏÙÚÕØÏÑÂ®ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÑÏËÍ×ÛÇ
ÙÇÝÊËÃÐÜÁÔÇÔÊÏÇÚÇØÇÍÓÁÔÕ¦ÔÛØÜÖÕËÃÐÚËÓÕßÁÔÇÔÖØÜÚÕÖÄØÕ®ÑÏËÍ×ÛÇÙÇÝÊËÃÐÜÚÎÔ
ÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÃÎÙÎÖÕßßÖÁÙÚÎ
³ÒÒÕÝÓÖÕØËÃÔÇÊËÏÕÓÕÏÄÚÎÚËÝ
ÓËÚÕßÝÔÇàÃ¦ÒÒÕÝÓËÚÕßÝÇØÞÇÃÕßÝÖÇØÚÏ¦ÚËÝ³ÒÒÕÝÔÇÊÏÇÑØÃÔËÏÁÔÇÔÇÏØËÚÏÑÄ¦ÒÒÕÝÁÔÇÔ
ØËÇÒÏÙÚÂ³ÒÒÕÝÁÔÇÔÑÇÚÇÛÒÏÖÚÏÑÄ¦ÒÒÕÝÁÔÇÔÑßÔÏÑÄ³ÒÒÕÝ
ÁÔÇÔÜÑØ¦ÚÎÖÕßËÏÙ¦ÍËÏÑÇÏÔ¦
ÊÇÏÓÄÔÏÇ¦ÒÒÕÝÁÔÇÔÏÕÍÁÔÎÖÕß
ÒÁËÏ¦ÈÕÒËÝÇÒÂÛËÏËÝÖÕßÑÇÃÔË
ÙÇÔÚÕÔÂÒÏÕÇÔÖÒÎÙÏ¦ÙËÏÝÖÕÒÆÑÇÃÍËÙÇÏÇÔÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÝ
ÖÕÒÆÖËÛÇÃÔËÏÝ
–Ο Γκλας σιχαίνεται περισσότερο απ’ όλα τη φτώχεια, αλλά και
τον άνθρωπο, ρόλος αποστροφής;
Πώς τον αντιμετωπίζετε;
¶ÃÓÇÏßÖÕÞØËÜÓÁÔÕÝÔÇÊÜ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕÔØÄÒÕÓËÚÇÊÏÑ¦
ÚÕßÓ¦ÚÏÇÃÔÇÏÁÔÇÝÇÙÚÄÝÖÕß
ÇÖÕØØÃÖÚËÏÚÕÇÙÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÚÕßÇÒÒ¦ÊËÔÚÕÒÓ¦ËÏÔÇÁØÛËÏÙË
ØÂÐÎÓÇàÃÚÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝËÔÊßÔ¦ÓËÏ¬ÙËÑËÈ¦ØÇÇÒÒ¦ÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÍÏÇÖ¦ÔÚÇÏÊÇÔÏÑÄÝÑÏÇÔ¦ÐÏ-

Ο δρ Γκλας δεν σιχαίνεται τον άνθρωπο, αλλά τη χυδαιότητα του
ανθρώπου, είναι ένας
μολιερικός μισάνθρωπος. Σίγουρα οι ιδέες
με τις οποίες καταπιάνεται ακροβατούν επι
ξυρού ακμής.
ÇÑÓÂÝÕÏÕÝÄÓÜÝÕØÃàËÏÚÎÙÜÙÚÂÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ"
–Έχει εμμονή με τον Γκρεγκόριους, πολεμάει αυτό που ο ίδιος
δεν είναι και δεν μπορεί να γίνει;
¶©ÑØËÍÑÄØÏÕßÝËÃÔÇÏÎÔÁÓËÙÃÝÚÕßÃÔÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕß
ÞÜØÃÝÑÇÓÃÇÇÏÊ×ÑÇÚÇÚØ×ËÏ®ÚÇ
Ö¦ÔÚÇÍÆØÜÚÕßÙÇÔÓÆÑÎÚÇÝ®
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÑÇÏÚÎÝ
ÔËÇØÂÝÙßàÆÍÕßÚÕßËÔ×ÕÑÒÇÝ
ÇßÚÕÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÇÖÄÚÎÔ
ÇÃÙÛÎÙÎÚÕßÑÇÛÂÑÕÔÚÕÝÖÕßÁÞËÏ
ÄÖÕßÎÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÕßÖ¦ÙÚÕØÇ
ÌÇÔÚ¦àËÏÜÝÒÆÚØÜÙÎÑÇÏÖÒÕÃÕ®
ÊÏÇÌßÍÂÝÇÖ»ÄÒÇÄÙÇÚÕÔÑÇÚÇÊßÔÇÙÚËÆÕßÔ¬ÕÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÕ
ÑÒÇÝàÎÒËÆËÏÚÕÔÖ¦ÙÚÕØÇÑÇÏ
ÄÚÏÛÇÂÛËÒËÔÇÍÃÔËÏÙÇÔÑÏÇßÚÄÔÓËÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙËÁÔÇÌÇÏÔÄÓËÔÕÖÕßÁÞËÏÇÔÇÊËÏÞÚËÃÙÚÇ
ÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÇßÚÄ
ÚÕßOH[LYÆÓÌÜÔÇÓËÇßÚÄÔÚÕÔ
ÄØÕÕÖÕÏÕÙÊÂÖÕÚËÇÖÕØØÃÖÚËÏÂ
Ñ¦ÔËÏÑØÏÚÏÑÂÙËÑ¦ÖÕÏÕÔÑÇÚ¦
È¦ÛÕÝàÎÒËÆËÏÑÇÏÛÇÂÛËÒËÔÇËÃÔÇÏÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÒÂÛËÏÇÉÁÓ-

å,

å,

å,

ÇÃàËÚÇÏÙÚÕÛÁÇÚØÕËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÑÏÁÞÕßÔÍßØÏÙÚËÃÊÆÕÚÇÏÔÃËÝ
ËÓÖÔËßÙÓÁÔËÝÇÖÄÇßÚÄÖÄÚÕ
 ÁÜÝÙÂÓËØÇÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕß
ÛÁÚËÏÓÄÒÏÝÙÂÓËØÇÇØÞÃàÕßÓËÔÇ
ÚÇÙßàÎÚ¦ÓË

ÓÇÚÇÊËÔÐÁØÜÁÈÇÏÇÕÑÒÇÝ
ÒÁËÏØÎÚ¦ÄÚÏàÎÒËÆËÏÚÕÔÔËÇØÄ
ËØÇÙÚÂÚÎÝ²ÁÒÍÇÝÚÕÔ ÒÇÝªÁÑË!´ÚÙÏÇÑØÏÈ×ÝÛÇÂÛËÒÇÔÇËÃÓÇÏÇÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÌÚÏ¦ÐÜÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÕßÄÖÜÝÛÇÛËÒÇ®ÄÖÜÝ
ÕÃÊÏÕÝÒÁËÏ

–Στην παράσταση συνδυάζετε
και τις δύο ιδιότητές σας, αυτήν της ηθοποιού και αυτήν της
τραγουδίστριας. Πόσο δύσκολο
μπορεί να είναι κάτι τέτοιο όταν
το έργο δεν έχει μουσικό χαρακτήρα;
¶ÓÕßÙÏÑÂßÖ¦ØÞËÏÖÇÔÚÕÆ
ÙÚÕÔÒÄÍÕÙÚÎÙÏÜÖÂÙÚÕÔÂÞÕ
ÚÜÔÒÁÐËÜÔÙÚÎÔÌÇÔÚÇÙÃÇÙË
ÄÒËÝÚÏÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝàÜÂÝÓÇÝ
©ÁÔÚËØÓÖËØÍÑÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏ
¦ÖËÏØÇÛÁÓÇÚÇÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ
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ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÙßÍÍØÇÌÂÚÕßÈÏÈÒÃÕßÄÚÇÔÕÍÏÇÚØÄÝÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕ
ÊÏÑÇÃÜÓÇÙÚÎÔËßÛÇÔÇÙÃÇËÓËÃÝ
ÊËÔÚÕÒÓ¦ÓËÑÇÔÔÇÚÕÙßàÎÚÂÙÕßÓËÚÏÝßÉÎÒÁÝÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝ
ÖÕßÐËÑÏÔ¦ËÏÚÕÁØÍÕËÃÔÇÏØËßÙÚÄ
ÙÇÔÚÎÔÎÛÏÑÂÄÖÜÝÒÁËÏÕÃÊÏÕÝ
ÙÚÏÝÑØÆËÝÖÕßÚËÒËÏ×ÔËÏÚÕÁØÍÕ
ËÃÔÇÏÙÑÒÎØÄÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÙÖ¦-

åå å.0å.åÛ$4

–Πώς μπορεί να αφορά το 2019
ένα μυθιστόρημα του 1905; Γιατί
το επιλέξατε;
¶©ÄÑÚÜØÑÒÇÝËÃÔÇÏÏÙ¦ÐÏÕÝ
ÓËÚÕßÝÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÂØÜËÝ
ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÁÔÇÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝËÃÔÇÏËÃÚË
ÖØÕÌÂÚÎÝÂÊÇÃÓÕÔÇÝ¬ÇËØÜÚÂÓÇÚ¦ÚÕßËÃÔÇÏÇÓËÃÒÏÑÚÇßÔÕÉÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÌØ¦ÙÎ!ÖÄÙÎÇÒÂÛËÏÇÇÔÚÁÞËÏÝ"¬ÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÚÕßÏ¦ÒÓÇØÁÔÚËÓÖËØÍÑËÃÔÇÏ
ÁÔÇÇÖÄÚÇÑÕØßÌÇÃÇÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÚÎÝÙÕßÎÊÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ

å,

(σκηνοθέτης)

ÃÞÔÕÝÔÑÕÏÚ¦ÐÕßÓËÑÇÒÆÚËØÇ
ÄÓÜÝÇßÚÄÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÛÇÊÕÆÓËÔÇÑÇÛØËÌÚÃàËÚÇÏÓÁÙÇÚÕßÕ
ËÇßÚÄÝÓÇÝ
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Στρατής Πανούριος

–Η Χέλγκα υπήρξε δέσμια της
εποχής της, σήμερα υπάρχουν
γυναίκες όπως τη Χέλγκα;
¶²ÁÒÍÑÇÙÖ¦ËÏÄÒÇÚÇÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ÎÛÏÑ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÚÇÓÖÕÆÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÎÝÃÔÇÏÓÏÇ
ÓÕÏØÇÃÇÎØÜÃÊÇÖÕßÙÚÇÓ¦ÚÏÇ
ÓÕßÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÌÇÔÚ¦àËÏÎØÜÃÊÇÇØÞÇÃÇÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÚØÇÍÜÊÃÇÝÃÔÇÏÓÏÇÇÖÒÂÍßÔÇÃÑÇÖÕß
ÇÔÇàÎÚËÃÁÔÇÇÒÎÛÏÔÄÙÖÏÚÏÑÄÑÇÏ
ÇÒÎÛÏÔÂÇÍ¦ÖÎÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂËÃÞËÚÕÓËÏÕÔÁÑÚÎÓÇÔÇÁÞËÏ
ÇÖÁÔÇÔÚÃÚÎÝÚÕÔÔÄÓÕÙÌÇÒ×Ý
ßÖ¦ØÞÕßÔÍßÔÇÃÑËÝÙÇÔÚÎ²ÁÒÍÑÇ
ÖÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔÌßÒÇÑÏÙÓÁÔËÝ
ÙÚÇÙÚËØËÄÚßÖÇ©ÁÔÚËØÓÖËØÍÑ
ÈÒÁÖËÏÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦ÙÚÕÔÞØÄÔÕÓË
ÚÎ²ÁÒÍÑÇÍÏÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÊÕÑÏÓ¦àÕßÔÚÏÝÇÔÚÕÞÁÝ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓÇÝ

Αγγέλα Σιδηροπούλου
(Χέλγκα)
–Η αποφυγή σεξουαλικής επαφής
με τον νόμιμο σύζυγο το 1905 από
τη γυναίκα ήταν σχεδόν αδιανόητη, σήμερα η Χέλγκα τι θα έκανε;
¶²ÁÒÍÑÇÖÕßßÖÕÊÆÕÓÇÏËÍ×
ÛÇÁÖÇÏØÔËÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÔÇ
ÞÜØÃÙËÏÚÕÔ¦ÔÚØÇÚÎÝ²ÁÒÍÑÇ
ÎËßÒÕÍÎÓÁÔÎ®ÇÒÒÏ×ÝÓËÔÏ¦ÚÇ
ÌØËÙÑ¦ÊÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÏËÖÏÛßÓÃËÝÐÕÊËÆËÏÚÎÔÉßÞÂÚÎÝÙÚÕÔ
ÈÜÓÄÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÑÇÛÜÙÖØËÖÏÙÓÕÆÓËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚÎÔÇÖÕÊÕÞÂÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÄÝÚÎÝÇØÞÃàÕÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÎÝ
ÚÎÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÚÎÝÖËØÃÍßØÕ±ÖÕÓÕÔÂ
ÑÇÏÙÏÜÖÂÙßÔÕÊËÆÕßÔÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÚÎÝÖÕßÙßÔÊÁËÚÇÏÓË
ÚÎÛØÎÙÑÕÒÎÉÃÇÚÎÔÚÏÓÜØÃÇÚÎÝ
ÓÇØÚÃÇÝÖÕßÜÝÚÁÚÕÏÇÕØÃàËÚÇÏ
ÎÇÖÕÙÚØÕÌÂÍÏÇÚÕÜØÇÃÕÚÎÔ
Í¦ÖÎÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÕßÙÃÇÚÎÝ
àÜÂÝÂÓËØÇÊßÙÚßÞ×ÝßÖ¦ØÞÕßÔÍßÔÇÃÑËÝÍÆØÜÓÇÝÕÏÕÖÕÃËÝÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇÙßÍÑØÕßÙÚÕÆÔ
ÓËÚÎÔËÔÊÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÈÃÇÑÇÏ
ÚÕÔÈÏÇÙÓÄÙÚÕÔÍ¦ÓÕ¢ÕÈÕÆÓËÔËÝÚÕÔÙÚÏÍÓÇÚÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÃÎÙÎÙÏÜÖÕÆÔÖÇØÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÔÕÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÇ
àÎÚÂÓÇÚÇÇßÚ¦
–Η Χέλγκα «παίζει» με την αδυναμία του Γκλας; Τίθενται ζητήματα ηθικής;
¶ßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÕÛËÇÚÂÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÕÖÚÏÑÂÖÕßÛÇÊËÏÑÇÔËÃÝÙÚÎ

Η Χέλγκα σπάει όλα τα
θρησκευτικά, ηθικά,κοινωνικά ταμπού της εποχής της. Είναι μια μοιραία ηρωίδα που στα
μάτια μου πολλές φορές
φαντάζει ηρωίδα αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.
ÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇÝÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÕß¦ØÇßÖ¦ØÞËÏÖÒÎÛ×ØÇ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÑÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇ
ÖØÕÑÆÖÚËÏÇØÓÕÔÏÑ¦ÎÓÕßÙÏÑÂ
ÑÇÏÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÍÏÇÔÇËÑÌØ¦ÙËÏ
ÚÏÝÉßÞÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÜÔÎØ×ÜÔÇÔËÏÙÚÂÑÇÓË®ÊÆÕÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßËÃÔÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÉßÞÕÙÆÔÛËÙÎÚÎÝ²ÁÒÍÑÇÇÒÒ¦ÊËÔ
ÛÇÙÇÝÖÜÚÎÔÖØÕÁÒËßÙÂÚÕßÝ
ÇÙÇÝÖÜÓÄÔÕÖÜÝÚÕÁÔÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝ
ÑÇÏÚÕ¦ÒÒÕÙËÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÖÕß
ÛÁÒËÏÔÇàÂÙËÏÚÎÔÑ¦ÛËÙÚÏÍÓÂ
ÇÖÕÊËÞÄÓËÔÎÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝÊÏËÑÊÏÑ×ÔÚÇÝÚÎàÜÂÚÎÝàÜÂ
ÖÇÃØÔËÏÎàÜÂÊÃÔËÏ6JOSP]L[
[HYVJOSP]L[NLY®

Πληροφορίες: tÛÌ~³¨
~ÜÑØuV¨ÉÐ{Ó¨Ñ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊl ÉÐK¨ËÈVdU´ÆÐÐ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUlÓØ¸m ÉÐK¨ËÈV
(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ~Ñ{.ÒKKÑ³VdU´ÆÐÐ
~Ñ{È¨{Ñ~Ê®U´ÆÐÐ1ÓÑ³¨ÛÓ³¨V Ì³i³ØmmKV(ÑÜÜÈ¨{³{ÑVÉÈ~ËÑ
¨Ñ³ÊÉ{ØU¬Æ®Æ
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«Παύση»: Κυπριακό σινεμά της διπλανής πόρτας
Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους της Τώνιας Μισιαλή μιλάει για όλα όσα κρύβονται μέσα σε κάποια διαμερίσματα
Παύση
Û¨ÒÐÑ¸Æd
Σκηνοθεσία: 0{Ñ{{ÑÜÊ
Πρωταγωνιστούν: .³ÓÜÑ'È¨oÓiV
åÙ¨ÓÑØÑ{ÜÉËÈV(ÌiåK¨ÑÒÐ
©ÄØÕÝÈÃÇÑÇÚ¦ÚÜÔ
ÍßÔÇÏÑ×Ô®BDÙÎÓÇÃÔËÏÄÒËÝ
ÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝÈÃÇÝBDÕÏ
ÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
BDÌßÙÏÑÂÙËÐÕßÇÒÏÑÂ
ÉßÞÕÒÕÍÏÑÂÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÈÒ¦ÈÎÂÖÄÔÕÍÏÇÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝBD
.ÖÐKÑi³iØ³Ñ³{ÖÜiØ°¨Ú¨´K

Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΓΕΤΤΟΥ

Στο παρελθόν, ËØÍ¦ÙÚÎÑÇÙÚÎÔ ÆÖØÕÜÝÔÕÓÏÑÄÝÑÇÏËÑÖÇÏÊËßÚÂÝËÖÃ
ÛËÓ¦ÚÜÔÈÃÇÝÙËÈ¦ØÕÝËß¦ÒÜÚÜÔ
ÕÓ¦ÊÜÔÄÖÜÝÖÇÏÊÏ×ÔÑÕØÏÚÙÏ×Ô
ÑÇÏÍßÔÇÏÑ×ÔÍÔ×ÙÎÑÇÏÎËÓÈ¦ÛßÔÙÎÙÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÔÕÓÕÛËÙÃËÝ
ËÛÔÏÑÁÝËßØÜÖÇáÑÁÝÑÇÏÊÏËÛÔËÃÝ
ÇÖÕÚËÒËÃÖØÕâÖÄÛËÙÎËÑÚÜÔÜÔ
ÕßÑ¦ÔËßÍÏÇÚÎÔËØÍÇÙÃÇÙËÇßÚÄÚÕÖËÊÃÕ¦ÔÚÇÓËËÐÁÖÒÎÚÚË
ÕÇØÏÛÓÄÝÎÙßÞÔÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÕÏÚÕÖÕÛËÙÃËÝßÖÕÍØÇÌÂÝÙßÓÈ¦ÙËÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÖØÜÚÕÑÄÒÒÜÔÑÇÏ
ÕÖÕÏÕßÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕßËÍÍØ¦ÌÕßÖÕß
ÙßÔÂÛÜÝÇÔÇÑßÑÒ×ÔËÏÙÚÕÏÞËÏÜÓÁÔËÝÔÕÓÏÑÁÝÁÔÔÕÏËÝ
¡ÁÞØÏÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß» ÕÏÚËÞÔÕÑØ¦ÚËÝÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÚØÄÒÇØÇÔ¶Õ
ÄØÕÝÇßÚÄÝÊËÔËÃÞËÇÑÄÓÇËÌËßØËÛËÃ¶ËÍÑÇÛÏÊØÆÕÔÚÇÝÙÚÕÏÞËÏ×ÊËÏÝÑÇÔÄÔËÝÍÏÇÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ
Ëß¦ÒÜÚÜÔÕÓ¦ÊÜÔÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÕ
ËÑÃÔÕÚÕß ÂÚÎÔÈ¦ÔÇÂ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕªÏ¦ÔÚÚÕß ©Ï
ËÑÚËÒÁÙËÏÝÇÔÎÒÃÑÜÔÙÚÎÔ ÕÆÈÇÕÏËÐÇÌÇÔÃÙËÏÝÇÖËØÍ×ÔÑÇÚ¦
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÙÚÎÔ ÃÔÇÕÏÊÎÓÄÙÏÕÏÒÏÛÕÈÕÒÏÙÓÕÃÍßÔÇÏÑ×ÔËÔËÃ-

Με απλές και αρμονικές κινήσεις, η κάμερα
καταγράφει την ιστορία
μιας διαλυμένης συζύγου-κατοίκου της Λευκωσίας στο εδώ και τώρα.
ÊËÏÙÇÈÈÇÚÏ¦ÚÏÑÕßÛË¦ÓÇÚÕÝÙÚÎ
ÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÖÕßÓÖÂÑÇÔÇØÍÄÚËØÇÙËÑ¦ÛËÙÖÃÚÏÇÔÁÙÚËÏÒÇÔ
ÇßÚÂÚÎÔÚ¦ÙÎ¿ÚÇÔÊÏÇÈ¦àËÏÝ
ÇßÚ¦ÚÇÊÏËÛÔÂÔÕÓÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇ
ÔÏ×ÛËÏÝÓÏÇÇßÚÕÈÇßÑÇÒÏÙÚÏÑÂ
ÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÖÕßàËÏÝÑ¦ÖÕßÙÚÎ
ÆÙÎÏÙÛ¦ÔËÙÇÏÖËØÃÖÕßÄÚÏÚÇ
ÑËÃÓËÔÇÇßÚ¦ÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÚÎÔ
ÑÄÒÇÙÎËÖÃÍÎÝÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÙË
Þ×ØËÝÖØÜÚÄÍÕÔËÝÖÕßÇØÔÕÆÔÚÇÏ
ÖËÏÙÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔÖØÄÙÊËÙÂÚÕßÝ
ÙÚÕÇÖÕÒÒ×ÔËÏÕ¦ØÓÇÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ ÏÆÙÚËØÇ
ÂØÛËÕ©ØÁÙÚÎÝ ÏÆÙÚËØÇÂØÛË
ÎÌØÃÑÎÚÕßÖËØÏÙÚÇÚÏÑÕÆÙÚÎ
¦ØÔÇÑÇ ÏÆÙÚËØÇÂØÛËÎÒÁÔÎ
¢ØÇÔÚàÂ¶ÚÎÔÐËÞ¦ÙÇÓËÑÏÄÒÇÝ
ÏÆÙÚËØÇÂØÛËÎÚÇÏÔÃÇÇÆÙÎ®
ÚÎÝ¬×ÔÏÇÝ¡ÏÙÏÇÒÂ
ÑÇÚ¦ÙßØØÕÂÉßÞÕÒÕÍÏÑÂÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÎÝÒÖÃÊÇÝÚÁÒÇ¢ßØÕÍÁÔÎÇÖÄÚÕÔÑÇÚ¦ËÚÃÇÓËÍÇÒÆÚËØÕÙÆàßÍÄÚÎÝÔÊØÁÇÝ
ÇÙÏÒËÃÕßËÃÔÇÏÁÔÇÑÇÛÎÓËØÏÔÄÑÇÏÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÙÞÁÊÏÕ
ÓÏÇÝßÖËØÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÊÏÖÒÇÔÂÖÄØÚÇËÔÄÝÚÁÚÕÏÕß
ÊÇÔÚÏÑÕÆÙÖÏÚÏÑÕÆÇÔÂÑËÏÙËÓÃÇ
ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÎÄÖÎÈØÇ¦ÓÖÕß
àËÏÙÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝÑßÖØÏÇÑÄÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÑÄÙÓÕÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÒÁÍËÚÇÏ)V[V_SHUKÒÖÃÊÇ
ÖÕßÌÇÔÚÇÙÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÖËÛÇÃÔËÏ
ÚËÒËßÚÇÃÇÎÒÖÃÊÇÖÕßËÆÞËÚÇÏ

Η Ελπίδα.³ÓÜÑ'È¨oÓiÉËÑ{ÐËÑt~Ñ{~Êu ÜÜÑÙË³{ÑÈ³iØ¨ÂÓÉÑÓÑt~Ñ{~ÌuÖ¨{V³³ÊåÙ¨ÓÑÑ{ÜÉËÈ ËÑ{i ÜÜÑÙË³{ÑÈÓ×ÈoÉÑÌ³iÑ³¨ÑÉËÑ³ÈÑ³¨{~Ö³iØ{³{Öo{ÑÑÚÓÉ{ÉÑÈ³Ì³{ØÙ{Ñ³ÑoÓØ³ÈÖ¨{ÈÑoÒ
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕß¦ÔÚØÇÚÎÝÍÏÇÔÇ
ÍÒßÚ×ÙËÏÑÇÏÄÞÏÚÎÌßÍÂÚÎÝÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÍÃÊÇÖÕßÁÞËÏÙÚÂÙËÏÙÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÎÝÎÒÖÃÊÇÖÕßÐËÞÔ¦
ÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÎÒÖÃÊÇÊËÔËÃÔÇÏÎ
ªÕßÓ¦ÔÇÎ¢ÏÒÏÖÖÏÔÁàÇÎÕßÒÍ¦ØÇÎØÏÒÇÔÑÁàÇÎÏËÚÔÇÓÁàÇ
ÎÔÊÂÎ ÏÔÁàÇÖÕßÚËÒËÃÞØÁÎ
Ö¦ØÕÏÑÕßÙÚÕÔÓËÙÕÍËÏÇÑÄÖÇØ¦ÊËÏÙÕÚÎÝ¡ËÍÇÒÕÔÂÙÕßÃÔÇÏ
ÓÃÇÑÇÔÕÔÏÑÂ®ÒÒÇÊÃÚÏÙÙÇÖÕß
ÚÎÝÖØÕÐÁÔËÉÇÔÁÔÇÔÑÇÔÕÔÏÑÄ®
ÆÖØÏÕÃÔÇÏÎÒÒÇÊÃÚÏÙÙÇÖÕß
ÁÌßÍËÇÖÄÚÎÙÇÚØÇÖËÃÇÚÕßÖÇÚØÏÑÕÆÚÎÝÙÖÏÚÏÕÆÍÏÇÔÇÛÁÙËÏ
ËÇßÚÄÔÙÚÏÝÊÏÇÚÇÍÁÝÚÕß ÆÖØÏÕßÇÍ¦ÖÒ¦ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÊÎÒÇÊÂ¬ÏÄÞÏ"ßÖÄÛËÙÎ
ÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÕÛÄÔÎÊ×ÛÇÙÚÇÛ×ÙËÚØÃÇÙÎÓËÃÇÚÎÔËßÌßÂ
ÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÕÖÚÏÑÂÚÎÝ¡ÏÙÏÇÒÂ
ÙÚÎÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂËØÓÎÔËÃÇÚÎÝ

¢ßØÕÍÁÔÎÑÇÏÙÚÎÔËÐÃÙÕßÑÇÛÎÒÜÚÏÑÂËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÕßÇÙÏÒËÃÕß
ÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÖÇÚ×ÔÚÇÝÍËØ¦
ÙÚÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÖÕßÖËØÖ¦ÚÎÙÇÔÕ
ÇÔ¦ÙÎÝ ÇØÇÔÏÑÄÒÇÝÚÕÖÃÚÏ®ÎÒÃÔÇ¤ÆÑÕßÇÏ×ÔÏÇËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÔÚ×ÔÎÇØÇÙÑËß¦®ÑÇÏÕØÍÆØÎÝ
ÇÖÇÊÎÓÎÚØÄÖÕßÒÕÝ:\U[HU®
ÇØÛØ×ÔËÏÓÏÇÕÒÕÑÇÃÔÕßØÍÏÇÑßÖØÏÇÑÂÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÍÒ×ÙÙÇ ÄÔÚØÇÙÚÎÔËßÑÕÒÃÇÚÕß ßÖØÏÇÑÕÆÜÝÈÇÙÏÑÕÆÛÁÓÇÚÕÝÖÕß
ÓÇÝÖØÕÙÁÌËØËÇÖÕÒÏÚÃÑËÏÑÄÔËÝ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝØ¦ÙÏÔÎÝØÇÓÓÂÝ®:T\NNSPUN/LUKYP_®ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÎ¡ÏÙÏÇÒÂÇÖÕÊÃÊËÏ
ÚÎÔÑÇÑÕÊÇÏÓÕÔÃÇÚÕßÚÄÖÕßÙË
ÇßÚÄÖÕßËÃÔÇÏÂÚÇÔÑÇÏÇÔÊËÔ
ÍÃÔËÏÑ¦ÚÏÊØÇÓÇÚÏÑÄÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇËÃÔÇÏ!ÓÃÇÈÇÙÏÑ¦ÑÇÚÇÖÏËÙÚÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕßÎËÍÍÆÚÎÚ¦

ÚÎÝÙÚÎÓËÙÇÔÇÚÕÒÏÑÂÑÕßÒÚÕÆØÇ
ÚÎÝÁÞËÏÑ¦ÚÙËÏÖÕÒÆÈÕÒÏÑ¦¡Ë
ÇÖÒÁÝÑÇÏÇØÓÕÔÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÎ
Ñ¦ÓËØÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÓÏÇÝÊÏÇÒßÓÁÔÎÝÙßàÆÍÕßÑÇÚÕÃÑÕßÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÙÚÕËÊ×ÑÇÏ
Ú×ØÇ!ÇÖÄÚÕÙËÓËÊ¦ÑÏÖ¦ÔÜÙÚÎÔ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÑÇÏÚÕÈ¦àÕÓËÚÇÉËÆÚÏÑÇÒÕßÒÕÆÊÏÇ×ÝÚÇÑÇÑÕÚØ¦ÞÇÒÇËÐÜÚËØÏÑ¦ÏÇÚØËÃÇÑÇÏÚÏÝ
ÌØÕßÚÇØÃËÝÚÎÝÍËÏÚÕÔÏ¦Ý¿ÚÇÔ
ÜÝÙÑÎÔÕÛÁÚØÏÇÁÞËÏÝÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÔÇÇÖÕÚßÖ×ÙËÏÝÚÎÌØÃÑÎÑÇÏÚÎÔ
ÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎÙÚÕÔÑÇÓÈ¦ÙÕßÊËÔ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÖÇÝÖÇØÇÖÁØÇÇÖÄ
ÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÊÏÊ¦ÙÑËÏÝÑÇÏ
ÒÇáÑÃàËÏÝËÇßÚÄÎ¡ÏÙÏÇÒÂËÃÞË
ÓÃÇÖÇÔÚÕÊÆÔÇÓÎÙÆÓÓÇÞÕ
Ñ¦ÓËØÇÇÍÇÖ¦ËÏÚÎÚÁÒÇ
¢ßØÕÍÁÔÎÙÏÜÖÂÑÇÏÚÕÙÖ¦ÙÏÓÄÚÎÝÚÇÇÊÏÄØÇÚÇÙÇØÊÄÔÏÇ

ÞÇÓÄÍËÒÇÚÕÑËÔÄÈÒÁÓÓÇÖÕß
ÓÁÙÇÚÕßÑØÆÈÕÔÚÇÏÄÒËÝÕÏËÖÇÔÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÎ
ÇÈ¦ÙÚÇÞÚÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÇßÚÕÆÚÕß
ËÆÖÒÇÙÚÕßÖØÕÙ×ÖÕß!ÇßÚ¦ÐËÞ×ØÏÙÇÙÚÎ¢ßØÕÍÁÔÎÑÇÏÇßÚ¦ÞÚÃàÕßÔÇÖÄÚÇÛËÓÁÒÏÇÓÁÞØÏÑÇÏÚÕ
ÇÒËÐÏÑÁØÇßÔÕÚÎÔÚÙÏÓËÔÚÁÔÏÇÕÏÑÕÊÕÓÂÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ¡ËÚÎÔÇÆÙÎ®ÎÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÁÙÖÇÙËÚÇ
ËØÓÎÔËßÚÏÑ¦ÚËÃÞÎËÔÄÝÇÍÇÖÎÚÕÆ
ÙÚÕÑÕÏÔÄÇÒÒ¦Ñ¦ÖÜÝÇÔÇÑßÑÒÕÆÓËÔÕßRUV^OV^ÚÎÝÑÇÏÈÍÂÑË
ÙËÁÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕËØÓÎÔËßÚÏÑÄ
ÐÁÌÜÚÕÚÕÕÖÕÃÕ¶ßÖÕÖÚËÆÕÓÇÏ¶
ÄÚÏÛÇÚÎÝÇÔÕÃÐËÏÔÁÕßÝÊØÄÓÕßÝ
ÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÝÚÎÝÖÕØËÃÇÝ
¬ÁÒÕÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖÇØÇÒËÏÌÛËÃÕÖÇØ¦ÍÜÔ?ÚÎÝËÐÇÏØËÚÏÑÂÝÚÇÏÔÃÇ!ÕÔÊØÁÇÝÇÙÏÒËÃÕß
ÃÔÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÓÖÕØËÃÓË
ËÒ¦ÞÏÙÚÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÙËÌÚ¦ÙËÏÙÚÇÄØÏ¦ÙÕß©ÊßÔ¦ÙÚÎÝÖÕß
ÇÔÚÃÍÏÇÙÆàßÍÕÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÃÔÇÏÊËÙÓÕÌÆÒÇÑÇÝÓÏÇÝÇÔÇÚÕÒÃÚÏÑÎÝÌßÒÇÑÂÝ¦ÔÜÚÕßÞÚÃÙÚÎÑËÙÕÌ¦ÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÖÎÍÇÃÇ
ÇÈÃÇÙÚÎÌßÙÏÑÂËØÓÎÔËÃÇÂÚÇÔ
ÇßÚÂÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÓÕßØÓÕßØÎÚ¦ÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎÝÙÚÕßÝÛËÇÚÁÝ
ÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÄÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÚÎÔÚÇÏÔÃÇ¿ÚÇÔ
ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÙÇÏÄÚÏÁÞËÏÝÚÇßÚÏÙÚËÃÓËÚÎÔËßÞÂÚÎÝÒÖÃÊÇÝÇßÚÄÝÕÑÎÌÂÔÇÝÖÕßÇÖÒ×ÝÑËÃÚËÚÇÏÙÚÕÙÖÃÚÏÔÇËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÇÖÄ
ÖØÕÙ×ÖÕßÍÎÝÚØÕÓ¦àËÏÝÓËÚÕÔ
ËÇßÚÄÙÕßËÔÊÏÇÛÁÚÜÑ¦ÖÕÏÕ
ËßÌ¦ÔÚÇÙÚÕÚØÏÑÍÏÇÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÃÓÇÏÓÕßÊÏÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎÔ
ÇÆÙÎ®ÑÇÏÚÕÓÂÔßÓ¦ÚÎÝÊËÔ
ÞÜØ¦ËÏÚÇÞßÊÇÑÚßÒÕßØÍÏÑÁÝÑÇÚÇÑÒËÃÊËÝ¬ÕÓÂÔßÓ¦ÚÎÝÇÖÇÏÚËÃÇÖÒ×ÝÓËÚ¦ÊÕÙÎÏÇÇßÚÄÔÇ
Ö¦ÚËÔÇÚÎÊËÃÚË
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ΑΠΩΛΕΙΑ

«Οδός
Αριστοτέλους»

Μελωδικός, λαϊκός, αυθεντικός
«Η απλότητα κρύβει δύναμη», έλεγε ο σπουδαίος Ελληνας συνθέτης Γιάννης Σπανός
Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

ÔÄÝÚÎÊÕÆÒËÉËÓËÚÇÐÆ  
¬ÎÛËÜØÕÆÙËÚÎÔÖÏÕ×ØÏÓÎÑÇÏ
ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÖ¦ÔÜÙÚÎÔÖÕÃÎÙÎØÍÕÉßÞÂÝ
ÑÇÏÑÇØÊÏ¦ÝÊËÃÍÓÇÚÕßÓËÍ¦ÒÕß
ÙËÈÇÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝÖÕß
ÚØÁÌÜÖØÕÝÚÕßÝÖÕÏÎÚÁÝÑÇÏÚÕ
ÑÕÏÔÄ®ÄÖÜÝËÃÞËÖËÏ
ÚÇÛÓÄÝÙÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÂÚÇÔ
ÑÇÏÕÊÃÙÑÕÝÖÕßÁÑÇÔËÓËÚÎÃÑß
¡ÕÙÞÕÒÏÕÆÖ¦ÒÏÙÚÎÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ3`YHÑÇÏÖ¦ÒÏÓË
ÚÎÔÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÚÕßÒÁÑÕßÇÚÙÏÌ¦©ÊÃÙÑÕÝÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕ
 ÑÇÏÇÖÄÑËÏÈÍÂÑÇÔÙÖÕßÊÇÃËÝËÖÏÚßÞÃËÝÔÛØÜÖÕÏÓÕÔ¦ÞÕÏ®
»ÁÔÇËÐÖØÁÝ®ÝÖÕÆÓË×ØÇ
ÑÇÒÂ®ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ§ÇÆÚÎÝÈÍÂÑËÙÚÎÙÚËØÏ¦®ÚÕÕÖÕÃÕÇØÞÏÑ¦
ÕÇÚÙÏÌ¦ÝÊËÔÂÛËÒËÔÇÙßÓÖËØÏÒÎÌÛËÃÙÚÕ¦ÒÓÖÕßÓÍÏÇÚÃÊËÔ
ÚÇÃØÏÇàËÓËÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÕß
©ÓÜÝÕÖÇØÇÍÜÍÄÝÚÕßÊÃÙÑÕß
Ï×ØÍÕÝ¡ÇÑØ¦ÑÎÝËÖÁÓËÏÔËÚÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏÊËÔÇÌÇÏØÁÛÎÑËÑÇÏÁÍÏÔËÚËØ¦ÙÚÏÇËÖÏÚßÞÃÇ

Στην έγχρωμη ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÖÕßËÃÔÇÏ
ÚØÇÈÎÍÓÁÔÎÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÙÚÎÔÇßÒÂÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÚÕß
ÙÚÕ Ï¦ÚÕÌÇÃÔËÚÇÏÞÇØÕÆÓËÔÕÝ
ÑËÃÔÕÚÕÖØÜÃÕÏ¦ÔÔÎÝÖÇÔÄÝ
ÊËÐÏ¦ÕÏ×ØÍÕÝ ÇÚÙÇØÄÝÇØÏÙÚËØ¦ÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝÇÍÍÁÒÎÝ
ÕßØÕÓÎÔ¦ÝÑÁÔÚØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÕ
¡ÃÓÎÝÒÁÙÙÇÝÕÕÖÕÃÕÝÇÖÕßÙÏ¦àËÏÇÖÄÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇËÃÞÇÔ
Ê×ÙËÏÚÇÞÁØÏÇ©ÏÚØËÏÝÙÖÕßÊÇÃÕÏÙßÔÛÁÚËÝËÃÞÇÔÙßÓÌÜÔÂÙËÏÍÏÇ
ÓÏÇÙËÏØ¦ËÓÌÇÔÃÙËÜÔÙÚÕß¦ÒÏÔÕ¡ÕßÙÏÑÄÁÇÚØÕÚÕÔËØÞÄÓËÔÕ
ËÑÁÓÈØÏÕÇÐËÑÏÔÕÆÙÇÔÖØÄÈËÝ
ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝËÔÖØÄÒÇÈÇÔ¬ÎÔÁÓÖÚÎÕÏ¦ÔÔÎÝÖÇÔÄÝ
ÁÙÖÇÙË®ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÌßÍËÂØËÓÇÚÕÈØ¦ÊßÙÚÕÔÆÖÔÕÚÕßÚÇÔ
ËÚ×Ô¬ÏÔÇÖØÜÚÕÖËÃÑÇÔËÃÝÍÏ»
ÇßÚÄÔÚÕÔÊÎÓÏÕßØÍÄ"ÕÏËÝËÖÏÚßÞÃËÝÚÕßÔÇÖØÜÚÕÇÔÇÌÁØËÏ"¡ÇØÑÃàÇ®©ÊÄÝØÏÙÚÕÚÁÒÕßÝ®ÔÛØÜ-

Πάντα αισιόδοξος

Εφυγε από τη ζωή,
ήρεμα, στον ύπνο του,
σε ηλικία 85 ετών.
ÖÕÏÓÕÔ¦ÞÕÏ®ÖÇÙÓÁÔÕÑÇØ¦ÈÏ®
¡ÏÇÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ®¡Ë
ÖÔÃÍËÏÚÕÆÚÎÎÙÏÜÖÂ®ÆØÏàÇÔÚÇ
ÚØÁÔÇ®ØÛËÁÔÇÝÌÃÒÕÝ®Ø×ÚÎÚÕßËÑÁÓÈØÎ®ÃÖÇÔÇÌÆÍÜ®
ØÕÙÜÖÏÑ¦®ÇÓÁÚØÎÚÇÙÖÕßÊÇÃÇ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÇÖÄÁÔÇÔÙßÔÛÁÚÎÖÕß
ÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑËÓËÙÖÕßÊÇÃÕßÝÙÚÏÞÕßØÍÕÆÝÊÏÁÛËÚËÙÖ¦ÔÏÇÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÎÝÓËÒÜÊÃÇÝÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÂÚÇÔ
ÑÇÏÇßÛËÔÚÏÑ¦ÒÇáÑÄÝ©Ï¦ÔÔÎÝÖÇÔÄÝÍËÔÔÂÛÎÑËÚÕ ÙÚÕ Ï¦ÚÕ
ÕØÏÔÛÃÇÝÖÄÓÏÑØÄÝÇÌÕÙÏ×ÛÎÑË
ÙÚÕÖÏ¦ÔÕÑÇÏÙËÔËÇØÂÎÒÏÑÃÇÈØÁÛÎÑËÖÏÇÔÃÙÚÇÝÙÚÕÇØÃÙÏËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕÔÚÇÝÚÏÝÙÖÕßÊÁÝ§ÕÓÏÑÂÝÖÕß
ÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏÓÄÔÕ
ÍÏÇÚÕÞÇÚÃØÏÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕßÍÏÔËÇÑÕÓÖÇÔÏÇÚÁØÙËÚØÕÈÇÊÕÆØÕßÝ
ÚÎÝÇØÏÙÚËØÂÝÄÞÛÎÝÚÕßÎÑÕß¦ÔÇ
ÄÖÜÝÕËØàÑËÔÙÓÖÕÆØ¦ÑÕßÙË
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕßÇÖÄÚÎÏÒÏÁÚÑØËÑÄÚÎÔÃÇ ÕÒÄÓÖÕÚÎÔ¡ÖØÏàÃÚ
¡ÖÇØÔÚÄÁÍÏÔËÌÃÒÕÝÓËÚÎÔ¡ÖÇØ-

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

Ηταν ~¨È×ÑËØÈÚÓ³iØVoÜÈ~ÌØ~Ñ{ÇÉ³ÌØÒÚ¨Ø
ÓÖÇØ¦ËÖØÄÙÌÇÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕß
ÙÚÎÔ ®ËÃÞËËÐÕÓÕÒÕÍÎÛËÃ!©ÆÚË
ÑÇÚ¦ÒÇÈÇÚÎÊÏÇÊØÕÓÂËÔÓÕßÇØÁÙËÏÔÇÇÔÇÖÕÒ×ËÔÑÕÏÚ¦àÜÖÇÒÏÁÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÕÆÚËÊÏÇÈ¦àÜÚÏÁÍØÇÌÇÔÍÏÇÓÁÔÇÖÕÌËÆÍÜÚÎÔÖÇÍÃÊÇ
ÚÎÝÔÕÙÚÇÒÍÃÇÝÍÏÇÚÃÛÁÒÜÔÇàÜÄÚÏ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÍÆØÜÓÕß®

Νέο Κύμα
ÚÕ ÇØÃÙÏ ÖÂØË ÙÖÕßÊÇÃÇ
ÓÇÛÂÓÇÚÇÓÇÛÇÖÄÙÕÓËÍ¦ÒÕ

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

ÄÖÒÕËÃÔÇÏÎÇÖÒÄÚÎÚÇÇÖÒÄÚÎÚÇÑØÆÈËÏÊÆÔÇÓÎËÔ×ÎÓËÍÇÒÕÓÇÔÃÇÇÊßÔÇÓÃÇ®ÖÁÙÚØËÉË
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓËÍËÓ¦ÚËÝÇÖÕÙÑËßÁÝÓËÁÔÇÔÑÕÙÓÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÖÕß
ÙÖ¦ÔÏÇÙßÔÇÔÚÕÆÙËÝÚÄÚËÓËÊÏ¦ÛËÙÎÔÇËÐËØËßÔÂÙËÏÔÁËÝÓÕßÙÏÑÁÝËÖÏÑØ¦ÚËÏËÝ
ÚÎ ÇÒÒÃÇ Õ Ï¦ÔÔÎÝ ÖÇÔÄÝÓËÒÕÖÕÃÎÙË¦ÒÒÕßÝÖÕÏÎÚÁÝØÇÍÑÄÔËØÒÁÔÒÏ¦ØÑ¦
ØÞÄÓËÔÕÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÏÝÇØ-

0U¸¸m¬¬¬¬¬

ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ

ÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÛÁÒÎÙË
ÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÓË
ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÕÃÎÙÎ
ÃÞËÚÎÔÚÆÞÎÔÇÍÔÜØÃÙËÏÚÕÔ
ÒÁÑÕÇÚÙÏÌ¦ÙÖÕßÊÇÃÕÍÔ×ÙÚÎ
ÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÚÕßÑÇÒÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆÚÙÏÐËÑÃÔÎÙËÚÕ§ÁÕ ÆÓÇÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÕÝÓËÚÏÝÖØ×ÚËÝÚÕßÓËÒÕÖÕÏÂÙËÏÝÕÇÚÙÏÌ¦Ý
ÁÈÍÇÒËÙÚÎ3`YHÚÎÔØ×ÚÎ®ÑÇÏ
ËÆÚËØÎÔÛÕÒÕÍÃÇ®
¬ÎÔ¬ØÃÚÎÔÛÕÒÕÍÃÇ®ÕÖÇ-

ΣΙΓΜΑ

0U¸¸ldÆÆÆ

©Ï¦ÔÔÎÝÖÇÔÄÝÂÚÇÔÁÔÇÝ
ÍÒßÑÄÝàËÙÚÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÍËÔÔÇÏÄÊÜØÕÝÓËÚÕßÝÔËÄÚËØÕßÝ
ËÔÙÔÄÓÖÇØËÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÊËÔ
ßÖÕÚÃÓÎÙË¦ÒÒËÝÖËØÏÕÞÁÝ®ÚÕß
ÚØÇÍÕßÊÏÕÆ ßÑÒÕÌÕØÕÆÙÇÄÒÎ
ÚÎÔÆÞÚÇÑÇÏÖÂÍÇÏÔÇÑÇÏÙËÑÕßÚÕÆÑÏÇÄÖÜÝÚÇÒÁÍÇÓËÞ×ØÕßÝ
ÖÕßÊËÔÂÚÇÔÖØ×ÚÕÏÑËÃÍÔ×ØÏÙÇÓËÍ¦ÒÕßÝÒÇáÑÕÆÝËØÓÎÔËßÚÁÝÖÕßÚÄÚËÊËÔÚÕßÝßÖÕÒÄÍÏàÇÔ
ÄÖÜÝÂÚÇÔÎªÃÚÇÇÑËÒÒÇØÃÕß
ÃÞÇÔÁÔÇÊÏÑÄÚÕßÝÇÃÙÛÎÓÇÕÏ
Þ×ØÕÏÇßÚÕÃËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÖËØÏÌØÕÔËÃÝÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆ®ÁÒËÍË
ËÔÚÙÏÍÑÕßÔËßÄÚÇÔÚÇÑÇÒ¦
ÒÄÍÏÇÍÏÇÚÕßÝÔÁÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝ
±Ö¦ØÞÕßÔÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßÓÄÒÏÝ
ÚÇÇÑÕÆÜÐÇÌÔÏ¦àÕÓÇÏÑÇÏÇÓÁÙÜÝ
ØÜÚ¦ÜÖÕÏÕÝÚÕÁÍØÇÉË® ÇÏÖ¦ÔÚÇÂÚÇÔÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÑÄÓÎÑÇÏ
ÙÚÇÖÏÕÊÆÙÑÕÒÇÚÇÞËÏØÄÚËØÇÕÏÒÒÎÔËÝËÖÏÙÚØÇÚËÆÕßÔÚÕ
ÞÏÕÆÓÕØ©ÒÕÏÚÇÒÇÏÖÜØÕÆÓÇÙÚË
ÇÒÒ¦ÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÚÕØÃÐÕßÓË
ÑÇÏÙÚÕÓÕÏØÕÒÄÏ¡ËÚ¦ÚÕÔÖ¦ÚÕ
ÁØÞËÚÇÏÎ¦ÔÕÊÕÝ®

ΑLPHA

0U¸¸¸¸mÆÆ

21.30 -xX_À>Ã©

22.00 /v_X8xk_V7

21.00 /~Ì~~{³ÒÐ{

21.20 0v_x>º¦

21.15 /v_7xR_k¦__R_

21.15 -ºX²¦>R}k¿_

07.30
10.00

11.00

11.30

12.00

13.30
14.00
14.15

15.15

16.15

17.30

18.00
18.20


07.30








11.00

11.30





14.35

16.00

17.00



17.50


18.40

19.30
19.40
20.00

20.30

21.05

22.00

23.30

00.00
00.20

05.30


09.45


06.10

06.40

07.30

08.10

09.50

12.00

12.50

14.20

16.30

17.20



18.00
18.10
19.30



20.20
21.20

00.00
00.15


05.50

06.20



07.00


06.00

07.00


18.50
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Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Τι κληρονομήσαν
δύο γιοι από
τη μάνα τους
Η θεατρική ομάδα ΜiNIMIS κάνει ντεμπούτο με
το έργο «Μισά-Μισά» και οι ηθοποιοί Χάρης Αττώνης
και Στέλιος Καλλιστράτης μιλούν στην «Κ»
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Στο πρώτο ÚÎÝÁØÍÕÎÛËÇÚØÏÑÂÕÓ¦ÊÇ¡P5040:ÖÕßÃÊØßÙËÕÎÛÕÖÕÏÄÝÚÁÒÏÕÝ ÇÒÒÏÙÚØ¦ÚÎÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÚÕÁØÍÕÚÜÔ ÇÚÇÒÇÔ×Ô
ÙßÍÍØÇÌÁÜÔ¬àÄØÔÚÏ¦ÔÚÙËÛÑÇÏ
ËÖ³ÔÚÕÔÑÄÓËÛ¡ÏÙ¦¡ÏÙ¦®
ÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÇÔÇÍÏ×ÚÎ¦ØÑÕß
¬ÕßÝÊÆÕØÄÒÕßÝÚÕßÁØÍÕßßÖÕÊÆÕÔÚÇÏÕÚÁÒÏÕÝ ÇÒÒÏÙÚØ¦ÚÎÝÑÇÏ
Õ²¦ØÎÝÚÚ×ÔÎÝÕÏÕÖÕÃÕÏÁÊËÙÇÔÛËÇÚØÏÑ¦ÙÚÎÔÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÂ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ©ÇÌÚÏÙÚÏÑÄÝ®ÚÕß
© Ö¦ÒÏÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÕß
¦ØÑÕß¬ÕÁØÍÕÄÖÜÝÓÕßÒÁËÏÕ
ÚÁÒÏÕÝËÖËÒÁÍÎÍÏÇÚÃÑÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÓËàÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÚÇÑÒÎØÕÔÕÓÏÑ¦ÖÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÙÚÇ
ÑßÖØÏÇÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇ
ÚÕÁØÍÕßÖ¦ØÞËÏÖÇØÕÆÙÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÓÄÔÕÓËÚÎÞØÂÙÎËÔÄÝ
ÑÕßÊÕßÔÏÕÆÇÒÒ¦ÇÖÕÆÙÇÇÖÄÚÎ
ÙÑÎÔÂÎÓÎÚÁØÇÚÜÔÊÆÕÎØ×ÜÔ
¦ÛËÞÚÆÖÎÓÇÚÕßÑÕßÊÕßÔÏÕÆÚÎÝ
ÖØÕÑÇÒËÃÓËÍ¦ÒÕÙÚØËÝÙÚÕßÝÊÆÕ
ÍÏÕßÝÑÇÏÄÖÜÝÓÕßÒÁËÏÕ²¦ØÎÝ
ÚÕßÝÌÁØÔËÏÙÚÕÔÕßÄÒÇÚÇÈÏ×ÓÇÚÇÓËÑÜÓÏÑÕÚØÇÍÏÑÁÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÖÕßÙÑÏÇÍØÇÌÕÆÔÓÏÇ
Ó¦ÔÇÚÁØÇÝßÚÄÄÓÜÝÖ¦ÔÚÇ
ÏÊÜÓÁÔÕÇÖÄÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔÖÇÏÊÏ×Ô¬ÜÔÖÇÏÊÏ×ÔËÔÑØÃÙËÏÚÎÝ
ÓÏÇÝÙÚÏÍÓÂÝÂÓÏÇÝÕÒÄÑÒÎØÎÝàÜÂÝ ÇÏÖ¦ÔÜÙËÇßÚÄÕ¢ØÄÏÔÚÚÇ
ÁÞËÏÖËÏÑÇÒÆÚËØÇ®ÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÙÚÏÍÓÁÝÇÖÄÚÎÔÖØÄÈÇ
ÑÇÚ¦ÒÇÈÇÖÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÙÎÓÇÙÃÇ
ÁÞËÏÚÕÑÇÓÖÇÔ¦ÑÏÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇ
ÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÇÝÊÏÄÚÏÓÏÇÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦
ÇÖÒÂÏÙÚÕØÃÇÖËØÃÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦Ý
ÓÖÕØËÃÔÇÞÚßÖÂÙËÏÑÇÓÖÇÔ¦ÑÏÍÏÇ
ÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇÓÁÙÇÓÇÝ ÇÓÖÇÔ¦ÑÏÇÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇÔÇÚÇÇÑÕÆÓËÑÇÏ
¦ÒÒÇÔÇÚÇÇÖÕÌËÆÍÕßÓËÄÓÜÝ
–Γιατί η επιλογή του «Μισά-Μισά»
για το ντεμπούτο της ΜiNIMIS;
–Στέλιος Καλλιστράτης: ½ÚÇÔ
ÁÔÇÁØÍÕÖÕßÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÚÕÊÏ¦ÈÇÙÇÂÛËÒÇÔÇËÃÔÇÏ
ÙÃÍÕßØÇÓÁÙÇÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÚÎÝ4P5040:¬ÕÓËÙÕÍËÏÇÑÄÚÇÓÖËØÇÓÁÔÚÕÖÕßÌÁØËÏÎ
ÍØÎÍÕØ¦ÊÇÚÕßÚÕÞÏÕÆÓÕØÚÕß
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÕÛÁÓÇÚÜÔÑÒÎØÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÕßÑÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÛË×ØÎÙÇÄÚÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÙÚÇ
ÑßÖØÏÇÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇ
–Χάρης Αττώνης:ÖØÄÚÇÙÎ
ÁÍÏÔËÇÖÄÚÕÔÚÁÒÏÕÖÕßËÃÞË
ÓÄÒÏÝÏÊØÆÙËÏÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ¡Õß
ÁÊÜÙËÚÎÞÇØ¦ÔÇÇÔÚÇÓ×ÙÕßÓË

ÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÎÙÑÎÔÂÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦
ÚÕÔÇÌÚÏÙÚÏÑÄ®ÚÕß© ÑÇÏÚÕß
ÇÔÇÍÏ×ÚÎ¦ØÑÕßÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÐÇÔ¦ßÖÄÚÎÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÓÇÚÏ¦
ÚÕß¦ØÑÕßÃÔÇÏÁÔÇÁØÍÕÖÕß
¦ØËÙËÖÕÒÆÑÇÏÙÚÕßÝÚØËÏÝÓÇÝ
ÛÇØØÇÒÁÕÙÇØÑÇÙÚÏÑÄÓËÖÕÒÆ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÍÒÇÌßØÕÆÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÑÇÏÓËÚÎÔ
ËÐÃÙÕßßÖÁØÕÞÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÎÝ
¡ÇØÃÇÝ²ÇÚàÎËÓÓÇÔÕßÂÒ ÇÏÞÇÃØÕÓÇÏÖÕßÑÇÚÇÖÏÇÔÄÓÇÙÚËÓËÁÔÇ
ÚÁÚÕÏÕÑËÃÓËÔÕÓËÓÏÇÍØÇÌÂÑÇÚÇÏÍÏÙÚÏÑÂÓËÓÏÇßÖÄÛËÙÎÑÒÇÙÏÑ¦ËÖÃÑÇÏØÎÑÇÏÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÎ
ÙÆÍÞØÕÔÎÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÏÓ¦ÚÇÏÑÇÏÔÇÙÚÎØÃàËÚÇÏÓË
Ñ¦ÛËÚØÄÖÕ
–Πόσο διαφορετικοί είναι τα δύο
αδέλφια που όμως θέλουν το ίδιο
πράγμα;
–Στέλιος: ÖÄ ÍØÇÌÂÝ ÚÕßÝ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃ¬ßÍÞ¦ÔÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÑÇÚÇÈÕÒ×Ô

Στέλιος Καλλιστράτης:
«Οι συγγραφείς, στο
πρόσωπο της Μαρί, να
ήθελαν να υπογραμμίσουν τις πιέσεις που δεχόμαστε γενικά και καθημερινά στη ζωή με
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους».

ÖÇÏÊËÃÇÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÙßÔÇÔÇÙÚØÕÌ×ÔÚØÄÖÕßÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝ
ÚÜÔÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÚÕÛÁÒÜ®
ÚÕßÝËÃÔÇÏÃÊÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÖ¦ÒÏÍÏÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÙÑÕÖÄÙÚÕÔÑÇÛÁÔÇ
–Χάρης: ÔÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÖÇÚËØ¦ÊËÝÓËÍ¦ÒÜÙÇÔÙËÁÔÇÙÖÃÚÏÖÕßÇÖÄÄÙÕ
ÌÇÃÔËÚÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇÚÎÓ¦ÔÇÚÕÞØÂÓÇÂÚÇÔÑÇÚÇÒßÚÏÑÂÝ
ÙÎÓÇÙÃÇÝÃÔÇÏÊÆÕ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃÖÕßÄÓÜÝ
ÈØÁÛÎÑÇÔÖÇÍÏÊËßÓÁÔÕÏÙÚÏÝÃÊÏËÝ
ÚÕßÝÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÄÙÕÑÏÇÔÚÏÝ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÇÔÂÇÖÒ×ÝÁÖËÙÇÔÛÆÓÇÚÇÚÜÔÖËØÏÙÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÖÕß
ÚÕßÝËÃÔÇÏÖÏÕËÆÑÕÒÕÔÇÊÏÇÖØ¦ÐÕßÔÃÙÜÝÑ¦ÚÏÇÑØÇÃÕÇÖÄÚÕÔÇ
ËÑÌØ¦ÙÕßÔÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÕÁÔÇÝÍÏÇÚÕÔ¦ÒÒÕÔ ÇÏÍÏÇÓÁÔÇ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÖÏÕÚØÇÍÏÑÄËÑ¦ÛËÓÕØÌÂÝÙÞÁÙÎÝÖÄÙÕÖÏÕËÆÑÕÒÕËÃÔÇÏÔÇËÃÙÇÏÙÑÒÎØÄÝÑÇÏ
ÇÖÄÒßÚÕÝÇÖÄÄÚÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÝÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÝ ÇÏÎÖ¦-

Χάρης Αττώνης:
«Πόσο πιο εύκολο είναι να είσαι σκληρός και
απόλυτος, από ό,τι συναισθηματικός και ουσιαστικός. Και η πάλη με
τον ίδιο σου τον εαυτό
για το αν πρέπει να νιώθεις ή μόνο να πράττεις.

Οι Στέλιος ÑÜÜ{³¨Ò³iØ~Ñ{Ò¨iØå³³iØ³i×³o¨Ñ×ËÑ³iØÑ×ËÑØ³iØÑ¨Ò³ÑiØ³ÈÓ¨oÈt{Òw{Òu
³0ÇÌ¨³{.Ò³ÉÚ~Ñ{(É°³~ÌÐÉÚ
ÒÎÓËÚÕÔÃÊÏÕÙÕßÚÕÔËÇßÚÄÍÏÇ
ÚÕÇÔÖØÁÖËÏÔÇÔÏ×ÛËÏÝÂÓÄÔÕ
ÔÇÖØ¦ÚÚËÏÝ
–Είναι κωμικοί οι ρόλοι σας;
–Στέλιος: ÚÇÖËÏÔÂÓÕß¦ÖÕÉÎËÃÔÇÏÄÚÏÑÜÓÏÑÄÑ¦ÔÕßÔÁÔÇÔ
ØÄÒÕÕÏÙßÔÛÂÑËÝÕÏ¦ÒÒÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÓÁÙÇÄÓÜÝÇÖÄÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÑ¦ÛËÌÕØ¦ÂÑÇÏÚÎÔ
ÚØÇÍÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ÇÏÈÁÈÇÏÇÚÕÖØÇÑÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÕÚØÄÖÕÝÖÕßÙÚÂÔËÚÇÏÑ¦ÛËÌÕØ¦ÚÕÁØÍÕÖ»ËÑËÃÑÇÏÖÁØÇÔÇÏ
ÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÕ
¦ØÒÕÝÑÇÏÕ²Õß¦ÔËÃÔÇÏÑÜÓÏÑÕÃ
ÂØÜËÝÛËÜØ×
–Χάρης: ÏÇÓÁÔÇËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦
ÚØÇÍÏÑÕÃ¦ØÇÍËÒÕÏÜÊ×ÝÑÜÓÏÑÕÃ
ÇÏÍÏÇÔÇÓÎÔÖÇØËÐÎÍÎÛ×ÊËÔ
ËÔÔÕ×ÖÜÝÎÚØÇÍÏÑÄÚÎÚÇÙÎÓÇÃÔËÏÖ¦ÔÚÇÇßÚÄÜÙÚÄÙÕÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎÕ²Õß¦Ô
ÑÇÏÕ ¦ØÒÕÝËÃÔÇÏÚÄÙÕÈßÛÏÙÓÁÔÕÏÙÚÕÊØ¦ÓÇÚÕßÝÖÕßÖÇØÇÚÎ-

Ø×ÔÚÇÝÇÖ»ÁÐÜÚÕÔÌÇÆÒÕÑÆÑÒÕ
ÖÕßÈÏ×ÔÕßÔÒËÝÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÓÎÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÐËÌÆÍÕßÔ
©ÏÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÄÓÜÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÑÇÏÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÇÊÆÕ
ÇÊÁÒÌÏÇÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏËÖ×ÊßÔÇ
ÇÙÚËÃËÝ ÏËÔÕÞÏÑ¦ÍËÒÕÃËÝ¿ÙÕ
ÑÏÇÔÍÏÇÚÕßÝÃÊÏÕßÝËÃÔÇÏÚÇÌÄÖÒÇÑÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÇÑËÌ¦ÒÏÇÚÕßÝ
–Τελικά η μητέρα είναι καθετί
που μας καταπιέζει, αλλά το αγαπάμε ή μάθαμε να το αγαπάμε;
–Στέλιος: ÖØÕÙÜÖÏÑÂÓÕß
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÙÚÕÁØÍÕÓÕßËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÖÜÄÚÏÔÇÏÎÓÎÚÁØÇËÃÔÇÏÁÔÇÙÆÓÈÕÒÕÖÁØÇÔÌßÙÏÑ¦
ÚÎÝÙÚËÃØÇÝ®ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÙßÔÛÂÑÎÝÚÕßÁØÍÕßÖÕßËÐßÖÎØËÚËÃ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ¡ÖÕØËÃÕÛËÇÚÂÝÂÕ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÚÕßÁØÍÕßÔÇÑ¦ÔËÏ
ÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÇÔÇÍÜÍÁÝÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕÚÏËÃÔÇÏÎÓÎÚÁØÇÍÏ»ÇßÚÄÔ
ÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ
–Χάρης: Ó¦ÔÇËÃÔÇÏÎÃÊÏÇÓÇÝ

Είμαστε οι επιλογές μας και πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι να παίρνουμε αποφάσεις
–Η φτώχεια φέρνει γκρίνια ή
απλώς ξεσκεπάζει την αλήθεια;
–Στέλιος: ×³TÉ{ÑÚÓÜÉ{~ÑÜÓ¨ÑiÜÓÉ{×ÌØÜÑÌØ ÐËÇÌ³{ÜÉ{³È¨oÖ~Ñ{³ÑÙÖÉ
ÜÜÓØÉ¨{³É{Ø~Ñ{ÉËÑ{ËØ
~Ñ{³ÑÙÖÙ{~Ñ{ÜoiÐÓÑ(É¨Ë
¨ÓÂÉØ
–Χάρης: 1ÑÐ¨ÖÑÑ×{Ü×Ê~Ñ{ÑÈÌ³{i×³TÉ{Ñ
³ÑÈÑ{ÚÊÐÑ³Ñ~Ñ{³iÈTÊ
×Ó¨É{o~¨Ë{Ñ~Ñ{Ð{ÇÓ¨{ÑVÐÑÇ³ÑØÉ³Ö³³~ÌÐÈÐÑØ
É{KÒÜÜÉ{³iÉÈ³ÈTËÑÐÓÑÑÌ
~ÒÚÉÐ¨×ÊÖÜiØ~Ñ{ÐÑ³Ñ{Ì³i³ÑØ
~Ñ{¨ÑÚ³ÑØÑÉËÐÑ{¨ÉÑÜ{³ÊØVÙ{Ñ~¨ËÌ³{i×³TÉ{ÑÉËÑ{
iÑ{³ËÑo{ÑÜÜÓØÐ¨×ÓØÚÜËiØ
~Ñ{³~ÈÊo{³ÈÜÖ³È~Ñ{³iØ
ÉÂÈËÑØiÑ{³ËÑo{Ñ~ÒÚÉÐ¨×Ê

Οι δύο ηθοποιοί ÓÙÉÑÚÉÑ³¨{~Ò³i~ÑÜ~Ñ{¨{ÊÑ¨Ò³Ñit$Ñ×³{³{~ÌØu³È1$VÒÜ{É~iÚÉËÑ³È(Ò¨~È

ÜÓÐÈ~Ñ{~Ñ³ÑËÉiØÑ~Ò¨{Ño~¨{{ÒÇÑÐÉÜ{oÌ³É¨~Ñ{Ñ
ÑoÑÖÑÐÉÉ¨{Ì³É¨å~ÌÐÑ
~Ñ{ÂÈÌÜÈ³{
–Η ζωή τελικά είναι μεγάλες αποφάσεις;
–Στέλιος: ÉË³Ñ{jÉoÒÜÉØ~Ñ{
Ð{~¨ÓØÌÐØj ËÐÑ³É{É{ÜoÓØ
ÐÑØVÒ³ÑÑ{¨ÓÉ{ÑÉËÐÑ³É
Ò³ÑÙ{ÑÚÓ{Ð{ÑÑË¨ÈÐÉÑ×ÒÉ{Ø Ñ³ÇoÒ¨ÈÐÉåÈ³ÌÈ
ÐÑØÐÓÉ{ÑÑÙÉT³ÖÐÉ~Ñ{Ñ
É×Ñ¨ÐÌÈÐÉÉËÑ{³ÑÑË¨ÈÐÉ~Ñ{³{ØÉÈÚÖÉØ³Ñ×ÒÉ
ÐÑØÌÓ³{ÉÂÉÜ{ÌÐÑ³É
–Χάρης: ÇÊÉËÑ{³ÈTÑ{Ì³i³ÑV
ÈÐÉÑÌ×ÑiÐÉoÒÜi¨ÓÉ{
Ñ³i~ÒÈÐÉ~Ò³{(¨{ÐÑØ×ÖoÉ{ÐÓÑÑÌ³ÑTÓ¨{ÑVÐÉÙ{~Ê³iØ
ÑÌ×ÑiÑ{ÐÌ

ÎàÜÂÇÏÚÃÇÖÕßÖËØÖÇÚ¦ÓËÙË
ÚÕÆÚÕÔÚÕÖÒÇÔÂÚÎ©ÚÏÊÂÖÕÚË
ÓÇÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÓÇÝÊÃÔËÏÙ×ÓÇ
ÑÇÏÖÔÕÂÑÏÄÒÇÇßÚ¦ÖÕßÓÇÝÑÇÚÇÊÏ×ÑÕßÔÑÇÏÚØÁÞÕßÓËÔÇÐËÌÆÍÕßÓËÓÏÇàÜÂ
–Εκτός από τη μητέρα, στο έργο
υπάρχει ακόμα μια γυναίκα που
ούτε αυτή εμφανίζεται. Είναι ακόμα κάτι αόρατο που μας πιέζει;
–Στέλιος:ÃÍÕßØÇÙËÑÇÓÃÇ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙËÐÏÙÚÏÑÄÙÞÄÒÏÕÎÇÔÇÌÕØ¦ÓÏÇÝ
ÑÇÚÇÖÏËÙÚÏÑÂÝÍßÔÇÃÑÇÝÖÕßÊËÔ
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÕÆÚËÇßÚÂÖÕÚÁÙÚÕ
ÁØÍÕÖÇØ¦ÓÄÔÕÙÇÔÇÔÇÌÕØ¦
ÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÙÚÕ
ÖØÄÙÜÖÕÚÎÝ¡ÇØÃÔÇÂÛËÒÇÔÔÇ
ßÖÕÍØÇÓÓÃÙÕßÔÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÖÕß
ÊËÞÄÓÇÙÚËÍËÔÏÑ¦ÑÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÙÚÎàÜÂÓËÖÕÒÒÕÆÝÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝÑÇÏÚÕÖ×Ý
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÓËßÖÄÖÃËÙÎ
–Χάρης: ±Ö¦ØÞÕßÔ¦ÒÒËÝÊÆÕ
ÍßÔÇÃÑËÝÄØÇÚËÝ®ÑÏÇßÚÁÝÄÓÜÝ
ËÐÃÙÕßÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÁÝ¡ÇØÃÖÕß
ËÃÔÇÏÎÍßÔÇÃÑÇÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÖÕßßÖÕÊÆÕÓÇÏÚÕß²Õß¦ÔÖÕß
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÙÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÕßÙßàÆÍÕß
ÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓÏÇËÞÜÈÃÚÏÙÙÇÖÕß
ÁØÞËÚÇÏÑÇÏÑ¦ÔËÏÖÇØÁÇÙÚÎÓÇÓ¦
ÇÏÕÏÚØËÏÝÚÕßÝÑÏÔÕÆÔÚÇÔÂÓÇÚÇÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝÑÇÏ
ÕÏÍÏÕÏÓÕÏ¦àÕßÔÙÇÔÖÇÏÞÔÃÊÏÇÙË
ÑÕßÑÒÄÙÖÏÚÕÖÕßÙÑÇØ×ÔÕßÔËÏÝ
Ó¦ÚÎÔÚÎÔÇÖÄÊØÇÙÂÚÕßÝ

«Μισά - Μισά» ³0ÇÌ¨³{
.Ò³ÉÚ~Ñ{(É°³~ÌÐÉÚVÉ~iÚÉËÑ³È(ÑÑo{³i
Ò¨~È(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUÒÚÉ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊV.ÒKKÑ³~Ñ{È¨{Ñ~ÊÓT¨{
dÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¸ÆÓ³¨0ÓTiØ
~Ñ{(Ü{³{ÐÖVåÙÑÐÒ³{È¨ÑÊV
ÉÈ~ËÑV¨ÑdU´ÆÐÐ(Üi¨×¨ËÉØ³³iÜÓ×Æ´l´¸
{{³Ê¨{ÑUÀÀÀ©Xº²²xR}_²HÁR

ΚΡΙΤΙΚΗ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μια υπογραφή για τη ζωή και τον θάνατο
άκρατος αντικομμουνισμός ÚÎÝ
ÓËÚËÓÌßÒÏÇÑÂÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÚÃÙÞßÙËÑ¦ÛËÒÕÍÏÑÂÝÑÇÏ
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÑ¦ÛËÎÛÏÑÕÆÑ×ÊÏÑÇ³ÌÎÙËÚÕÙÚÃÍÓÇÚÕßÖÕß
ÞØÄÔÏÇÖÕÒÒ¦ÓËÚ¦ÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÕØÇÚÁÝÖÒÎÍÁÝÙË
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÔÚÏÌØÕÔÕÆÔÚËÝÑÇÚ¦
ÚÕßÝÑØÇÚÕÆÔÚËÝÙËÍßÔÇÃÑËÝÑÇÏ
¦ÔÚØËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÓÏÑØ¦ÖÇÏÊÏ¦
ÑÇÏÇÍÁÔÔÎÚÇÓÜØ¦ÁÓËÏÔÇÔÓÏÇ
ÇÔ¦ÓÔÎÙÎÖÏÑØÂ
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¡ÇÑØÄÔÎÙÕÝ®ÇÖÄÚÕÁÇÚØÕÔÚÃÒÕÍÕÝ
ÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÒËÐÃÇÝÇÖÇÒÇà¦ØÕßÓËÑËÃÓËÔÕÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎÇÖÇÊÄÖÕßÒÕßÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÓÖÇÃÔÕßÔÕÏÍßÔÇÃÑËÝÑÕÓÓÕßÔÃÙÚØÏËÝ
ÇØÏÙÚËØÁÝÂÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑÇÔÜÝ
ÚÁÚÕÏËÝÊÏÄÚÏÁÒÇÞËÔÇËÃÔÇÏÑÄØËÝ

Ο

ÇÊËÒÌÁÝÙÆàßÍÕÏÁàÎÙÇÔÚÎÔÑÄÒÇÙÎÚÎÝËÐÕØÃÇÝÑÇÏÚÎÝÇØÖÇÍÂÝ
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More than 40 distinguished speakers from the USA & Europe
have conﬁrmed for the 15th consecutive year including:
Hazlis & Rivas advertising

John Peet

Nicos Anastasiades

Klaus Regling

Wess Mitchell

Jo Johnson

Political and Brexit editor
The Economist

President
Cyprus

Managing director
European Stability
Mechanism (ESM)

Former US assistant
secretary of state
for European
and Eurasian affairs

Former director of policy,
No10 Downing St,
& former minister
of state for universities

Nikos
Christodoulides

Harris Georgiades

Yiorgos
Lakkotrypis

Savvas Angelides

Judith G. Garber

Minister of defence
Cyprus

Ambassador of the United
States of America
to Cyprus

Michael Christos
Charalambides

Minister of foreign affairs
Cyprus

Panicos Nicolaou
CEO
Bank of Cyprus

Minister of ﬁnance
Cyprus

Minister of energy,
commerce and industry
Cyprus

Evgenios Evgeniou

Don Bagley

Aldo Napolitano

CEO
PwC Cyprus

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

Executive vice-president
exploration projects
Eni S.p.A.

CEO & MD
EcommBX
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