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ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ατζαμήδες
με τα κυπριακά
διαβατήρια
Τον τερματισμό του
Προγράμματος Επενδύσεων με τις πολιτογραφήσεις βάζει πάνω
στο τραπέζι ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’. Σε
συνέντευξή του στην «Κ» παραδέχεται πως στην παραχώρηση διαβατηρίων έγιναν λάθη, λόγω ατζαμοσύνης. Απορρίπτει όσα του καταλογίζονται για τον Μαλαισιανό επενδυτή,
αποκαλύπτοντας πως έστειλε και άλλες επιστολές με συστάσεις. Για τις
300 χιλιάδες εισφορά του Μαλαισιανού, λέει πως εάν είναι κλεψιμιά θα
τα επιστρέψει. Σελ. 6

Τα «χρυσά διαβατήρια»
δεν είναι πια δεδομένα

Ψευδείς παραστάσεις από μεσάζοντες θα τιμωρούνται ενδεχομένως και ποινικώς

Με συγκεκριμένες πρακτικές κάποιων, το
κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, παρά τα
οφέλη του, έχει προκαλέσει και ζημιά στη
χώρα, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Όπως επισημαίνει, το πρόγραμμα
επενδύσεων μπορεί να εξυπηρετεί αλλά δεν

Οι ερευνητές του Ινστι-

Στο Κογκρέσο η άρση
εμπάργκο σε Κύπρο

τούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»
έχουν προχωρήσει σε
πειραματική επαναφύτευση θαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας, σε
συνεργασία με εξειδικευμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, με πολύ καλά αποτελέσματα. Τα θαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας αποτελούν τόπους
αναπαραγωγής και λειτουργούν σαν βρεφοκομεία για πολλά είδη. Η
τοπική αλιεία πλήττεται
όταν τα λιβάδια ποσειδωνίας εξαφανίζονται. Η
«αναδάσωση» συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και
στη βελτίωση της υγείας
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Σελ. 23

EXXON MOBIL

Δύο επιβεβαιωτικές
γεωτρήσεις το 2020
Το πλάνο της Exxon Mobil για το
2020 εντός της κυπριακής ΑΟΖ αναλύει στην «Κ» ο αντιπρόεδρός της
Don Bagley. Τονίζει τη σπουδαιότητα
της ανακάλυψης στο κοίτασμα
«Γλαύκος» το οποίο έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη εικόνα παρουσίας
της εταιρείας στη Μεσόγειο. Σελ. 10

Μ. ΜΙΧΑHΛ

Eλεγχος και μετά
την πολιτογράφηση
Τα νέα κριτήρια στις πολιτογραφήσεις
αποκλείουν το ενδεχόμενο να γίνουν
λάθη ανάλογα της περίπτωσης του
Μαλαισιανού, αναφέρει στη συνέντευξή του ο πρόεδρος του Invest Cyprus Μιχάλης Μιχαήλ. Υπογραμμίζει
την ανάγκη ελέγχου ακόμα και μετά
την πολιτογράφηση. Σελ. 7

ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ

Ανοίγει τμήμα πριν
το τέλος Νοεμβρίου
Υστερα από συμφωνία του Δήμου
Λευκωσίας με τον εργολάβο, αρχίζει
από αυτό τον μήνα η τμηματική παράδοση της Στασικράτους. Δεν έχει γίνει
γνωστό ακόμα ποιο τμήμα θα παραδοθεί πρώτα. Οικονομική, σελ. 4

σημαίνει ότι θα μείνει για πάντα ή δεν θα
αλλάξει σε πιο παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Για την περίπτωση του Μαλαισιανού αναφέρει με νόημα πως το σημαντικό
είναι να αποτρέπουμε τέτοιες καταστάσεις
εκ των προτέρων. Μιλά για τα σημάδια κόπωσης που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ενώ

δεν διαψεύδει το ενδεχόμενο μετακίνησής
του στο υπ. Οικονομικών, αναμένοντας την
τελική λέξη από τον πρόεδρο. Αναφέρεται
στις μεταρρυθμίσεις και για τον ρόλο του
ΔΗΣΥ, σημειώνοντας πως θα πρέπει να εξελίσσεσαι και βάσει νέων πολιτικών λύσεων
που επιζητάει ο κόσμος. Σελ. 5

«Αναδάσωση» των βυθών με πολύτιμες ποσειδωνίες

ΤΖΟΥΝΤΙ ΓΚΑΡΜΠΕΡ

Σε άρση ορισμένων περιορισμών κατά της Κύπρου, στον τομέα της άμυνας, κινούνται οι ΗΠΑ σύμφωνα με
την πρέσβειρα Τζούντι Γκάρμπερ.
Περιγράφει το πλαίσιο των διμερών
σχέσεων Κύπρου-ΗΠΑ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της
συνεργασίας μας στον τομέα της
ασφάλειας. Σελ. 8
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ΑΡΘΡΟ ΚΙΝΕΖΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Οι μεγάλοι αρχαίοι
πολιτισμοί έχουν
δεσμούς οικειότητας
Ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας, Σι Τζινπίνγκ σε άρθρο του αποκλειστικά στην «Κ» τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Αθήνας
και του Πεκίνου, σε όλους τους τομείς. Σημειώνει ότι οι δύο χώρες οφείλουν να αναβαθμίσουν σταθερά την έμπρακτη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς, επεκτείνοντας την κλίμακα των επενδύσεων, με
το έργο στο λιμάνι του Πειραιά να αποτελεί
το «κεφάλι του Δράκου». Σελ. 18

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μετέωρη από
διαβατήρια κροίσων
Το Προεδρικό βρέθηκε ανέτοιμο να αντιμετωπίσει τις αποκαλύψεις από την άλογη πολιτική των πολιτογραφήσεων. Υποβαθμίστηκε
ο κίνδυνος ή ο πρόεδρος επέλεξε να αγνοήσει
τα σημάδια των καιρών; Οι προειδοποιήσεις
χρονολογούνται, ενώ όλοι φαίνεται να ανησυχούν για την κυβερνητική φθορά. Σελ. 4

ΝΤΙΒEΛΟΠΕΡΣ

Βουτιά στα ΜΕΔ
λόγω Σχεδίου
Μικρή η συμβολή του προγράμματος των πολιτογραφήσεων λέει ο υπουργός Οικονομικών.
Μειώσαμε τα ΜΕΔ μας πέραν του 70% λένε
οι ντιβέλοπερς. Το επενδυτικό πρόγραμμα
αύξησε τις τιμές των ακινήτων λέει η Κεντρική.
Η αλήθεια πίσω από αριθμούς. Σελ. 7

Αβέβαιες για Brexit
οι βρετανικές εκλογές
Τι προσδοκά ο Μπ. Τζόνσον
Οι δημοσκοπήσεις για τις εκλογές της
12ης Δεκεμβρίου στη Βρετανία δίνουν
σημαντικό προβάδισμα στον Μπόρις
Τζόνσον . Ωστόσο, μπορεί να μην έχουν
το αποτέλεσμα που προσδοκά ο Τζόνσον,
ούτε να βοηθήσουν στην άρση του αδιεξόδου για το Brexit. Σελ. 21

Το δημοψήφισμα
αλλάζει ισορροπίες
Αλυσιδωτές οι εξελίξεις
Το δημοψήφισμα της ΟΕΛΜΕΚ τη Δευτέρα
αναμένεται να διαμορφώσει νέα δεδομένα
σε ό,τι αφορά τις ισορροπίες και τους
συσχετισμούς δυνάμεων. Στάση αναμονής από το Υπουργείο Παιδείας, τη στιγμή
που οι μαθητές παραμένουν σταθεροί
στη λήψη δυναμικών μέτρων. Σελ. 16

Ενίσχυση του ελληνικού στόλου

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ανανέωση πλοίων και οπλοστασίου του Πολεμικού Ναυτικού
Από την αρχή της κρίσης στην Ελλάδα
ήταν προτεραιότητα η έξοδος του στόλου
από τη δημοσιονομική μέγγενη με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Σε αυτό το
πλαίσιο, και με δεδομένο ότι ο σταθερά
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του Πολεμικού Ναυτικού είναι η ανανέωση του στόλου στο σύνολό του, εξετάζονται όλες οι

ανάγκες. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές,
απαιτούνται νομοθετικές παρεμβάσεις
ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκσυγχρονισμού και απόκτησης υλικού. Σημαντική κρίνεται η απόκτηση νέων φρεγατών από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό
και ο εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχουσών
μονάδων κρίνονται αναγκαία. Σελ. 19

Επισπεύδει το Helix 2 η Tρ. Κύπρου
Αρχίζει αύριο ο δεύτερος κύκλος με χαρτοφυλάκιο 1,4 δισ.
Στα βαθιά μπαίνει αύριο το Helix 2, το
δεύτερο πρότζεκτ πώλησης δανείων της
Τράπεζας Κύπρου. Αύριο αρχίζει η διαδικασία του δεύτερου κύκλου με την υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων από
τους επιλεγέντες. Θα πωληθούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) αξίας 1,4 δισ.
ευρώ. Ο κίνδυνος για τις τράπεζες είναι

πως η διαφαινόμενη αποτυχία του Σχεδίου
ΕΣΤΙΑ αναμένεται να ρίξει τις τιμές των
ακινήτων, άρα και των εξασφαλίσεων
που έχουν δοθεί για δάνεια. Γι’ αυτό και
η Τράπεζα Κύπρου προχωρά στην πώληση
του χαρτοφυλακίου, προτού αρχίσει το
κύμα των εκποιήσεων και η μείωση των
τιμών των ακινήτων. Οικονομική, σελ. 5

Τα τσιρότα
Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού δεν
ισχύει πια για τούτη τη χώρα, την κατά
τ’ άλλα ευρωπαϊκή, όπως αποδεικνύεται
από το ζήτημα με το Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων για προσέλκυση ξένων
επενδύσεων. Κι αυτό, διότι μόλις έσπασε
το απόστημα φάνηκε για ακόμη μία φορά
η προχειρότητα με την οποία οι εξουσίες
χειρίζονται μείζονος σημασίας ζητήματα.
Με την εφαρμογή του συστήματος «χρυσά
διαβατήρια», όταν είδαν οι επαΐοντες ότι
αυτό βοηθάει τους ντιβέλοπερς να χαλιναγωγήσουν τα ΜΕΔ τους και να σταθούν οι τράπεζες στα πόδια τους, άφησαν
τα πράγματα ανεξέλεγκτά, προς τέρψη
των μεσαζόντων. Η Λευκωσία είχε ισχυρές, όπως προκύπτει, προειδοποιήσεις
από τις Βρυξέλλες, τις οποίες επέπληξε
μάλιστα ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου.
Τώρα σπεύδουμε να κολάσουμε τον διεθνή διασυρμό με τσιρότα, ποιούμενοι
ότι δεν βλέπουμε τα σημάδια από παρόμοιες βαθιές πληγές του παρελθόντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Έκθεση: «Το βασιλόπουλλο της Βενεδιάς»
Η Έκθεση «Το βασιλόπουλλο της Βενεδιάς» στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
στη Λευκωσία παρουσιάζει τα χαρακτικά του Χαμπή Τσαγγάρη που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του ομώνυμου παραμυθιού που διέσωσε ο
Κώστας Προυσής, το 1942. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

«Τριλογία του Παραθερισμού» από τον ΘΟΚ
Στην «Κ» μιλάει ο ηθοποιός Προκόπης Αγαθοκλέους, ο οποίος υποδύεται
τον Λεονάρντο στην παράσταση «Η Τριλογία του Παραθερισμού» του Κάρλο Γκολντόνι. Ένα έργο που αν και γράφτηκε τον 18ο αιώνα παραμένει και
σήμερα επίκαιρο. Ζωή, σελ. 4

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η μουσική παραγωγή στην Κύπρο
Με αφορμή τα δεκάχρονα της δισκογραφικής εταιρείας Louvana Records
συζητάμε με έξι ανθρώπους του χώρου για τα προβλήματα, τις δυσκολίες,
τις προκλήσεις, τις νέες φωνές και την εικόνα της μουσικής στην Κύπρο
τα τελευταία χρόνια. Ζωή, σελ. 8
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Στο Εθνικό με οργή και στην τριμερή
με τζάμπα έξοδα

Επένδυση στη βαρβαρότητα
Ήταν την περασμένη
Τρίτη, που οι Financial
Times κυκλοφόρησαν
με τίτλο, «Η Κύπρος παρακάμπτει κανονισμούς
για πολιτογραφήσεις»,
και ο υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης, μιλώντας στο συνέδριο
του Economist στη Λευκωσία και με
αφορμή το σάλο με τα διαβατήρια
στους δικτάτορες της Καμπότζης και
στον Μαλαισιανό σταρ-χρηματιστή,
προέβη στην παραδοχή ότι «στα αρχικά
χρόνια του προγράμματος πολιτογραφήσεων έγιναν λάθη. Μεμονωμένα,
αλλά όχι ασήμαντα. Αυτό πρέπει να
το αναγνωρίσουμε. Προφανώς αναλαμβάνουμε την ευθύνη». Σε εκείνους
που οργίστηκαν για τις αλλαγές στο
Πρόγραμμα, ο υπουργός υπέδειξε ότι
«το καλό όνομα και η φήμη της χώρας
μας έχουν πολύ πιο μεγάλη αξία από
την πώληση ακόμη μιας έπαυλης, και
το Πρόγραμμα δεν πρέπει να υπερεκτιμάται, καθώς βοήθησε την οικονομία
αλλά σε μικρό βαθμό. Αυτά ελέχθησαν
ενώπιον του συνόλου σχεδόν του επιχειρηματικού κόσμου, περιλαμβανομένου και του κύκλου των μπίζνες
«χρυσών διαβατηρίων» σε βαθμό που
θεωρήσαμε ότι ο υπουργός είχε θέσει
το πλαίσιο. Ωστόσο, είχαμε λάθος. Φάνηκε σε επόμενο πάνελ που μετείχα
ως σχολιαστής, με θέμα συζήτησης
τις προοπτικές των επενδύσεων στη
Μεσόγειο και το επενδυτικό περιβάλλον
της Κύπρου. Η εκτίμησή μου ήταν
πως όλοι οι ομιλητές άγγιξαν την επιφάνεια, πλην του διευθύνοντος συμβούλου του Πανεπιστημίου European,
Χριστόφορου Χατζηκυπριανού, ο οποίος ανέφερε ότι η βιομηχανία της εκπαίδευσης καταστρέφεται, διότι αριθμός κολλεγίων φέρνει φοιτητές από
το εξωτερικό και τους εξασφαλίζει
άδειες παραμονής, διοχετεύοντάς τους
στην αγορά ως φτηνό εργατικό δυναμικό. Με αυτό αφορμή, το σχόλιό μου
ήταν ότι η Κύπρος είναι ευρωπαϊκή
αγορά και το θέμα της διαφθοράς κάνει
μεγάλη ζημιά στην εικόνα της. Αν οι
αρχές της χώρας σχετίζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με διαφθορά, τότε
πρόκειται για καρκίνωμα που πρέπει
να δούμε», μίλησα και για τη ζημιά
που γίνεται διότι τα «χρυσά διαβατήρια»
και η αναφορά για διαφθορά, στον διεθνή Τύπο πλήττουν ξανά το όνομα

της Κύπρου. Δέχθηκα σφοδρή επίθεση
από τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ Χριστόφορο
Αγκαστινιώτη και τον πρόεδρο του
Invest Cyprus Μιχάλη Μιχαήλ. Αναμενόμενο καθώς ηγούνται οργανισμών
με ρόλους στο πρόγραμμα «χρυσά διαβατήρια». Ωστόσο, αναπάντεχη και
πολύ εριστική ήταν κατ’ εμένα η επίθεση του Γιάννου Τρισόκκα, διευθύνοντος συμβούλου της Henley & Partners, εταιρεία-πρωταθλήτρια στα «χρυσά διαβατήρια», με μερίδιο 650.000
ευρώ στην υπόθεση του Μαλαισιανού
Τζο Λο. Αμέσως σκέφτηκα την παροιμία, «Απόν αντρέπεται ο κόσμος εν
δικός του» και από εκείνο το απόγευμα
προσπαθούσα να αναλύσω την κατάσταση. Πώς δηλαδή σε αυτό τον τόπο
που βίωσε τραγωδία το ’74, που τον
υποθήκευσαν με το σκάνδαλο Μιλόσεβιτς, τον καταλήστευσαν στο ΧΑΚ
και τον κούρεψαν στο τραπεζικό σκάνδαλο –και χωρίς ουδείς να τιμωρηθεί,
περισσεύει στους αυτουργούς τόση
ύβρις; Αφήνω να απαντήσει ο Οδυσσέας Ελύτης: «Ήδη, σας το είπα. Είναι
η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να ’ρχεται
μεταμφιεσμένη, κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους
φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για
μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική
καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον
πλήρη εξευτελισμό του. Για την ατίμωσή του. Οπότε αναρωτιέται κανείς:
Για τι παλεύουμε νύχτα μέρα κλεισμένοι
στα εργαστήριά μας; Παλεύουμε για
ένα τίποτα, που ωστόσο είναι το παν.
Είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί, που όλα
δείχνουν ότι δεν θ’ αντέξουν για πολύ.
Είναι η ποιότητα, που γι’ αυτή δεν
δίνει κανείς πεντάρα. Είναι η οντότητα
του ατόμου, που βαίνει προς την ολική
της έκλειψη. Είναι η ανεξαρτησία των
μικρών λαών, που έχει καταντήσει
ήδη ένα γράμμα νεκρό. Είναι η αμάθεια
και το σκότος. Ότι οι λεγόμενοι «πρακτικοί άνθρωποι» -κατά πλειονότητα,
οι σημερινοί αστοί- μας κοροϊδεύουν,
είναι χαρακτηριστικό. Εκείνοι βλέπουν
το τίποτα. Εμείς το παν. Πού βρίσκεται
η αλήθεια, θα φανεί μια μέρα, όταν
δεν θα είμαστε πια εδώ. Θα είναι, όμως,
εάν αξίζει, το έργο κάποιου απ’ όλους
εμάς. Και αυτό θα σώσει την τιμή όλων
μας -και της εποχής μας».

paraschosa@kathimerini.com.cy

Έτοιμοι για μάχη είναι πολιτικοί αρχηγοί οι

οποίοι την Τετάρτη θα ανηφορίσουν στον Λόφο για ένα Εθνικό Συμβούλιο που κάθε άλλο
από ήρεμο προβλέπεται. Ο Νίκαρος κάλεσε
τους πολιτικούς αρχηγούς για να τους ενημερώσει για όσα βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι την
τριμερή του Βερολίνου στις 25 Νοεμβρίου με
τον Μουσταφά και τον Γκουτιέρες. Τρεις μέρες
μετά θα συναντηθεί με το Γκουτιέρες Girl
Τζέιν Χολ Λουτ σε μια συνάντηση «κλειδί».
Εκεί αναμένεται να διαφανεί ξεκάθαρα αν
υπάρχει διάθεση για συγκλίσεις και κατά πόσον η τριμερής συνιστά ελπίδα ή δεν θα βγάλει καν τα έξοδά της, όπως φέρεται να εξομολογήθηκε στον Ταλάτ.
Στο Εθνικό της Τετάρτης ένα από τα θέματα

που σίγουρα θα τεθεί από την αντιπολίτευση
είναι το έγγραφο που ο Νίκαρος απέστειλε
στον Γκουτιέρες και το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Το έγγραφο, όπως σας είχα έγκαιρα γράψει,
προκάλεσε αντιπαράθεση γιατί στάλθηκε εν
αγνοία του Εθνικού Συμβουλίου και χωρίς να
προηγηθεί διαβούλευση με τους αρχηγούς.
Όπως ακούω, ο Νίκαρος φέρεται διατεθειμένος να τους διανείμει το έγγραφο σε μια προσπάθεια να αποφύγει επιπλέον συζητήσεις
για το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι σίγουρο
ότι θα το πετύχει. Ακούω ότι τρεις τουλάχιστον
πολιτικοί αρχηγοί φέρονται μανικωμένοι να
ζητήσουν εξηγήσεις και να επιμείνουν για συζήτηση του θέματος.

«Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού...»

Και μάλιστα με προοπτική για τον τρόπο που

αναμένουμε το πόρισμά τους». Η αλήθεια είναι πως πολύ θα ήθελα να βρισκόμουν σε μια
γωνιά στο Προεδρικό να παρακολουθήσω τις
αντιδράσεις του Νίκαρου και του Άντρου,
όπως και εσείς φαντάζομαι. Ας μην απογοητευόμαστε όμως, είναι σχεδόν σίγουρο πως
θα διαρρεύσουν όλα. Ως συνήθως.

θα γίνεται η ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου τόσο για την τριμερή όσο και για την πενταμερή. Αληθεύει ότι ένας πολιτικός αρχηγός
παραπονέθηκε πρόσφατα ότι «κάποιοι έχουν
το έγγραφο και κάποιοι όχι;»
Πηγή μου που γνωρίζει πολλά μου ανέφερε

ότι εκείνο που ο Νίκαρος είναι αποφασισμένος
να αποφύγει στο Εθνικό είναι η συζήτηση για
τις υπηκοότητες και ειδικά για το θέμα του Σαουδάραβα που ο Άντρος επαναφέρει σε καθημερινή βάση, χωρίς να παίρνει απαντήσεις. Η
μόνη απάντηση που έχει να δώσει ο Νίκαρος
επ’ αυτού είναι ότι θα αναμένει την έρευνα
του Οδυσσέα-Τσακ Νόρις και μετά θα τοποθετηθεί. Σε ό,τι αφορά τον Τζο Λόου και την άρση των υπηκοοτήτων 26 ατόμων, η πηγή μου
υποστηρίζει πως η θέση του Νίκαρου είναι
πως «το θέμα εξετάζεται πια από τους αρμόδιους του Υπουργείου Εσωτερικών και την Επιτροπή που διορίστηκε και θα ήταν καλό να

Τελικά Νίκαρος και Μουσταφά πάνε χωρίς λό-

γο και «τσάμπα έξοδα» στο Βερολίνο; Ο Ταλάτ
δήλωσε πως ο Νίκαρος του είπε στ’ αφτί, όταν
πρόσφατα συναντήθηκαν σε δεξίωση: «Αυτή
είναι μια ανεπίσημη συνάντηση, Μεχμέτ Αλί.
Τι περιμένετε από αυτή τη συνάντηση; Πάμε
μάταια, τζάμπα έξοδα». Γνωστός συναγερμικός που διάβασε τη δήλωση του Ταλάτ αναφώνησε: «Ωχ πάλι τα ίδια;» και συμπλήρωσε:
«Τελικά με όλους μιλάει ο Νίκαρος και σε κάθε έναν αποκαλύπτει και κάτι. Άδικο θα έχουν
τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που παραπονιούνται; Και ιδιαίτερα ο Φούλης; Από ποιον
άλλον θα σκάσει αύριο η νέα αποκάλυψη για

«κάτι» που του είπε ο Νίκαρος; Μήπως από
τον Οζερσάι;»
Ανένδοτο πόλεμο κατά των τραπεζών για τις

νέες υπερχρεωσεις, άρχισε ο Φούλης. Όπως
με ενημερώνει η μάνταμ, ο αρχηγός πήρε το
θέμα πολύ ζεστά και δεν πρόκειται να το αφήσει. «Εξάλλου ταιριάζει πλήρως στο νέο προφίλ του κοντά στην εργατιά, τους αγρότες,
τους πρόσφυγες και τις κοινότητες που το ζηλεύουν ακόμα και στο ΑΚΕΛ», μου ανέφερε.
Για την ουσία του θέματος μαθαίνω πως ο
Φούλης ετοιμάζει με βουλευτές του κόμματός
του συγκεκριμένη πρωτοβουλία ώστε να αντιληφθούν οι τράπεζες «τη δύναμη του νομοθέτη» όπως έγραψε προχθές στο Twitter.
KOYIZ: Αληθεύει ότι στη ΜΟΚΑΣ επικρατεί έν-

τονη δυσαρέσκεια από λειτουργούς που θεωρούν ότι η υπηρεσία στοχοποιείται για τις υπηκοότητες; Και ότι τα έχουν όχι μόνο με το ΑΚΕΛ
αλλά και με την κυβέρνηση και με τον Χάσικο;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
10.XI.1939

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΧΙΤΛΕΡ: Ο Φύρερ έφθασε χθες εις
το Μόναχον διά βραχείαν παραμονήν επ’ ευκαιρία της
τελετής των απομάχων του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος.
[...] Ο Φύρερ ανεχώρησεν εκ της συγκεντρώσεως ενωρίτερον
παρ’ ό,τι απεφασίσθη και μετέβη εις τον σταθμόν όπως
επιβή της αμαξοστοιχίας. Ολίγον μετά την αναχώρησίν
του έκρηξις εσημειώθη
εις το Μπύργκερ Μπρώυ
Κέλλερ. Κατά τας πρώτας πληροφορίας οι
τραυματίαι υπερβαίνουν
τους εξήκοντα. [...] Η
έκρηξις [...] πιστεύεται
ότι προεκλήθη από βόμβαν ρυθμισμένην εν είδει
ωρολογίου, η οποία είχε τοποθετηθή εις μικρόν υπερώον
ευρισκόμενον υπεράνω της αιθούσης του Κέλλερ όπου
εγένετο η συγκέντρωσις. Η έκρηξις εσημειώθη καθ’ ην
στιγμήν τα πλήθη απεχώρουν μετά την τελετήν. Η οροφή
[φωτ.] κατέρρευσεν επί του πλήθους [...]. Παρατηρηταί
τινες πιστεύουν ότι η έκρηξις, η οποία φαίνεται ότι ήτο
απόπειρα κατά της ζωής του Χίτλερ, πιθανόν να έχη ως
αποτέλεσμα την συσπείρωσιν του λαού περί αυτόν. Αλλοι,
εκφράζουν την γνώμην ότι η έκρηξις πιθανόν να δώση
αφορμήν εις έντονα αντισημιτικά μέτρα.
ΑΓΩΓΟΣ: Εντός του μηνός θα υπογραφή η σύμβασις
διά την χρηματοδότησιν του έργου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της Πρωτευούσης. [...] Η σημασία
του έργου είναι γνωστή και δεν χρειάζεται να επαναλάβωμεν πόσον θα εξυπηρετηθή η πόλις από τούτο. Είναι
όμως αναγκαίον να παρατηρηθή ότι το έργον αρχίζει
ενώ μαίνεται ο πόλεμος και σοβούν αι συνέπειαι της εξ
αυτού κρίσεως.
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πιέσεις να «εξυπηρετήσουμε» τον αγαπητό κ. Kim. Τι κάνεις; α) Περάστε παρακαλώ, να σας εξυπηρετήσουμε. β)
Πάρτε μου την ΚΥΠ και ήρθε ένας περίεργος και θέλει διαβατήριο. γ) Ανοίγεις ένα κινητό και κάνεις ό,τι θα έκανε
ένας millennial. Google it.

Στην αδικία. Αυτοί, αυτοί οι εγκάθε-

8

τοι, οι πουλημένοι οι δημοσιογράφοι
που θέλουν να πουλούν με κάθε κόστος
τις φυλλάδες τους, αυτοί καταστρέφουν
τον τόπο.

2

Kim πέραν του ότι είναι δικτάτορας
της Βορείου Κορέας, δεν είναι στη λίστα
της Ιντερπόλ, και ούτε και είναι κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος. Άρα
με τον προηγούμενο νόμο δικαιούτο
διαβατήριο (ωραίος νόμος αλλά αυτό είναι άλλο κείμενο). Θα του έδινες διαβατήριο αν εσύ ήσουν υπουργός; Google it.

Στη ζήλια. Αυτοί οι άτιμοι βάλθηκαν

να καταστρέψουν το επενδυτικό
πρόγραμμα που έσωσε τον τόπο από την
καταστροφή. Και μην ακούτε τις μπούρδες από το Χαρούδιν πως το πρόγραμμα
δεν μας βοήθησε και πολύ.

3

4

9

Στο κρύσταλλο. Ο δε τέως πολιτικός

προϊστάμενος του ΥΠΕΣ μας είπε και
«ντροπή» επειδή τον εξέθεσε η Τράπεζα Κύπρου με διαρροή πως τον προειδοποίησε για τα μαύρα μάτια (και άλλα)
του Λου. Και το γράψαμε οι άτιμοι. Ακολούθησε ακόμη και η συνήθως εν υπνώσει ΜΟΚΑΣ η οποία ανακοίνωσε πως
προειδοποιούσε και αυτή από 2015 για
τον Λου. Και αυτό το γράψαμε. Ντροπή.
Στο κλάσικ. Βέβαια το χάζι είναι

πως όποιου φωτογραφήσουμε τη
λερωμένη τη φωλιά, καταφεύγει στην
ιστορία της «Κ». Πώς ο Βλάχος θα γυρίζει στον τάφο του. Άσε, ρε μεγάλε, τον
Βλάχο και τη Βλάχου να τους έχουμε
εμείς έγνοια. Δες τη δική σου ιστορία
πώς θα γραφτεί.

Στο cyber. Ως γνωστόν ο αγαπητός

Google it...

5

Στα απλά. Η ιστορία θα γράψει βέ-

βαια πως με τον ίδιο νόμο (apples to
apples που θα έλεγαν και στο Windsor),
εσύ έδωσες διαβατήριο σε όλα τα λαμόγια της υφηλίου και ο Πετρίδης σε κανέναν. Google it.

6

Στη λογική. Αυτή λέει πως όποιος

εκθέτει την χώρα με τις πράξεις και
τις παραλείψεις του θα έπρεπε να διώκεται ποινικά μέχρι τέλους. Είτε αυτός
είναι υπουργός είτε μεσάζων, είτε δικηγόρος. Λογιστές όχι, αυτούς δεν αγγί-

ζουμε από τον καιρό Χρηματιστηρίου,
Βγενό, Λαϊκής. Google it.

7

Στο ιντερνέτ. Είστε λογιστής, δικη-

γόρος, ντηβέλοπερ, υπουργός. Έρχεται κοντά σας ο Kim Jong-Un. Θέλει
να αγοράσει τον τελευταίο όροφο του
πύργου τάδε και θέλει διαβατήριο για
όλη του την οικογένεια. Money is not a
problem λέει ο αντιπρόσωπος του και
με το άκουσμα της έκφρασης αυτής
σπάνε τα πατώματα σε ντηβέλοπερ, δικηγόρους και λογιστές που αρχίζουν τις

Στους κουτόφραγκους. Έλα, όμως,

που οι ξένοι, που μας ζηλεύουν δεν
καταλαβαίνουν από κυπριακούς νόμους,
γιατί ξέρουν και τι Βουλή έχουμε και
ποιοι κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Ναι,
μας ξέρουν πολύ καλύτερα απ’ ό,τι νομίζουμε, αγαπητοί μου του Invest in Cyprus. Και επειδή μας ξέρουν δεν τους
ενδιαφέρει το δικό μας νομότυπο, αλλά
το δικό τους δίκαιο. Αν δεν ταυτίζονται
αυτά; Google it.

10

Στη γραμμή. Σας μεταφέρω μήνυ-

μα από τον κ. δ/ντή της εφημερίδας. Η έκδοση της «Κ» μου είπε να σας
γράψω, είχε και έχει σκοπό, το καλλερωμένη τη φωλιά,τουκαλά παιδιπτυπο
αλλα το δικης αυτεις εγνοια. Ο βλ ικώς
νοούμενο συμφέρον της χώρας με την
μακροπρόθεσμη του υφή. Προτιμούμε
το χρήσιμοι από το αγαπητοί. Google it.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

3

Παρέμβαση Σ.Α. πριν από το Βερολίνο
Πρόθεση το Σώμα να ενημερωθεί προηγουμένως ώστε να στείλει τα δικά του μηνύματα ενόψει του δείπνου της 25ης Νοεμβρίου
Ηνωμένα Έθνη
Ανάλυση του
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Στην έκθεση των καλών υπηρεσιών
του γενικού γραμματέα και στον
τόνο που αυτή θα δίνει με τις προσδοκίες του για επανάληψη των διαπραγματεύσεων, εστιάζεται την
προσεχή εβδομάδα η προσοχή για
τις εξελίξεις του Κυπριακού. Η έκθεση θα δοθεί στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και σύμφωνα με τις πρόνοιες του ψηφίσματος 2483, θα περιλαμβάνει τα
σημειώματα (άγνωστο αν είναι στο
σύνολό τους ή απλώς θα περιγράφονται οι απόψεις) των δύο ηγετών.
Η ενημέρωση των μελών του Σ.Α.
ορίστηκε κατ’ αρχάς για το απόγευμα της 25ης Νοεμβρίου – την
ίδια δηλαδή μέρα με την τριμερή
συνάντηση του Βερολίνου – ωστόσο σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, γίνονται προσπάθειες οι άτυπες
διαβουλεύσεις να γίνουν νωρίτερα.
Αν αυτό συμβεί, θα δώσει τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να στείλει
τα δικά του μηνύματα στα εμπλεκόμενα μέρη, ενισχύοντας τη θέση
του Αντόνιο Γκουτιέρες ενόψει του
δείπνου του με τους ηγέτες στις
25 Νοεμβρίου.
Όπως ανέφερε διπλωματική πηγή, από τουρκικής πλευράς – παρότι
δεν είναι η Άγκυρα στο πρόγραμμα
– ακούγονται διάφορες δικαιολογίες, μέχρι και ότι ο πρόεδρος Ερντογάν με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα βρίσκονται στην Ουάσιγκτον, για τη συνάντηση με τον
πρόεδρο Τραμπ. «Θα γνωρίζουμε
καλύτερα τη Δευτέρα», ανέφερε η
ίδια πηγή στην «Κ».
Η αίσθηση πάντως που κυριαρχεί
στη Λευκωσία είναι πως η Άγκυρα








«Μας εκβιάζουν για να
ικανοποιήσουμε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν, για να
προσέλθουν στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων».

Φιλόδοξος στόχος είναι το Βερολίνο να ακολουθήσει ένα νέο Κραν Μοντάνα,
για να συμφωνηθούν όροι, προϋποθέσεις και η μεθοδολογία ώστε να ξεκινήσει εκ νέου η ουσιαστική διαπραγμάτευση. Η ουσία είναι όμως ότι η Τουρκία,
προβάλλοντας διάφορες προφάσεις, δείχνει να μη θέλει να γίνει οτιδήποτε,
εκτιμά ο Ανδρέας Μαυρογιάννης.
δεν θέλει να προχωρήσει η διαδικασία, κάτι που ανέφερε και ο διαπραγματευτής της ε/κ πλευράς και
μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ,
πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης,
ενημερώνοντας την ηγεσία της
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, την εβδομάδα που
πέρασε: «Η συνάντηση του Βερολίνου έχει ως στόχο να συμβάλει
στο να μπορέσουμε να οδηγηθούμε
στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων για τη λύση του Κυπριακού.
Δεν μπορώ να σας πω ότι η συγκυρία
είναι καλή και ευνοϊκή. Η αίσθηση
που έχουμε είναι ότι Τουρκία δεν
φαίνεται να ενδιαφέρεται να γίνει
κάτι στο Κυπριακό γενικά και ειδικότερα δεν ενδιαφέρεται να γίνει
κάτι τώρα». Η φιλοδοξία που υπάρ-

χει είναι, να ακολουθήσει τη συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου μία
άτυπη συνάντηση με την ίδια σύνθεση του Κραν Μοντάνα, για να
συμφωνηθούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η μεθοδολογία που θα
επιτρέψουν να ξεκινήσει εκ νέου
η ουσιαστική διαπραγμάτευση.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρέσβη
Ανδρέα Μαυρογιάννη, αυτή η φιλοδοξία δεν φαίνεται να οδηγεί σε
συγκεκριμένα αποτελέσματα: «Είναι
πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνήσουμε στην ουσιαστική επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων. Δεν βλέπω
από μέρος της Τουρκίας διάθεση
προς αυτή την κατεύθυνση. Επικαλούνται τις εκλογές τον Απρίλιο
στα κατεχόμενα ή τις εξελίξεις στη
Συρία. Η ουσία είναι όμως ότι δεν

θέλουν να γίνει οτιδήποτε. Ή, αυτό
που θέλουν είναι να κερδίσουν αυτά
που ζητούν για να προσέλθουν στην
τράπεζα των διαπραγματεύσεων.
Ουσιαστικά δηλαδή μας εκβιάζουν
για να ικανοποιήσουμε τους όρους
και τις προϋποθέσεις που θέτουν,
για να προσέλθουν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων. Θέλουν να κερδίσουν πριν ξεκινήσουν καν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν μπορεί
να γίνει αποδεκτό, όπως και δεν
μπορούμε να διαπραγματευόμαστε
και να συνεχίζονται από μέρους
της Τουρκίας οι προκλήσεις στις
θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου, ή στο
Βαρώσι και στη νεκρή ζώνη, τα
οποία αποτελούν προσπάθειες δημιουργίας νέων τετελεσμένων επί
του εδάφους».
Η τακτική της Λευκωσίας είναι
να προχωρήσουν όσο το δυνατόν
συντομότερα στο να καταλήξουν
στο πλαίσιο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε όταν
φτάσουν σ’ εκείνο το σημείο, να
μπορεί να ζητήσει από τον γ.γ. να
απαιτήσει τη δημιουργία εκείνων
των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή τους.
«Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων κατά τρόπο που να επιτρέπει την εκτόνωση της κατάστασης», πρόσθεσε ο Ελληνοκύπριος
διαπραγματευτής.

Καθόλου άσχετα
τα σχέδια για Βαρώσι
Εδώ και αρκετό καιρό η Λευκωσία
έχει καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι ο έλεγχος της Τουρκίας στα
Κατεχόμενα είναι τόσο ασφυκτικός, που αδιαφορεί πλήρως για
το τι λένε ή κάνουν οι Τουρκοκύπριοι. Απλώς χρησιμοποιούν
κατά το δοκούν κάποιες κινήσεις
ή δηλώσεις ανεξαρτησίας του
Τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά
Ακιντζί. Άλλοτε χρησιμοποιούν
τις διαφοροποιήσεις τους ως επιχείρημα ότι υπάρχουν στα Κατεχόμενα δημοκρατικές διαδικασίες» κι αν δεν τους βολεύει λένε
στην τουρκική και τουρκοκυπριακή κοινή γνώμη πως «ευτυχώς
που η Τουρκία είναι στην Κύπρο,
αλλιώς οι Τουρκοκύπριοι θα τα
έκαναν μαντάρα».
Ο αυξανόμενος έλεγχος σε κάθε πτυχή της ζωής, πέρα από την
έλλειψη εμπιστοσύνης, κρύβει
σημαντικές οικονομικές σκοπιμότητες, ορισμένες εκ των οποίων
άρχισαν να αποκαλύπτονται μετά
τις επισκέψεις Τούρκων υπουργών
στην περίκλειστη περιοχή και τα
διάφορα σχέδια για ανάπτυξή
της, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως ανέφερε καλά
ενημερωμένη πηγή στη Λευκωσία, τόσο στο Βαρώσι, όσο και
στη Μόρφου, Τούρκοι επιχειρηματίες, φίλοι του Ερντογάν βάζουν
σιγά–σιγά το χέρι σε περιοχές
που έχουν δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης.
Το θέμα του ανοίγματος της
περίκλειστης περιοχής του Βαρωσιού που εγείρεται από το ψευ-

δοκράτος και την Άγκυρα, για
την ε/κ πλευρά εκτιμάται πως
είναι μόνο ένα μικρό μέρος της
προσπάθειάς τους.
Βασική τους επιδίωξη είναι η
δημιουργία μίας νέας πόλης, που
θα ξεκινά από την περιοχή Καράολου στα βόρεια (και γι’ αυτό
προσπαθούν να εκδιώξουν απ’
εκεί το στρατόπεδο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ). Θέλουν να δώσουν το τρίγωνο της πόλης που ξεκινά από
το βόρειο τμήμα και φτάνει μέχρι
τον Απόστολο Βαρνάβα και μετά
προς τη Σαλαμίνα, σε Τούρκους
επιχειρηματίες για να το αναπτύξουν. Και να λειτουργεί ταυτόχρονα με την παραλία της περίκλειστης περιοχής. «Το εσωτερικό
της περίκλειστης περιοχής τους
ενδιαφέρει λιγότερο, αλλά η παραλία θέλουν να αποτελέσει οπωσδήποτε μέρος αυτής της ανάπτυξης», είπε η ίδια πηγή. Το τρίτο
στοιχείο που τους ενδιαφέρει
είναι να μεταφερθεί το λιμάνι της
Αμμοχώστου βορειότερα προς το
Μπογάζι, το υφιστάμενο λιμάνι
να γίνει μόνο για κρουαζιερόπλοια
και νοτίως της παραλίας της περίκλειστης περιοχής να γίνει μία
μεγάλη μαρίνα.
Οι αντιδράσεις της Κ.Δ. και η
δήλωση του Σ.Α. τον Οκτώβριο,
πάγωσαν προσωρινά την τουρκική προσπάθεια, όμως κανείς
δεν γνωρίζει τι θα γίνει μετά τις
λεγόμενες προεδρικές στα Κατεχόμενα τον Απρίλιο, καθώς η Άγκυρα δείχνει απόλυτα αποφασισμένη να προχωρήσει.
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Μετέωρη η κυβέρνηση
από πολιτογραφήσεις
σκοτεινών «κροίσων»
«Αεροπειρατές» επιβάτες «επενδυτικών» πτήσεων εξέθεσαν την
κυβέρνηση, με τις Βρυξέλλες να προειδοποιούν εδώ και καιρό
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Σε κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο να είσαι επιχειρηματίας και άλλο να είσαι πολιτικό
πρόσωπο», έλεγαν πριν να ξεσπάσει
η θύελλα των πολιτογραφήσεων,
πολιτικά πρόσωπα που επρόσκειντο
στην κυβέρνηση, εκτιμώντας πως
έρχονται δύσκολοι καιροί. Το Προεδρικό βρέθηκε ανέτοιμο και εν πολλοίς αμήχανο στο να αντιμετωπίσει
τη μία αποκάλυψη που έβγαινε μετά
την άλλη για την αδέξια, και για κάποιους άλογη πολιτική των πολιτογραφήσεων. Υπήρχε πλήρης άγνοια
εντός κυβέρνησης, υποβαθμίστηκε
ο κίνδυνος του επενδυτικού προγράμματος ή ο πρόεδρος επέλεξε
να αγνοήσει τα σημάδια των καιρών;
Για όλα αυτά αναμενόταν απάντηση
ένα εικοσιτετράωρο μετά τη βόμβα
Τζο Λόου, όταν ο Νίκος Αναστασιάδης θα άνοιγε με ομιλία του το συνέδριο του Economist. Οι δημοσιογράφοι ανέμεναν να αξιοποιήσει το
βήμα για να δώσει μια καθαρή απάντηση στα περί έκδοσης διαβατηρίων
στους Καμποτζιανούς δικτάτορες,
για το τζετ του Σαουδάραβα, αλλά
κυρίως για τον Μαλαισιανό καταζητούμενο. Οι στενοί συνεργάτες
του το είδαν ως την κατάλληλη ευκαιρία για αλλαγή ατζέντας. Μία
ομιλία για την τριμερή της 25ης Νοεμβρίου, η οποία να επισκίαζε το
θέμα των «χρυσών» διαβατηρίων
αλλά και να έστελνε τα κατάλληλα
μηνύματα στους ξένους πρέσβεις

και κυρίως στους εκπροσώπους των
Exxon Mobil, ENI, Total που τον παρακολουθούσαν από κάτω. Αντ’ αυτού μπήκε μάλλον αμήχανος στην
αίθουσα, απέφυγε να τοποθετηθεί
για τα διαβατήρια και έκανε την ίδια
ακριβώς κουρασμένη ομιλία που
κάνει το τελευταίο διάστημα: χωρίς
ειδήσεις, χωρίς παλμό, χωρίς προοπτική και χωρίς συγκεκριμένο αφήγημα. Ομιλία που σε πολλούς αντικατοπτριζόταν με τον καλύτερο τρό







Μετά το Κραν Μοντάνα
οι Βρυξέλλες αύξησαν τις
πιέσεις για τα «χρυσά»
διαβατήρια, με πολιτικά
πρόσωπα που διαμένουν
εκεί να ζητούν χρόνο
προσαρμογής της Κύπρου στα νέα δεδομένα,
ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διεθνούς
διασυρμού της χώρας.
πο η δεύτερη θητεία του. Διακυβέρνηση χωρίς στρατηγική, χωρίς διακύβευμα και με εμφανή τα σημάδια
κόπωσης. Το κεφάλαιο με τις πολιτογραφήσεις δεν πρόκειται να κλείσει ανέξοδα, φέρνοντας την κυβέρνηση μπροστά σε νέα δεδομένα και
ανοίγοντας και πάλι το ζήτημα ανα-

σχηματισμού ως την ιδανική λύση
για εκτόνωση της κρίσης. Τόσο για
να αλλάξει η ατζέντα όσο και για
την επανεκκίνηση μιας κυβέρνησης
που στον δεύτερο χρόνο στην εξουσία δείχνει να έχει χάσει προ πολλού
την μπάλα.

Προειδοποίηση

Η προειδοποιητική βολή για το
κεφάλαιο των «χρυσών» διαβατηρίων
θεωρείται πως είχε σταλεί στα τέλη
Οκτωβρίου. Τότε οι ένοικοι του Προεδρικού έκλεισαν την πόρτα και
αποχώρησαν από τον Λόφο, θεωρώντας πως θα έχουν ένα μάλλον
ήσυχο τριήμερο, δεδομένου ότι τις
προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος
είχε στείλει μήνυμα αποφασιστικότητας για ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, αλλά και βούληση για
πραγματοποίηση της τριμερούς και
επανέναρξης των συνομιλιών. Κινήσεις που θεωρήθηκαν πως θα ικανοποιήσουν και την αντιπολίτευση,
αλλά και δημοσιογραφικούς κύκλους.
Τι θα μπορούσε να πάει λάθος συνεπώς; Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ
της εφημερίδας «Πολίτης» που άνοιγε το κεφάλαιο των «χρυσών» διαβατηρίων, το τζετ του Σαουδάραβα
σε συνδυασμό με τη συνέντευξη
του προέδρου στην –κατά τα άλλα
φιλικά προσκείμενη, σύμφωνα με
το Προεδρικό– «Σημερινή» υπό τον
τίτλο «Παραιτούμαι, αν παρανόμησα
για τα διαβατήρια», ήταν αρκετό για
να ταρακουνήσει τους κυβερνώντες
για το μέγεθος της κρίσης που ερ-

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης επανειλημμένα είχε αναφέρει πως επιχειρείται στοχοποίηση του ιδίου και της Κύπρου από

άλλες χώρες, κάτι που ήταν εμφανές και στην ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο τον περασμένο Δεκέμβριο. Κίνηση που προκάλεσε την έντονη ενόχληση του Κολλεγίου.
χόταν. Δεν ήταν, όμως, ο Οκτώβριος
η αρχή των δεινών στο εν λόγω θέμα
και σίγουρα ούτε το πρώτο σήμα
που στάλθηκε. Οι Βρυξέλλες είχαν
θέσει θέμα από το 2016 για την πολιτική που ακολουθούσε η κυβέρνηση στο επενδυτικό πρόγραμμα
και συνιστούσαν αυστηρότερα κριτήρια. Το θέμα συγκεκριμένα τέθηκε
σε επίπεδο Κολλεγίου με την κυπριακή πλευρά να υποστηρίζει πως
βοήθησε τον τραπεζικό τομέα σε
μία κρίσιμη περίοδο. Ζητούσε και
πίστωση χρόνου δεδομένου ότι οι
διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό
βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ελαστικότητα
που επέδειξαν τότε οι ευρωπαϊκοί
κύκλοι μέχρι και το Κραν Μοντάνα.
Από τότε, όπως αναφέρουν αρμόδιες
πηγές και με τις μυστικές υπηρεσίες,
οι οποίες άρχισαν να ψάχνουν περισσότερο το κεφάλαιο των «χρυσών» διαβατηρίων, ενισχύθηκαν οι

πιέσεις με πολιτικά πρόσωπα που
διέμεναν πλέον στις Βρυξέλλες να
ζητούν χρόνο προσαρμογής της Κύπρου στα νέα δεδομένα ούτως ώστε
να αποφευχθεί ο κίνδυνος διεθνούς
διασυρμού και σπίλωσης του ονόματος της χώρας.

Η πολιτικοποίηση

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Χρίστος
Στυλιανίδης είχε μεταφέρει το προειδοποιητικό μήνυμα της Κομισιόν,
όπως αναφέρουν οι καλά γνωρίζοντες το παρασκήνιο στο Προεδρικό
και είχε πιέσει για την ανάγκη λήψης
μέτρων και αυστηρότερων κριτηρίων. Μήνυμα που όπως εκτιμούν
πολιτικές πηγές είτε υποβαθμίστηκε
είτε αγνοήθηκε. Σε αυτό το πλαίσιο
παράβλεψης των ευρωπαϊκών προειδοποιήσεων το τελικό κτύπημα
μεταξύ κυβέρνησης-Βρυξελλών είχε
δοθεί, όταν μετά τα δημοσιεύματα

Αντιδράσεις και εντός…
Πέραν του κ. Στυλιανίδη υπήρξαν
και μέλη του Υπουργικού που πίεζαν
για την καθιέρωση αυστηρότερων
κριτηρίων. Μεταξύ αυτών και οι
άμεσα εμπλεκόμενοι, ο νυν υπουργός
Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης
κατά τη θητεία του οποίου τέθηκαν
αυστηρότερα μέτρα, αλλά και ο νυν
υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Ενδεικτικό ότι ο υπουργός
Οικονομικών εδώ και καιρό έχει διαμηνύσει πως η κυπριακή οικονομία
στέκει και χωρίς τις πολιτογραφήσεις.
Ο ίδιος, μάλιστα, έστειλε το μήνυμα
στους μεσάζοντες ότι για μία πολιτογράφηση δεν πρέπει να πληγεί
το όνομα της Κύπρου. Το ίδιο διαμήνυσε σε συνέντευξή του στην
«Κ» ο υπουργός Εσωτερικών, στέλνοντας το μήνυμα στους μεσάζοντες
πως δεν σημαίνει πως το επενδυτικό
πρόγραμμα θα συνεχίσει για πάντα.
Αρκούντως κατατοπιστική και η
αναφορά του κατά την ετήσια γενική
συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης
Γης και Οικοδομών, του οποίου αναπληρωτής πρόεδρος είναι ο γαμπρός
του Νίκου Αναστασιάδη Γιάννης
Μισιρλής, για τις ευθύνες των επαγγελματιών του χώρου να μη δυσφημείται η Κύπρος. Σημειώνεται πως
μεσάζοντες έχουν ήδη αρχίσει να
δυσφορούν για τα αυστηρότερα μέτρα που ελήφθησαν, ενώ δικηγόροι
και ελεγκτές κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου πως η έκταση που έλα-

βε το όλο θέμα δίνει τροφή στο ευρωπαϊκό συμβούλιο της Moneyval
να γράψει έκθεση καταπέλτη για
τις πολιτογραφήσεις τον προσεχή
Δεκέμβριο.
Κάπως έτσι, όταν ξέσπασε η θύελλα πρώτα με τον Καμποτζιανό δικτάτορα και στη συνέχεια με τον
Μαλαισιανό καταζητούμενο αρκετοί
εντός του Υπουργικού Συμβουλίου
είχαν ταρακουνηθεί. Όχι μόνο βλέποντας πως στην υπόθεση του Καμποτζιανού το δικηγορικό γραφείο
που μεσολάβησε ήταν αυτό του πατέρα του πρώην υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων Μάριου Δημητριάδη, ο οποίος στο Υπουργικό δεν
απείχε για λόγους σύγκρουσης συμφερόντων από τη συζήτηση και την
ψήφιση, αλλά και για την ουσία: «Το
επενδυτικό πρόγραμμα ωφέλησε
την οικονομία σε μία κρίσιμη περίοδο
όμως είναι ίσως καιρός να επανεξεταστεί;» ανέφεραν υπουργικοί κύκλοι. Διερωτήθηκαν για ποιο λόγο
να συνεχίσει το επενδυτικό πρόγραμμα δεδομένου ότι δεν εξαρτάται
από αυτό η οικονομία και δεδομένου
ότι προκαλεί περισσότερη ζημιά παρά όφελος.
Στο κλίμα των αυστηρότερων μέτρων κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Καθόλου τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια
του Υπουργικού Συμβουλίου τέθηκε
θέμα να μπει κάτω από την αιγίδα
του Υπουργείου Εξωτερικών ο Κυ-

που βγήκαν από τη Βουλή για το
ποια δικηγορικά γραφεία εμπλέκονται στη διαδικασία των πολιτογραφήσεων, μεταξύ των οποίων και το
πρώην γραφείο του προέδρου Αναστασιάδη, το οποίο χειρίζονται πλέον
οι θυγατέρες του Έλσα και Ινώ Αναστασιάδη, ο πρόεδρος είχε αναφέρει
πως επιχειρείται στοχοποίηση του
ιδίου και της Κύπρου από άλλες χώρες, ενώ στο ίδιο έντονο πλαίσιο κινήθηκε και στην ομιλία του ενώπιον
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο τον περασμένο Δεκέμβριο. Κίνηση που προκάλεσε
την έντονη ενόχληση του Κολλεγίου.
Όπως λέγεται σε έντονους τόνους
κινήθηκε και η συνομιλία του προέδρου με τον Χρίστο Στυλιανίδη, ο
οποίος προειδοποιούσε εδώ και
καιρό για λήψη αυστηρότερων μέτρων και ζητούσε παράλληλα από
τις Βρυξέλλες κατανόηση.

Επανεκκίνηση
με ανασχηματισμό
«Η ατζέντα μπορεί να αλλάξει

Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου διερωτούνταν κατά πόσο θα ήταν καλύτερο για τη διάσωση του ονόματος της Κύ-

πρου να ολοκληρωθεί συνοπτικά το πρόγραμμα επενδύσεων.
πριακός Οργανισμός Προσέλκυσης
Επενδύσεων, ο οποίος έχει άμεση
σχέση με το πρόγραμμα επενδύσεων.
Το αν θα γίνει τελικώς κάτι τέτοιο
θα διαφανεί βεβαίως το επόμενο
διάστημα. Το σίγουρο είναι πως
εντός του Υπουργικού Συμβουλίου
υπήρξε ομοφωνία ως θέση η ανάγκη
για αυστηρότερα μέτρα.

Διογκώθηκε το θέμα…

Υπάρχουν βεβαίως και οι κυβερνητικοί κύκλοι που θεωρούν πως η
όλη συζήτηση διογκώθηκε και από
τα ΜΜΕ, αλλά και από την αντιπολίτευση που βρήκε έδαφος να κάνει
ρελάνς. Όπως εξηγούν, μπορεί να
έγιναν λάθη, ευτράπελα και να υπήρξαν αδυναμίες, ωστόσο το επενδυτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε από
τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις με
διαφορετικό ιδεολογικό υπόβαθρο.

«Υπήρξαν αδυναμίες, ωστόσο δεν
πρέπει να αγνοούμε ότι βοήθησε
την κυπριακή οικονομία σε μία πολύ
δύσκολη περίοδο» αναφέρουν οι
ίδιοι κύκλοι, υπογραμμίζοντας πως
δεν πρέπει να μηδενίζεται το όλο
πρόγραμμα. Καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι μόλις ξέσπασε το όλο ζήτημα το κύριο ερώτημα πολλών εξ
αυτών ήταν ποιος είναι άραγε ο διαρροέας, αν δηλαδή προέρχεται από
οικονομικούς κύκλους με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, αν
είναι κύκλοι που πιέζουν τον Αναστασιάδη να επιστρέψει στο τραπέζι
των συνομιλιών και για ποιο λόγο
επιλέχθηκε η συγκεκριμένη περίοδος
να βγουν στο προσκήνιο.
Στα ερωτήματα που ηγέρθησαν
μεταξύ των κυβερνώντων ήταν βεβαίως και το ποιος είναι τελικά ο ρόλος του Δημοκρατικού Συναγερμού

σε όλη αυτή τη θύελλα που συμπαρασύρει την κυβέρνηση. Σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως για παράδειγμα
η χρονική συγκυρία κατά την οποία
ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ επέλεξε να
κάνει κάλεσμα στη βάση, άλλοτε
μαζεύοντας ελιές, άλλοτε μαζεύοντας
ρεπάνια και άλλοτε περπατώντας
στους δρόμους της πόλης. Και δεν
ήταν ο μόνος που πήρε τον δρόμο
και όπου τον βγάλει. Παρόμοια στάση
τήρησαν και συναγερμικά στελέχη.
Ήδη στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια συζητείται εδώ και μέρες η δυσκολία στο να βρεθεί στέλεχος του
ΔΗΣΥ για να παρευρεθεί στα τηλεοπτικά πάνελ. Κίνηση που, όπως
λέγεται, καταδεικνύει τη διαφωνία
κάποιων εξ αυτών στο κεφάλαιο των
πολιτογραφήσεων και σύμφωνα με
άλλους, φόβος στελεχών να «λερωθούν» από τα διαβατήρια.

μόνο με επανεκκίνηση» λένε
κυβερνητικοί κύκλοι, ξεκαθαρίζοντας πως μετά την τριμερή στο Βερολίνο επίκειται ο
πολυσυζητημένος ανασχηματισμός. Ένας ανασχηματισμός
που θα φρεσκάρει και τον
αμήχανο πλέον ΔΗΣΥ, όπως
λένε κυβερνητικές πηγές. Αν
και ο Κωνσταντίνος Πετρίδης
δεν επιβεβαιώνει θέμα μετακίνησής του στο Υπουργείο Οικονομικών, θεωρείται ωστόσο
δεδομένο πως θα διαδεχθεί
τον Χάρη Γεωργιάδη στη θέση.
Σχεδόν βέβαιη θεωρείται η
ανάληψη του Υπουργείου
Εσωτερικών από τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκο Νουρή, ενώ
την ίδια στιγμή ο πρόεδρος
βρίσκεται στην αναζήτηση
προσώπων για τα Υπουργεία
Παιδείας και Μεταφορών. Αυτό φέρνει αλλαγές και στον
Συναγερμό, με τον Χάρη Γεωργιάδη να αποκτά γραφείο
στην Πινδάρου. Αλλαγές αναμένονται και στη Βουλή όπου
στις θέσεις των Κυριακίδου,
Νουρή και Κασίνη θα αναλάβουν εκτός απροόπτου οι Σάβια Ορφανίδου, Ξένια Κωνσταντίνου και Μιχάλης Σοφοκλέους.
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Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Δεν είναι πια δεδομένες οι πολιτογραφήσεις
Θα είναι υπόλογοι και οι μεσάζοντες στον έλεγχο, ενώ στο ενδεχόμενο ψευδών παραστάσεων μπορούν να προκύψουν ποινικά θέματα
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Με συγκεκριμένες πρακτικές κάποιων, το κυπριακό επενδυτικό
πρόγραμμα, παρά τα οφέλη του,
έχει προκαλέσει και ζημιά στη
χώρα λέει σε συνέντευξή του στην
«Κ» ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, προειδοποιώντας τους μεσάζοντες πως με
τους νέους ελέγχους θα είναι και
εκείνοι υπόλογοι να κάνουν έλεγχο
και ενδεχομένως να τιμωρούνται
αν δεν λένε την αλήθεια. Όπως
επισημαίνει, το πρόγραμμα επενδύσεων μπορεί να εξυπηρετεί,
αλλά δεν σημαίνει ότι θα μείνει
για πάντα ή δεν θα αλλάξει σε πιο
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Μιλάει για την περίπτωση
του Μαλαισιανού, αναφέροντας
με νόημα πως το σημαντικό είναι
«να αποτρέπουμε τέτοιες καταστάσεις εκ των προτέρων αφού
όταν γίνει μια πολιτογράφηση, με
βάση τη σημερινή νομοθεσία, η
οποία πρέπει να αλλάξει, είναι
πολύ δύσκολο να αναιρεθεί όταν
‘υπάρχει ζήτημα’». Μιλάει για τα
σημάδια κόπωσης που παρουσιάζει
η κυβέρνηση, ενώ δεν διαψεύδει
το ενδεχόμενο μετακίνησής του
στο Υπουργείο Οικονομικών, αναμένοντας την τελική λέξη από τον
Πρόεδρο. Αναφέρεται στις μεταρρυθμίσεις υπογραμμίζοντας τη
στήριξη που έχει από τον Πρόεδρο
στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά
και για τον Συναγερμό που όπως
λέει θα πρέπει να εξελίσσεσαι και
βάσει νέων πολιτικών λύσεων που
επιζητά ο κόσμος.
–Ο Νίκος Αναστασιάδης είχε θέσει ως διακύβευμα στις ευρωεκλογές να μην επιτρέψουμε να
έρθουν αυτοί που θα διασύρουν
διεθνώς την Κύπρο. Τώρα δεν
διασύρεται με το κεφάλαιο των
πολιτογραφήσεων;
–Με συγκεκριμένες πρακτικές
κάποιων, το κυπριακό επενδυτικό
πρόγραμμα, παρά τα οφέλη του,
έχει προκαλέσει και ζημιά στη
χώρα. Και στην αξιοπιστία και
στη φήμη της που κτίστηκε με
πάρα πολύ μόχθο. Αν πάμε, λίγα
χρόνια πίσω, θα δούμε πως η αξιοπιστία της Κύπρου ήταν κάτω από
το μηδέν. Ήταν στιγματισμένη
για το ότι γίνεται ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος μέσω υπεράκτιων εταιρειών-κέλυφος και την υπόθεση
Μιλόσεβιτς. Στιγματισμένη και μέσω του τραπεζικού συστήματος
που δεν ήταν απλώς ευάλωτο ή
τρωτό, αλλά σε κάποιους τομείς
στημένο για τέτοιες υποθέσεις. Το

Στην πολιτική δεν κλειδώνει τίποτα πριν γίνει. Όταν κλειδώσει οτιδήποτε θα μιλήσει ο πρόεδρος. Η πόρτα στην πολιτική, άλλωστε, παραμένει πάντα ξεκλείδωτη και μπορεί, εκεί που δεν το περιμένεις να βρεθείς εκτός την επόμενη μέρα,
λέει ο Κωνσταντίνος Πετρίδης στην «Κ», κληθείς να σχολιάσει αν «κλείδωσε» για το Υπουργείο Οικονομικών.
αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η
χρεοκοπία της Κύπρου. Δεν νομίζω
ότι μπορεί, παρά την όποια ζημιά
έχει γίνει από κάποιες κακές πρακτικές είτε από διαφημίσεις είτε
ενδεχόμενα από κάποιες συγκεκριμένες πολιτογραφήσεις, να συγκρίνεται με την αξιοπιστία που
είχε η Κύπρος όταν την παραλάβαμε. Αλλά ναι, πρέπει να είμαστε
πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε όλα
αυτά που κάνουν ζημιά στη χώρα
να κοπούν. Διότι την αξιοπιστία
πολύ δύσκολα την κτίζεις, πολύ
εύκολα τη χάνεις.
–Για κάποιους αποτελεί ένα ντεζά βου της αξιοπιστίας μας που
πλήγηκε με το ξέπλυμα και η αίσθηση ότι ο σκοπός αγιάζει τα
μέσα ούτως ώστε να ανακάμψει
η οικονομία μετά το κούρεμα…
–Ο σκοπός ουδέποτε αγιάζει τα
μέσα αλλά ούτε τίθεται θέμα ντεζά
βου διότι είναι πολύ διαφορετική
η εικόνα σήμερα από ό,τι πριν.
Τότε είχαμε συγκεκριμένες υποθέσεις μέσω δικηγορικών γραφείων
όπου γινόταν ξέπλυμα δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέσω του επενδυτικού προγράμματος, και αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε από τις

εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έχει αποδειχτεί να γίνεται
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η
Κομισιόν μιλάει για εν δυνάμει κινδύνους και κάνει συστάσεις για
βελτίωση των προγραμμάτων. Εμείς
θέσαμε πολύ πιο αυστηρά κριτήρια
από αυτά που μας ζητά μέσω συστάσεων η Κομισιόν.
–Κατόπιν εορτής…
–Όχι κατόπιν εορτής. Μόλις είδαμε κενό, προχωρήσαμε σε διορθώσεις. Ενδεικτικό ότι ενώ οι συστάσεις της Κομισιόν ζητούν παγοποίηση της αίτησης των Πολιτικά
Εκτεθειμένων Προσώπων μέχρι
να σταματήσουν να ανήκουν σε
αυτή την κατηγορία, εμείς τους
απορρίπτουμε εκ των προτέρων.
Από τα 11 κριτήρια που έχουμε
υιοθετήσει για εκ των προτέρων
αποκλεισμό προσώπων, λίγα είναι
εκείνα που είναι στις συστάσεις
της Κομισιόν, εμείς θέσαμε περισσότερα και κάποιοι μας κατηγόρησαν ότι θα σκοτώσουμε το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν
5 συστήματα ελέγχου. Έχουμε ενισχύσει το σχέδιο, το κατανοούν
και στην Κομισιόν και σε άλλους
διεθνείς οργανισμούς, αλλά υπάρχει

Αν δεν υπήρχε το πρόγραμμα η κατασκευαστική οικονομία ενδεχομένως να είχε καταρρεύσει.
Εξυπηρετεί, χωρίς να
σημαίνει ότι θα μείνει
για πάντα ή δεν θα αλλάξει σε πιο παραγωγικούς
τομείς της οικονομίας.
ζημιά από κατάχρηση του συστήματος από κάποιους μεσάζοντες
που διαφημίζουν το κυπριακό διαβατήριο σαν να είναι προϊόν στο
σουπερμάρκετ και ενδεχομένως
από κάποιες αποφάσεις που είχαν
ληφθεί τότε που δεν είχαν ληφθεί
οι έλεγχοι και τα κριτήρια, όπως
στην περίπτωση του Μαλαισιανού.
Αυτά είναι που δημιουργούν σημαντική ζημιά στη χώρα. Με τα

σημερινά κριτήρια ο Μαλαισιανός
δεν θα μπορούσε να γίνει.
–Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών
ανέφερε πως το υπουργείο ενημερώθηκε από την ΜΟΚΑΣ ότι
υπάρχει ζήτημα με τον Μαλαισιανό αφότου εκδόθηκε το διαβατήριο. Γιατί περιμένατε να
αποκαλυφθεί στον Τύπο για να
λάβετε μέτρα;
–Το σημαντικό είναι πως πρέπει
να αποτρέπουμε τέτοιες καταστάσεις εκ των προτέρων αφού όταν
γίνει μια πολιτογράφηση, με βάση
τη σημερινή νομοθεσία, η οποία
πρέπει να αλλάξει, είναι πολύ δύσκολο να αναιρεθεί όταν «υπάρχει
ζήτημα» όπως λέτε. Ο Μαλαισιανός,
όταν έγινε η αίτηση, διερευνάτο
για σοβαρά αδικήματα, αλλά ούτε
τότε ούτε σήμερα έχει καταδικαστεί
και είναι γι’ αυτό, πιστεύω, που η
επιστολή του δεν οδήγησε σε ανάκληση. Αιτητές που έστω διερευνώνται για σοβαρά αδικήματα σε
κάποιες χώρες πρέπει να απορρίπτονται εκ των προτέρων. Είτε έχουν
απαγγελθεί κατηγορίες είτε όχι. Είτε
έχουν καταδικαστεί είτε όχι. Αυτό
γίνεται σήμερα, αντί να τρέχουμε
εκ των υστέρων να δικαιολογήσουμε
βάσει πληροφοριών, ή ενταλμάτων
ότι δικαιολογείται η αποστέρηση
ιθαγένειας Κύπριου πολίτη. Με τα
σημερινά κριτήρια δεν θα πολιτικογραφείτο έστω και αν είχε αθωωθεί, αφού αντιμετώπιζε τέτοιες κατηγορίες, γιατί αποτελεί κίνδυνο
για τη φήμη της χώρας.
–Τι άλλα μέτρα λάβατε;
–Αποκλεισμός του αιτητή, αν
δεν έχει βίζα Σέγκεν, όπως και αποκλεισμός του στο ενδεχόμενο απόρριψής του από άλλη χώρα. Έχουμε
βάλει ένα πολύ καλό διεθνές σύστημα δέουσας επιμέλειας στο
υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο
διεξάγει συνεχείς ελέγχους ακόμα
και μετά την έκδοση διαβατηρίου,
έχουμε υιοθετήσει τον κώδικα συμπεριφοράς βάσει του οποίου υποχρεώνονται οι μεσάζοντες να κάνουν έλεγχο και να είναι υπόλογοι
αν δεν μας πουν την αλήθεια.
–Δηλαδή;
–Να αφαιρεθούν από το μητρώο,
ακόμη και να προκύψουν ποινικά
θέματα αν κάνουν ψευδείς παραστάσεις. Το σύστημα είναι πάρα
πολύ καλά θωρακισμένο πλέον και
είναι από την πρώτη στιγμή που
θέλαμε να λάβουμε αυτά τα μέτρα,
βλέποντας ότι άρχισαν να κάνουν
αίτηση πολιτικά εκτεθειμένα άτομα.
Όλα αυτά τα μέτρα τα πήραμε για
την διασφάλιση της αξιοπιστίας
της Κύπρου. Δεν έχουν προκύψει
πολλές περιπτώσεις δυσφήμισης

αλλά έχουν προκύψει τρανταχτά
παραδείγματα.
–Ο Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε
πως η κυπριακή οικονομία στέκει και χωρίς τις πολιτογραφήσεις. Δεν θα ήταν καλύτερα να
ολοκληρώσει τον κύκλο του για
να αποφύγουμε άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις;
–Τέτοιου είδους προγράμματα
βρίσκονται πάντα υπό συνεχή παρακολούθηση όχι μόνο για τα θέματα του ελέγχου, αλλά και για τον
αντίκτυπό τους στην οικονομία.
Εγώ συμφωνώ ότι η κυπριακή οικονομία είναι δυνατή, έχουμε δει
μεγάλες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, έχουμε δει νέες βιομηχανίες που δεν υπήρχαν πριν
από κάποια χρόνια στην Κύπρο να
εμφανίζονται. Εργοδοτούν κόσμο
σε πανεπιστήμια, υπάρχουν πλέον
επενδύσεις στον τομέα της υγείας,
ενδιαφέρον με τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, άρα δεν πρέπει
να αδικείται η κυπριακή οικονομία
ότι ο βασικότερός της πυλώνας
είναι το επενδυτικό πρόγραμμα.
–Στέλνει το μήνυμα πως η οικονομία μας λειτουργεί ευκαιριακά
και όχι σε σταθερές δομές.
–Είναι άδικη η αίσθηση ότι η
κυπριακή οικονομία βασίζεται σε
αυτό το πρόγραμμα, ωστόσο, το
επενδυτικό πρόγραμμα εξυπηρετεί
κάποιους σκοπούς. Δεν πρέπει να
αγνοήσουμε το κεφάλαιο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων. Αν δεν
υπήρχε αυτό το πρόγραμμα η κατασκευαστική οικονομία ενδεχομένως να είχε καταρρεύσει ολοσχερώς. Εξυπηρετεί χωρίς να σημαίνει ότι θα μείνει για πάντα το
πρόγραμμα επενδύσεων ή δεν θα
αλλάξει σε πιο παραγωγικούς τομείς
της οικονομίας.
–Η αντιπολίτευση θέτει θέμα
πολιτικών ευθυνών. Θα αποδοθούν;
–Η αντιπολίτευση ουδέποτε έθεσε θέμα κατάργησης του σχεδίου.
Την πολιτική ευθύνη ενδυνάμωσης
του σχεδίου με ελέγχους την έχει
αναλάβει η κυβέρνηση και παραδίδει ένα δυνατό ελεγκτικό σύστημα όσον αφορά αυτό το σχέδιο. Αν
έγιναν παρανομίες θα το δείξει η
επιτροπή η οποία συστάθηκε, αν
προκύψει θέμα πολιτικών ευθυνών
θα το δούμε, όπως φυσικά και για
προηγούμενες περιπτώσεις πολιτογραφήσεων.
–Υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς; Γνωρίζετε κάτι;
–Η επιτροπή που διορίστηκε
έχει ευρύ πεδίο δράσης που δεν
θα περιοριστεί είτε από τον υπουργό είτε από οποιονδήποτε άλλο.

Eχω τη στήριξη του προέδρου Αναστασιάδη στην τοπική αυτοδιοίκηση
–Το κεφάλαιο των πολιτογραφήσεων έφερε στο προσκήνιο
ακόμα μία κρίση που καλείται
να διαχειριστεί η κυβέρνηση,
ενώ παράλληλα δείχνει σημάδια
εμφανούς κόπωσης. Σας προβληματίζει αυτό;
–Μία κυβέρνηση που ανέλαβε
σε μία περίοδο τόσο δύσκολη όπου
τόσο η οικονομία όσο και η κοινωνία, βρίσκονταν σε ένα μεταβατικό
στάδιο, δε μπορούσε να μην κάνει
και κάποια λάθη. Το θέμα είναι να
μην παραγνωρίζουμε και τα καλά
που έκανε η κυβέρνηση. Το ότι δηλαδή παραδίδει μία οικονομία που
τρέχει πέραν του 3%, το ότι έχει
μειώσει την ανεργία από το 17%
στο 7% και ότι τόλμησε να προτείνει μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν
ποτέ.
–Οι μεταρρυθμίσεις βεβαίως δεν
υλοποιούνται…
–Αρκετές υλοποιήθηκαν. Το νέο
πλαίσιο δημοσιονομικής μεταχείρισης, υπήρξαν αλλαγές στη φορολογία, το ΓεΣΥ, η μεταρρύθμιση
στη στρατιωτική θητεία, δημιουργήθηκαν υφυπουργεία που στοχεύουν σε τομείς της οικονομίας.
Έχουν γίνει πάρα πολλά τα οποία
ξεχνούμε. Παραμένουν παράλληλα
και πάρα πολλές προκλήσεις. Η δημόσια υπηρεσία για παράδειγμα,
η τοπική αυτοδιοίκηση κ.ο.κ. Μια

δυσκολία είναι το ότι ενώ η εκτελεστική εξουσία εκλέγεται με ένα
ποσοστό πέραν του 50% είναι μειοψηφία στη Βουλή και δεν είναι
εύκολο να περάσεις αυτά που θέλεις.
–Μια χαρά περνούσατε όμως
πολιτικές στη Βουλή κατά την
πρώτη θητεία…
–Είχαμε και τότε δυσκολίες,
όμως, τώρα πρόκειται για διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν περισσότερες αντιδράσεις, όπως στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, στη δημόσια υπηρεσία, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις ιδιωτικοποιήσεις. Αν προχωρήσουν όλα αυτά,
τότε θα παραδώσουμε μία χώρα
που δεν έχει σχέση με το τι παραλάβαμε.
–Κάνατε αναφορά στη στήριξη
από άλλες πολιτικές δυνάμεις,
ωστόσο, στο θέμα της τοπικής
αυτοδιοίκησης έχετε τη στήριξη
του προέδρου;
–Επειδή έχω διαβάσει διάφορα
δημοσιεύματα πρέπει να πω ότι
έχω την στήριξη του προέδρου και
έχει δώσει την εντολή να χειριστώ
έγώ την υπόθεση. Ουδέποτε έχει
παρέμβει ο ίδιος. Κανείς δεν ανέμενε πριν από δύο χρόνια ότι θα
αγγίζαμε θέμα αρμοδιοτήτων ή
πόρων διοικητικής αυτονομίας και
θα περνούσε σχεδόν ομόφωνα από

Αν επιδιώξουμε την
απόλυτη ιδεολογική
καθαρότητα εντός του
κόμματος, ενδεχομένως
να μετατραπούμε σε μικρομάγαζο και να αφεθεί
η χώρα στην Αριστερά.
την Ένωση Δήμων. Σήμερα όλοι
παραδέχονται ότι πρέπει να γίνει
μεταρρύθμιση και συνενώσεις. Αυτό που θα διαφανεί είναι κατά πόσο
μικροπολιτικά συμφέροντα, πιέσεις
κομματικές της βάσης από κάθε
κοινότητα ή πόλη ενδεχομένως
να επηρεάσουν και να μετατραπεί
στο κύριο βαρίδι της μεταρρύθμισης.
–Θεωρείτε ικανοποιητική τη
στήριξη από τον ΔΗΣΥ;
–Ο ΔΗΣΥ στηρίζει την κυβέρνηση και έχουμε καλή συνεργασία.
Υπήρξαν στιγμές που είχαμε διαφωνήσει και που χρειαζόταν ένας
καλύτερος συντονισμός, ωστόσο,
αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ πως

έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε την ιδιομορφία της
Κύπρου όπου εκλέγεται μία κυβέρνηση, η οποία βάσει του πολιτικού
συστήματος δεν έχει σχέση με το
κόμμα. Στην Ελλάδα για παράδειγμα
ο πρωθυπουργός είναι παράλληλα
και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ υπάρχει διαχωρισμός
που συστημικά δημιουργεί προβλήματα συντονισμού.
–Πολλοί θεωρούν πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει υποστεί σημαντική φθορά. Το συμμερίζεστε;
–Όταν είσαι ένα κόμμα εξουσίας
για έξι χρόνια, υπό τέτοιες αντίξοες
συνθήκες, αναπόφευκτα θα υποστείς φθορά και θα πρέπει να εξελίσσεσαι και με βάση νέες πολιτικές
λύσεις που επιζητεί ο κόσμος.
–Όπως το μεταναστευτικό που
θεωρείται ούτως ή άλλως ένα
αμφιλεγόμενο θέμα;
–Ναι, όπως το μεταναστευτικό
που όπως λέτε είναι αμφιλεγόμενο
θέμα. Ο ΔΗΣΥ έχει ένα εγγενές χαρακτηριστικό να περιλαμβάνει
στους κόλπους του πολλές σχολές.
–Άλλοι το ονομάζουν πολιτικό
σουπερμάρκετ.
–Εσείς το ονομάζετε έτσι, αλλά
αν πάμε πίσω στην ιστορία του
ΔΗΣΥ, αυτή είναι και η επιτυχία
του. Το ότι κατάφερε δηλαδή να

είναι το πρώτο κόμμα για αρκετά
χρόνια, που ψήφιζε σημαντικές
πολιτικές, που πρωτοστάτησε στην
ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. και
στη διάσωση της χώρας από τη
χρεοκοπία, με βάση κάποιες αρχές,
έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Εγώ μπορεί να έχω ιδεολογική ταυτότητα, η οποία ενδεχομένως να
διαφέρει με κάποιους άλλους στον
ΔΗΣΥ, αλλά αν επιδιώξουμε την
απόλυτη ιδεολογική καθαρότητα
εντός του κόμματος, ενδεχομένως
να μετατραπούμε σε μικρομάγαζο
και να αφεθεί η χώρα στην Αριστερά.
–Ενδεχομένως όμως να είστε
και πιο έντιμοι στο εκλογικό σώμα
–Ο ΔΗΣΥ είναι ένα κόμμα της
Κεντροδεξιάς που προσφέρει στήριξη και στις κυβερνητικές πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις βγήκε
δυναμικά γύρω από την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων και υπέστη πολιτικό κόστος.
–Ένας ανασχηματισμός ίσως να
σώσει την κατάσταση;
–Είναι δεδηλωμένη η θέση του
υπουργού Οικονομικών ότι μέχρι
το τέλος του χρόνου θα φύγει άρα
είναι δεδομένος ο ανασχηματισμός
τουλάχιστον για το συγκεκριμένο
χαρτοφυλάκιο. Το πόσο ευρύτερες

αλλαγές θα γίνουν θα το δούμε.
–Θεωρείται πως κλειδώσατε ήδη
το Υπουργείο Οικονομικών.
Ισχύει;
–Στην πολιτική δεν κλειδώνει
τίποτα πριν γίνει. Όταν κλειδώσει
οτιδήποτε θα μιλήσει ο πρόεδρος.
Η πόρτα στην πολιτική άλλωστε,
παραμένει πάντα ξεκλείδωτη και
μπορεί, εκεί που δεν το περιμένεις
να βρεθείς εκτός, την επόμενη μέρα.
–Έχετε, όμως, ολοκληρώσει τον
κύκλο σας στο Υπουργείο Εσωτερικών;
–Οι κύκλοι στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν ολοκληρώνονται ποτέ.
Αυτό το υπουργείο έχει πολύ σημαντικές προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Όσον αφορά τη δική μου
θητεία στο Εσωτερικών, παραδίδουμε μία πολύ μελετημένη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα αλλάξει τον ρόλο
όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και του κεντρικού κράτους. Έχω παραδώσει τον επενδυτικό νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
στεγαστικής πολιτικής, και έχουμε
καταφέρει να καταρτίσει στρατηγικό προγραμματισμό όσον αφορά
τον αναπτυξιακό προϋπολογισμό
αυτού του Υπουργείου.
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Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β΄ ΣΤΗΝ «Κ»

Είμαστε άπειροι και λίγο ατζαμήδες
με τα «χρυσά» διαβατήρια

O προκαθήμενος της Εκκλησίας περιγράφει στην «Κ» πώς ήλθε σε επαφή με τον Μαλαισιανό και τι θα πράξει εάν του αφαιρεθεί
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

–Μακαριότατε, το Επενδυτικό
Πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων χρησιμοποιήθηκε σε μια
δύσκολη χρονική συγκυρία για
την οικονομία του τόπου. Με
όλα αυτά που ακούγονται το τελευταίο διάστημα τι σας μένει
ως αίσθηση;
–Εγώ, πιστεύω ότι η Κύπρος
πάει καλά και η Εκκλησία πάει
καλά. Δεν πιστεύω ότι κάναμε κάτι
που προσβάλαμε την πατρίδα μας
και την εκθέσαμε. Ίσως, να μην
υπήρχαν αυστηρές προδιαγραφές
της όλης κατάστασης. Σήμερα βάλανε κάποιες ρυθμίσεις που δεν
είναι τόσο εύκολο, κάποιος να πάρει
διαβατήριο χωρίς να εξετασθεί η
όλη υπόθεση σε βάθος. Καλυτέρευσαν τα πράγματα σήμερα, τα
λάθη του παρελθόντος δεν πρόκειται να ξαναγίνουν. Το ότι ευνομούμενες χώρες της Ευρώπης ανέβασαν την οικονομική ευχέρεια
των κρατών τους με αυτό το σύστημα, γιατί η μικρή Κύπρος που
ταλαιπωρήθηκε ως μη όφειλε από
την Ευρώπη, γιατί να μη δεχθεί
και αυτή να δίνει υπηκοότητα σε
πλουσίους, που ήθελαν να αξιοποιήσουν τη θέση της Κύπρου στην
Ευρώπη και να έχουν ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο να μπορούν να
ταξιδεύουν; Δεν νομίζω ότι έγινε
κακό. Καλό έγινε, κακό δεν έγινε.
–Έχουν αποκαλυφθεί περιπτώσεις που δόθηκαν διαβατήρια
σε πρόσωπα, τα οποία στη χώρα
τους ή διεθνώς καταζητούνται.
Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί

Είμαστε μια Δημοκρατία
μικρή, είμαστε άπειροι.
Είμαστε, αν μου επιτρέπετε, και λίγο ατζαμήδες.
Η νομοθεσία στερείτο,
σήμερα έγινε καλύτερη.
Κάλιο αργά παρά ποτέ,
δεν χάθηκε ο κόσμος. Εντάξει κάναμε λάθη, δεν
είναι το τέλος του κόσμου.
να ισχύει ότι ο σκοπός αγιάζει
τα μέσα;
–Όχι, διότι εξ όσων γνωρίζουμε
και ο υπουργός Εσωτερικών έκανε
το καθήκον του, έπαιρνε πληροφορίες και από την Αστυνομία και
από την Κεντρική Τράπεζα και όταν
έλεγε πως το τάδε άτομο είναι «καθαρό», ασχέτως εάν μετά ήλθαν
νέες πληροφορίες, την ώρα που
ήταν να δώσει το διαβατήριο, η όλη
υπόθεση ήταν «καθαρή». Άρα ούτε
ο υπουργός Εσωτερικών έφταιγε
ούτε άλλος. Αν προϊόντος του χρόνου, ήλθαν στοιχεία διαφορετικά
δεν νομίζω ότι έφταιγε κάποιος.
–Το ερώτημα είναι γιατί τα μέτρα
που πάρθηκαν πέρυσι δεν είχαν
παρθεί από την αρχή του Προγράμματος;
–Είμαστε μια Δημοκρατία μικρή,
είμαστε άπειροι. Είμαστε, αν μου
επιτρέπετε, και λίγο ατζαμήδες. Η
νομοθεσία στερείτο, σήμερα έγινε
καλύτερη. Κάλιο αργά παρά ποτέ,
δεν χάθηκε ο κόσμος. Εντάξει κάναμε λάθη, δεν είναι το τέλος του
κόσμου, φτάνει που μας απασχολεί
το θέμα και έχουμε την ευχέρεια
να διορθώσουμε τα λάθη μας και
να γίνουμε καλύτεροι. Εάν η Γερμανία, η Γαλλία, ευνομούμενες χώρες με οικονομική βάση, τα έκαναν
αυτά γιατί να μην τα κάνει η φτωχή
Κύπρος που είναι μοιρασμένη, που
έχουμε πρόσφυγες, που έχουμε
στρατεύματα κατοχής και έχουμε
υποστεί, τα τελευταία χρόνια τόσα
δεινά από απόψεως οικονομικής.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Κλειστό για την Εκκλησία της Κύπρου θεωρείται το θέμα με τον Μαλαισιανό επενδυτή Τζο Τάεκ Λόου
αναφέρει στη συνέντευξή του στην
«Κ» ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος
Β΄. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας
της Κύπρου παραδέχεται πως η
επιστολή που απέστειλε στον τέως
υπουργό Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικο δεν ήταν η μοναδική απέρριψε, όμως, πως η ενέργειά του αυτή
συνιστά παρέμβαση. Ο Κύπρου
Χρυσόστομος Β΄ εμφανίζεται έτοιμος να επιστρέψει την εισφορά
του Μαλαισιανού επενδυτή εάν
πρόκειται για προϊόν κλεψιάς.

Κλειστό για την Εκκλησία θεωρείται η υπόθεση με τον Μαλαισιανό, όπως ξεκαθαρίζει στην «Κ» ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ και θεωρεί πως υπό τις περιστάσεις το Πρόγραμμα με τις πολιτογραφήσεις θα πρέπει να τερματισθεί.
–Το επενδυτικό πρόγραμμα με
τα διαβατήρια μετά τα όσα αποκαλύπτονται θεωρείται νεκρό;
–Νομίζω πως πρέπει να τελειώσει εκτός για λόγους πολιτικούς,
κάποιοι θέλουν να το συντηρήσουν.
Αλλά αν το συντηρήσουν, νομίζω,
κακό θα κάνουν, δεν θα προσφέρουν καλό.
–Τελικά η Εκκλησία πρέπει να
έχει οικονομικές δραστηριότητες

ή πρέπει να περιορίζεται στα
θρησκευτικά της καθήκοντα;
–Η Εκκλησία Κύπρου, από τα
γεννοφάσκια της στάθηκε μέσα
στον λαό, δίπλα στον λαό σαν πραγματική μητέρα, όχι απέναντι. Δεν
μπορεί η Εκκλησία που αγαπά το
ποίμνιό της να είναι αδιάφορη, δεν
μπορεί να έχει μόνο μια λειτουργική
ζωή, να λέει το «Κύριε ελέησον»
μόνο. Πρέπει να εργάζεται σε όλους

τους τομείς, δεν είναι μόνο θρησκευτικός οργανισμός. Είναι και
φιλανθρωπικός οργανισμός, είναι
και πολιτιστικός, είναι και εθνικός
οργανισμός. Πρέπει να εργάζεται
σε όλους αυτούς τους τομείς. Έχουμε μπροστά μας τον άνθρωπο.
Έχουμε τον φτωχό, τον πεινασμένο, τον άρρωστο. Δεν μπορεί να
τους παραγνωρίσει η Εκκλησία.
Τα τελευταία χρόνια η Εκκλησία

δίνει 3 με 4 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο
σε βοήθειες. Τέτοια ποσά ποτέ η
Αρχιεπισκοπή δεν τα έδωσε τα 2
χιλιάδες χρόνια της ύπαρξής της.
Τα τελευταία χρόνια, δόξα τω Θεώ,
πάμε και καλά και δίνουμε. Αν δεν
είχαμε επενδύσεις, αν δεν μας ενδιέφερε να έχουμε εισοδήματα πώς
μπορούσαμε να σταθούμε δίπλα
στον άνθρωπο;
–Δεν θα επικαλεστώ τις ακραίες
απόψεις που υπάρχουν για τις
οικονομικές και επιχειρηματικές
δραστηριότητες της Εκκλησίας,
αλλά αυτές που υποστηρίζουν
πως πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο
αλλά και να είναι ιδιαίτερα προσεχτική με ποιους συναλλάσσεται. Τι απάντηση δίνετε;
–Ακριβώς, είμεθα πολύ προσεχτικοί. Δεν κάνουμε επενδύσεις με
οποιονδήποτε και προσπαθεί η Εκκλησία να αξιοποιήσει την περιουσία της. Είναι ελάχιστες οι επενδύσεις με συνεργασίες. Και για να
κάνουμε επένδυση με συνέταιρο
πρέπει να εξετάσουμε το ποιόν του
συνεταίρου μας, σε βάθος χρόνου
για να ξέρουμε με ποιον έχουμε
δούναι και λαβείν. Η μεγαλύτερη
επένδυση που είχαμε και χάσαμε,
ήταν στις τράπεζες. Αιωνία της εις
μνήμη, πήγε αυτή η επένδυση δεν
θα επενδύσουμε σε τράπεζες. Έχουμε επενδύσει σε ξενοδοχεία, δυστυχώς τα περισσότερα τα έχουμε
ενοικιασμένα. Από εδώ και πέρα
ό,τι θα κτίσουμε δεν θα τα νοικιάσουμε, διότι πιστεύω ότι μας συμφέρει καλύτερα. Έχουμε καταστήματα, έχουμε διαμερίσματα. Τις περισσότερες φορές τα νοικιάζουμε,
χαμηλότερα εμείς γιατί είμαστε Εκκλησία και μας εκμεταλλεύονται
πολλές φορές κατάφωρα, αλλά κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε,
γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε. Θα
μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα αλλά ο στόχος της Εκκλησίας
δεν είναι κερδοσκοπικός. Όταν ο
υπουργός Παιδείας μάς είπε ότι έχει
πρόβλημα στη Λεμεσό με τις φοιτητικές εστίες, εγώ ευχαρίστως του
είπα. «Έχουμε οικόπεδο στη Λεμεσό
που μπορούμε να κτίσουμε εστίες
και να δώσουμε με χαμηλό ενοίκιο
στα φτωχά παιδιά και ξεκινήσαμε.
Εμάς θα μας στοιχίσει κάπου 14
εκατ. ευρώ. Εάν δεν τα είχε η Εκκλησία, θα μπορούσε να βοηθήσει;

Αν ο Τζο Λο θέλει να του επιστρέψω τα λεφτά θα του τα δώσω πίσω
–Για την πρόσφατη περίπτωση
του Μαλαισιανού που του δόθηκε διαβατήριο εσείς είχατε
πληροφορίες ότι δεν είναι καθαρή περίπτωση;
–Όχι εγώ δεν τον ήξερα και αν
τον δω ούτε θα τον γνωρίσω.
–Δεν συναντηθήκατε μαζί του;
–Συναντήθηκα μαζί του όταν
μου είπε ο ντιβέλοπερ, που αγόρασε
ένα κομμάτι χωράφι στην Αγία Νάπα από εμάς και έχτιζε επαύλεις,
και δεν είναι μόνο γι’ αυτόν που
στείλαμε επιστολή, στείλαμε και
για άλλους στον Υπουργό. Ο ντιβέλοπερ είπε στον επενδυτή πως
έστειλα επιστολή στον υπουργό

και τον συστήνω να του δοθεί υπηκοότητα και αυτός εξέφρασε την
επιθυμία να με δει και να κάνει μια
εισφορά στην Αρχιεπισκοπή. Του
είπα, πες του να έλθετε το μεσημέρι
να φάμε μαζί. Ήλθε ο άνθρωπος
και του είπα «ευχαριστώ, η Αρχιεπισκοπή δεν θέλει εισφορά». Κάναμε τότε τη Θεολογική Σχολή, αν
θέλει να εισφέρει κάτι στη Σχολή.
Και για να είμαι ειλικρινής, περίμενα
να προσφέρει 10 με 15 χιλιάδες
που προσφέρουν πάρα πολλοί. Τα
δύο πρώτα χρόνια η Αρχιεπισκοπή
για τη Θεολογική δεν πλήρωσε, είχαμε εισφορές. Όταν είδα το ποσόν
είχα πει στον διευθυντή της Σχολής

Ήλθε ο άνθρωπος και
του είπα «ευχαριστώ,
η Αρχιεπισκοπή
δεν θέλει εισφορά».
Κάναμε τότε τη Θεολογική Σχολή αν θέλει να
εισφέρει κάτι στη Σχολή.

«καν’ το γραμμάτιο στην τράπεζα
και άστο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ανάγκη».
–Άρα το ποσό είναι στην τράπεζα;
–Ναι, και αν μας χρειασθούν να
τα έχουμε ως μαξιλάρι για ώρες δύσκολες. Και είναι εκεί το γραμμάτιο
με τις 300 χιλιάδες και μάλιστα
είναι περισσότερα γιατί έχει και
τόκο.
–Αν γνωρίζατε ότι το πρόσωπο
που έκανε την προσφορά δεν
είναι «καθαρό»;
–Ασφαλώς δεν θα τα έπαιρνα.
Αν ήξερα ότι τα έκλεψε και τα έφερε
και είναι στο δικαστήριο και πρέπει

να τα δώσει πίσω, ευχαρίστως θα
τα έδιδα, δεν μου ανήκουν. Πολλές
φορές έρχονται μερικοί, που τους
ξέρω, να προσφέρουν για τον καθεδρικό ναό και λέω όχι, διότι εάν
πάρω τέτοια λεφτά θα πέσει ο ναός
πάνω μου, διότι αυτοί δεν πάνε
στην Εκκλησία.
–Στην περίπτωση που η κυβέρνηση αφαιρέσει το διαβατήριο
από τον Μαλαισιανό τίθεται θέμα
επιστροφής της εισφοράς;
–Αν τα ζητήσει θα του τα δώσω,
δεν τα θέλω. Και μάλιστα αν ακούσω ότι είναι κλεψιμιά και εκείνοι
που τους τα έκλεψε τα θέλουν πίσω,
θα τους τα δώσω. Δεν θα πάθει οτι-

δήποτε η Θεολογική Σχολή ή θα
κλείσει.
–Είπατε ότι στείλατε και άλλες
επιστολές για επενδυτές…
–Οσάκις μας ζητήσει κάποιος,
εγώ ευχαρίστως το κάνω. Όμως δεν
μου κακοφαίνεται όταν ο υπουργός
μου πει όχι, διότι εκείνος ξέρει καλύτερα από εμένα. Εκείνος θα ρωτήσει την Αστυνομία, θα έχει μια
σφαιρική εικόνα την οποία εγώ δεν
μπορώ να έχω. Η απόφαση είναι
δική του. Εγώ εισηγούμαι. Το θέμα
με τον Μαλαισιανό επενδυτή για
μας είναι κλειστό. Για μας ο άνθρωπος
πρόσφερε, εμείς τον ευχαριστήσαμε
και για μας το όλο θέμα έχει λήξει.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Το Πρόγραμμα έριξε τα ΜΕΔ των ντιβέλοπερ

Οι συναλλαγές για πολιτογραφήσεις αφορούσαν επενδύσεις σε ομόλογα και για αγορά ή κατασκευή ιδιόκτητων κατοικιών
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ακούσαμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων προ δύο εβδομάδων τον
υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη να αναφέρει πως αν τερματιζόταν το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών δεν θα
είχε επίπτωση στην οικονομία. Μία
εβδομάδα αργότερα, στο συνέδριο
του Economist, συνέχισε με επιθετικότερο ύφος, υποστηρίζοντας
πως δεν πρέπει να υπερεκτιμάται
η συμβολή του Προγράμματος στην
οικονομία και ότι η εικόνα της χώρας είναι πιο σημαντική από το να
πωληθεί ακόμη μία κατοικία πολυτελείας. Την περασμένη Πέμπτη,
όμως, ο πρόεδρος των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης Παντελής Λεπτός, κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου, ανέφερε
πως το επενδυτικό πρόγραμμα συνέβαλε στην μείωση κατά 70% των
μη εξυπηρετούμενων δανείων του
τομέα που δραστηριοποιούνται,
από τα συνολικά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων που είχαν το
2014. Ταυτόχρονα, ο κ. Λεπτός τόνισε πως ενώ η συνολική ανεργία
στην Κύπρο μειώθηκε τα τελευταία
έξι χρόνια κατά 57%, στους κλάδους
που σχετίζονται με τις κατασκευές,
την ανάπτυξη και τη διαχείριση
ακινήτων, η μείωση ξεπέρασε το
76%. Εκτός από αυτά, οι επαγγελματικές και επιστημονικές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται
κατά κύριο λόγο, νομικοί, λογιστέςελεγκτές, αρχιτέκτονες και πολιτικοί
μηχανικοί, η μείωση της ανεργίας
αντιστοιχεί στο 68%.
Πόσα χρήματα όμως έχουν εισρεύσει στην κυπριακή οικονομία
από την εισαγωγή του προγράμματος των πολιτογραφήσεων το
2013; Την απάντηση τη δίνει το
Υπουργείο Οικονομικών από την
μελέτη που διεξήγαγε και παρουσίασε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους για την συμβολή του προγράμματος στην οικονομία. Όπως
αναφέρει, μέχρι και τον Αύγουστο
του 2018, είχαν γίνει πολιτογρα-

Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει πως οι ετήσιες αυξήσεις στις τιμές των διαμερισμάτων στη Λεμεσό παραμένουν ψηλές λόγω του Σχεδίου.








Με βάση τα πορίσματα
της μελέτης που διεξήγαγε το Υπουργείο Οικονομικών, η επίδραση του
Προγράμματος στο σύνολο της οικονομίας είναι
σχετικά μικρή, αλλά,
όπως το ίδιο διευκρινίζει,
είναι αρκετά σημαντική.
φήσεις 1.864 επενδυτών. Αναλυτικότερα, από την 1η Ιουνίου 2013
μέχρι 15 Αυγούστου 2018 έγιναν
συναλλαγές ύψους 6,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπογραμμίζοντας
ωστόσο πως οι συναλλαγές δεν ισοδυναμούν με πραγματικές επενδύσεις ή με συνεισφορά στο ΑΕΠ 6,6
δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζον-

τας την ανάλυσή του το Υπουργείο,
διευκρινίζει ότι οι επενδύσεις στα
ακίνητα αποτελούν πάνω από το
50% του συνόλου των επενδύσεων
που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω
των πολιτογραφήσεων μέχρι και
το 2018, με την αμέσως δεύτερη
μεγαλύτερη κατηγορία, να είναι
αυτή των επενδύσεων σε επιχειρήσεις, που φθάνει το 15%. Αναφορικά με τον κατασκευαστικό τομέα, τα στοιχεία του Υπουργείου
δείχνουν ότι το μερίδιο των επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων
και των κατασκευών μέσω των πολιτογραφήσεων ως ποσοστό στο
σύνολο των επενδύσεων, αυξήθηκε
πολύ τα τελευταία δύο χρόνια, φτάνοντας το 37,7% το 2018, έναντι
19,5% το 2015. Από τα 6,6 δισ. ευρώ
συναλλαγών μέχρι και τον Αύγουστο του 2018, τα 579 εκατ. ευρώ
αφορούσαν επενδύσεις σε ομόλογα
είτε κρατικά, είτε εταιρειών, 1,02

δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις, 519 εκατ.
ευρώ σε απομείωση καταθέσεων,
713 εκατ. ευρώ ήρθαν ως καταθέσεις
και 3,66 δισ. ευρώ στα ακίνητα. Τα
στοιχεία του Υπουργείου αναφέρουν
πως τα 2,26 δισ. από τα 3,66 δισ.
ευρώ, αφορούσαν συναλλαγές για
ιδιόκτητη κατοικία.

Μικρή αλλά σημαντική
Με βάση τα πορίσματα της μελέτης που διεξήγαγε το Υπουργείο
Οικονομικών, η επίδραση του Προγράμματος στο σύνολο της οικονομίας είναι σχετικά μικρή, αλλά, όπως
το ίδιο διευκρινίζει, είναι αρκετά
σημαντική όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση
στον τομέα των κατασκευών. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις στον τομέα
των κατασκευών που έγιναν στο
πλαίσιο των πολιτογραφήσεων, συνέβαλαν στο ρυθμό αύξησης του
ΑΕΠ την περίοδο του 2016 – 2018

κατά 1,2%. Για να υπάρξει σύγκριση,
η αύξηση του ΑΕΠ για το 2016 –
2018 ανήλθε στο 13%.
Τα δεδομένα της Κεντρικής Τράπεζας για τα ΜΕΔ δείχνουν πως
πλέον τα ΜΕΔ των ντιβέλοπερ ανέρχονται σε 1,29 δισ. ευρώ. Το Μάρτιο
του 2018 παρουσιάζονταν στα 2,93
δισ. ευρώ, ενώ το Μάρτη του 2014
είχαν φτάσει τα 7,67 δισ. ευρώ. Να
τονιστεί πως η «Κ» διαβάζει τα ΜΕΔ
που παρουσιάζει η ΚΤΚ στην κατηγορία NACE με όνομα «construction».

Oχι μόνο θετικά
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και νέα στοιχεία
που παρουσιάστηκαν την Παρασκευή, οι τιμές διαμερισμάτων σε
τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση 3,8% στη Λάρνακα, στην Πάφο
1,7% και στη Λεμεσό 1,1%. Τριμηνιαία μείωση καταγράφηκε στην

Αμμόχωστο κατά 1,1%, ενώ στη
Λευκωσία κατέγραψαν σχετική σταθεροποίηση, της τάξης του -0,1%.
Σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν για ακόμη
ένα τρίμηνο αύξηση σε όλες τις
επαρχίες, με τις μεγαλύτερες να σημειώνονται στις επαρχίες Λάρνακας
κατά 9,5% και Λεμεσού κατά 7,3%.
Πρόσθετα, οι τιμές διαμερισμάτων
σημείωσαν ετήσια αύξηση 6,7%
στην Αμμόχωστο, 1,8% στην Πάφο
και 1,3% στη Λευκωσία. Η Κεντρική
σημειώνει πως οι ετήσιες αυξήσεις
στις τιμές των διαμερισμάτων στη
Λεμεσό παραμένουν ψηλές, αν και
παρουσιάζουν μικρή επιβράδυνση.
Αντίστοιχα, βάσει των στοιχείων,
ψηλές αυξήσεις παρουσιάζονται
πλέον εκτός από τη Λεμεσό και
στις τιμές διαμερισμάτων στη Λάρνακα, οι οποίες σύμφωνα με εσωτερική ανάλυση της Κεντρικής
οφείλεται σε συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές, όπως και στην
περίπτωση της Λεμεσού. Στις εν
λόγω περιοχές φαίνεται να υπάρχει
σε εξέλιξη δραστηριότητα που σχετίζεται με τις Πολιτογραφήσεις,
αλλά και το πρόγραμμα χορήγησης
αδειών μόνιμης διαμονής.
Σημειώνεται στην έκθεση της
Κεντρικής ότι οι πωλήσεις υπερπολυτελών κατοικιών, οι οποίες γίνονται για σκοπούς συμμετοχής στο
Πρόγραμμα, χρηματοδοτούνται από
το εγχώριο τραπεζικό σύστημα σε
περιορισμένο βαθμό. Οι πωλήσεις
αυτές φαίνεται να έχουν έμμεση
αλλά σημαντική επίδραση σε συγκεκριμένες περιοχές της επαρχίας
Λάρνακας, όπως συνέβηκε και στην
περίπτωση της Λεμεσού, στην οποία
μπορεί να αποδοθεί και η επιταχυνόμενη αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων. Τέλος, υποστηρικτικό
της δυναμικής αυτής είναι και η επιτάχυνση στις αυξήσεις των ενοικίων
στη Λάρνακα, τα οποία, σύμφωνα
με στοιχεία του Royal Institute of
Chartered Surveyors (RICS) Cyprus,
ενώ ήταν στα ίδια επίπεδα για μεγάλο
χρονικό διάστημα, από το 2018 παρουσιάζουν αισθητές αυξήσεις.

Ας μη θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει διαφθορά ή διαπλοκή
Επιτακτικό συνεχή έλεγχο και μετά την πολιτογράφηση επενδυτών εισηγείται ο πρόεδρος του Invest Cyprus Μιχάλης Μιχαήλ
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το γεγονός ότι έγιναν λάθη στη
διαδικασία παραχώρησης διαβατηρίων δεν θα πρέπει να οδηγεί
σε λανθασμένα συμπεράσματα και
να αφήνονται σκιές για διαφθορά
στο κυπριακό σύστημα, τονίζει ο
πρόεδρος του Invest Cyprus Μιχάλης Μιχαήλ. Σχολιάζοντας τις
εξελίξεις γύρω από το θέμα, δεν
εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για
ενδεχόμενη ζημιά που θα προκαλέσει η υπόθεση με τον Μαλαισιανό
επιχειρηματία στο προφίλ της Κύπρου, αλλά μάλλον για τις προεκτάσεις που δίδονται με συνεχείς συζητήσεις και δημοσιεύματα γύρω
από το θέμα. Δική του εισήγηση,
ο τακτικός έλεγχος και παρακολούθηση των περιπτώσεων, ακόμα
και μετά την παραχώρηση της πολιτογράφησης.
–Πρόσφατα σχολιάσατε, στο
πλαίσιο συζήτησης στο συνέδριο
του Economist, ότι δίνεται υπερβολική δημοσιότητα στο θέμα
των χρυσών διαβατηρίων. Είναι
όμως υπερβολή από την στιγμή
που ανακαλούνται πλέον 26 διαβατήρια;
–Τα συγκεκριμένα διαβατήρια
ανακλήθηκαν εκ των υστέρων,
διότι φάνηκε ότι έχουν πρόβλημα.
Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή ανακαλούνται σήμερα, κάποιοι γνώριζαν από την αρχή. Ακριβώς αυτό
είναι από τα κύρια ζητήματα που
εγείρονται, ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε γενικά τους επενδυτές, κάτι το οποίο δεν κάνουμε.
Αυτό όμως δεν εξισώνεται με διαφθορά. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Μαλαισιανός κατάφερε να ξεγελάσει
μέχρι και την Goldman Sachs. Πώς
ξεγέλασε την Goldman Sachs; Ας
μη θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει
διαφθορά ή διαπλοκή. Δεν πρέπει

Μειώθηκαν οι αιτήσεις
για πολιτογραφήσεις στο
50% σε σχέση με πέρυσι,
μετά την εφαρμογή
των νέων κριτηρίων.
να σκοτώσουμε ό,τι έχουμε, διότι
βρέθηκαν δέκα ή είκοσι κακές περιπτώσεις από το σύνολο των 3.500
πολιτογραφήσεων που δώσαμε.
Θα πρέπει να προσέχουμε αυτά
τα πράγματα. Ποιον εξυπηρετεί
να λέμε ότι είναι διεφθαρμένη η
Κύπρος; Φυσικά έγιναν λάθη, το
συζητήσαμε, το είπαμε, τι άλλο
πρέπει να κάνουμε; Να τα διαλύσουμε όλα;
–Πώς η διαδικασία και τα κριτήρια επέτρεψαν να δίνονται
διαβατήρια σε τέτοιες περιπτώσεις;
–Το λάθος δεν έγινε την ώρα
που δόθηκε το διαβατήριο. Αρκετοί
από αυτές τις 26 περιπτώσεις ήταν
καθαροί, όταν έκαναν την αίτηση.
Το πρόβλημα ήταν ότι προχώρησαν
σε έκνομες πράξεις μετά την παραλαβή του διαβατηρίου. Αυτό που
υπονοείται είναι ότι κάποιοι ήξεραν
και δεν μίλησαν, κάτι που δεν ευσταθεί. Αλλά δεν γίνεται να αφήνουμε αυτό το πράγμα να διαιωνίζεται και να χαλά όλη την εικόνα
της Κύπρου.
–Ποιος, λοιπόν, έκανε το λάθος
κατά την εκτίμησή σας;
–Το λάθος δεν έγινε την ώρα
της αίτησης, διότι τα πράγματα
που χρειάζονται να γίνουν, έγιναν.
Παλιά τα κριτήρια ήταν πολύ πιο

«Αν εφαρμόζονται τα κριτήρια που υπάρχουν σήμερα, δεν υπάρχει περίπτω-

ση να έχουμε ανάλογες περιπτώσεις. Όμως, το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε
να σταματούμε τον έλεγχο, τονίζει ο κ. Μιχαήλ.

Δέκα δισ. ευρώ από τα διαβατήρια
–Πόσα κέρδισε η Κύπρος από τις πολιτογραφήσεις;

–Περίπου δέκα δισεκατομμύρια ευρώ, από την αρχή της εφαρμογής
του, ενώ τα τελευταία χρόνια το ποσό ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Από το πρόγραμμα έχει επωφεληθεί περισσότερο
ο τομέας των ακινήτων και οι πολυτελείς αναπτύξεις, αν και περιλαμβάνει επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το πρόγραμμα
βοήθησε στη μείωση της ανεργίας, και γενικότερα στην ανάκαμψη της
οικονομίας. Σήμερα γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να προωθήσουμε
επενδύσεις και σε άλλους τομείς πέραν του τομέα των ακινήτων.

ελαστικά σε σχέση με σήμερα, εξ
ου και οι πολιτογραφήσεις μειώθηκαν στις μισές.
–Θεωρείτε, λοιπόν, ότι με τα νέα
κριτήρια στις πολιτογραφήσεις
τέτοιες περιπτώσεις θα εξαλειφθούν;
–Απόλυτα. Εγώ πιστεύω ότι όταν
εφαρμόζονται τα κριτήρια που
υπάρχουν σήμερα, δεν υπάρχει
περίπτωση να έχουμε ανάλογες
περιπτώσεις. Όμως είτε με τα παλιά
είτε με τα νέα κριτήρια, το θέμα
είναι ότι δεν μπορούμε να σταματούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται παρακάτω μετά την έκδοση
του διαβατηρίου. Ο έλεγχος και η
παρακολούθηση θα πρέπει να συνεχίζεται. Θα μπορούσαμε επίσης
να εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε
να αναπτύξουμε περαιτέρω τις
σχέσεις μας ώστε να κερδίσουμε
πολλά παραπάνω από μια απλή
επένδυση.
–Είναι κάτι το οποίο έχετε εισηγηθεί;
–Βεβαίως, έχουμε εισηγηθεί
στον Υπουργό Εσωτερικών ότι θα
πρέπει να ελέγχουμε ανά τακτά
χρονικά διαστήματα τη λίστα των
επενδυτών, ακόμα και μετά τις πολιτογραφήσεις. Μάλιστα, προτείναμε να αναλάβουμε εμείς αυτή
τη διαδικασία, ως CIPA αν και αυτό
δεν προχώρησε.
–Δεν θεωρείτε ότι έχει πληγεί
η εικόνα της Κύπρου ως αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός;
–Πλήγμα είναι, αλλά δεν είμαστε ο ομφαλός της γης. Δεν παρακολουθεί όλος ο κόσμος τι γίνεται στην Κύπρο κάθε μέρα. Το
έγραψε η Financial Times, φυσικά
δεν είναι η πρώτη φορά που το
γράφει, αλλά εμείς τα αναδημοσιεύουμε. Εμείς αυτό λέμε. Το συζητήσαμε αρκετά, πλέον είναι η
ώρα να παρθούν οι αποφάσεις.

Οπότε είναι πολύ σημαντικό για
εμάς, να ακολουθούνται οι διαδικασίες, να τηρούνται οι διαδικασίες, αλλά πρέπει να παρακολουθούμε και το παρακάτω και από
τις δύο πλευρές. Και από τα αρνητικά και από τα θετικά.
–Έχετε σκεφτεί ότι ενδεχομένως
η Κύπρος να βρεθεί υπόλογη
στην Ε.Ε. και να επιβληθούν έξωθεν αλλαγές ή περιορισμοί στο
πρόγραμμα;
–Κατ΄αρχάς το πρόγραμμα δεν
μπορεί να κλείσει, απλώς πρέπει
να μπαίνουν τα σωστά κριτήρια
στους σωστούς ανθρώπους. Τον
Ιανουάριο η Κομισιόν εξέφρασε
την ανησυχία της για τρία πράγματα. Πρώτο, για την ασφάλεια,
δεύτερο για τη φοροδιαφυγή και
το ξέπλυμα χρήματος, και το τρίτο
ήταν ότι το πρόγραμμα δεν είχε
αντίκτυπο στην κοινωνία. Μέσα
από τα νέα κριτήρια αυτά τα θέματα
καλύπτονται. Το πρώτο ήταν η προϋπόθεση οι επενδυτές να έχουν
για βίζα Σένγκεν, και πέραν αυτού
θα γίνεται ενδελεχής έλεγχος για
τον ίδιο και την οικογένειά του.
Για το τρίτο θέμα προσθέσαμε ότι
για κάθε αίτηση οι 75 χιλιάδες ευρώ
θα πηγαίνουν στον οργανισμό ανάπτυξης γης και οι άλλες 75 στο
Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας.
Όλα αυτά ισχύουν από τον Μάιο.
Φυσικά, επειδή ο κόσμος γνώριζε
για τις αλλαγές έτρεξαν να κάνουν
τις αιτήσεις τους πριν από τον
Μάιο. Φέτος οι αιτήσεις ήδη έχουν
μειωθεί στο 50% σε σχέση με πέρυσι. Επαναλαμβάνω όμως, δεν
έχω καμία ανησυχία όσον αφορά
τις αιτήσεις που υποβάλλονται σήμερα. Εξακολουθώ, ωστόσο, να επιμένω ότι ακόμα και με τα νέα κριτήρια, το θέμα είναι να συνεχίζεται
ο έλεγχος ακόμα και μετά την πολιτογράφηση.
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Προς άρση περιορισμών στην άμυνα

Στις διμερείς σχέσεις εστιάζει η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Τζούντι Γκάρμπερ, περιγράφοντας το ενδιαφέρον της χώρας της για την περιοχή
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ








Στην πρώτη συνέντευξή της στην
«Κ» η πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Λευκωσία περιγράφει το πλαίσιο πολιτικής της χώρας της στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι όπως αυτό
έχει δημιουργηθεί με τους ενεργειακούς πόρους και περιφερειακές
συνεργασίες. Η Τζούντι Γκάρμπερ
αναφέρει πως ενώπιον του Κογκρέσου βρίσκεται νομοσχέδιο για
ορισμένη άρση στην πώληση στρατιωτικού υλικού στην Κύπρο, μεταφέροντας το μήνυμα πως οι ΗΠΑ
είναι ενθουσιασμένες με τις μελλοντικές προοπτικές συνεργασίας
των δυο χωρών.

Η ανακάλυψη φυσικού
αερίου στην Ανατολική
Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων υδάτων της Κύπρου, έχει διευρύνει τις
δυνατότητες για αύξηση
της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας μέσω
της διαφοροποίησης των
πόρων, των διαδρομών
και των προμηθευτών.

–Ποια είναι η σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική
Μεσόγειο;
–Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχει στρατηγική σημασία
για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την
βλέπουμε ως μια περιοχή με μεγάλες δυνατότητες και δυναμική,
όπου η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή συναντώνται. Πρόθεσή μας
είναι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας σε ολόκληρη την περιοχή, μεταξύ άλλων σε μια σειρά τομέων, όπως η ανάπτυξη της ενέργειας, η ασφάλεια στη θάλασσα
και η καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων, για να αναφέρω μερικούς.
–Στα ενεργειακά τι προσδοκίες
έχουν οι ΗΠΑ;
–Η ανακάλυψη φυσικού αερίου
στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων υδάτων της Κύπρου, έχει διευρύνει τις δυνατότητες για αύξηση
της περιφερειακής ενεργειακής
ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης των πόρων, των διαδρομών
και των προμηθευτών. Η μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια για την

Ευρώπη, μεταξύ άλλων μέσω της
ποικιλίας της προσφοράς, είναι
ένας μακροπρόθεσμος στόχος των
ΗΠΑ. Αυτές οι ενεργειακές ανακαλύψεις δημιουργούν επίσης νέα
περιφερειακή συνεργασία με την
προοπτική να ωφεληθούν χώρες
και άνθρωποι σε όλη την περιοχή.
Είμαστε ικανοποιημένοι που συμμετέχουν αμερικανικές εταιρείες
σε αυτές τις προσπάθειες. Όπως
δήλωσε πρόσφατα ο ανώτατος διπλωμάτης των ΗΠΑ για τις ενεργειακές υποθέσεις, ο υφυπουργός
Frank Fannon : «Η ενέργεια μπορεί
να αποτελέσει γέφυρα για ευρύτερη
πολιτική σταθερότητα και οικονομική πρόοδο, μια πράγματι θετική
δύναμη».
–Με τις πρόσφατες εντάσεις που
δημιουργήθηκαν από την Τουρκία στην περιοχή, πιστεύετε ότι
είναι δυνατή η εκμετάλλευση
των υδρογονανθράκων;
–Αυτές οι ανακαλύψεις ενεργειακών πόρων έχουν τη δυνατότητα
να προωθήσουν τη συνεργασία και
να αποτελέσουν τη βάση για οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την
περιοχή. Αυτές οι ανακαλύψεις, εάν
είναι εμπορικά βιώσιμες και διατε-

Μέσα από τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου η Αμερικανίδα διπλωμάτης διαβλέπει δυνατότητες ενίσχυσης της
περιφερειακής ασφάλειας αλλά και προώθησης της συνεργασίας των κρατών της περιοχής.
θούν στην αγορά, μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για ενισχυμένη ενεργειακή ασφάλεια. Υπάρχουν ευκαιρίες για όλες τις χώρες
της περιοχής, ενεργώντας σε συνεργασία μεταξύ τους, να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο.
Έχουμε δει τις προσπάθειες προς
αυτή την κατεύθυνση μέσω μηχανισμών όπως το Φόρουμ φυσικού
αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.
–Ποιο είναι το μήνυμά σας προς
την Άγκυρα σε σχέση με την ένταση;
–Ως πρέσβειρα των Ηνωμένων

Πολιτειών στην Κυπριακή Δημοκρατία θα αφήσω τα μηνύματα προς
την Τουρκία στον ομόλογό μου στην
Άγκυρα και στους συναδέλφους
μου με έδρα την Ουάσινγκτον.
–Κάτω υπό ποιες συνθήκες θα
μπορούσε η Τουρκία να λάβει
μέρος στην ενεργειακή ανάπτυξη
στην περιοχή;
–Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες
της περιοχής να διαδραματίσουν
εποικοδομητικό ρόλο στον τομέα
της ενεργειακής ανάπτυξης. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν
τα δικαιώματα όλων των χωρών

να αναπτύξουν τους φυσικούς τους
πόρους στα χωρικά τους ύδατα και
στις αποκλειστικές οικονομικές
τους ζώνες.
–Η ExxonMobil υποστηρίζει ζωηρά τη δημιουργία υποδομών LNG
επί κυπριακού εδάφους. Πώς
αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον μια
τέτοια εξέλιξη;
–Το πώς θα διατεθούν στην αγορά αυτές οι ανακαλύψεις υδρογονανθράκων είναι κάτι που θα το
καθοδηγήσουν στο τέλος οι δυνάμεις της αγορά. Οι αποφάσεις για
το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος

για να γίνει αυτό, το είδος των εγκαταστάσεων που θα οικοδομηθούν
και το πού θα οικοδομηθούν είναι
θέματα που η ενημέρωση πρέπει
να γίνεται από τις επιχειρήσεις που
επενδύουν σε αυτές και από τις
χώρες που θα επηρεαστούν. Βεβαίως, υποστηρίζουμε το ρόλο που
μπορούν να διαδραματίσουν οι
αμερικανικές εταιρείες στην αύξηση της ποικιλομορφίας των ενεργειακών προμηθειών για την περιοχή και για την Ευρώπη.
–Μπορεί να συνεχίζεται το εμπάργκο εναντίον της Κυπριακής
Δημοκρατίας, μιας χώρας που
οι ΗΠΑ θεωρούν στρατηγικό
εταίρο στην περιοχή;
–Το Κογκρέσο των Ηνωμένων
Πολιτειών εξετάζει τώρα νομοθεσία
που θα άρει ορισμένους περιορισμούς στο εμπόριο στον τομέα της
άμυνας. Επιπλέον, η Κυβέρνηση
εξετάζει τρόπους με τους οποίους
μπορούμε να συνεργαστούμε με
την Κυπριακή Δημοκρατία για να
ενισχύσουμε την ασφάλειά μας μέσα στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο
και κανονισμούς. Σημειώνω ότι
πριν από ένα χρόνο οι Ηνωμένες
Πολιτείες και η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψαν τη Δήλωση Προθέσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας μας στον τομέα της
ασφάλειας και μπορούμε ήδη να
δούμε σημαντικά αποτελέσματα
που εμβαθύνουν τη συνεργασία
μας στον τομέα της ασφάλειας.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η
διαπίστευση του πρώτου Κύπριου
στρατιωτικού ακολούθου στην
Ουάσινγκτον, η συμμετοχή αμερικανικών και κυπριακών μονάδων
στο σχεδιασμό και την εκτέλεση
ασκήσεων έρευνας και διάσωσης,
αρκετές επισκέψεις του Αμερικανικού ναυτικού στην Κύπρο και η
υπόσχεση για περισσότερες κοινές
δραστηριότητες. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τις μελλοντικές προοπτικές.

ΑΡΘΡΟ / Του δρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

Τ

Σύστημα αμοιβής των υπαλλήλων του τραπεζικού τομέα

ον τελευταίο καιρό έχουμε
βιώσει μια διαμάχη μεταξύ
των μεγάλων τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα)
και της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) η οποία οδήγησε ακόμη και στην λήψη απεργιακών μέτρων. Υπήρχαν αρκετοί
λόγοι για αυτή την εξέλιξη, αλλά
σίγουρα ένας κύριος λόγος, αντικείμενο της διαμάχης, είναι η θέληση των τραπεζών να επιβάλουν
ένα σύστημα αυξήσεων στους μισθούς με βάση την απόδοση των
υπαλλήλων. Γιατί όμως να υπάρχει
μια τέτοια επιμονή από την πλευρά
των τραπεζών; Είναι πραγματικά
απαραίτητο τώρα ή μπορούν οι τράπεζες να περιμένουν για την εφαρμογή του; Ποιος θα ωφεληθεί από
ένα τέτοιο σύστημα; Στα πιο πάνω
ερωτήματα θα προσπαθήσω να
ρίξω φως στην συνέχεια.
Το κύριο επιχείρημά μου, το
οποίο θα προσπαθήσω να αποδείξω
πιο κάτω, είναι ότι η εφαρμογή ενός
τέτοιου συστήματος έχει ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ και ότι είναι

απαραίτητο όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες και τη διοίκηση των τραπεζών, αλλά μάλλον για όλους τους
εμπλεκόμενους - τους μετόχους και
τη διοίκηση, τους υπαλλήλους, τους
εταίρους, τους πελάτες, τους πιστωτές και ευρύτερα την κοινωνία
(τον φορολογούμενο). Θα πρέπει
εδώ να σημειώσω ότι αυτό δεν είναι
κάτι το καινούργιο, αλλά μια συνήθης πρακτική σε πολλούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.
Αρχίζοντας από τους ιδιοκτήτες
και τη διοίκηση της τράπεζας, αυτοί
θέλουν ένα σύστημα που να είναι
δίκαιο και το οποίο θα ανταμείβει
την καλή απόδοση. Αυτό που εφαρμόζεται σήμερα, της παραχώρησης
οριζόντιας αύξησης σε όλους, χωρίς
να λαμβάνονται υπόψη οι προσπάθειες και τα αποτελέσματα κάθε
εργαζόμενου, είναι απλά μη-παραγωγικό. Το να εισαχθεί ένα σύστημα,
στη βάση του οποίου να υπάρχει
μια μικρή οριζόντια αύξηση κάθε
χρόνο σε όλους και οι υπόλοιπες
αυξήσεις να κατανέμονται ανάλογα
με τις επιδόσεις, είναι πολύ πιο λο-

γικό. Αυτό θα βελτιώσει την παραγωγικότητα, θα μειώσει το κόστος
και, επομένως, θα αυξήσει την κερδοφορία, ιδιαίτερα σε μια εποχή
που ο τραπεζικός τομέας υποφέρει
από χαμηλή παραγωγικότητα, υπερβολικά ψηλά λειτουργικά κόστη,
χαμηλή κερδοφορία και αυξημένο
ανταγωνισμό.
Οι εργαζόμενοι επίσης θα ωφεληθούν από ένα τέτοιο σύστημα.
Χρειάζονται ερεθίσματα, κίνητρα
για να προσπαθήσουν να αυξήσουν
την απόδοσή τους, αλλιώς θα καταλήξουν να είναι δυσαρεστημένοι
και να μην επιδεικνύουν ενδιαφέρον
για την εργασία τους. Οι καλοί υπάλληλοι θα ψάχνουν για απασχόληση
κάπου αλλού, ειδικά τώρα που η
οικονομία βρίσκεται σε ανάκαμψη,
και οι τράπεζες θα μείνουν με μη
παραγωγικούς και μη ευχαριστημένους υπαλλήλους. Οι εταίροι της
τράπεζας (οι εταιρείες ακινήτων,
τα δικηγορικά γραφεία, τα λογιστικά
και άλλα γραφεία) θα είναι επίσης
κερδισμένοι, αφού θα εργάζονται
με υπαλλήλους που θα έχουν κίνη-

τρα να παράγουν θετικά αποτελέσματα για όλους. Όσον αφορά στους
πελάτες, αυτοί χρειάζονται καλές,
γρήγορες, αξιόπιστες και χαμηλού
κόστους υπηρεσίες από την τράπεζά
τους. Αν δεν μπορούν να τις έχουν,
θα ψάξουν για άλλες τράπεζες. Και
υπάρχουν τώρα οι επιλογές των μη
τραπεζικών ιδρυμάτων που μπορούν να τους εξυπηρετήσουν (ταχύτερη εξυπηρέτηση με χαμηλότερα κόστη). Δεδομένου επίσης του
γεγονότος ότι οι τράπεζες έχουν
μειώσει τον αριθμό των καταστημάτων και τον συνολικό αριθμό
των εργαζομένων τους μέσω προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου,
είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι
που θα παραμείνουν να έχουν κίνητρα, να είναι αποτελεσματικοί
και να παρέχουν την άριστη εξυπηρέτηση που απαιτείται. Αν δούμε
τους πιστωτές (κάτοχοι ομολογιακών τίτλων, καταθέτες) αυτοί χρειάζονται υγιείς τράπεζες (με το απαραίτητο κεφάλαιο και ρευστότητα)
ώστε να αισθάνονται ασφαλείς ότι
θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω.

Δεν έχει περάσει πάρα πολύς καιρός
από τότε που είχαμε μια σημαντική
τραπεζική κρίση και οι μέτοχοι και
οι πιστωτές είχαν εξαλειφθεί εντελώς. Σίγουρα δεν θέλουμε ποτέ
ξανά να αντιμετωπίσουμε κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι σημαντικό όχι
μόνο για τους πιστωτές, αλλά και
για την κοινωνία στο σύνολό της /
τους φορολογούμενους. Κατά την
άποψή μου αποτελεί προ-απαιτούμενο για μια υγιή τράπεζα να απασχολεί υπαλλήλους που να έχουν
κίνητρα, οι οποίοι να είναι παραγωγικοί και αυτό θα δημιουργεί θετικά αποτελέσματα για όλους τους
εμπλεκόμενους.
Καταλήγοντας, πιστεύω ότι η
ΕΤΥΚ θα πρέπει να επικροτήσει την
προτεινόμενη αλλαγή του συστήματος των αμοιβών (που έχει εισαχθεί τώρα από την Ελληνική Τράπεζα,
αλλά μάλλον πολύ σύντομα και από
την Τράπεζα Κύπρου). Είναι ένα
σύστημα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μελών της και πρέπει
να το αγκαλιάσουν. Αναγνωρίζω
ότι πρόκειται για μια αλλαγή από

την καθιερωμένη πρακτική, όμως
ο κόσμος δεν είναι στατικός αλλά
εξελίσσεται συνεχώς και οι οργανώσεις πρέπει να είναι σε θέση να
προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές για να επιβιώσουν και να ευημερήσουν. Η πιο πάνω αλλαγή στο
σύστημα δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στην τραπεζική βιομηχανία, αλλά θα πρέπει ενδεχομένως
να επεκταθεί και σε άλλους τομείς,
συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική και
βιώσιμη οικονομία, θα πρέπει οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις και το
πολιτικό σύστημα να μην προβάλλουν εμπόδια στην πραγματοποίηση
τέτοιων αλλαγών. Διαφορετικά διατρέχουμε τον κίνδυνο να μείνουμε
πίσω από τους ανταγωνιστές μας.

Ο δρ Γεώργιος Θεοχαρίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και Διευθυντής του Προγράμματος MSc in Financial Services στο
Cyprus International Institute of Management (CIIM).
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«Εμφύλιος» στην τ/κ Δεξιά αλλάζει τα δεδομένα
Οι πολιτικές εξελίξεις στα Κατεχόμενα ευνοούν την τ/κ Αριστερά για νίκη τη δεύτερη Κυριακή των «προεδρικών εκλογών»
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η καθυστέρηση του διαλόγου στο
Κυπριακού λογικά ευνοεί τις δυνάμεις της τ/κ Δεξιάς, καθώς η τουρκοκυπριακή κοινότητα οδεύει προς
τις κρίσιμες «προεδρικές εκλογές»
του Απριλίου 2020. Τα τελευταία
μηνύματα της Άγκυρας έρχονται
να αναπτερώσουν το ηθικό των
υποστηρικτών αυτής άποψης. Μια
προσεκτική ματιά στα όσα διαδραματίζονται στο τ/κ πολιτικό προσκήνιο κατά τις τελευταίες εβδομάδες δείχνουν ότι το προαναφερόμενο συμπέρασμα είναι «πρόωρο». Μπορεί η προοπτική της λύσης να χάνει πολύτιμο έδαφος στο
εσωτερικό της τ/κ κοινότητας και
τα ποσοστά της τ/κ Αριστεράς και
των δυνάμεων της λύσης να παρουσιάζουν πτωτική τάση, ωστόσο
ο «εμφύλιος» της τ/κ Δεξιάς τείνει
να αλλάξει τα δεδομένα στις προσεχείς «εκλογές».

Κοντά στη νίκη η Αριστερά

Οι τελευταίες «εκλογικές αναμετρήσεις» ρίχνουν φως στην συρρίκνωση των ποσοστών των κομμάτων της τ/κ Αριστεράς. Για πρώτη
φορά το άθροισμα των ποσοστών
των δύο μεγαλύτερων κομμάτων
της τ/κ Αριστεράς κατρακυλούν
κάτω από τον όριο του 30%. Τα
προβλήματα στο εσωτερικό του
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) και του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ) δεν
αφήνουν πολλά περιθώρια εφησυχασμού για τις δυνάμεις της λύσης.
Παρόλα αυτά, νέες σφυγμομετρήσεις φέρνουν στην επιφάνεια μια
σημαντική εξέλιξη: Το εμφυλιακό
κλίμα στους κόλπους της τ/κ Δεξιάς,
η ασυνεννοησία των συνιστωσών
της εθνικιστικής παράταξης φέρνει
την τ/κ Αριστερά σε απόσταση

αναπνοής από μια νίκη στην δεύτερη Κυριακή των «προεδρικών»
του Απριλίου.
Νέα δημοσκόπηση της τουρκικής
εταιρίας ερευνών Γκεζιντζί δείχνει
ότι στη δεύτερη Κυριακή των «προεδρικών» όλα τα ενδεχόμενα είναι
πλέον ανοιχτά, και αυτό παρά το
γεγονός ότι τα συνολικά ποσοστά
του ΡΤΚ και του ΚΚΔ δεν αγγίζουν
το 30%. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα
της τουρκικής εταιρίας, στο πρώτο
στάδιο της αναμέτρησης των «προεδρικών» του 2020, η υποψηφιότητα
του «πρωθυπουργού», Ερσίν Τατάρ,
συγκεντρώνει το ποσοστό 33,9%.
Ακολουθούν ο κ. Ακιντζί με 28,2%
και ο ηγέτης του ΡΤΚ, Τουφάν Έρχιουρμαν με 19,7%. Στο υπόλοιπο
της λίστας ξεχωρίζουν τα ονόματα
των Κουντρέτ Όζερσαϊ, Ερχάν Αρίκλι
και Σερντάρ Ντενκτάς. Το άθροισμα
των ποσοστών αυτών των πιθανών
υποψηφίων δεν ξεπερνά το 20%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το
γεγονός ότι τα ποσοστά των κ. Ακιντζί και κ. Έρχιουρμαν πλησιάζουν
το 50+1% στο δεύτερο σκέλος της
αναμέτρησης των «Προεδρικών»,
η τουρκική εταιρία δεν παραλείπει
να αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα το ποσοστό των υποστηρικτών της ομοσπονδιακής λύσης
στην τ/κ κοινότητα σημειώνει αξιοσημείωτη πτωτική τάση.

Δεν έχουν κοινό υποψήφιο

Πώς εξηγείται η ταυτόχρονη οπισθοχώρηση του στρατοπέδου της
λύσης και τα ελπιδοφόρα ποσοστά
που καταγράφει η συγκεκριμένη
παράταξη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που αφορούν τις «προεδρικές 2020»; Οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στην τ/κ κοινότητα
μιλούν από μόνες τους και μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο κ. Ακιντζί φτάνει για τη νίκη του μετώπου

της τ/κ Δεξιάς. Έτσι δεν βιάζεται
να ανοίξει τα χαρτιά του. Ωστόσο,
καθώς πλησιάζουν οι «προεδρικές»
κορυφώνεται και η δική του αγωνία.
Απόδειξη αυτής της εξέλιξης υπήρξαν οι συναντήσεις στο εσωτερικό
του ΚΕΕ. Σε αυτές, ο κ. Τατάρ εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος
και άσκησε σκληρή κριτική τόσο
στον κ. Όζερσαϊ όσο και στην εσωκομματική αντιπολίτευση.

Οι διαμάχες στη Δεξιά

Με την τ/κ Δεξιά να μην ξεπερνά τις εσωτερικές διαμάχες ενισχύεται η θέση των Τ/κ υποστηρικτών της λύσης.








Οι Ντερβίς Ερογλου,
Χουσεΐν Οζγκιουργκιουν
και οι συν αυτοίς δεν
βλέπουν με καλό μάτι
τον κ. Τατάρ και προωθούν τη δική τους, ιδιαίτερη πολιτική ατζέντα.
της ομοσπονδίας στις «προεδρικές».
Μαζί με τις πιθανές θετικές εξελίξεις
στο Κυπριακό, οι οποίες δεν αποκλείεται να έρθουν στο προσκήνιο
τις αμέσως επόμενες εβδομάδες,
ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης
του τ/κ στρατοπέδου της λύσης είναι η εμφυλιακή ατμόσφαιρα μέσα
στην οποία έχει βυθιστεί το τελευταίο διάστημα η τ/κ Δεξιά. Την τελευταία εβδομάδα, στον «εμφύλιο»
της τ/κ Δεξιάς έλαβαν χώρα νέες,

αξιοσημείωτες εξελίξεις. Σύμφωνα
με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες,
η νέα παρασκηνιακή παρέμβαση
που πραγματοποίησε η Άγκυρα
στις «εκλογές» του Απριλίου δεν
έφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Η Τουρκία ζητάει από την τ/κ Δεξιά
ένα κοινό και ισχυρό μέτωπο στις
«προεδρικές». Ωστόσο, οι συνιστώσες της τ/κ Δεξιάς δεν καταφέρνουν
να ξεπεράσουν τις προσωπικές διαφορές και να έρθουν σε άμεση συνεννόηση.
Μαζί με την Άγκυρα, ο «υπουργός
Εξωτερικών», κ. Όζερσαϊ, ο κ. Ντενκτάς και ο ηγέτης του κόμματος
των εποίκων, κ. Αρίκλι, τάσσονται
υπέρ ενιαίου μετώπου στις προσεχείς «προεδρικές». Αυτά τα καλέσματα σκοντάφτουν πάνω στην άρνηση διάφορων συνιστωσών του
Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ),
δηλαδή του μεγαλύτερου κόμματος
της τ/κ Δεξιάς. Στο εσωτερικό αυτού
του κόμματος, οι φράξιες των Ντερ-

βίς Έρογλου, του Χουσεΐν Όζγκιουργκιουν και αυτών, που δεν
βλέπουν με καλό μάτι τον κ. Τατάρ,
προωθούν τη δική τους, ιδιαίτερη
πολιτική ατζέντα. Ένα σημαντικό
τμήμα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης του ΚΕΕ υποστηρίζει την
ιδέα της υποψηφιότητας του κ. Τατάρ για δύο λόγους. Πρώτον, σε περίπτωση νίκης ο κ. Τατάρ θα τραβήξει τον δρόμο του «Προεδρικού»
και έτσι εκκενώνονται οι καρέκλες
του ηγέτη της τ/κ Δεξιάς και του
«πρωθυπουργού». Δεύτερον, ακόμη
και σε περίπτωση ήττας του κ. Τατάρ, εντός του ΚΕΕ θα δρομολογηθούν εξελίξεις, αφού το κόμμα θα
έχει υποστεί μια σημαντική ήττα,
για δεύτερη συνεχόμενη φορά στις
«προεδρικές», εντός μιας πενταετίας.
Ο κ. Τατάρ γνωρίζει πολύ καλά
τις προθέσεις των αντιπάλων του
και το προαναφερόμενο σχέδιο.
Επίσης, γνωρίζει τις εισηγήσεις της
Άγκυρας και των άλλων παραγόντων

Με την τ/κ Δεξιά να μην κατορθώνει να ξεπεράσει τις εσωτερικές
διαμάχες και τις νέες δημοσκοπήσεις
να φέρνουν στο προσκήνιο αξιοσημείωτα στοιχεία και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, στην νέα περίοδο
όλα τα βλέμματα στρέφονται σε
δύο ονόματα. Ο ηγέτης της τ/κ κοινότητας, σε περίπτωση που κατορθώσει να φέρει ελπιδοφόρες εξελίξεις
στο Κυπριακό κατά τις επόμενες
εβδομάδες, θα είναι σε θέση να ξεκινήσει την «προεκλογική» εκστρατεία του από θέση ισχύος. Μαζί με
τον κ. Ακιντζί και ο ηγέτης της «αξιωματικής αντιπολίτευσης» πλέον έχει
ελπίδες για ένα θετικό αποτέλεσμα
στις επικείμενες «προεδρικές». Για
την περίπτωση του κ. Έρχιουρμαν,
ιδιαίτερη σημασία έχει η άποψη
ενός υψηλόβαθμου στελέχους της
τ/κ Δεξιάς, ο οποίος συζήτησε με
την «Κ» την προηγούμενη εβδομάδα
τις εξελίξεις εν όψει των «προεδρικών». Η πηγή μας τονίζει: «Σκεφτείτε το τι θα συμβεί σε περίπτωση
που δεν ξεπεράσουμε τις διαφορές
μας ή πάμε στις προεδρικές σε καθεστώς πολιτικού αναβρασμού. Ο
Ακιντζί θα γίνει ο ηγέτης των φεντεραλιστών και ο Έρχιουρμαν με
το κεντρώο προφίλ του θα έχει τη
δυνατότητα να κλέψει πολύτιμες
ψήφους τόσο από την τ/κ Αριστερά
όσο και από εμάς».
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Δύο γεωτρήσεις στο 10 το β΄εξάμηνο του 2020
Η ExxonMobil παραμένει προσηλωμένη στο πλάνο για την Κύπρο, αναφέρει στην «Κ» ο αντιπρόεδρος για Ευρώπη και Αφρική
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Οι τουρκικές προκλήσεις εντός της
κυπριακής ΑΟΖ δεν επηρεάζουν
την ExxonMobil αναφέρει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο αντιπρόεδρος της εταιρείας για Ευρώπη,
Ρωσία και Αφρική. Ο Don Bagley
που παρουσίασε το έργο της εταιρείας στο συνέδριο του Economist
μίλησε στην «Κ» για τις προοπτικές
της Ανατολικής Μεσογείου τις
προσδοκίες στο τεμάχιο 10 αλλά
και για τον χρόνο που θα ξεκινήσει
η παραγωγή Φ.Α.
–Γιατί η ExxonMobil έχει στρέψει την προσοχή της στην Ανατολική Μεσόγειο;
–Μπορώ να μοιραστώ μαζί σας
την άποψη της εταιρείας για την
ευρωπαϊκή προοπτική σ’ ό,τι αφορά
την προσφορά και ζήτηση φυσικού
αερίου, η οποία πιστεύω ότι συνάδει

Το αέριο που ανακαλύφθηκε στα ανοικτά της
Κύπρου θα μπορούσε να
φτάσει στην αγορά μέσω
αγωγών, θα μπορούσε να
υγροποιηθεί και να μεταφερθεί στις αγορές ή ίσως
μέσα από ένα συνδυασμό
αυτών των δύο, είναι κάπως νωρίς για να πούμε.
με το αυξημένο ενδιαφέρον για τις
προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακού κόμβου. Στη
μεγάλη εικόνα, καθώς αναμένεται
ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να χρειάζεται φυσικό αέριο, η προοπτική
είναι για μία οικονομικά προσιτή,
αξιόπιστη, εναλλακτική λύση χαμηλών εκπομπών ρύπων αντί του
άνθρακα, προκειμένου να καλύψει
τη ζήτηση ενέργειας παράλληλα
με τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όσον αφορά την προσφορά,
η ευρωπαϊκή παραγωγή συμβατικού φυσικού αερίου μειώνεται ρα-

Ο Don Bagley θεωρεί πως θα απαιτηθούν πολλά χρόνια για να αποκαλυφθεί το ενεργειακό δυναμικό της περιοχής.

Χρόνος θα απαιτηθεί, όπως τονίζει στη συνέντευξή του, και για τη διοχέτευση Φ.Α. στις αγορές.
γδαία και αναμένεται να μειωθεί
κατά περισσότερο από 50% μέχρι
το 2040. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα
μεγάλο κενό προμήθειας, το οποίο
προβλέπεται να καλυφθεί από την
αύξηση πηγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Χάρη στις μεγάλες ανακαλύψεις, όπως είναι το
«Λεβιάθαν» και το «Ζορ», η Ανατολική Μεσόγειος έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις σημερινές της ανάγκες και αν υποθέσουμε ότι αυτός ο ρυθμός ανακάλυψης θα συνεχιστεί, τότε οι πόροι
της Ανατολικής Μεσογείου θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλα-

κτική πηγή για οικονομικά προσιτό,
αξιόπιστο φυσικό αέριο για την
Ευρώπη, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση από τις παραδοσιακές πηγές. Είμαστε πολύ
χαρούμενοι που συμμετέχουμε
στην προσπάθεια έρευνας στην
Ανατολική Μεσόγειο – και που
έχουμε γρήγορα αποκτήσει σημαντικό ρόλο σε πολλά έργα σε Κύπρο, Ελλάδα και Αίγυπτο.
–Η παρουσία της εταιρείας στην
αιγυπτιακή και στην κυπριακή
ΑΟΖ τι προοπτικές έχουν ενεργειακά;
–Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια

έρευνας προτού αποκαλυφθεί η
πλήρης εικόνα για το φυσικό αέριο
στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πόσο
φυσικό αέριο υπάρχει και πώς μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα είναι
ακόμα άγνωστα ερωτήματα. Αυτά
που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη υδρογονανθράκων είναι το
μέγεθός τους, η εμπορικότητά τους
και η ανταγωνιστικότητά τους στη
παγκόσμια αγορά. Απλώς, είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε. Ήμασταν
τυχεροί που κάναμε τη μεγαλύτερη
ανακάλυψη μέχρι στιγμής στην
ΑΟΖ της Κύπρου στο κοίτασμα
«Γλαύκος 1» στο οικόπεδο 10. Τώρα

πρέπει να αξιολογήσουμε την ανακάλυψη αυτή, για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι εμπορεύσιμη, και ακολούθως η διοχέτευση εμπορεύσιμων ποσοτήτων στην αγορά πιθανόν να πάρει χρόνια. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στα
ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας ιδιαίτερη
αξία για τους ιδιοκτήτες των κοιτασμάτων και τους μετόχους μας.
–Η εταιρεία πως αντιμετωπίζει
την επέκταση των δραστηριοτήτων της και σε άλλες γειτονικές ΑΟΖ;
–Εξετάζουμε τις προοπτικές σε
όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένης
ασφαλώς της Ανατολικής Μεσογείου. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη δραστηριότητά μας
στο οικόπεδο 10 με τους εταίρους
μας, την Qatar Petroleum. Δραστηριοποιούμαστε ήδη σε γειτονικές ΑΟΖ, όπως στην Ελλάδα, στην
παράκτια νοτιοδυτική και δυτική
Κρήτη, με δύο άδειες σε συνεργασία
με τα Ελληνικά Πετρέλαια και την
Total που θα είναι και η διαχειρίστρια εταιρεία. Πρόκειται για μια
πολύ ανεξερεύνητη περιοχή για
την οποία ελπίζουμε να αποκτήσουμε σύντομα σεισμικά στοιχεία.
Στην Αίγυπτο, μας έχει παραχωρηθεί κατ’ αρχάς άδεια για έρευνες
στο οικόπεδο 3 στο Δέλτα του Νείλου. Είμαστε η μόνη διαχειρίστρια
εταιρεία αυτού του οικοπέδου και
ανυπομονούμε να αρχίσουμε τις
ερευνητικές δραστηριότητες με
την οριστικοποίηση της άδειας.
–Πότε προγραμματίζετε να ξεκινήσετε εργασίες εντός της κυπριακής ΑΟΖ;
–Οι εργασίες άρχισαν και συνεχίζονται. Από τη χορήγηση της
άδειας για το οικόπεδο 10 τον Απρίλη 2017 μέχρι τις αρχές του 2019,
διεξήχθησαν δύο γεωτρήσεις μέσα
σε δύο μήνες. Μετά την ανακάλυψη
του κοιτάσματος στον «Γλαύκο 1»
τον Φεβρουάριο του 2019, σκοπεύουμε να διενεργήσουμε δύο
επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις κατά
το δεύτερο εξάμηνο του 2020 για
να προσδιορίσουμε την πλήρη εμπορική δυνατότητα του κοιτάσματος. Μέρος της προετοιμασίας είναι
η απόκτηση των σχετικών αδειών,
για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν
ήδη οι περιβαλλοντικές και αρχαιολογικές έρευνες.

Θα εξετάσουμε
όλες τις επιλογές
–Το κλίμα έντασης στην περιοχή
από πλευράς Τουρκίας σας επηρεάζει;

–Εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στο πλάνο μας. Είμαστε μια εμπορική οντότητα, η
επιχείρησή μας αφορά την
παραγωγή και ανάπτυξη φυσικών πόρων για λογαριασμό
των κυβερνήσεων. Ο τρόπος
λειτουργίας μας καθορίζεται
από τις υποχρεώσεις μας που
απορρέουν από τη Συμφωνία
Έρευνας και Κατανομής της
Παραγωγής με την Κυπριακή
Δημοκρατία.

–Η θέση της ExxonMobil για LNG
επί κυπριακού εδάφους συνεχίζει
να είναι πάνω στο τραπέζι;

–Σε αυτό το στάδιο είμαστε
πολύ ευχαριστημένοι με την
ανακάλυψή μας και εστιάζουμε στην περαιτέρω αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μας.
Είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε συγκεκριμένους
τρόπους ανάπτυξης και θα
εξετάσουμε όλες τις επιλογές
που έχουμε στη διάθεσή μας.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί
ότι σε οποιοδήποτε μέρος του
κόσμου, όταν ανακαλύπτονται
υδρογονάνθρακες, υπάρχει
συνήθως δυνατότητα διαφόρων επιλογών ανάπτυξης. Το
αέριο που ανακαλύφθηκε
στα ανοικτά της θάλασσας της
Κύπρου θα μπορούσε να φτάσει στην αγορά μέσω αγωγών, θα μπορούσε να υγροποιηθεί και να μεταφερθεί
στις αγορές ή ίσως μέσα από
ένα συνδυασμό αυτών των
δύο, είναι κάπως νωρίς για να
πούμε.

–Το ενδιαφέρον σας για την κυπριακή ΑΟΖ περιορίζεται μόνο
στο τεμάχιο 10;

–Εξετάζουμε όλες τις προοπτικές σε όλο τον κόσμο και
τα αξιολογούμε ανάλογα με
τα πλεονεκτήματα που έχουν.
Προς το παρόν στην Κύπρο,
επικεντρωνόμαστε στο πρόγραμμα έρευνας στο οικόπεδο 10.

Επικερδές για τον πρόεδρο Πούτιν το «φλερτ» με την Τουρκία
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Το διμερές εμπόριο μεταξύ Τουρκίας
και Ρωσίας αυξήθηκε σημαντικά
τα τελευταία χρόνια, από 4,5 δισ.
δολάρια το 2000 σε 25 δισ. το 2018.
Σύμφωνα με το τουρκικό Στατιστικό
Ινστιτούτο, η Ρωσία εισήγαγε προϊόντα αξίας 3,4 δισ. δολαρίων από
την Τουρκία το 2018 και πούλησε
αγαθά αξίας 21,9 δισ. δολαρίων
στην Τουρκία. Οι αριθμοί δείχνουν
ότι το εμπορικό έλλειμμα της Τουρκίας κατά της Ρωσίας είναι
$18.500.000.000 δολάρια. Το εμπορικό έλλειμμα της Τουρκίας αυξήθηκε κατά περίπου 2 δισ. δολάρια
από το 2017». Αυτοί οι αριθμοί οδηγούν τη Μουχντάν Σαγλάμ, η οποία
εστιάζει στις διεθνείς σχέσεις και
στη σύγχρονη Ρωσία, στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές συνθήκες
της Τουρκίας οδηγούν τη Ρωσία να
επωφεληθεί περισσότερο από την
Τουρκία. Η κ. Σαγλάμ και άλλοι έμπειροι Τούρκοι αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτοί οι αριθμοί δεν πρέπει να μας οδηγούν σε λανθασμένα
και «πρόωρα» συμπεράσματα. Η
σύσφιξη των ρωσοτουρκικών σχέσεων βγάζουν μονάχα μια κερδισμένη πλευρά, τη Ρωσία, η οποία
,όμως, απέχει πολύ από έναν εναλλακτικό προορισμό για την Τουρκία
σε σύγκριση με το ΝΑΤΟ και τη Δύση. Παρόλα αυτά, λόγω των νέων
προκλήσεων ο Ταγίπ Ερντογάν προσεγγίζει όλο και περισσότερο τον
ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και
με αυτόν τον τρόπο εντατικοποιείται
όλο και περισσότερο η εξάρτηση
της Άγκυρας από τη Μόσχα, μια δύναμη που παραδοσιακά η τουρκική









Για την Τουρκία, στα πεδία της οικονομίας και
του εμπορίου, η Δύση
παραμένει ο μοναδικός,
ρεαλιστικός προορισμός.
Η «διαδρομή» της Ρωσίας έρχεται να καλύψει
μονάχα κάποια κενά στο
ετήσιο ισοζύγιο της τουρκικής οικονομίας.
πλευρά αντιμετώπιζε με εχθρικά
και αμυντικά αντανακλαστικά.
Η κ. Σαγλάμ εστιάζει σε ακόμη
ένα σημαντικό ερώτημα: Ποια πλευρά ευνοεί η εντατικοποίηση των
σχέσεων και της συνεργασίας της
Τουρκίας με τη Ρωσία κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΑΚΡ;
και τονίζει ότι οι στόχοι της Μόσχας
είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η διαπραγμάτευση για τη
χρήση του εθνικού της νομίσματος
και η αύξηση του εμπορικού κύκλου
εργασιών με την Κίνα. Η σύσφιξη
των σχέσεων με την Τουρκία του
κ. Ερντογάν εξυπηρετεί πολλούς
από αυτούς τους στόχους της Ρωσίας. Η Τουρκία και η Ρωσία έχουν
προχωρήσει στη σύσφιξη των σχέσεών τους από τα τέλη του Ψυχρού
Πολέμου. Η δεκαετία του 1990 ήταν
μια μετασχηματιστική εποχή για
τις πολιτικές της Ρωσίας για την
Τουρκία, και από το 2000 και οι
δύο πλευρές συνεργάζονται για
την εντατικοποίηση της συνεργα-

Η Τουρκία του Ερντογάν προσεγγίζει όλο και περισσότερο την Ρωσία του Πούτιν και με αυτόν τον τρόπο εντατικοποιείται η εξάρτησή της από την Μόσχα.
σίας σε διάφορα πεδία. Σύμφωνα
με τα δεδομένα του τουρκικού Στατιστικού Ινστιτούτου (TUIK), η πολυδιάστατη σύσφιξη των ρωσοτουρκικών σχέσεων εξυπηρετεί τα
συμφέροντα της ρωσικής πλευράς.
Το εμπορικό έλλειμμα της Τουρκίας
στις διμερείς ρωσοτουρκικές σχέσεις αυξάνεται συνεχώς την ώρα
που η νέα στρατηγική εταιρική
σχέση, τα δεδομένα για τις ξένες
άμεσες επενδύσεις (Foreign Direct
Investment, FDE) δείχνουν ότι οι
εμπορικές συναλλαγές φέρνουν
μεγάλα κέρδη στη Μόσχα.
Όπως τονίζει η κ. Σαγλάμ το Foreign Direct Investment αποτελεί

σημαντικό δείκτη για τη μέτρηση
της οικονομικής αλληλεπίδρασης
μεταξύ των χωρών. Σύμφωνα με
τους πιο πρόσφατους αριθμούς, η
πλειονότητα των εισροών FDE προς
την Τουρκία μεταξύ 2010 και 2018
προέρχονται από χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και του
Αραβικού Κόλπου. Η Ρωσία κατατάσσεται δέκατη με 4,1 τοις εκατό
του μεριδίου των FDE, ενώ η Ε.Ε.
και οι ΗΠΑ αποτελούν πάνω από
το 50 τοις εκατό. Αυτά τα ποσοστά
δείχνουν ότι από οικονομική άποψη, η Ρωσία δεν πρόκειται να αποτελέσει εναλλακτικό προορισμό
για την Τουρκία στο άμεσο μέλλον.

Την ίδια στιγμή, τα στατιστικά
στοιχεία και για τις δύο χώρες όσον
αφορά τη χρήση του ντόπιου νομίσματος στο εμπόριο μάς επιτρέπουν να διευκρινίσουμε την εικόνα.
Τα στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής
Τράπεζας αποδεικνύουν ότι, όσον
αφορά τις εισαγωγές από την Τουρκία στη Ρωσία το 2018, το 31,8%
ήταν σε ρούβλια, το 44,3% ήταν
σε δολάρια, το 22,2% ήταν σε ευρώ,
και το 1,7 τοις εκατό ήταν σε άλλα
νομίσματα. Από την άλλη πλευρά,
όσον αφορά την πληρωμή της Τουρκίας για τις εισαγωγές από τη Ρωσία,
το 81% ήταν σε δολάρια, το 4%
ήταν σε ευρώ, το 11,1% ήταν σε
ρούβλια, και το 0.3 τοις εκατό ήταν
σε άλλο νόμισμα.
Στο μέτωπο της οικονομίας, λοιπόν, η τελική εικόνα είναι ξεκάθαρη: Η άνθιση των ρωσοτουρκικών
σχέσεων σε διάφορα πεδία, φέρνει
αξιοσημείωτα κέρδη στη ρωσική
πλευρά. Για την Τουρκία, στα πεδία
της οικονομίας και του εμπορίου,
η Δύση παραμένει ο μοναδικός,
ρεαλιστικός προορισμός. Η «διαδρομή» της Ρωσίας έρχεται να καλύψει μονάχα κάποια κενά στο ετήσιο ισοζύγιο της τουρκικής οικονομίας. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και σε άλλα πεδία, σε αυτά
της διπλωματίας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Μπορεί διάφοροι λόγοι, όπως λ.χ. τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση
Ερντογάν από την περίοδο της
Υπόθεσης Γκεζί μέχρι σήμερα τόσο
στο εσωτερικό μέτωπο όσο και στο
πεδίο της διπλωματίας, να σπρώχνουν την Τουρκία προς τη Ρωσία,
ωστόσο, η εξάρτηση της Τουρκίας

από τη Ρωσία του κ. Πούτιν συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα, βαρύ
διπλωματικό κόστος. «Η πώληση
του ρωσικού αμυντικού συστήματος S-400 ενδυναμώνει το χέρι της
Ρωσίας ενώ θέτει προβλήματα στην
Τουρκία», τονίζει η κ. Σαγλάμ, η
οποία προσθέτει τα εξής: «Η Ρωσία,
πουλώντας τους S-400 στην Άγκυρα, αποκτά νέους πελάτες, προκαλώντας διαμάχες μεταξύ των χωρών
του ΝΑΤΟ».

Κυρώσεις CAATSA

Η Ουάσιγκτον από την άλλη,
αφού αφαίρεσε την Τουρκία από
το πρόγραμμα του F-35, ματαιώνει
και την παράδοση των μαχητικών
τύπου F-35. Την ίδια στιγμή, με
την παράδοση των S-400, οι ΗΠΑ
σχεδιάζουν να επιβάλουν κυρώσεις
(CAATSA) στην Τουρκία, κάτι που
θα επηρεάσει τις οικονομικές, χρηματοοικονομικές και διπλωματικές
σχέσεις της Τουρκίας. Όλα αυτά
συμβαίνουν σε μια στιγμή που στο
βόρειο κομμάτι της Συρίας, η Τουρκία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τις μελλοντικές διαθέσεις του
Κρεμλίνου. Για έμπειρους αναλυτές
όπως ο Φεχίμ Τάστεκιν, οι τελευταίες εξελίξεις δεν αφήνουν πολλά
περιθώρια για αμφιβολίες. Με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο, μετά την
τακτοποίηση του ζητήματος του
Ιντλίμπ, η Ρωσία θα ζητήσει με διπλωματικό τρόπο την αναθεώρηση
και περιορισμό της τουρκικής ακτίνας δράσης στην γειτονική χώρα.
Επιπλέον, οι νέες κινήσεις της Ρωσίας στο Κουρδικό της Συρίας επιφυλάσσουν αντίκτυπο και για το
εσωτερικό της Τουρκίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η αόρατη Εύα τα «χρυσά» διαβατήρια και ο ύπνος του δικαίου
Υπάρχει ΜΟΚΑΣ;

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

«Η ΜΟΚΑΣ είναι το εθνικό κέντρο αρμόδιο να
ζητάει, παραλαμβάνει, αναλύει και διοχετεύει
πληροφορίες σε σχέση με αναφορές ύποπτων
συναλλαγών ..», έτσι αυτοσυστήνεται στην
ιστοσελίδα της, στο διαδίκτυο η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης. Στην περίπτωση των «χρυσών» διαβατηρίων, η Μονάδα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Για τον διεθνή διασυρμό της Κύπρου η ΜΟΚΑΣ έχει μερίδιο ευθύνης. Όφειλε να είχε ερευνήσει, να είχε προειδοποιήσει και να προστατεύσει, όχι
την κυβέρνηση Αναστασιάδη αλλά την Κυπριακή Δημοκρατία. Ούτε το ένα ούτε το άλλο
έπραξε. Το μόνο που έκανε, και αυτό επίσημα,
ήταν να στέλνει δημοσιεύματα στο ΥΠΕΣ, το
2015 λες και είναι γραφείο Τύπου. Αλήθεια η κ.
Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού, επικεφαλής
της ΜΟΚΑΣ, βρίσκεται στην Κύπρο;

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

••••

Δικαιωματικά ο προκαθήμενος της
Εκκλησίας και η αφοπλιστική ειλικρίνειά του, απέναντι στην ιστορία με τον
Μαλαισιανό επενδυτή. Αυτό που απομένει είναι να τον εντοπίσει και να του
κάνει έμβασμα τις 300 χιλιάδες ευρώ.

Τι εννοούσε ο πρόεδρος;

Το τι πιστεύει ο κόσμος για την ιστορία, με
τους όχι και τόσο καθαρούς επιχειρηματίες,
που η Κυπριακή Δημοκρατία τους έδωσε διαβατήρια, και που πρέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να λάβει σοβαρά υπόψη του, αν σκέφτεται την τρίτη φορά στον λόφο, τον ορισμό
τον έδωσε ο ακαδημαϊκός Μάριος Ζαχαριάδης.
«Πρόκειται για ένα αρρωστημένο περιβάλλον
με κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες», είπε από
το αέρα του Τρίτου του ΡΙΚ. Εκτός Κύπρου όλοι
εντόπιζαν το «αρρωστημένο περιβάλλον»,
εκτός από τους αυτόχθονες ταγούς, πολιτικούς
και κρατικούς που το έπαιζαν Κινέζοι και μόλις
έσκασε η φούσκα τρέχουν να κρυφτούν για να
μην τους πάρουν οι οσμές.

••••

••••

«Θα σου στήσω μια τριμελή επιτροπή για τα «Χρυσά Διαβατήρια», μέχρι να πεις κίμινο. Αν θέλεις βάζω και το λαγωνικό μου, τον Οδυσσέα και
μετά δει, τούτος, ο Τζο Λόου πόσα απίδια πιάνει ο κυπριακός σάκος».

Τι εμμονή και αυτή

••••

Ο ορισμός

έριξε μια ματιά στα οικονομικά του, με
ανορθόδοξο τρόπο.

ΓΤΠ

Εντύπωση προκάλεσε μία από τις τελευταίες δηλώσεις του Νίκου Αναστασιάδη «ότι θα
απογοητευθούν όσοι επενδύουν πολιτικά,
στην ιστορία με τα «χρυσά» διαβατήρια.
Πρόεδρε, με το συμπάθιο δεν γνωρίζω τι
φθάνει στον λόφο, αλλά ο κόσμος από κάτω
όλα αυτά τα ακούει βερεσέ, που λένε και
στην ύπαιθρο. Απέναντι στον χορό εκατομμυρίων τον κοσμάκη ποσώς τον ενδιαφέρει
η κάλπη και ποιοι παίζουν πολιτικά παιχνίδια. Υπό τις περιστάσεις αυτό που θα έπρεπε να ενδιαφέρει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πρέπει να ήταν η απογοήτευση
του κόσμου που είναι σίγουρο ότι θα φανεί
στις κάλπες. Παρεμπιπτόντως, ισχύει ακόμα
ότι η δεύτερη θητεία σου θα είναι και η τελευταία ή μήπως το ξανασκέφτεσαι;

Αυτή η ιδιαίτερη συμπάθεια του γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας στις τριμελείς
επιτροπές να το θυμηθείτε θα γίνει ανέκδοτο. Κάθε φορά που προκύπτει θέμα ο Κώστας Κληρίδης έχει την τριμελή επιτροπή
στην τσέπη του. Αντί να βάλει, μπροστά την
ΜΟΚΑΣ που έχει την τεχνογνωσία, με δική
του εισήγηση το Υπουργικό Συμβούλιο πήρε
την απόφαση που πήρε. Πάντως, για την
ιστορία τα αποτελέσματα των τριμελών επιτροπών που διόρισε ο γενικός εισαγγελέας
ήταν απογοητευτικά.

••••

«Ηρακλής Πουαρό»

προς τον τότε ΥΠΕΣ Σωκράτη Χάσικο, αλλά
για τη δημοσιοποίηση της επιταγής με την
«Άγια» εισφορά των 300 χιλιάδων ευρώ.
Στην Αρχιεπισκοπή ψάχνουν να εντοπίσουν
τη διαρροή μιας και η επιταγή δεν ήταν μέρος του φακέλου πολιτογράφησης του Μαλαισιανού, αλλά μια προσφορά από τις πολλές που δέχεται η Εκκλησία. Η προσοχή
στρέφεται εντός της Αρχιεπισκοπής και την
εκδότρια τράπεζα. Οι υποψίες πέφτουν προς
την πλευρά της τράπεζας. Δεν θα αναφέρω
ονόματα αλλά πρόκειται για τράπεζα όπου η
Αρχιεπισκοπή, την περίοδο του κουρέματος
έχασε τη μεγαλύτερη επένδυση που είχε.

••••

Επί ποδός βρίσκεται η Αρχιεπισκοπή, όχι τόσο για τα τραπεζώματα του μακαριότατου
στον Μαλαισιανό επενδυτή και την επιστολή

Χέρι βοηθείας

Όπως μου έλεγε πρόσωπο που είναι στα
μέσα και τα έξω της Αρχιεπισκοπής, ο Μακα-

ριότατος την περασμένη Παρασκευή, τραπέζωσε τον γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Μεταξύ τυριού και αχλαδιού ο Αρχιεπίσκοπος λέγεται πως ζήτησε από τον
Κώστα Κληρίδη, με τον οποίο σημειωτέον
διατηρεί άριστες σχέσεις, να βοηθήσει στον
εντοπισμό της διαρροής. Γιατί, και αυτό είναι
το πιπεράτο, υπάρχουν υπόνοιες ότι η διαρροή της επιταγής, μπορεί να έγινε από υπηρεσία υπό τη σκέπη του γενικού εισαγγελέα
της Δημοκρατίας, η οποία και στο παρελθόν
είχε ακουστεί πως ενημερώνεται και ανεπίσημα, για παντός είδους οικονομικές, νόμιμες ή παράνομες, δραστηριότητες δημοσίων προσώπων. Μια τέτοια περίπτωση, φημολογείται πως κρυβόταν πίσω από την εκπαραθύρωση στενού συνεργάτη του Νίκου
Αναστασιάδη. Πρόσωπο με επιρροή και ρόλο στην αποπομπή δεν φαίνεται να πείστηκε
από τον «αποπεμφθέντα», πως ουδέποτε

Κινέζοι η ΕΝΙ και TOTAL

Στο συνέδριο του Economist η παρουσία
δύο μεγαλοστελεχών της κοινοπραξίας
επτά τεμαχίων της ΑΟΖ, μεταξύ αυτών και
του τεμαχίου 7, αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα δύο διευθυντικά στελέχη απογοήτευσαν τελικά όσους είχαν στηθεί να
τους παρακολουθήσουν. Επί της ταμπακέρας (γεωτρήσεις σε ΑΟΖ) δεν είπαν ούτε
ένα νι. Το προσπέρασαν με ελαφρά πηδηματάκια, ασχέτως αν προηγουμένως ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, από
το βήμα τους έδωσε πάσα να σχολιάσουν, το
πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της έντυπης «Κ»
της περασμένης Κυριακής. Μούγκα ο Ιταλός
και ο Γάλλος. Εντάξει από τον Ιταλό δεν περιμέναμε κάτι περισσότερο, έχουν προϊστορία, αλλά ο Γάλλος ούτε μια κουβέντα, έτσι
για τα μάτια του κόσμου; Και ύστερα λένε
πως δεν υπάρχει φωτιά όπου υπάρχει καπνός. Όχι σιόρ για όλα φταίνε οι απάτριδες
δημοσιογράφοι και πως το λέει το άσμα των
Καλδάρα-Παπαγιαννοπούλου «Δε φταις εσύ
η φαντασία μου τα φταίει..»
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Πρέπει να σπάσει αυγά
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

αλλά πάντα προσεκτικά και στρατηγικά. Δεν είναι δυνατόν, λ.χ., να
επιτραπεί στους δύο βουλευτές να
εμποδίσουν τη Δευτέρα τη λειτουργία της Προανακριτικής. Ας
πέσουν σπρωξίδια με τους φρουρούς· δεν πειράζει, εφόσον αυτό
που διακυβεύεται είναι το κύρος
της Βουλής. Αντιθέτως, ο Χρυσοχοΐδης κάνει άριστα που δεν επιτρέπει στην αστυνομία να μπει
απρόσκλητη, λ.χ., στο ΟΠΑ. Ας
σκούζει η κυρία Σύγκλητος. Τόσα
χρόνια έγλειφαν αναρχικούς και
φοιτητοπατέρες, ενώ κατήγγελλαν
την αστυνομία. Τώρα θρηνούν ότι
τους αφήνει απροστάτευτους. Ευκαιρία, λοιπόν, να μάθουν να συνεργάζονται μαζί της και να την καλούν. Αλλωστε, η λύση του συγκεκριμένου προβλήματος στα πανεπιστήμια προϋποθέτει την καλή συνεργασία των δύο πλευρών. (Εύγε,
λοιπόν, κύριε Μιχάλη! Υποκλίνομαι
στην τρέλα σου...)

Από τον Ορχομενό της Βοιωτίας,

«έναν τόπο τόσο προοδευτικό»,
όπως αισθάνθηκε την ανάγκη να
πει, ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε
ότι συντελείται «παλινόρθωση του
κράτους της Δεξιάς». Ετσι, το Αντάρτικο ξεκίνησε και επισήμως.

Τόσο καιρό αναρωτιόμασταν για τις

προσαρμογές που θα χρειαστεί ο
ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση (ποια η
νέα στρατηγική του, ποιες οι τακτικές που θα επιλέξει κ.λπ.), χωρίς
όμως να προκύπτει κάτι σαφές από
την πλευρά τους, ώστε να μπορείς
να σχηματίσεις περίπου μια ιδέα για
τα σχέδιά τους. Τώρα, όμως, μέσα
από τη θολούρα που μονίμως σκεπάζει τον ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εντύπωση ότι αρχίζουν να προβάλλουν κάποιες απαντήσεις.

Ως προς τη στρατηγική, το δίλημμα

μεταξύ ριζοσπαστικότητας και σοσιαλδημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
φανερό ότι το παρακάμπτει. Ο Τσίπρας και οι περί αυτόν αντιλαμβάνονται ότι ώριμη επιλογή στο συγκεκριμένο δίλημμα δεν υπάρχει.
Συνεπώς, αν καταπιαστούν με το
υπαρξιακό τους (ποιοι είμαστε, πού
πάμε κ.λπ.) θα φθαρούν σε μια
εσωτερική διαμάχη, που θα τους
κρατήσει μακριά από το μόνο που
μπορεί να τους κρατάει ενωμένους:
την προοπτική της εξουσίας – κίνητρο ιδιαιτέρως ισχυρό για κάποιον
που την έχει γευθεί κιόλας. Επιλέγει, λοιπόν, την παλιά στρατηγική
του, εκείνη που τον οδήγησε από το
πεζοδρόμιο στην εξουσία, υπό συνθήκες κρίσης βέβαια. Την ξεσκονίζει, της κάνει ένα ψιλοφρεσκάρισμα και τη σερβίρει για καινούργια.
Η κωμική κατηγορία για «παλινόρθωση του κράτους της Δεξιάς» νομίζω ότι τα λέει όλα.

Σημαίνει, κυρίως, ότι η κυβέρνηση
ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Η τακτική με την οποία η αντιπολίτευση κατευθύνεται προς τον στόχο είναι ο ανταρτοπόλεμος: χτυπάει σε πολλά σημεία ταυτόχρονα και
με ποικίλες δυνάμεις, από τον
«Ρουβίκωνα» μέχρι τους συλλόγους των αρχαιολόγων, που επιχειρούν ξανά να εμποδίσουν την
επένδυση στο Ελληνικό. Από την
ώρα που ο Τσίπρας έβγαλε από το
ντουλάπι του τον μπαμπούλα της
Δεξιάς, είχαμε την αναζωπύρωση
της τρομοκρατίας. Ηπια τη θέλετε;
Δεν έχω πρόβλημα, τρομοκρατία
όμως. Είχαμε την επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, που
έστειλε τρεις αστυνομικούς στο νο-

σοκομείο. (Εμείς περιμένουμε
άραγε τη στιγμή που θα στείλουν
και κάποιον στο νεκροτομείο; Ετσι
φαίνεται...) Είχαμε, επίσης, τη νέα
τακτική των κουκουλοφόρων αλητών (αυτών που λόγω πολιτικής ορθότητας ονομάζουμε «αντιεξουσιαστές»), οι οποίοι τώρα χρησιμοποιούν τους φοιτητές σαν ανθρώπινες
ασπίδες, όταν τους καταδιώκει η
αστυνομία.
Δεν συμβαίνουν αυτά λόγω επετει-

ακού οίστρου μόνον. Ο «Ρουβίκωνας» στο πολιτικό γραφείο της Νίκης
Κεραμέως, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ
την καταγγέλλει ως... κακό και μοχ-

θηρό άνθρωπο (διαβάστε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε ότι
δεν έχουν τίποτε άλλο να πουν),
επειδή καταργεί 38 πανεπιστημιακά
τμήματα που υφίστανται σήμερα
μόνο στα χαρτιά και τα οποία διέσπειρε ανά την επικράτεια ο αλησμόνητος Γαβρόγλου με ψηφοθηρικά κριτήρια. Κατεβαίνοντας παρακάτω στην κλίμακα του τρόμου, φτάνουμε στον απλό εκφοβισμό, όπως
η απερίγραπτη συμπεριφορά των
Πολάκη και Τζανακόπουλου, οι οποίοι εκτελώντας εντολές του προέδρου τους εμποδίζουν τη λειτουργία της Προανακριτικής. Με το έτσι
θέλω! Ας το σκεφθούμε.

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση
προχωρεί τόσο προσεκτικά, ώστε να
δίνει την εντύπωση ότι φοβάται τις
ρήξεις, ο ανταρτοπόλεμος που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με προφανή σκοπό
να εμποδίσουν ό,τι πηγαίνει να αλλάξει, φέρνει, κατά την εκτίμησή
μου, την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε
ένα κρίσιμο σημείο της πορείας της:
καλείται να αποδείξει ότι δεν εκφοβίζεται από την αλητεία, αλλά προχωρεί με κατεύθυνση και στόχο.
Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να δι-

στάσει να χρησιμοποιήσει όλα τα
μέσα που έχει στη διάθεσή της για
την υπεράσπιση της νομιμότητας,

δεν πρέπει να κάνει πίσω από
πρωτοβουλίες όπως αυτή της Νίκης Κεραμέως για την αναδιάταξη
του πανεπιστημιακού χάρτη, που
ασφαλώς θα συναντήσει ισχυρές
αντιδράσεις και εσωτερικά. Δεν
πρέπει να ενδώσει η κυβέρνηση
στον πειρασμό των ισορροπιστικών διευθετήσεων. Αν επιμείνει
σε αυτό που είναι το σωστό, επειδή είναι το λογικό, ανοίγει έναν
διαφορετικό και πιο στέρεο δρόμο
προς το Κέντρο. Θα όφειλε μάλιστα να προχωρήσει και σε άλλα
παρόμοιας τόλμης (και λογικής)
βήματα, σε άλλους τομείς. Με λίγα
λόγια, αυτό που λέει ο τίτλος...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Απαιτείται νέα
στρατηγική
ασφάλειας

Το τάμα
στο Μπελαπάις

διαπίστωση του Γάλλου προέδρου Μακρόν για
τον εγκεφαλικό θάνατο του ΝΑΤΟ έρχεται να
προστεθεί σε μία σειρά γεγονότα που συνθέτουν
την απαρχή μιας νέας εποχής. Σε αυτά περιλαμβάνεται
η απόφαση των ΗΠΑ για μερική απόσυρση από τη
Μέση Ανατολή, η έξοδος της Βρετανίας από την Ε.Ε.
αλλά και οι δυναμικές πρωτοβουλίες αναθεωρητικών
δυνάμεων όπως η Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράν. Ο
Μακρόν στηρίζει τη διαπίστωσή του σε αυτά ακριβώς
τα πράγματα. Αν σε αυτά προσθέσουμε την πολιτική,
οικονομική και στρατιωτική μεγέθυνση της Τουρκίας
τότε τα πράγματα για Ελλάδα και Κ.Δ. γίνονται ιδιαίτερα
ανησυχητικά. Η ενδεχόμενη έξοδος της Τουρκίας από
το ΝΑΤΟ είτε με την εκδίωξή της όπως πολλοί σε ΗΠΑ
και Ευρώπη επιθυμούν ή με τη διάλυση του ΝΑΤΟ
θα καταστήσουν περισσότερο ανεξέλεγκτη την Τουρκία. Υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος η υπό μελέτη απόσυρση
των αμερικανικών πυρηνικών βομβών από τη βάση
του Ιντσιρλίκ να ωθήσει την Τουρκία σε πυρηνικοποίηση με ίδια μέσα, κάτι που ο κ. Ερντογάν έχει δημόσια παραδεχθεί ότι αποτελεί στόχο της χώρας του.
Ο ντε φάκτο τερματισμός της τουρκικής ενταξιακής
πορείας έχει αφαιρέσει τα όποια κίνητρα για την Τουρκία να λειτουργεί έναντι Ελλάδας και Κ.Δ. στη βάση
των αρχών της καλής γειτονίας. Τα πράγματα γίνονται
κάθε μέρα και πιο επικίνδυνα. Η Τουρκία αποθρασύνεται με την μερική ανοχή των ΗΠΑ και της Ρωσίας.
Η πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας
στη Συρία εξασφάλισε και από τους δύο το πράσινο
φως για να ξεκινήσει, την προστασία της από τυχόν
καταδικαστικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας
και τελικά την έγγραφη νομιμοποίησή της διά των
συμφωνιών σε Άγκυρα με ΗΠΑ και Σότσι με Ρωσία.
Η Τουρκία, με γνώση των δυνατοτήτων της και των
ευκαιριών που η νέα εποχή δημιουργεί καθώς και
των δικών μας αδυναμιών, προχωρεί σε υλοποίηση
των αναθεωρητικών της σχεδιασμών και στην Ανατολική Μεσόγειο όπως αυτοί καταγράφονται στους
χάρτες της Γαλάζιας Πατρίδας. Προχθές ακόμα ο Χουλουσί Ακάρ, δεύτερος σε δύναμη μετά τον Ερντογάν,
ξεκαθάρισε ότι το έδαφος και οι θάλασσες της Κύπρου
αποτελούν μέρος της Γαλάζιας Πατρίδας. Όσοι από
μας έχουν την ψευδαίσθηση ότι αυτό θα εγκαταλειφθεί
χάριν μίας λειτουργικής ομοσπονδιακής λύσης και
τη μετατροπή της Κύπρου σε ένα κανονικό κράτος
πλανώνται πλάνη οικτρά. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ κ. Τσαβούσογλου ήταν επίσης ξεκάθαρος. Μόνο η αποδοχή
των τουρκικών όρων μπορεί να οδηγήσει σε λύση
ομοσπονδιακής ενοποίησης τύπου Κραν Μοντάνα.
Σε διαφορετική περίπτωση η Τουρκία θα συνεχίσει
την εφαρμογή του σχεδίου Β΄ καθώς κανείς δεν την
πιέζει για το αντίθετο. Το σχέδιο αυτό συνίσταται
στην δημιουργία ενός νέους στάτους κβο στην Κύπρο.
Περιλαμβάνει τη συνδιαχείρηση της κυπριακής ΑΟΖ
ή εναλλακτικά το πάγωμα του κυπριακού ενεργειακού
προγράμματος, το άνοιγμα της περιφραγμένης περιοχής
της Αμμοχώστου, τη φυγή της UNFICYP και το διαμοιρασμό ή συνδιαχείρηση της νεκρής ζώνης καθώς
και τη δημιουργία μιας κυρίαρχης τουρκικής αεροναυτικής βάσης σε Λευκόνοικο-Μπογάζι.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων, Ελλάδα και ΚΔ
αδυνατούν από μόνες τους να αποτρέψουν τους τουρκικούς σχεδιασμούς. Υπάρχει ανάγκη για μία συνολική
στρατηγική που θα εξισορροπεί την Τουρκία. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενεργό
συμμετοχή και των δύο στην Ευρώπη της Άμυνας
που προοπτικά θα αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ. Εξίσου
σημαντική είναι η μετεξέλιξη της αμυντικής συνεργασίας με την Αίγυπτο σε μία πραγματική συμμαχία
αφού η ισχυρή αυτή χώρα είναι διαχρονικά ο στρατηγικός αντίπαλος της Τουρκίας στην περιοχή. Επιπρόσθετα χρειάζεται η αναβίωση του δόγματος του
ενιαίου αμυντικού χώρου στη βάση της συνθήκης
της Λισαβόνας.
Τέλος, είναι αναγκαία η πολλαπλή και σοβαρή
αμυντική μας ενίσχυση στα πλαίσια μίας αναθεωρημένης στρατηγικής εθνικής ασφάλειας. Η τελευταία
κοιμάται ακόμα στα συρτάρια του ΥΠΕΞ…
Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος. Διετέλεσε γραμματέας
του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της ΚΔ την περίοδο 2014-2018.

Και εξηγούμαστε. Όταν για παράδειγμα
έβγαινε η περίπτωση του δικτάτορα της Καμπότζης, διαφαινόταν πως το δικηγορικό γραφείο
του πατέρα του πρώην υπουργού Συγκοινωνιών
και Έργων Μάριου Δημητριάδη είχε μεσολαβήσει. Ο ίδιος ο Μάριος Δημητριάδης λοιπόν
θα έπρεπε για λόγους σύγκρουσης συμφερόντων
να απέχει από την ψήφιση των πολιτογραφήσεων. Όχι γιατί υπαινισσόμαστε πως γνώριζε
για την εν λόγω υπόθεση και ψήφιζε συνειδητά
υπέρ. Γνώριζε όμως πως το δικηγορικό γραφείο
του πατέρα του είναι ένα από τα κύρια δικηγορικά
γραφεία που ειδικεύονται στην έκδοση κυπριακών διαβατηρίων.
Το γνώριζε, λοιπόν, αλλά δεν τον ένοιαζε.
Και για ποιο λόγο να συγκινηθεί ο Μάριος Δημητριάδης για ένα διαβατήριο που εξέδωσε ο
πατέρας του; Θα έπρεπε πρώτα και κύρια να
συγκινηθεί ο ίδιος ο πρόεδρος. Να νιώσει εκείνος
λίγη ντροπή για την επιχείρηση που έστησε
όσο είναι στο ανώτατο αξίωμα. Από την εκροή
καταθέσεων των συμπεθέρων, το φιλέτο της
πρώτης κυρίας τις διακοπές στις Σεϋχέλλες με
το τζετ του Σαουδάραβα αλλά και τις δουλειές
του «άλλοτε» δικηγορικού του γραφείου. Γραφείο
που για τις δουλειές που αναλαμβάνει έχουμε
υποστεί μεγάλο δούλεμα. Δεν θα ξεχάσουμε
την Ryan Air, που ενώ ο πρόεδρος διακήρυττε
πως δεν θα δεχτεί ποτέ να αναλάβει τον οποιοδήποτε πελάτη, ο οποίος μπορεί να έχει συμφέροντα από την παρουσία του στην κυβέρνηση,
οι δικηγόροι του παρευρίσκονταν στη συνάντηση
με τη διαπραγματευτική ομάδα του κράτους
για να προσφέρουν, όπως εξηγούσαν στη συνέχεια, τυχόν βοήθεια στο νέο γραφείο που
αναλάμβανε την υπόθεση. Στο γραφείο που,
όπως ο ίδιος ομολογούσε, ασχολείται κατά κύριο
λόγο με υπεράκτιες εταιρείες των οποίων η
συντριπτική πλειοψηφία είναι Ρώσοι. Το γραφείο
που εμπλέκεται και σε περιπτώσεις κυπριακών
διαβατηρίων. Κυπριακά διαβατήρια με τα οποία
έχει άμεση εμπλοκή και ο γαμπρός του προέδρου
και αναπληρωτής πρόεδρος του Παγκύπριου
Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και
Οικοδομών Γιάννης Μισιρλής.
Γιατί να ντραπεί, λοιπόν, το ΚΕΒΕ, οι όποιοι
μεσάζοντες, ο Μάριος Δημητριάδης ή οποιοσδήποτε άλλος, όταν όλα καταλήγουν στην
κεφαλή του ψαριού; Αυτήν επιλέξαμε συνειδητά
το 2018. Αυτή τείνει να μας μετατρέψει σε περίγελο διεθνώς και πολύ φοβάμαι πως θα μας
συμπαρασύρει σε ακόμα χειρότερα.

Το τάμα ζωής, του διεθνούς φήμης Κύπριου ζωγράφου Αντρέα Χαραλάμπους,
εκπληρώθηκε 45 χρόνια μετά την εισβολή. Κατόρθωσε με πολύ κόπο, με
πολλούς συνεργάτες και διοργάνωσε
αναδρομική έκθεση ζωγραφικής, από
το 1999-2019 στο Αβαείο του Μπελαπάις, στο χώρο
τον οποίο λειτουργούσε ο αείμνηστος παππούς του,
ο παπα-Κωνσταντίνος. Η Παναγία η Ασπροφορούσα
της εκκλησίας του Αβαείου έκανε το θαύμα της ή αλλιώς το σύμπαν συνωμότησε, ώστε να γίνει η έκθεση.
Οι στιγμές στα εγκαίνια της έκθεσης ήταν συγκλονιστικές. Ο χώρος καθήλωνε από μόνος του, αλλά
και τα λόγια ψυχής του ζωγράφου, συγκίνησαν Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, οι οποίοι προσέτρεξαν για το ιστορικό πολιτιστικό γεγονός. Ξεχωριστή η παρουσία του Τάκη Χατζηδημητρίου, συμπροέδρου της δικοινοτικής επιτροπής για την πολιτιστική κληρονομιά, ο οποίος πρώτος πριν από σχεδόν
50 χρόνια διοργάνωσε την πρώτη έκθεση του Αντρέα
Χαραλάμπους. Ξεχωριστή και η παρουσία ρωσίδας
καλλιτέχνιδας, η οποία έφθασε ειδικά από τη Μόσχα
για το μεγάλο γεγονός. Βεβαίως κανείς δεν πρέπει
να παραγνωρίσει το γεγονός ότι σε αυτή την σύναξη
ανταμώθηκαν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, οι
οποίοι πιστεύουν σε ένα άλλο δρόμο, ο οποίος οδηγεί
στην ειρήνη.
Ο Αντρέας Χαραλάμπους εξομολογούμενος δημοσίως ανέφερε ότι «η έκθεση στο Αβαείο του Μπελαπάις
ήταν πόθος και στόχος μιας ζωής, λόγω της ιδιαίτερα
συναισθηματικής σχέσης με αυτό το χωριό. Η μητέρα
μου είναι από το Μπελαπάις. Ο παππούς μου, ο
πατέρας της μητέρας μου, ο παπα-Κωνσταντίνος
ήταν ο ιερέας του χωριού, στην εκκλησία που είναι
μέσα στο Αβαείο, για περισσότερο από σαράντα
χρόνια. Πρέπει να είναι αυτός ο οποίος φύτεψε τα
τέσσερα κυπαρίσσια στο πάτιο του Αβαείου. Έχω
φωτογραφίες από το περιοδικό ‘National Geographic’
του 1928 χωρίς να υπάρχουν κυπαρίσσια στην αυλή
και ο παππούς μου να στέκεται εκεί...».
Η Τουρκοκύπρια Oya Silbery, η οποία προλογίζει
το λεύκωμα, το οποίο συνοδεύει την έκθεση, επικαλείται τα λόγια του Αντρέα Χαραλάμπους ότι «η τέχνη
είναι ειρήνη» και προσθέτει ότι «η τέχνη, είναι πιο
ακανθώδης ανάμεσα στους δρόμους που οδηγούν
στην ειλικρίνεια, στη φιλία και στην ειρήνη. Για την
ανθρωπότητα, η καλλιτεχνική δημιουργία είναι μια
διαδικασία, που εσωτερικοποιεί όλα τα στοιχεία της
ζωής και της επιτρέπει να υπάρχει σε αρμονία με
αυτά. Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος για να
φθάσει στην ειρήνη, πρέπει να περάσει από μια μάχη
με τον εαυτό του, τον περίγυρό του, τη φύση και τα
άλλα ζωντανά στοιχεία γύρω του…»
Η έκθεση «μοιράστηκε» σε δύο χώρους. Τα μεγάλα
έργα, σε μέγεθος, εκτέθηκαν στο Μπελαπάις και τα
μικρά στην γκαλερί Art Rooms στην Κερύνεια. «Αυθαιρετώντας» ξεχωρίσαμε τον πίνακα με το Αβαείο
του Μπελαπάις στον οποίο σχοινοβατεί ανάμεσα σε
δύο κυπαρίσσια του Αβαείου του Μπελαπάις, ο ζωγράφος Αντρέας Χαραλάμπους και μαζί του σχοινοβατούν όλοι οι κύπριοι, ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι, καθώς και νοερά όλη η ιστορία του νησιού.
Εξαιρετική και η τρίπτυχη σύνθεση με τα τρία φλιτζάνια του καφέ. Του ίδιου ακριβώς καφέ, τον οποίο
οι Έλληνες αποκαλούν ελληνικό καφέ, οι Τούρκοι
τουρκικό και οι Κύπριοι κυπριακό καφέ. Στον πρώτο
πίνακα, είναι ζωγραφισμένος ο Παρθενώνας και στο
καϊμάκι ένας σταυρός. Στον δεύτερο, η Αγία Σοφία
στην Κωνσταντινούπολη και στο καϊμάκι ένα μισοφέγγαρο. Και στον τρίτο, στον μεσαίο πίνακα, είναι
σπασμένα τα φλιτζάνια. Ξεχωρίζουν τα σχόλια του
Αντρέα Χαραλάμπους: «Αν ψήσεις τον καφέ στο σπίτι
σου, θα πληρώσεις μερικά σεντς, αν τον πιεις στο
καφενείο της γειτονιάς, θα πληρώσεις ένα ευρώ. Και
όμως σε αυτό τον ίδιο καφέ χώρεσε όλος ο εθνικισμός
και όλη η εθνική περηφάνια». Πέρα από τα λόγια,
υπάρχουν και τα έργα του σπουδαίου καλλιτέχνη,
τα οποία λένε πολύ περισσότερα και δημιουργούν
πολλές ελπίδες ότι επιτέλους αυτός ο τόπος θα ειρηνεύσει. Και η τέχνη είναι ισχυρή δύναμη.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr
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Το Κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων στη Γαλλία κλείνει έναν χρόνο ζωής και οι συμμετέχοντες προτίθενται να
τιμήσουν την επέτειο. Στη φωτογραφία μέλη του κινήματος από διαδήλωση της 23ης Μαρτίου μπροστά
από τον ναό της Ιεράς Καρδιάς στη Μονμάρτη.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το ψάρι και η κεφαλή
Είχαν μεσολαβήσει λίγες μόλις
μέρες από την αποκάλυψη ότι η
Κυπριακή Δημοκρατία έδωσε διαβατήριο σε Καμποτζιανούς δικτάτορες που ευθύνονται για φυλακίσεις, εξορίες πολιτικών προσώπων
και λογοκρισία στα ΜΜΕ. Είχε μεσολαβήσει
και μόλις ένα εικοσιτετράωρο από το ρεπορτάζ
της εφημερίδας «Πολίτης» για τον Τζο Λόου
όταν η εταιρεία Henley& Partners, που είχε
λάβει 650.000 ευρώ από την υπόθεση του Μαλαισιανού κροίσου βρέθηκε μέσω του διευθύνοντος συμβούλου της στο Economist να μιλήσει
μαζί με τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ Χριστόφορο Αγκαστινιώτη και τον πρόεδρο του Invest Cyprus
Μιχάλη Μιχαήλ για το θέμα των πολιτογραφήσεων.
Σε ένα κανονικό κράτος και οι τρεις τους θα
αξιοποιούσαν την ευκαιρία για να δώσουν απαντήσεις σε όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Θα πρότειναν για παράδειγμα οι ίδιοι, την εισαγωγή αυστηρών κριτηρίων που θα προστάτευαν, πρώτα το όνομα της χώρας τους από τον
διασυρμό και στη συνέχεια το επάγγελμά τους
από την πλήρη απαξίωση. Κάθε άλλο όμως.
«Αν ρίχνετε το φταίξιμο στην κυβέρνηση,
εγώ θέλω να ρίξω το φταίξιμο στους δημοσιογράφους γιατί εσείς θα το παρακάνετε για να
πουλήσετε εφημερίδες» έλεγε ανερυθρίαστα ο
Χριστόφορος Αγκαστινιώτης, κουνώντας μας
και το δάκτυλο, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας που έλαβε 650.000 ευρώ από την
υπόθεση Λόου έκρινε πως το θέμα δεν λύνεται
ούτε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ούτε
των περιοδικών. «Ας σεβόμαστε τους ανθρώπους
που επένδυσαν» έλεγε, με τον Μιχάλη Μιχαήλ
να σιγοντάρει και να προειδοποιεί πως μπορεί
με άλλους τρόπους να κάνει κάποιος αντιπολίτευση.
Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, και το μέγεθος της
κοροϊδίας και την απληστία των ανθρώπων,
που κατά τα άλλα καίγονται για το καλό όνομα
της χώρας τους.
Θα μπορούσαμε να εκπλαγούμε, ενδεχομένως
και να σοκαριστούμε με τη στάση του. Εκπλήσσεται όμως αυτός που ελπίζει. Αυτός που πιστεύει
πως η νοοτροπία του άρπα κόλα, η πολιτική
του «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» και της αδηφαγίας
έχει εκλείψει από το 2013 και μετά.
Εμείς δεν εκπλησσόμαστε και δεν περιμένουμε περισσότερα από αυτούς. Γιατί για να
ντραπούν όλοι αυτοί, θα πρέπει πρώτα από όλα
να ντραπεί το πολιτικό σύστημα που μας διοικεί
για την κατάσταση.

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Aς πέσει χώρκα του
Θαυμάσια. Πάει κι αυτό. Το
Υπουργικό αποφάσισε ότι θα
αφαιρεθούν κάποιες υπηκοότητες, ότι θα συσταθεί και
μια επιτροπή ελέγχου για να
μην πάθουμε τα ίδια και ότι
θα υπάρξουν ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια
για να μην μπορεί ο κάθε καταζητούμενος,
δικτάτορας και ξέρω εγώ τι άλλο, να χριστεί
Κύπριος. Και κάπως έτσι ξεμπερδεύουμε
και μ’ αυτό το ζήτημα για να ξεφουσκώσει
επιτέλους και αυτός ο «αχρείαστος» ντόρος
στα ΜΜΕ και στα σόσιαλ και να πάει ο καθένας σπίτι του εφησυχασμένος ότι όλα
βαίνουν και πάλι καλώς. Όλα υπό έλεγχο.
Διότι, μην ξεχνιόμαστε, το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων μας έφερε χρήμα (έστω
και βρώμικο).
Και άνοιξε δουλειές. Και ανόρθωσε την
οικονομία μας. Και ήταν κατά τ’ άλλα ένα
χρήσιμο πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυ-

ξης. Σπεκτάκιουλαρ. Το οποίο κακώς-μη
σας πω και σκοπίμως-εντάχθηκε στην
σφαίρα της διαφθοράς. Διότι ναι, οκ, έγιναν
κάποια λάθη, αφού προφανώς ήταν πολύ
δύσκολο να γκουγκλαριστούν εκεί στο
Υπουργείο Εσωτερικών όλες οι περιπτώσεις
των επίδοξων επενδυτών (προφανώς με
το διαδίκτυο δεν το ’χουν οι κυβερνώντες)
αλλά, κανένα πρόβλημα, διότι τώρα επανόρθωσαν οι άνθρωποι. Και αφού επανόρθωσαν θα αποκατασταθεί η φήμη μας διεθνώς. Και θα κλείσουν και τα στόματα τοπικώς των άπιστων και των δύσπιστων
που φαντασιώνονται μίζες και διαπλοκές
και ένα ολόκληρο κύκλωμα που θησαυρίζει
στο όνομα της ανάπτυξης (άλλως «αρπαχτής»). Προς Θεού, που λέει και ο πανιερώτατός μας. Δεν συμβαίνουν εδώ τέτοια
πράγματα. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει
και εξακολουθεί να διατηρεί ενστάσεις
απέναντι σ’ αυτή την «ψεκάστε, σκουπίστε,

τελειώσαμε» επίλυση του θέματος «ας
πέσει χώρκα του». Διότι όλοι αυτοί οι πολιτικάντηδες που στοχοποιούνται από
τους άπιστους και δύσπιστους απλώς κάνουν το καθήκον τους, το οποίο καθήκον
τους είναι να αγωνίζονται για ένα πύργο
αδειανό και για μιαν… ξεπλυμένη ιδεολογία. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει «ας
πέσει χώρκα του».
Όποιος έχει ακόμα ουσιαστικά ερωτήματα, σχετικά με το μέγεθος της διαφθοράς
που κρύβει η εν λόγω ανάπτυξη-αρπαχτή
«ας πέσει χώρκα του». Όποιος θεωρεί ότι
δεν αρκεί να αφαιρεθούν κάποιες υπηκοότητες αλλά πως θα πρέπει να γίνει και μια
σε βάθος έρευνα για όλο το σύστημα πολιτογραφήσεων, ώστε να διαφανεί ποιοι
και πόσοι και με πόσα έχουν επωφεληθεί
(άλλως θησαυρίσει) «ας πέσει χώρκα του».
Όποιος διερωτάται από πού και ως πού ο
Αρχιεπίσκοπος μεσολαβεί για να δοθούν

υπηκοότητες και μάλιστα γι’ αυτή την μεσολάβηση κερδίζει και κάποια ευρώπουλα
για τη θεολογική του σχολή συν μία έπαυλη
σε εκκλησιαστική γη, καταπατώντας ακόμη
μία φορά περιβαλλοντικούς και άλλους
κανόνες «ας πέσει χώρκα του». Όποιος
έχει φτάσει στο σημείο να αηδιάζει με
αυτή την ξεδιάντροπη πλέον διαπλοκή
Εκκλησίας και κράτους, που επιτρέπει σε
έναν θρασύτατο αρχιεπίσκοπο να λειτουργεί ως αυτοκράτορας και να κάνει ό,τι του
καπνίσει «ας πέσει χώρκα του». Και όποιος
απορεί γιατί κανένας από τους πολιτικάντηδες μας δεν βάζει φρένο στον αχαρακτήριστο πανιερώτατο, όταν εκείνος επιμένει πως «η Εκκλησία της Κύπρου δεν
θα περιορίζεται στα Κύριε ελέησον και
στις θείες λειτουργίες και πως η αποστολή
της (αποστολή της;) είναι να λειτουργεί
ως θρησκευτικός και φιλανθρωπικός και
πολιτιστικός και εθνικός οργανισμός (εται-

ρεία εννοεί) «ας πέσει χώρκα του». Όποιος
περιμένει ότι σ’ αυτή τη χώρα θα ανακτηθεί
η πολιτική αξιοπρέπεια και πως αυτό το
τσούρμο των πολιτικάντηδων (συμπεριλαμβανομένης της αντιπολίτευσης που
θεωρεί πως δικαιούται να μας το παίζει
ηθικώς ανώτερη) θα αντιληφθεί ότι το βαθύτερο μας πρόβλημα είναι η ανυπαρξία
πολιτικής ηθικής «ας πέσει χώρκα του».
Διότι ο εξευτελισμός των αξιών έγκειται
ακριβώς σ’ αυτό. Σε ένα παγιωμένο σύστημα
καιροσκόπων που έχουν το θράσος να
ονοματίζουν την πολιτική ανηθικότητα,
την διαφθορά και την διαπλοκή ως σπεκτάκιουλαρ πολιτικό όραμα. Και όποιος
ελπίζει πως θα αλλάξει κάτι ενόσω συνεχίζουμε να τους επιτρέπουμε να καιροσκοπούν εις βάρος της νοημοσύνης και
της τσέπης μας… «ας πέσει χώρκα του».

elenixenou11@gmail.com

Ο πιο απρόβλεπτος
παράγων
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Μπορεί κανείς πλέον να εμπιστευθεί
τις ΗΠΑ; Η απάντηση είναι πως αυτό
γίνεται όλο και πιο
δύσκολο. Οταν παρακολουθεί κάποιος τα όσα συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον αυτές
τις μέρες, δεν ξέρει τι ακριβώς
είναι αυτό που βλέπει: κακέκτυπο
μιας σειράς τύπου «House of
Cards» ή μια σελίδα από τον Γκίμπον του μέλλοντος που θα γράψει
την «Παρακμή και πτώση της
Αμερικανικής Αυτοκρατορίας»;
Η απάντηση δεν είναι εύκολη.
Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ
είχε μία λογική. Πολλά από όσα
λέει θα συνιστούσαν μια απαραίτητη διόρθωση της αμερικανικής
πολιτικής.
Οι χειρισμοί του όμως είναι
τραγικοί. Οι παλινωδίες, το παρανοϊκό προσωπικό στυλ, η πλήρης κατάρρευση των μηχανισμών
λήψης αποφάσεων έχουν ροκανίσει ένα τεράστιο κομμάτι της
αμερικανικής αξιοπιστίας και
επιρροής. Εάν μάλιστα επανεκλεγεί, η πορεία αυτή των ΗΠΑ
δεν θα είναι αναστρέψιμη. Οπως
έλεγε χαρακτηριστικά σημαίνων
Ευρωπαίος ηγέτης σε πολύ κλειστό κύκλο όταν ρωτήθηκε ποιος
είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης
του, «η επανεκλογή του Τραμπ
θα σημάνει το τέλος της Δύσης
όπως την ξέραμε». Μεγάλα λόγια
ίσως, αλλά ζούμε και μεγάλες
ιστορικές στιγμές.
Στην ευρύτερη περιοχή μας
δεν υπάρχει κανείς που να μη
νιώθει ανασφάλεια, κανείς που
δεν αισθάνεται ότι βιώνει έναν
σεισμό πρωτοφανών διαστάσεων.
Ακόμη και το Ισραήλ νιώθει απειλή, γιατί οι χειρισμοί Τραμπ δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο
τοπίο δίπλα του. Αναζητεί στε-

νότερη συνεργασία με την Ελλάδα
διότι πλέον θεωρεί ότι θα χρειασθούν διμερείς στρατηγικές
συμμαχίες πέραν των ΗΠΑ.
Οι κερδισμένοι από τις εξελίξεις φαίνονται. Ο Πούτιν έπαιξε
καλά τα χαρτιά του και κέρδισε.
Θυμάμαι ακόμη την απάντηση
του Ασαντ, όταν τον συνάντησα
στη Δαμασκό, για το αν έχει κάποιο κανάλι επικοινωνίας με τον
Τραμπ: «Ξέρετε, με τον Πούτιν
γνωρίζω ότι θα πάρω την ίδια
απάντηση σε ό,τι ζητήσω την
Παρασκευή και την επόμενη Δευτέρα, με τον Τραμπ όχι».
Ο Ερντογάν νιώθει πανίσχυρος
και ανεξέλεγκτος, προς το παρόν.
Και πέρα και πάνω από αυτό το
γεωπολιτικό τοπίο, η Κίνα αναδεικνύεται όλο και πιο πολύ ως
στην σημαντική ανερχόμενη δύναμη, που εκτοπίζει τις ΗΠΑ από
την πρωτοκαθεδρία τους.
Δεν μπορεί κανείς να πει με
σιγουριά τι σημαίνουν όλα αυτά
για εμάς τους Ελληνες. Ούτε
ασφαλής πυξίδα ούτε καλά σχεδιασμένος χάρτης υπάρχουν για
να μπορεί κανείς να χαράξει πορεία σε αυτό το σκηνικό. Το μόνο
βέβαιο είναι ότι η πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική είναι απολύτως αναγκαία. Και γι’ αυτό είναι
θετικές οι στενές σχέσεις με την
Κίνα και το «restart» με τη Μόσχα.
Το πρόβλημα όμως παραμένει.
Αν συμβεί κάτι σοβαρό στο Αιγαίο
ή στην Ανατολική Μεσόγειο, ο
Ελληνας πρωθυπουργός δεν θα
ξέρει σε ποιον ακριβώς να τηλεφωνήσει και τι θα του πει ο συνομιλητής του... αν τον βρει. Ενδέχεται να ακούσει, όπως έχει
συμβεί στο παρελθόν, και κάτι
του τύπου «ο Ερντογάν είναι καλός τύπος, είναι φίλος μου. Βρες
τα μαζί του...».

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Ο ρατσισμός είναι πολύπλοκο φαινόμενο.
Ενώ ενίοτε κάποιοι
έχουν επιχειρηματολογήσει υπέρ της ταξινόμησής του ως σοβαρής ψυχικής ασθένειας, η κοινή
παραδοχή είναι ότι ενώ αποτελεί
απαράδεκτη συμπεριφορά, ο ρατσισμός είναι προϊόν οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων
και όχι σύμπτωμα ασθένειας. Μια
άποψη είναι ότι εάν ταξινομούσαν
έτσι όσους καταπιέζουν ή εκφράζουν
μίσος εναντίον μιας άλλης ομάδας
ανθρώπων, «όλοι θα ήταν άρρωστοι».
Πώς αλλιώς, όταν αυτό θα έπιανε όλο
το φάσμα της μισαλλοδοξίας, από
τους ναζί δολοφόνους και τους φονταμενταλιστές ισλαμιστές τρομοκράτες έως πολλούς ευκατάστατους πολίτες δυτικών χωρών; Το αποτέλεσμα
είναι ότι δεχόμαστε τον ρατσισμό,
παρότι καταδικαστέο, ως «φυσιολογικό». Την ίδια ώρα, αυτό το επιχείρημα υποβαθμίζει το γεγονός ότι,
όταν αλλάξει η κοινωνία, αυτό που
θεωρείτο φυσιολογικό παύει να είναι.
Επίσης, αντιστρόφως, αυτό που κάποτε ήταν καταδικαστέο γίνεται αποδεκτό. Γι’ αυτό είναι ανησυχητική η

τάση απενοχοποίησης του ρατσισμού
που παρατηρούμε στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια. Υπάρχουν υγιείς
αντιδράσεις από πολλούς· όμως, υπάρχει και μια αδικαιολόγητη ανοχή και
ενθάρρυνση από μέρους του πολιτικού κόσμου και των μέσων ενημέρωσης.
Ο ρατσισμός είναι πολύπλοκος
επειδή μπορεί να υπάρχει εκεί που
κάποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει,
δηλητηριάζοντας τα πάντα και τους
πάντες, μετατρέποντας όλους είτε
σε θύτες είτε σε θύματα. Το διαπίστωσα μεγαλώνοντας στην Αφρική.
Οχι όταν ήμουν νέος, αλλά πολύ αργότερα. Μικρός στη Μοζαμβίκη είχα
ένα-δύο μαύρους φίλους, τα παιδιά
βοηθητικού προσωπικού στη γειτονιά.
Παίζαμε μαζί τα απογεύματα και μετά
ο καθένας πήγαινε σπίτι του. Στη
Νότια Αφρική δεν θα είχα τέτοιους
φίλους επειδή ήταν τόσο αυστηρό
το καθεστώς του απαρτχάιντ, που οι
γονείς αναγκάζονταν να αφήνουν
τα παιδιά τους με γιαγιάδες σε μακρινές «περιοχές μαύρων». Στο δημοτικό δεν είχα καταλάβει τίποτα.
Στο γυμνάσιο (μόνο λευκών αρρένων),
είχα την εξαιρετική τύχη να βρω καθηγητές και καθηγήτριες που μας

μπόλιασαν με το μήνυμα ότι το απαρτχάιντ ήταν κακό, ότι όλοι οι άνθρωποι
είναι ίσοι. Ξαφνικά, αρκετοί είδαμε
τα πράγματα αλλιώς. Κάποιοι επιδιώξαμε, μέσω πρωτοβουλίας τοπικής
εκκλησίας, να γνωριστούμε με συνομήλικους μαύρους. Αλλά πάλι,
αυτοί επέστρεφαν στις υποβαθμισμένες συνοικίες τους και εμείς στις
δικές μας. Το ίδιο ίσχυε και με συμφοιτητές στο πανεπιστήμιο. Πολλοί
πιστεύαμε ότι επειδή είχαμε τη σωστή
αντίληψη για την αδικία του απαρτχάιντ, δεν είμαστε ρατσιστές. Αυτό
που κατάλαβα πολύ αργότερα, όμως,
ήταν ότι παρότι πολλοί λευκοί αντιστάθηκαν στο απαρτχάιντ και κάποιοι
θυσίασαν πολλά, ούτε αυτό άλλαζε
την αλήθεια: ο θεσμοθετημένος ρατσισμός έκανε όλους τους λευκούς
συνένοχους και τους μαύρους θύματα.
Οπου και αν βρισκόμασταν –στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, σε θέση εργασίας– στερούσαμε τη θέση από
κάποιον άλλον που δεν μπορούσε
να τη διεκδικήσει.
Η πτώση του απαρτχάιντ απελευθέρωσε μαύρους και λευκούς από το
άγος του. Μπορεί η Ν. Αφρική να
έχει τεράστια προβλήματα, κυρίως
με τη βία και την ανάγκη οικονομικής

ανάπτυξης, αλλά όταν όλη η χώρα
πανηγυρίζει ενωμένη τη νίκη της
εθνικής ομάδας ράγκμπι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με λευκούς και μαύρους παίκτες και με μαύρο αρχηγό,
το θέαμα είναι όμορφο και ενθαρρυντικό. (Το ίδιο αισθάνομαι όταν
βλέπω την αποδοχή των αδελφών
Αντετοκούνμπο, καθώς και όταν διαπιστώνω την οργή νέων όταν ο Γιάννης και ο Θανάσης γίνονται στόχος
ρατσιστικών σχολίων.)
Παλαιότερα, με εντυπωσίαζε πως
Ελληνες που δεν είχαν βγει από τη
χώρα δήλωναν με σιγουριά ότι δεν
ήταν ρατσιστές. Σήμερα, έπειτα από
πολλά χρόνια έκθεσης στον λαϊκισμό
και στη γοητεία του ανεύθυνου ακτιβισμού, πολλοί βλέπουν την έλευση
μεταναστών και προσφύγων ως
αφορμή για ξέσπασμα οργής εναντίον τους. Προφανώς δεν είναι ασθένεια, είναι προϊόν κοινωνικών και
πολιτικών παραγόντων, της καλλιέργειας της μισαλλοδοξίας. Πάνω
απ’ όλα, όμως, όσο υπάρχει ρατσιστική συμπεριφορά (είτε οι δράστες
δηλώνουν ρατσιστές είτε όχι), απειλεί
την ίδια την κοινωνία που την ανέχεται, που δεν την αντιμετωπίζει
ευθέως και αποφασιστικά.

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ούτως ειπείν Ευρώπης, που συναντώνται τακτικότατα στο πλαίσιο ευρυτέρων παραταξιακών
ομάδων και, ανεξαρτήτως της ρητορείας που εκστομίζουν στο
εσωτερικό, έχουν αντίληψη ποια
θέματα συγκροτούν μονόδρομο
για την «ολοκλήρωση» της Ενώσεως.
Αντιθέτως, η κομματική βάση,
οι εμπλεκόμενοι με την Τοπική
αυτοδιοίκηση, οι βουλευτές, που
ευρίσκονται σε διαρκή επαφή με
τους πολίτες και όχι «έγκλειστοι»
σε στρατηγεία περί την ηγεσία,
υφίστανται την πίεση των ψηφοφόρων τους και προσαρμόζονται καλώς ή κακώς προς τα κατά
τόπους ισχύοντα.
Θεωρητικώς, τα κόμματα ήταν
εκείνα που θα όφειλαν να εξοικειώνουν τους οπαδούς με τις
προσαρμογές που αναπότρεπτα
πρέπει να γίνουν, αφού τίποτε
στη ζωή δεν παραμένει αναλλοίωτο. Αλλά οι κομματικοί μηχανισμοί, όλων των παρατάξεων, είναι
κλειστά κυκλώματα προαγωγής
προσωπικών συμφερόντων κάθε
μορφής.
Εξ ου και οι πολίτες ενεργούν
κατά τους φόβους και τις συνήθειές τους, και υπό το βάρος της
οικογενειακής τους εμπειρίας,
συχνότατα τραγικής.
Στην Ελλάδα η Δεξιά ήταν και
παραμένει σκληρά εθνικιστική,
λόγω διαρκών εμφυλίων συγκρούσεων, ενώ παράλληλα η χώρα τελεί μονίμως υπό ξένη απειλή. Η
ελληνική Αριστερά, πάλι, παραμένει στον πυρήνα της «μαρξιστική» της μιας ή της άλλης μορφής, προσαρμοζόμενη «αστικώς»
κατά περίπτωση.
Κινούμαστε εν ολίγοις στη βάση πολιτικών και ιδεολογικών
κατηγοριοποιήσεων του 19ου και
του 20ού αιώνα, ενώ οι εμπλεκόμενοι με την πολιτική διατρανώνουν, σχεδόν στο σύνολό τους,
την πίστη τους στην ενωμένη
Ευρώπη. Ηχεί και είναι παράλογο.
Αλλά αυτό συμβαίνει πανευρωπαϊκώς.
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Περί ρατσισμού

«Εμείς» και οι «ξένοι»
Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης δεν
προέρχεται από τον
ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΚΚΕ ή τα
άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, ούτε από τις «μαζικές» κινητοποιήσεις, μετά την απαξίωση
του συνδικαλιστικού κινήματος,
αλλά από το μεταναστευτικό,
διότι αποξενώνει την ηγεσία από
την παραδοσιακή βάση της Ν.Δ.,
από τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και βουλευτές.
Το σύνδρομο αποξενώσεως
των οπαδών της Κεντροδεξιάς
(όρος πολιτικά υβριδικός) από
την ηγεσία της, το οποίο αρχίζει
να κάνει την εμφάνισή του στην
Ελλάδα, έχει εκδηλωθεί εδώ και
πολλά χρόνια σε άλλες χώρες της
«παλαιάς Ευρώπης» με εδραιωμένα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα
τουλάχιστον από το τέλος του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου – όπως η
Ιταλία, η Γερμανία κ.ά., αλλά και
η Γαλλία, χώρα με μακροτάτη
αστική παράδοση.
Τούτων λεχθέντων, θα ήταν
άστοχο να επιρριφθεί ευθύνη
άμεσα στον κ. Μητσοτάκη, που
είναι ένας κεντρώος φιλελεύθερος
πολιτικός, διότι όποιος και εάν
ηγείτο της Ν.Δ. σήμερα θα αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα και
με την ίδια ένταση.
Απλώς η στελέχωση της κυβερνήσεώς του με άτομα και πολιτικούς προερχομένους από το
«εκσυγχρονιστικό» ΠΑΣΟΚ και
τη «μετριοπαθή πεφωτισμένη»
Αριστερά τον καθιστά στόχο κριτικής αυτής της μορφής και τροφοδοτεί αντιδράσεις καταναλώσεως χοιρινού και ζύθου πλάι σε
δομή «φιλοξενίας» μουσουλμάνων
προσφύγων.
Ο λόγος της αποξενώσεως,
ωστόσο, από τμήμα της κομματικής βάσεως, θα πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι οι ηγέτες
όλων των κομμάτων συγκροτούν
την πολιτική «ελίτ» της ενωμένης
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

«Διασκεδάζουμε όλοι στην κηδεία»
Ανερμήνευτη, σωστό αίνιγμα, η παθητικότητά μας των σημερινών Ελληνώνυμων για όσα συμβαίνουν
στη χώρα μας, στο (ακόμα ή περίπου) κοινό μας σπίτι. Θυμίζω:
Επίσημη «Ανεξάρτητη Αρχή»
ανακοινώνει ότι «μεγάλη μερίδα»
παιδιών (δεν λέει αριθμό ούτε ποσοστό) τελειώνουν το Δημοτικό
Σχολείο και το Γυμνάσιο (εννέα
χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης)
χωρίς να έχουν μάθει ανάγνωση
και γραφή – είναι παιδιά «λειτουργικώς αναλφάβητα». Εχουν προαχθεί από τάξη σε τάξη και από τη
«στοιχειώδη» στη «μέση εκπαίδευση» χωρίς να μπορούν, τα δύστυχα,
ούτε να διαβάζουν, ούτε να γράφουν. Η είδηση δημοσιεύεται πρωτοσέλιδη («Κ» 13.9.2019), αλλά αντίδραση καμιά – «δεν κουνιέται
φύλλο». Κανένας σχολιασμός από
τους πολιτικά υπεύθυνους για την
εκπαίδευση, απόλυτη σιγή και αδιαφορία από τα πανεπιστήμια, άφωνοι
οι λαλίστατοι συνδικαλιστές. Θέμα
ζωής ή θανάτου για την ελληνική
κοινωνία, και τα αντανακλαστικά
μας νεκρωμένα.
Δεύτερο σύμπτωμα παθητικότητας που βεβαιώνει ανενεργά τα
αισθητήρια, νεκρωμένο το ένστικτο
αυτοσυντήρησης: η αγλωσσία, ο
πρωτογονισμός της εκφραστικής.
Στα δυσαρίθμητα τηλεοπτικά κανάλια και ραδιόφωνα η ελληνική
γλώσσα κατακρεουργείται ατιμωτικά, βιάζεται, εξαθλιώνεται, και
κανένας ποτέ δεν επεμβαίνει. Δεν
υπάρχει έλεγχος, ούτε καν δειγματοληπτικός για εκφοβισμό – η γλώσσα υποβαθμίζεται αδιάντροπα από
πρωθυπουργούς και κορυφαίους
των θεσμών, ο πρωτογονισμός δια-

χέεται σαν αυτονόητος ως την έσχατη πτυχή του δημόσιου βίου. Η
αγραμματοσύνη περιθωριοποιεί τη
διαχρονική γλωσσική περιουσία
αιώνων, εκχυδαΐζει τον δημόσιο
βίο.
Τρίτο, παμμέγιστο σκάνδαλο
συλλογικής παθητικότητας, σύμπτωμα επιθανάτιας νάρκης: Η αφελέστατη, βοσκηματώδης ανοχή ή
η εμφανέστατα εξαγορασμένη συνέργεια στην προγραμματική αλλοίωση των δημογραφικών δεδομένων του ελλαδικού πληθυσμού.
Ολοι οι Ελληνώνυμοι, κάποια χρόνια
τώρα, κάθε μέρα, βλέπουμε και
ακούμε στα Δελτία Ειδήσεων το
σταθερό θέαμα και δράμα χιλιάδων,
πολλών εκατοντάδων χιλιάδων, αρχικά κατατρεγμένων και τώρα πια
κυρίως βουλιμικών ανθρώπων, λιμασμένων για τον ηδονικό «πολιτισμό» της «ελευθερίας των Αγορών»
να φτάνουν παράνομα στις ακτές
μας.
Ευαίσθητος ο Ελληνας συγκινήθηκε με τους πρώτους πρόσφυγες,
τους φυγάδες από τον αγοραίων
σκοπιμοτήτων πόλεμο, το ρήμαγμα
της ζωής και τη σφαγή. Εμπειροι
της προσφυγιάς και του διωγμού,
βγήκαμε στους δρόμους να μοιραστούμε την μπουκιά μας με αλλόγλωσσους και αλλόπιστους φυγάδες
από τη συμφορά. Σύντομα όμως
στους φυγάδες προστέθηκαν τα
σμήνη των λαθραίων, που η Τουρκία
τους κρατάει ενέχυρο εκβιασμών,
ντοπαρισμένους από τη λιγούρα
για το πέρασμα στον «παράδεισο»
του Βίζεγκραντ.
Ωσάν να μη βλέπουμε πια οι Ελληνες, να μην αντιλαμβανόμαστε
το παιχνίδι που παίζεται. Ποιοι τώρα

καταφθάνουν, κατά χιλιάδες, με τη
μεσολάβηση χρυσοπληρωμένων
δουλεμπόρων, στις ακτές των ελληνικών νησιών. Τους υποδέχονται
έμμισθοι υπάλληλοι του ελλαδικού
κράτους και μισθοφόροι ατζέντηδες
«μη κυβερνητικών οργανώσεων»,
δηλαδή ιδιώτες που επίσημα, δίχως
προσχήματα, πρακτορεύουν συμφέροντα: τουρκικών υπηρεσιών ή
του οργανωμένου δουλεμπορίου.
Οταν στα ελληνικά (ακόμα) νησιά
ο αριθμός των εισβολέων ξεπερνάει
για κάποιο διάστημα τον αριθμό
των μόνιμων κατοίκων, τότε ναυλώνονται πλοία «της γραμμής» (με
χρήματα του λεηλατημένου από τη
φορολόγηση πολίτη) για να μεταφερθούν οι εισβολείς στην «ενδοχώρα». Με ταχύτητα απίστευτη
ετοιμάζονται οικισμοί, που παρόμοιους δεν γνώρισε ποτέ η εμπειρία
Ελλήνων σεισμοπαθών, πυροπαθών,
πλημμυροπαθών. Και η πελώρια
απορία είναι, γιατί; Γιατί τόση εξευτελιστική χαμέρπεια σε αυτό το
κράτος, όποια κι αν είναι η κυβέρνηση, όποιος κι αν εισπράττει τη
χαμέρπεια. Ποιος λογαριάζεται
αφεντικό και τον υπακούνε τυφλά
τόσο η «πρώτη φορά Αριστερά»
όσο και η «προοδευτική» στον μηδενισμό της Δεξιά;
Ανεξήγητος εφησυχασμός συνοδεύει και την κατεστημένη πια
αβελτηρία, ενδημική και αυτονόητη
συνολικά στους «προοδευτικούς»
κύκλους. Αβελτηρία σημαίνει: νωθρότητα, οκνηρία της σκέψης, μωρία, ηλιθιότητα. Γεννάει την αβελτηρία ο δογματισμός, και δογματισμός είναι το ηδονικό αφιόνι για
την ανεπάγγελτη, δίχως ελπίδα ή
προοπτικές νεολαία. Με το αφιόνι

του δογματισμού της όποιας μπαγιάτικης ιστορικο-υλιστικής κονσέρβας, Αριστερής τάχα ή τάχα
«προοδευτικής» Δεξιάς, κάποια νεολαία βαυκαλίζεται ότι έχει «πεποιθήσεις». Λογαριάζει την ψυχολογική
εγκύστωση στο Τίποτα σαν προνομία συστράτευσης στις «προοδευτικές δυνάμεις».
Πατρίδα, Ιστορία, κοινωνία - κοινότητα, σημαία, Γιορτή, κοινό όραμα, όλα αυτά, τα «ανοιχτά μυαλά»
οφείλουν να τα χλευάζουν. Ακόμα
και η αναισχυντία δικαιώνεται από
την «προοδευτική» διαμαρτυρία.
Τα κορίτσια της Νέας Φιλαδέλφειας
καμάρωναν σαν άδειες ψυχές, μόνο
για να χλευάσουν το συμβατικό Τίποτα της εθνικής γιορτής, το Τίποτα
που παρελαύνει σαρκώνοντας το
κενό και την άγνοια. Ενας δάσκαλος
παλιός (που θα πει: πολύ ατίθασος
στον συμβιβασμό) μπροστά στην
«προοδευτική» αναισχυντία που
βεβήλωνε τη γιορτή της πατρίδας,
απλώς, με ευγένεια και σεβασμό,
θα έβγαζε σιωπηρά το καπέλο του.
Οπως όταν περνάει από μπροστά
μας ένα φέρετρο, σε κηδεία.
Το παιχνίδι έχει τελειώσει, είναι
οριστικά χαμένο. Η Ιστορία θα διασώσει, ίσως, κάποια εικόνα της νεκροπομπής. Σηκώνουν το φέρετρο
οι αυτουργοί της εκφερόμενης νέκρας, οι πρόσφατοι: Κεραμέως, Γαβρόγλου, Αρβανιτόπουλος, Βερυβάκης. Πλαισιώνουν, όλοι όσοι ασέλγησαν στο σημερινό πτώμα, συνειδητοί «προοδευτικοί» ή τυχάρπαστες μετριότητες. Είκοσι οχτώ
υπουργοί Παιδείας, σε σαράντα
τέσσερα χρόνια. Ετοίμασαν την
ασχημοσύνη των κοριτσιών της
Νέας Φιλαδέλφειας.
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Η κυβέρνηση
είτε απέτυχε,
είτε εξαπάτησε
εν υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί ότι η
πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων μέσω πολιτογραφήσεων είναι μια πολιτική, η οποία
βοήθησε και βοηθά την κυπριακή οικονομία. Ειδικά
μετά την οικονομική χρεοκοπία του 2013, πολλοί
τομείς της αγοράς βοηθήθηκαν από τα έργα ανάπτυξης, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τέτοιου
είδους επενδύσεις.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του βαθμού
συμβολής της στο συνολικό ακαθάριστο προϊόν της
χώρας –βαθμός που αναβαθμίζεται ή υποβαθμίζεται
από τους κυβερνώντες, αναλόγως περίστασης και
ακροατηρίου– η πολιτική αυτή θα έπρεπε να ασκείται
με φειδώ, αυστηρά κριτήρια, διαφάνεια και έλεγχο.
Με τρόπο δηλαδή, που να προσελκύει επενδύσεις
αλλά, παράλληλα, να προάγει και το κύρος και την
υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε, ακριβώς, το διαβατήριό της, που στην προκειμένη περίπτωση είναι και το βασικό «όπλο» αυτής της πολιτικής, να καθίσταται όλο και πιο πολύτιμο, όλο
και πιο «βαρύ».
Δυστυχώς, η διακυβέρνηση Αναστασιάδη και
ΔΗΣΥ έκανε ακριβώς το αντίθετο. Πήρε μία σωστή,
επί της αρχής, πολιτική και την εφάρμοσε με απολύτως λανθασμένο τρόπο: Ασωτία, αμετροέπεια,
προχειρότητα, αδιαφάνεια και μηδενικός έλεγχος.
Με αποτέλεσμα να έχει υποσκάψει την πολιτική
αυτή, ενώ καθήκον της ήταν να τη διαφυλάξει και
παράλληλα, να έχει υποσκάψει τους θεσμούς του
προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργικού
Συμβουλίου, ενώ καθήκον της είναι να τους υπηρετεί.
Η ζημιά που προκάλεσε στη χώρα είναι τριπλή.
Πρώτη ζημιά: Έριξαν σκιά σε ένα ολόκληρο πρόγραμμα, το οποίο προσέλκυσε και μπορεί να προσελκύει νόμιμους, νομότυπους, σοβαρούς και καλόπιστους επενδυτές. Και είναι καλά γνωστό ότι η
«σκιά», και γενικώς η αβεβαιότητα και η αμφισβήτηση
προθέσεων, συνθέτουν ένα μεγάλο εχθρό των επενδύσεων.
Δεύτερη ζημιά: Έβλαψαν την εικόνα της χώρας
διεθνώς. Και το ζήτημα δεν είναι μόνο η αρνητική
δημοσιότητα, τα αρνητικά δημοσιεύματα ή η πρόσφατη ταινία στο NETFLIX. Το ζήτημα είναι ότι μια
χώρα, η οποία πέρασε πρόσφατα από μια οικονομική
χρεοκοπία, με ένα λαό που υφίσταται ακόμα θυσίες
προκειμένου να ορθοποδήσει, εμφανίζεται στα μάτια
κυβερνήσεων, επενδυτών και πολιτών σαν ένας
«παράδεισος» για διεθνή λαμόγια, σαν μια χώρα
ανομίας, διαφθοράς και χαμηλής ηθικής στάθμης.
Προφανώς και οι ανταγωνιστικές χώρες διογκώνουν
αυτή την άσχημη εικόνα, όμως αυτός ακριβώς είναι
ένας ακόμα λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση θα
έπρεπε να είναι προσεχτική και σοβαρή και όχι
όπως είναι σήμερα.
Τρίτη ζημιά: Υπέσκαψαν, για πολλοστή φορά, κορυφαίους θεσμούς της πολιτείας και μάλιστα σε μια
περίοδο που οι πολίτες απομακρύνονται από αυτούς
τους θεσμούς, καθώς νιώθουν απογοητευμένοι από
τις χαμηλές επιδόσεις τους, τα μικρά ή μεγάλα σκάνδαλα και την επικράτηση της μετριότητας και της
ανευθυνότητας σε πολλούς τομείς της δημόσιας
ζωής.
«Θέλω με κατηγορηματικό τρόπο να αναφέρω
πως θα συνεχίσουμε την πολιτική μηδενικής ανοχής
στις όποιες μορφές διαπλοκής ή διαφθοράς στη δημόσια ζωή», διαβεβαίωνε τη Βουλή ο πρόεδρος Αναστασιάδης, στις 28 Φεβρουαρίου 2018, αρχίζοντας
τη δεύτερη προεδρική θητεία του. Αν πίστευε αυτό
που έλεγε, τότε απέτυχε. Αν δεν το πίστευε, τότε
εξαπάτησε.
Ο κ. Χρύσης Παντελίδης είναι μέλος της Γραμματείας του
Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ.

EPA/WAEL HAMZEH

Δ

Του ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Αστυνομικοί παρακολουθούν διαδηλωτές, οι οποίοι έχουν αποκλείσει την είσοδο των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας Ηλεκτρισμού του Λιβάνου.

Με «χρυσά» διαβατήρια «πατριωτισμός»
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

ε/κ κοινωνία έχει μακρά παράδοση σε πρακτικές διαχωρισμού
σε «καλούς» και «κακούς» Ε/κ.
Ήδη από τη δεκαετία του ’50, μπήκαν
στην πολιτική γλωσσολογία της εποχής, λέξεις όπως «εθνικόφρονες» και
«απάτριδες», αργότερα ενισχύθηκαν
με εκδόσεις πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, πιο ύστερα σε διαχωριστικές γραμμές του τύπου, από
τη μία οι «ιδιοκτήτες» της εξουσίας
και από την άλλη «οι εσωτερικοί εχθροί». Πολλές παρατάξεις στον ευρωπαϊκό χώρο που σήμερα ανήκουν στο
ΕΛΚ, αγνόησαν ή και εγκατέλειψαν
αυτές τις πρακτικές με τελευταία τη
ΝΔ. Καμιά δεξιά παράταξη που ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές διακηρύξεις
στον καταστατικό της χάρτη, δεν υιοθετεί τις λογικές που οδηγούν σε εσωτερικές συγκρούσεις που ισούνται με
κοινωνική διάσπαση. Είναι δε γνωστό,
ότι συντηρητικοί πολιτικοί με ανοικτό
πνεύμα έθεσαν, αρχικά, τις βάσεις για
τη συγκρότηση της Ε.Ε. ως κοινού έργου ειρήνης και συνεργασίας με το
σύνθημα «ενωμένοι μέσα από τη διαφορετικότητα».
Στον αντίποδα αυτής της κουλτούρας βρίσκεται η δήλωση Ν. Αναστασιάδη στις 2 Νοεμβρίου ότι «μια συμβουλή θα ήθελα να δώσω προς το
ΑΚΕΛ: επιτέλους ας συναισθανθεί ότι
εκφράζει και τους Ελληνοκύπριους.
Τίποτα πέραν αυτού». Μια δήλωση
που έγινε, αφού πρώτα ύμνησε τον
Γλ. Κληρίδη ως εξής: «Τιμούμε σήμερα
τον ηγέτη που άφησε το στίγμα του
για τον πατριωτικό, διεκδικητικό ρεαλισμό που τον διέκρινε, τον πραγματισμό που ήταν χαρακτηριστικά ενός
πολιτικού με όραμα. Τιμούμε τον άνθρωπο που άφησε γενικότερα το στίγμα
του ως ένας πολιτικός ήθους και ιδιαίτερα προσωπικά τιμώ τον πολιτικό








Οι δηλώσεις Αναστασιάδη
δεν πρέπει να μένουν ασχολίαστες, γιατί ωθούν την
κοινωνία στην εσωστρέφεια
και στην αδυναμία πρόσληψης των φαινομένων που
την περιβάλλουν.
μου μέντορα, τον πολιτικό μου πατέρα».
Το βαρέλι δεν έχει πάτο: ο Γλ. Κληρίδης πολιτεύθηκε με τελείως διαφορετικό τρόπο από τον Ν. Αναστασιάδη
και οι πιο πάνω δύο δηλώσεις του, το
βεβαιώνουν. Οι δηλώσεις Αναστασιάδη
δεν πρέπει να μένουν ασχολίαστες,
γιατί ωθούν την κοινωνία στην εσωστρέφεια και στην αδυναμία πρόσληψης των φαινομένων που την περιβάλλουν. Αυτές, βεβαίως, δεν εξυπηρετούν κανένα υψηλό στόχο, ωστόσο,
υπηρετούν μερικά «πρακτικά» ζητήματα, όπως η κατάληψη του κράτους,
η αξιοποίηση της δημόσιας διοίκησης
ως λάφυρου, ο αποκλεισμός των «άλλων», οι οποίοι εμφανίζονται στην τοξική ρητορεία ως «εσωτερικοί εχθροί».
Η οργανωμένη μισαλλοδοξία οδηγούσε
στη μονοπώληση της εξουσίας και
την, κατά περίπτωση, λαφυραγώγησή
της, όπως συμβαίνει τώρα με τον διάσημο τρόπο της χορήγησης «χρυσών»
διαβατηρίων σε κάθε καρυδιάς καρύδι.
Η επικυριαρχία του εθνικολαϊκιστικού λόγου συνιστά το ανώτατο στάδιο
του πολιτικού τυχοδιωκτισμού, όπως
εφαρμόζεται σήμερα στη Κύπρο. Κατά
τον Έκο, ο εθνικολαϊκίστικος λόγος
«χρειάζεται ένα εχθρό... Όποιος διαφωνεί ταυτίζεται με τον εχθρό. Για να
είναι αναγνωρίσιμος και επίφοβος ο

εχθρός, πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι
μας ή στο κατώφλι του σπιτιού μας»,
(πηγή, άρθρο Γ. Κουμουλλή, «Ουμπέρτο
Έκο ‘Το κοιμητήριο της Πράγας’», από
2/11). Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Πρ. Προδρόμου επιβεβαιώνει τον Έκο.
Με δηλώσεις του στις 2 Νοεμβρίου
συνέχισε από εκεί που έμεινε ο Ν. Αναστασιάδης, λέγοντας ότι «το ΑΚΕΛ
αγνοεί τις πραγματικότητες με τρόπο
που τελικά ισοδυναμεί με το να μεροληπτεί υπέρ της τουρκικής πλευράς».
Η γραμμή που έχει χαράξει ο Ν. Αναστασιάδης, έχει παρενέργειες στην
καθημερινότητα των πολιτών. Ο εθνικολαϊκισμός παράγει μίσος, προκαλεί
αντιπαλότητες και κατασκευάζει οργανικά «εσωτερικούς εχθρούς», είτε
πολίτες, είτε παρατάξεις, προωθώντας
ψευδή σχήματα («οπαδοί της όποιας
λύσης»), είτε διασπώντας την κοινωνική συνοχή μιλώντας για «εσωτερικούς εχθρούς» που ταυτίζονται με τον
«εξωτερικό εχθρό», καθώς «μεροληπτούν υπέρ της τουρκικής πλευράς».
Τελευταίο παράδειγμα στοχοποίησης
σε προσωπικό επίπεδο, η χυδαία επίθεση κατά του κορυφαίου εμπειρογνώμονα στο χώρο των υδρογονανθράκων Χ. Έλληνα γιατί αποφάσισε
να ομιλήσει επί του θέματος που γνωρίζει πολύ καλά σε δημόσια συζήτηση
στην κατεχόμενη Κύπρο.
Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα που ο
ίδιος ο Ν. Αναστασιάδης επέλεξε να
ακολουθήσει, (διαβατήρια στη θέση
της επίλυσης) η επικυριαρχία του ανορθολογισμού είναι η μόνη συνταγή που
του απέμεινε. Σε μια διαφορετική διαχείριση των πραγμάτων, αν η επίλυση
ήταν στην κορυφή των επιλογών του,
το ΑΚΕΛ θα ήταν «στρατηγικός εταίρος» του. Στην επιλογή της μη λύσης,
σύμμαχοί του είναι ο αρχιεπίσκοπος,
το ΕΛΑΜ και οι αντίπαλοι της ομο-

σπονδιακής λύσης γιατί τα κριτήρια
αφορούν τη βιωσιμότητα του παρόντος
σχήματος εξουσίας ως συμπαγούς μηχανισμού νομής της. Βεβαίως, με την
συμφωνημένη κατανομή πόρων (π.χ.
διαβατήριο σε Μαλαισιανό μαφιόζο
με μεσίτη τον αρχιεπίσκοπο), με την
επίδειξη ισχύος (λ.χ. διανομή της διαφημιστικής πίττας στα τηλεοπτικά μέσα), και με την ταυτόχρονη ανάδειξη
κάθε διαφορετικής προσέγγισης σε
«εσωτερικό εχθρό, στο κατώφλι του
σπιτιού μας».
Οι αριθμοί ομιλούν από μόνοι τους:
από τη μελέτη των στοιχείων που παραθέτει η κυβέρνηση, φαίνεται καθαρά
ότι η διάλυση του διαπραγματευτικού
τοπίου στο Κυπριακό (Μον Πελεράν,
2016, Κραν Μοντάνα, 2017), συνέπεσε
με την απογείωση στις πολιτογραφήσεις ξένων υπηκόων μέσα από το πρόγραμμα χορήγησης «χρυσών» διαβατηρίων, στο οποίο πρόγραμμα το δικηγορικό γραφείου του Ν. Αναστασιάδη
έχει καθοριστικό ρόλο. Γι’ αυτό και
ουδείς αναμένει κάτι αξιόλογο από τη
συνάντηση στο Βερολίνο. Είναι αυτή
ηγεσία που ενδιαφέρεται να προωθήσει
κάτι; Είναι αυτό κλίμα στην κοινή γνώμη που να δημιουργεί ελπίδες για μιαν
κινητικότητα; Δυστυχώς, όλα θυσιάστηκαν στο «βωμό» που έκτισαν τα
«χρυσά διαβατήρια» με τη συνενοχή
ενός συστήματος εξουσίας που μυθοποίησε τον παραγοντισμό, τη διαπλοκή
και την προσπόριση ωφελημάτων παντός καιρού. Πραγματικά, έγιναν όλα
τόσο προβλέψιμα, που, όταν ακούς
τον Ν. Αναστασιάδη να μιλά για το
πόσο επιθυμεί την επίλυση, είναι σαν
να ακούς τον αρχιεπίσκοπο να ομιλεί
για τις αξίες που, υποτίθεται, ότι εξελέγη
για να υπηρετεί..
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Τουλάχιστον ας τον μιμηθούμε, αυτόν τον «Καλό Κύπριο»
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ποιος είναι επιτέλους ο Μουσταφά
Ακιντζί; Ένας «Καλός Κύπριος»
που αγαπά την Κύπρο, αλλά δεν
μπορεί να πάρει αποφάσεις, γιατί
τα πάντα φιλτράρονται από την
Άγκυρα;, όπως δήλωσε ο ΠτΔ σε
πρόσφατη συνέντευξή του. Με άλλα λόγια, «Καλός Κύπριος» ο καημένος αλλά αδύνατος; Ένας λαϊκιστής, ο οποίος τώρα στρέφεται
εναντίον της Άγκυρας μόνο και
μόνο για να κερδίσει τις επικείμενες
εκλογές στα Κατεχόμενα;
Ένας τακτικιστής, ο οποίος με
εντολές της Τουρκίας έχει υπαναχωρήσει από συγκλίσεις και τορπιλίζει κάθε προσπάθεια επίλυσης
του Κυπριακού; Ένας εγκάθετος
του Ερντογάν, ένας κατοχικός ηγέτης, πιόνι των εισβολέων, ένας
ψευδοπρόεδρος, ο οποίος τώρα το
παίζει «Καλός Κύπριος», πάντα με
τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας;
Όποιος και να είναι ο Μουσταφά
Ακιντζί υπάρχουν γεγονότα που
δεν μπορούν να αγνοηθούν. Είναι
ο άνθρωπος που μετά το τραγικό
ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα, όπου
κατά το δικό μας αφήγημα στις συ-

νομιλίες ήταν στην ουσία απών,
γιατί ενεργούσε ως φερέφωνο του
κατακτητή, αντιστάθηκε στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος μιλούσε για μορφή λύσης εκτός των
παραμέτρων του ΟΗΕ.
Είναι ο άνθρωπος που, όταν σε
μια ύστατη προσπάθεια να διαφυλαχθεί το πλαίσιο του γ.γ., μας κάλεσε να υπογράψουμε μια στρατηγική συμφωνία εμείς μιλούσαμε
για πυροτέχνημα, γυρεύαμε άλλο
πλαίσιο, άλλα πρακτικά και στην
ουσία «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε».
Είναι ο άνθρωπος που μετά την
τουρκική εισβολή στη Συρία είχε
το θάρρος όχι μόνο να καταδικάσει
τις τουρκικές ενέργειες, αλλά, εμμέσως πλην σαφώς, να καταδικάσει
και την τουρκική εισβολή του 1974.
Είναι ο άνθρωπος που είπε κατάφατσα στον Ερντογάν, ώς εδώ
και μη παρέκει. Οι Τ/κ δεν θα είναι
πάντα με ανοικτή παλάμη, δηλαδή
ζητιάνοι. Δεν θα είναι υπάλληλοι
σου κ. Ερντογάν. Και ενώ ο «Καλός
αλλά αδύνατος Κύπριος» δίνει τον
δικό του αγώνα ενάντια στην Τουρκία, εμείς εδώ το βιολί μας. Οι πλεί-








Είναι ο άνθρωπος που
είπε κατάφατσα στον
Ερντογάν, ώς εδώ και μη
παρέκει. Οι Τ/κ δεν θα
είναι πάντα με ανοικτή
παλάμη, δηλαδή ζητιάνοι. Δεν θα είναι υπάλληλοι σου κ. Ερντογάν.
στοι δεν σχολίασαν καθόλου την
αντιπαράθεσή του με την Άγκυρα
ενώ κάποιοι άλλοι, με βαριά καρδιά,
χαρακτήρισαν θετική τη στάση
του. Μέχρι και ο κατά τα άλλα λαλίστατος Αβέρωφ Νεόφυτου τήρησε
σιγή ιχθύος. Τσιμουδιά για τη διαμάχη του κατοχικού ηγέτη με την
κατοχική δύναμη. Βέβαια, όπως
πάντα, η δικαιολογία πρόχειρη στο
στόμα μας. Να μην τον εκθειάζουμε
για να μην του κάνουμε κακό. Τι
συγκινητική χειρονομία. Να μην
τον επαινέσουμε για να μη βρουν
δικαιολογία οι επικριτές του και

τον «κτυπήσουν». Να τον προφυλάξουμε, τον «Καλό Κύπριο». Μα
επιτέλους από ποιους να τον προστατέψουμε; Ποιοι είναι οι επικριτές
του; Μήπως αυτοί βρίσκονται μόνο
στα κατεχόμενα; Είτε μας αρέσει
είτε όχι αυτοί που προσπαθούσαν
πάντα να τον αποδομήσουν, τον
«Καλό Κύπριο», βρίσκονται στις
ελεύθερες περιοχές.
Να θυμηθούμε όταν φύγαμε από
το δείπνο για την άτυπη Παγκόσμια
Ανθρωπιστική Σύνοδο που έγινε
στην Κωνσταντινούπολη για το
προσφυγικό επειδή προσκλήθηκε
να παραστεί, μόνο στο επίσημο
δείπνο, ο «Καλός Κύπριος»; Να θυμηθούμε όταν διαρρηγνύαμε τα
ιμάτιά μας (ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ) για
την πρόσκληση που έλαβε ο «Καλός
Κύπριος» να παραστεί στο Νταβός
το 2016; Τότε που λέγαμε ότι το
σκηνικό στήθηκε μόνο και μόνο
για να αναβαθμιστεί περαιτέρω ο
κ. Ακιντζί; Τέλος, να θυμηθούμε
όταν συντρώγαμε με τον Οζερσάι
εφαρμόζοντας το ρητό, «Ο Βασιλεύς
απέθανε, ζήτω ο Βασιλεύς»; Από
ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις,

ευτυχώς για την Κύπρο, ο «βασιλεύς» δεν «απέθανε» και χάλασε
τα σχέδια πολλών στον Βορρά αλλά
και κυρίως στον νότο. Ευτυχώς
που υπάρχει πολιτικά και αγωνίζεται για την επανένωση αυτού
του μαρτυρικού τόπου. «Μια ενδεχόμενη επικράτηση του κυρίου
Οζερσάι θα είναι μια αρνητική εξέλιξη», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης.
Ας αφήσουμε κατά μέρος τα κροκοδείλια δάκρυα για το ενδεχόμενο
να χάσει τις «εκλογές» τον Απρίλιο
του 2020. Μέχρι και η «κουτσή Μαρία» μας πήρε χαμπάρι και κατάλαβε τις προσωπικές μας ατζέντες.
Τελικά, είτε αρέσει είτε όχι στους
δικούς μας πολιτικάντηδες, ο Ακιντζί είναι ένας Τ/κ ηγέτης που έχει
πλέον ξεφύγει από τα στενά πλαίσια
της κοινότητάς του και θεωρείται
ένας πραγματικός κύπριος ηγέτης.
«Καλός Κύπριος» που αγαπά την
Κύπρο, όπως τον αποκάλεσε ο δικός
μας ηγέτης, ο οποίος όμως τολμά.
Χωρίς προσωπικές ατζέντες, δεν
δέχεται οι θέσεις του να φιλτράρονται από την κατοχή. Ο οποίος

αντιστέκεται και δεν βολεύεται με
την κατοχή. Ο οποίος με θάρρος
αντιστέκεται στα τετελεσμένα της
εισβολής. Ένας εγκάθετος που ορθώνει ανάστημα ενάντια στην δύναμη που τον έχει εγκαθιδρύσει.
Ένας ψευδοηγέτης που παίζει κορώνα γράμματα όχι μόνο την πολιτική αλλά και την βιολογική του
ζωή φτάνει να δει το όραμά του,
μια Κύπρο επανενωμένη, να γίνεται
πραγματικότητα. Ένας «Καλός Κύπριος» που έχει να αντιμετωπίσει
τόσους και τόσους «Κακούς Κύπριους», ένθεν και ένθεν του συρματοπλέγματος της διχοτόμησης.
Έστω και την υστάτη ας συνεργαστούμε ειλικρινά και έντιμα μαζί
του χωρίς περιστροφές, τακτικισμούς, μεταλλάξεις και παλινδρομήσεις. Με την στάση του έδειξε
ότι δεν είναι απέναντί μας αλλά
μαζί μας ενάντια στην κατοχή. Αν
δεν έχουμε το θάρρος να τον επαινέσουμε τουλάχιστον ας τον μιμηθούμε, αυτόν τον «Καλό Κύπριο».

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.
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Η κάλπη των καθηγητών φέρνει εξελίξεις

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της Δευτέρας αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες σε όλα τα μέτωπα
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος των καθηγητών τη Δευτέρα
(11/11) περιμένουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς από αυτό θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο
σε σχέση με τα επόμενα βήματα
όλων των φορέων. Μια ημέρα προτού ανοίξουν οι κάλπες, στις τάξεις
των καθηγητών παρουσιάζονται
μεγάλα σημάδια διάστασης απόψεων, καθώς οι Κινήσεις των συνιστωσών της ΟΕΛΜΕΚ στο σύνολό
τους έχουν προβεί σε δημόσιο κάλεσμα προς τους συναδέλφους τους
για το ενδεχόμενο απεργιακών μέτρων. Οι μαθητές με τη σειρά τους
ξεκαθαρίζουν πως το αποτέλεσμα
της ετυμηγορίας των καθηγητών
δεν πρόκειται να ανατρέψει τους
δικούς τους σχεδιασμούς, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως επιθυμούν
τη δημιουργία μετώπου συμμαχίας
μαζί τους. Το Υπουργείο από την
πλευρά του αναμένεται να στηρίξει
τα επόμενα του βήματα από το
όποιο αποτέλεσμα, ευελπιστώντας
σε απόρριψη των απεργιακών μέτρων. Ένα μόλις 24ωρο πριν από
το κρίσιμο δημοψήφισμα της ΟΕΛΜΕΚ, η οργάνωση έχει μοιραστεί
επισήμως σε δύο στρατόπεδα. Και
οι πέντε συνιστώσες στο σύνολό
τους έχουν τοποθετηθεί ξεκάθαρα
για το σενάριο υπερψήφισης ή καταψήφισης της πρότασης για απεργίες/στάσεις εργασίας τις ημέρες
διεξαγωγής των εξετάσεων τετραμήνων τον Δεκέμβριο. Την ίδια
ώρα δεν λείπουν και οι μεταξύ τους
αντεγκλήσεις. Με αυτά τα δεδομένα
έχει δημιουργηθεί αρνητικό κλίμα
το οποίο μεταφέρεται και στη βάση
της οργάνωσης.
Ολόκληρη την εβδομάδα που
μας πέρασε, στελέχη Κινήσεων
πραγματοποίησαν ενημερώσεις
σε σχολεία όλων των επαρχιών, σε
μια προσπάθεια να πείσουν τα μέλη
της οργάνωσης για την ορθότητα
των αποφάσεών τους, καθώς με
όσα διαφαίνονται δεν υπάρχει σα-








Για τις κινήσεις που τάσσονται ενάντια στις απεργίες, μια σαφής δικαίωση
στο δημοψήφισμα θα
αποτελέσει ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για
τη συνέχεια, χωρίς να
αποκλείεται το ενδεχόμενο ανάληψης πρωτοβουλιών από θέση ισχύος.
φής τάση ανάμεσα στους καθηγητές είτε υπέρ είτε κατά των απεργιακών μέτρων. Οι τρεις Κινήσεις
που στη συνεδρία της 31ης Οκτωβρίου είχαν ταχθεί εναντίον του
λεκτικού του ψηφοδελτίου που τελικά επικράτησε, τάσσονται ανοικτά εναντίον των απεργιών, ενώ
την ίδια γραμμή ακολουθεί επισήμως από την Πέμπτη και η Κίνηση
που κατέχει την ηγεσία της οργάνωσης (ΔΗΚΙ). Οι μόνες παρατάξεις
που απέμειναν υποστηρίζουν τις
απεργιακές κινητοποιήσεις είναι
η Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών,
και η Νέα Πνοή του αντιπροέδρου
της οργάνωσης Παντελή Νικολαΐδη.
Με τα δεδομένα αυτά η πλάστιγγα
γέρνει εναντίον των απεργιακών
κινητοποιήσεων, με σημαντικό
αστάθμητο παράγοντα κυρίως την
αποχή όπως επισημαίνουν στην
«Κ» κύκλοι της οργάνωσης.
Ανεξάρτητα από την έκβαση
του δημοψηφίσματος, το σημείο
που εστιάζουν πλέον διάφοροι κύκλοι στην ΟΕΛΜΕΚ αποτελεί το
ποσοστό της διαφοράς που θα προκύψει από το δημοψήφισμα της
Δευτέρας. Ο λόγος που ισχύει αυτό
είναι διότι αναμένεται να καθορίσει
τη γραμμή που θα ακολουθήσουν
οι παρατάξεις το αμέσως επόμενο
διάστημα. Από τη μία, οι Κινήσεις
που αντιτίθενται στις απεργίες,
διατηρούν ταυτόχρονα ως θέση
αρχής θετική στάση ως προς την

Οι ενδεχόμενες απεργίες τις ημέρες των εξετάσεων όσο και η δεδηλωμένη πρόθεση του Υπουργείου για επιμονή
στην εφαρμογή της νέας μορφής αξιολόγησης των μαθητών δεν αποκλείεται να προκαλέσουν μια ακόμη κρίση στον
χώρο της παιδείας.
εφαρμογή των τετραμήνων. Γι’ αυτές τις δυνάμεις ένα ξεκάθαρο «όχι
στις απεργίες» στο δημοψήφισμα
θα αποτελέσει ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για τη συνέχεια,
χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί
το ενδεχόμενο ανάληψης πρωτοβουλιών από θέση ισχύος.

Αποφασισμένοι οι μαθητές

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος παραμένει εντελώς αποκομμένο από τις όποιες αποφάσεις
των καθηγητών ξεκαθάρισε στην
«Κ» ο πρόεδρος της ΠΣΕΜ Γιάννης
Λαπήθιος. Το κίνημα των μαθητών
παραμένει σταθερά αντίθετο ως
προς την εφαρμογή των τετραμήνων, και αυτό παραμένει αδιάλλακτο παρά τις όποιες αποφάσεις λάβουν οι καθηγητές τη Δευτέρα. Το
χάσμα που επικρατεί ανάμεσα
στους μαθητές και το Υπουργείο
διαφάνηκε για ακόμη μια φορά την
Τρίτη, όπου σε μεταξύ τους συνάν-

τηση το ενδιαφέρον μονοπώλησε
η μέχρι στιγμής εφαρμογή της νομοθεσίας για την αξιολόγηση των
μαθητών.
Γι’ αυτό τον λόγο μάλιστα η
ΠΣΕΜ θα συνεδριάσει την Κυριακή
(10/11) με στόχο να καταλήξει σε
συγκεκριμένα μέτρα και ενδεχομένως σε ένα οδικό χάρτη κινητοποιήσεων μέχρι τις εξετάσεις τετραμήνων το Δεκέμβριο. Σε αυτό
το πλαίσιο καθίσταται σαφές πως
οι μαθητές δεν θα συνδέσουν τις
όποιες αποφάσεις τους με αυτές
των καθηγητών.
Όπως έχει δηλώσει παράλληλα
ο Γιάννης Λαπήθιος, οι μαθητές
θέλουν τους καθηγητές δίπλα τους
σε αυτό τον αγώνα, καλώντας τους
παράλληλα να ταχθούν διά της ψήφου υπέρ των απεργιακών μέτρων.
Αυτό δεν πρέπει να μεταφραστεί
όμως σε υποχώρηση, αν οι καθηγητές αποφασίσουν να καταψηφίσουν την πρόταση της ΟΕΛΜΕΚ

για απεργίες ή στάσεις εργασίας.
Με αυτά τα δεδομένα, αλλά και
το γεγονός πως τόσο η κυβέρνηση
όσο και το Υπουργείο Παιδείας δεν
δείχνουν επ’ ουδενί διατεθειμένοι
να εισέλθουν σε διαδικασία ανάκλησης ή έστω νέας αναστολής
του νόμου, ενδέχεται να αφήσουν
εκτεθειμένους τους μαθητές σε περίπτωση κατά την οποία οι καθηγητές αποφασίσουν να μην προβούν σε απεργίες τις ημέρες των
εξετάσεων. Το διακύβευμα για τους
ίδιους τους μαθητές εν προκειμένω,
έγκειται στο ορατό ενδεχόμενο να
βρεθούν απομονωμένοι, νοουμένου
πως η Συνομοσπονδία των Γονέων
τάσσεται ήδη από τον Ιούλιο ανοικτά υπέρ της εφαρμογής των τετραμήνων.

Κρίσιμο για Χαμπιαούρη

Το αποτέλεσμα της κάλπης κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό και για
το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, το

οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα τήρησε μια αδιάλλακτη στάση
ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας. Σε περίπτωση κατά την
οποία οι καθηγητές αποφασίσουν
να γυρίσουν την πλάτη στις απεργίες, δεν είναι λίγοι εκείνοι που
υποστηρίζουν ότι αναμένεται να
ενδυναμώσει την επικοινωνιακή
πολιτική του υπουργείου το αμέσως
επόμενο διάστημα. Η σημειολογία
του δημοψηφίσματος έρχεται παράλληλα σε μια περίοδο όπου επανέρχεται στην επιφάνεια το ζήτημα
του επικείμενου ανασχηματισμού,
το οποίο χρονολογείται ενδεχομένως εντός του Δεκέμβρη. Για τον
Υπουργό Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη, η συγκεκριμένη εκλογική
διαδικασία αποκτά υπό αυτό το
πρίσμα μια ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αποκλείεται να «κεφαλαιοποιηθεί» μια ενδεχόμενη αποτροπή απεργιακών μέτρων την πιο
κρίσιμη χρονικά περίοδο για τα
σχολεία, ως προσωπική του επιτυχία.
Από την άλλη, αν η κάλπη τη
Δευτέρα εγκρίνει τις απεργίες, δεν
αποκλείεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις ικανές να επηρεάσουν ακόμη και τον ίδιο τον
Υπουργό. Οι σχέσεις του εξάλλου
με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις
και το μαθητικό κίνημα βρίσκονται
ήδη από το 2018 σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, ενώ πρόσφατα έχει
ανοίξει ακόμη ένα μέτωπο με την
ΠΟΦΕΝ αναφορικά με το ζήτημα
της φοιτητικής χορηγίας.
Το ενδεχόμενο απεργιών τις
ημέρες των εξετάσεων αλλά και η
δεδηλωμένη πρόθεση του υπουργείου για επιμονή στην εφαρμογή
της νέας μορφής αξιολόγησης των
μαθητών δεν αποκλείεται να προκαλέσουν μια ακόμη κρίση στον
χώρο της παιδείας. Τα ερείσματα
που απολαμβάνει με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο Κώστας Χαμπιαούρης εδράζονται μόνο στους οργανωμένους γονείς, τη στιγμή που ο
Δεκέμβριος βρίσκεται ήδη προ των
πυλών.

Λυδία λίθος για τον Ερντογάν η οικονομία
Περιορισμένα τα κέρδη από το κύμα εθνικισμού και μιλιταρισμού για τον Τούρκο Πρόεδρο, τουλάχιστον προς ώρας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Μόλις είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας. Με
ενημέρωσε ότι έχουν συλλάβει πολλούς μαχητές του ISIS, οι οποίοι
δραπέτευσαν κατά τη διάρκεια της
σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου και της αδερφής
του τρομοκράτη δολοφόνου ΑλΜπαγκντάντι». Τη στιγμή που ο
Πρόεδρος των ΗΠΑ έστελνε χθες
το βράδυ της Τετάρτης το συγκεκριμένο tweet, η τουρκική Προεδρία ανακοίνωνε την επικείμενη
επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ. Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη συνάντησή τους,
που θα λάβει χώρα στην Ουάσινγκτον στις 13 Νοεμβρίου. Οι δύο άντρες συζήτησαν επίσης περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και διμερή
ζητήματα, όπως ανακοίνωσε η
τουρκική προεδρική διεύθυνση
επικοινωνιών. Στην Άγκυρα, έμπειροι αναλυτές πιστεύουν ότι πίσω
από αυτά τα ανακοινωθέντα και
την επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στις ΗΠΑ κρύβεται
ένα νέο παζάρι Τουρκίας-ΗΠΑ πίσω
από αυτήν την διπλωματικής υφής
διατύπωση. Οι ΗΠΑ επιχειρούν να
εξασφαλίσουν τις προτεραιότητές
τους στην περιοχή, καταπολέμηση
ανταγωνιστών, προφύλαξη Κούρδων, εξασφάλιση ενεργειακών πηγών, μέσα από τον διάλογο με την
Άγκυρα. Η δε, τουρκική πλευρά
επιχειρεί να μπλοκάρει τις νέες
αμερικανικές κυρώσεις και διαχειριστεί την κρίση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.
Αυτοί οι στόχοι της Άγκυρας
σχετίζονται με την επιδείνωση της
συνολικής κατάστασης στην τουρ-








Όσο επικρατεί η εικόνα
της σπατάλης της κυβέρνησης, οι πρόωρες εκλογές θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες για τον
Ερντογάν», προειδοποιεί
ο αναλυτής κ. Γιεκτίν
κική οικονομία. Χαρακτηριστικό
είναι το γεγονός ότι τη στιγμή που
οι Προέδροι των ΗΠΑ και της Τουρκίας συμφωνούσαν για τη νέα επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, η τουρκική αστυνομία
την Τετάρτη εντόπιζε τις σορούς
τεσσάρων αδελφών που αυτοκτόνησαν μαζί στο σπίτι τους στην
περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, με τις πρώτες πληροφορίες
να αναφέρουν ότι ο λόγος ήταν οικονομικά προβλήματα. Σύμφωνα
με έγκυρες τουρκικές πηγές τα οικονομικά προβλήματα αποτελούν
έναν από τους κύριους λόγους για
τις 3.069 αυτοκτονίες το 2017, με
τον αριθμό να ανέρχεται στους
3.161 το 2018.

Δεν βοηθάει η νέα εισβολή

«Η διατήρηση της εικόνας της
σύγκρουσης με τις ΗΠΑ μπορεί
κάλλιστα να αποθαρρύνει ορισμένους ξένους επενδυτές, αλλά αναμφισβήτητα φέρει πολιτικά κέρδη
στον Ερντογάν. Η λαϊκή υποστήριξη της εκστρατείας για την Πηγή
της Ειρήνης είναι περίπου 80 τοις
εκατό. Η στήριξη της εκστρατείας
φτάνει το 90 τοις στις τάξεις του
Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης
και του Καλού Κόμματος», επισημαίνει ο έμπειρος Τούρκος αναλυ-

Για τον κ. Γιεκτίν και άλλους ανεξάρτητους Τούρκους αναλυτές, λοιπόν, σε
κάθε περίπτωση τα πολιτικά κέρδη από τον εθνικισμό και μιλιταρισμό δεν είναι
αρκετά για να επισκιάσουν τα πραγματικά μεγάλα προβλήματα που πλήττουν
το τελευταίο διάστημα την κυβέρνηση Ερντογάν.
τής Μουράτ Γιετκίν, σχετικά με
κέρδη που σπεύδει να αποκομίσει
η κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) από
το νέο κύμα του εθνικισμού και μιλιταρισμού. Για τον κ. Γιετκίν, τα
πρώτα πολιτικά κέρδη από τη νέα
τουρκική εισβολή αποτελούν μονάχα τη μία όψη του νομίσματος
για την κυβέρνηση Ερντογάν. «Αλλά δεν πρέπει να προσεγγίσουμε
αυτά τα ποσοστά ως υποστήριξη
για τον Ερντογάν. Η εξωτερική πολιτική και η εθνική ασφάλεια διεγείρουν το κοινό, αλλά σπανίως
επηρεάζουν τις εκλογές. Οι ψηφοφόροι το έχουν δείξει αυτό στο παρελθόν. Όταν η Τουρκία είχε θεωρηθεί ως ο «κατακτητής της Κύπρου» από το κοινό το 1974, η κυ-

βέρνηση που διεύθυνε την τουρκική εισβολή δεν κέρδισε τις επόμενες εκλογές. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε αποτύχει στις εκλογές
όταν βγήκε νικητής από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», προσθέτει ο έμπειρος Τούρκος αναλυτής.
Για τον κ. Γιεκτίν και άλλους ανεξάρτητους Τούρκους αναλυτές, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση τα πολιτικά
κέρδη από τον εθνικισμό και μιλιταρισμό δεν είναι αρκετά για να
επισκιάσουν τα πραγματικά μεγάλα
προβλήματα που πλήττουν το τελευταίο διάστημα την κυβέρνηση
Ερντογάν.

Αντεπίθεση αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με τους Τούρκους αναλυτές στη νέα περίοδο η οικονομία

είναι ο βασικός πρωταγωνιστήςπαράγοντας που θα κατευθύνει
και πάλι τα εκλογικά αποτελέσματα.
«Όσο δεν υπάρχουν εξελίξεις που
να επηρεάζουν θετικά τα ποσοστά
αγοραστικής δύναμης και ανεργίας,
και όσο επικρατεί η εικόνα της
σπατάλης της κυβέρνησης, οι πρόωρες εκλογές θα μπορούσαν να είναι πολύ επικίνδυνες για τον Ερντογάν», προειδοποιεί ο κ. Γιεκτίν,
ο οποίος προσθέτει το εξής: «Οι
τοπικές εκλογές έδειξαν ότι η κατάσταση με τους Σύριους πρόσφυγες γίνεται όλο και περισσότερο
επικίνδυνη για την κυβέρνηση του
ΑΚΡ. Εάν ο επαναπατρισμός των
προσφύγων, ένας στόχος που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχείρησης Πηγή της Ειρήνης, δεν αποφέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα,
τα προβλήματα της κυβέρνησης
θα μπορούσαν να λάβουν νέες διαστάσεις». Παρά την περιορισμένης
κλίμακας «νίκη» στο βόρειο τμήμα
της Συρίας, η κυβέρνηση Ερντογάν
εξακολουθεί στη νέα περίοδο να
αντιμετωπίζει ζωτικής σημασίας
προκλήσεις. Και σαν να μην έφταναν τα προβλήματα στο μέτωπο
της οικονομίας, ο συντηρητικός
κυβερνητικός συνασπισμός δέχεται
σοβαρά πλήγματα εκ των έσω και
από τις τάξεις της αντιπολίτευσης.
«Ο Ερντογάν και ο πολιτικός σύμμαχος του, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί,
ήλπιζαν ότι ο αντίκτυπος της επιχείρησης Πηγή της Ειρήνης θα
ήταν αρκετός για να διαλύσει το
αντιπολιτευόμενο μπλοκ. Όμως, ο
αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού
Λαϊκού Κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και η Μεράλ Άκσενερ στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων
και διατήρησαν την συνεργασία
τους με μεγαλύτερο πείσμα», τονίζει

ο κ. Γιεκτίν, ο οποίος προσθέτει τα
εξής: «Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι
η εκστρατεία έφερε το εθνικιστικό-συντηρητικό μέτωπο εντός του
ΑΚΡ πιο κοντά στον Ερντογάν και
έκανε δυσκολότερη την προσπάθεια ίδρυσης νέων πολιτικών φορέων του Αχμέτ Νταβούτογλου και
του Αλί Μπαμπατζάν. Από την άλλη
πλευρά, φαίνεται ότι η εκστρατεία
έχει επίσης, αποξενώσει μερικούς
από τους Κούρδους ψηφοφόρους
που συνήθως στηρίζουν το ΑΚΡ.
Πράγματι, υπάρχουν αναφορές ότι
ορισμένοι αρχηγοί των Κούρδων
που έχουν συμμετάσχει προηγουμένως στο ΑΚΡ έχουν πλέον αρχίσει
να συνεργάζονται με τον Μπαμπατζάν. Επιπλέον, οι αμφιλεγόμενες
δηλώσεις του βετεράνου του ΑΚΡ
Μπουλέντ Αρίντς και η πρόσφατη
υποχρεωτική παραίτηση του νομοθέτη του ΑΚΡ, Μουσταφά Γενέρογλου από τις τάξεις του κόμματος
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
ως σημάδια αποσύνθεσης της κυβερνητικής συμμαχίας».
Οι τελευταίες πληροφορίες που
θέλουν τους κ. Νταβούτογλου και
κ. Μπαμπατζάν να βρίσκονται μόλις
ένα βήμα πριν από την ανακοίνωση
της ίδρυσης των κομμάτων τους
και οι δηλώσεις πρώην κορυφαίων
στελεχών του ΑΚΡ που ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση Ερντογάν έρχονται να επιβεβαιώσουν
τις προαναφερόμενες επισημάνσεις. Για τον Τούρκο Πρόεδρο, η
νέα σελίδα στην πολιτική καριέρα
του, η οποία άνοιξε με την αξιοσημείωτη οπισθοχώρηση των ποσοστών του κυβερνητικού συνασπισμού, έχει συνέχεια. Το κύμα
του εθνικισμού καθυστερεί όμως
δεν καταφέρνει να αποκόψει την
καθοδική πορεία.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΑΣ!
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Είθε η σοφία των αρχαίων πολιτισμών να φωτίσει το μέλλον
Toυ Προέδρου της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας

ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ
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Ñ¦ÔÜÓÏÇËÔÊÏ¦ÓËÙÎÙÚ¦ÙÎÙÚÎ
ªÄÊÕ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇËÑËÃÔÎÝ
ÚÎÝËÖÃÙÑËÉÂÝÓÕß¦ÌÎÙÇÔÈÇÛÏ¦
ËÔÚÆÖÜÙÎÕÖÒÕÆÚÕÝÚÕßÇØÞÇÃÕß
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÎËØÍÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÎÙÕÌÃÇ
ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÒÇÕÆÃÓÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÞÇØÕÆÓËÔÕÝÖÕßÛÇÈØËÛ×
ÐÇÔ¦ÙËÇßÚÂÔÚÎÔÄÓÕØÌÎÞ×ØÇ
5Ï×ÛÜÙËÈÇÙÓÄÍÏÇÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÑÇÏÚØÁÌÜÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
Οι μεγάλοι ÇØÞÇÃÕÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÃÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÕØÏÙÓÁÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÆÕÞÏÒÏ¦ÊËÝÞØÄÔÏÇÖØÏÔÕÏÇØÞÇÃÕÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÃÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÁÊÏÔÇÔÚÇÌ×ÚÇÚÕßÝÙÚÏÝ
ÊÆÕ¦ÑØËÝÚÎÝßØÇÙÃÇÝÞØßÙÂ
ËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÁÊØÇÙÇÔÕÏ
ÑÕØßÌÇÃÕÏÒÒÎÔËÝÌÏÒÄÙÕÌÕÏÑÇÏ
ÒÕÍÕÚÁÞÔËÝÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÚÎÔÖËØÃÕÊÕ¦ÔÛÎÙÎÝÚÜÔÑÇÚÄÞÕÒ×ÔÑÁÉÎÝ®ÙÚÎÔ ÃÔÇ©ÙÖÕßÊÇÃÕÝÒÒÎÔÇÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ§ÃÑÕÝ
ÇàÇÔÚà¦ÑÎÝÕÕÖÕÃÕÝËÃÞËËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÎÔ ÃÔÇÊÆÕÌÕØÁÝÁÍØÇÉË
ÄÚÏ!© ÕÓÌÕÆÑÏÕÝÑÇÏÕÜÑØ¦ÚÎÝËÃÔÇÏÊÆÕÓ¦ÙÑËÝÖÕßÙÑËÖ¦àÕßÔÚÕÃÊÏÕÖØÄÙÜÖÕ!ÚÕÌÜÚËØÄ
ÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÒÕÍÏÑÂÝ®
ÇÔÛØÜÖÕÑËÔÚØÏÑÂÙÑÁÉÎÖÕßÐËÑÏÔ¦ÇÖÄÚÕßÝÕÌÏÙÚÁÝÁÞËÏÖÕÒÒ¦
ÑÕÏÔ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÓËÚÕÔÑÕÓÌÕßÑÏÇÔÏÙÓÄÖÕßËÖÃÙÎÝËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑßÔÏÑÂÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÕßÏÕÍÁÔÎËÑÌØ¦àËÏÇÖÄÉËÏÝ
ÑÇÏËÓÌÕØËÃÚÇÏÇÖÄÓÏÇÔÕÕÚØÕÖÃÇ
ÍÏÇÚÎàÜÂÖÇØÄÓÕÏÇÓËÇßÚÂÔÚÕß
ÚÇÕáÙÓÕÆÄÖÜÝÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÇÖÄ
ÚÕÔÕß¦ÔÍÑ¬ÙÕß
©ÏÓËÍ¦ÒÕÏÇØÞÇÃÕÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÃÍÔÜØÃàÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝ¬ÕÔÕÇÏ×ÔÇÖ²ÕÏÇØÞÇÃÕÏÒÒÎÔËÝÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÔÙÚÎÓÇÑØÏÔÂ ÃÔÇÓËÚÕ
ÄÓÕØÌÕÄÔÕÓÇÎØÃÇ®ÇÖÄÚÎÒÁÐÎ
ÙÂØ®ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÓËÚÇÐÕÙÑ×ÒÎÑÇÝ¬ÕÔÕÇÏ×ÔÇÚÇÚÕÏÞËÃÇ®
ÚÕßßÑÒËÃÊÎÓËÚÇÌØ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÎÔ
ÏÔËàÏÑÂËÍÑÇÏÔÏ¦àÕÔÚÇÝÓÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔÇÔÚÇÒÒÇÍ×Ô

ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝËÖÏÑËÃÓËÔÎÝËÖÃÙÑËÉÂÝÓÕßËÃÓÇÏÖØÄÛßÓÕÝÔÇÑÇÚÇÙÚØ×ÙÕßÓËÓÇàÃÓËÚÕßÝÎÍÁÚËÝ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÁÔÇÔÁÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÑÇÏÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔÙÏÔÕËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔ

ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏÚÎÆÙÎ
©ËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÚÕß
ØÕÓÎÛÁÇ®ÚÕßÇØÞÇÃÕßÒÒÎÔÇ
ÊØÇÓÇÚÕßØÍÕÆÏÙÞÆÒÕßËÔÁÖÔËßÙË
ÚÕÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÖÔËÆÓÇÚÜÔ ÏÔÁàÜÔ
ËÖÇÔÇÙÚÇÚ×ÔËÔ×ËÊ×ÑÇÏÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇÁÞÕßÔÓËÚÇÌØÇÙÚËÃÙÚÇ ÏÔÁàÏÑÇÎÕÒÏÚËÃÇ®ÚÕßÒ¦ÚÜÔÇ
ÑÇÏÚÇÕÒÏÚÏÑ¦®ÚÕßØÏÙÚÕÚÁÒÎ

©ÌËÃÒÕßÓËÔÇ ÇÔÇÈÇÛÓÃÙÕßÓËÕÒÏÙÚÏÑ¦ÚÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÄËÖÃÖËÊÕÚÜÔ
ÙÏÔÕËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÕÔØßÛÓÄÚÜÔËÔÚÇÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÜÔËÖÇÌ×ÔÑÇÏËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝ
ÊÏÇØÑ×ÝÚÎÔÇÓÕÏÈÇÃÇÑÇÚÇÔÄÎÙÎ
ÑÇÏËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÁÚÙÏ×ÙÚËÑ¦ÛË
ÖÒËßØ¦ÔÇÖØÕÇÙÖÃàËÚÇÏÚÇÛËÓËÒËÏ×ÊÎÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑÇÏÔÇÖØÕÈ¦ÒÒËÏ
ÚÇÖØ×ÚÏÙÚÇÓËÒÂÓÇÚÇÚÎÝ¦ÒÒÎÝ
ÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÓÇÝÁÚÙÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÝËÚÇÃØÕßÝÓÏÇÝÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ

Οι μεγάλοι ÇØÞÇÃÕÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÃÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÊËÙÓÕÆÝÕÏÑËÏÄÚÎÚÇÝ
¡ËÚ¦ÚÎÔÃÊØßÙÎÚÎÝ§ÁÇÝ ÃÔÇÝ
ÕÏÒÒÎÔËÝËÌÕÖÒÏÙÚÁÝÑÇÚÄØÛÜÙÙÇÔÔÇÙÖ¦ÙÕßÔÚÕËÓÖ¦ØÍÑÕÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝÖÕÒÆÚÏÓÇÇÍÇÛ¦ÑÇÏ
ËÐÕÖÒÏÙÓÄÖØÕÝÚÎÔ ÃÔÇ©ÚÇÔ
ÊËÎÒÒ¦ÊÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÚÕßÞØÁÕßÝÎ
ÃÔÇÈÕÎÛÕÆÙËÕÒÄÉßÞÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝÍÏÇÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎ¬ÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÄÚÇÔÙÚÎÏÈÆÎËÃÞËÐËÙÖ¦ÙËÏËÓÌÆÒÏÕÝÖÄÒËÓÕÝÑÇÏËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÞ¦ÕÝÕÏÌÃÒÕÏ
ÓÇÝÙÚÎÔ ØÂÚÎÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÚÏÝ
ÊßÙÑÕÒÃËÝ¦ÔÕÏÐÇÔÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇ

Οφείλουμε
να αναβαθμίσουμε
σταθερά την έμπρακτη
συνεργασία μας,
εμβαθύνοντας
στα υπάρχοντα πεδία
και επεκτείνοντας
την κλίμακα
των επενδύσεων.
ÚÕßÝÓÁÙÇÙÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇÍÏÇÔÇ
ÌÏÒÕÐËÔÂÙÕßÔÞÏÒÏ¦ÊËÝ ÏÔÁàÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÖÕßËÑÑËÔ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎ
ÏÈÆÎ©ÆÔÊËÙÓÕÝÒÒ¦ÊÇÝ ÃÔÇÝËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇËØÍ¦àËÚÇÏ
ÇÊÏ¦ÑÕÖÇÖØÕ¦ÍÕÔÚÇÝÚÏÝÌÏÒÏÑÁÝ
ÇÔÚÇÒÒÇÍÁÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÊÆÕ
ÒÇÕÆÝËÔ×ÙÚÎÔ ÃÔÇÚØËÏÝÍËÔÏÁÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÚÕßÓËÚÇÌØÇÙÚÂ
ÕßÄ§ÏÇÔÙÁÔÍÑÁÞÕßÔÇÌÏËØ×ÙËÏ
ÚÎàÜÂÚÕßÝÙÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÑÇÏÓËÒÁÚÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏ
ÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÝÙßÔËÏÙÌÁØÕÔÚÇÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÌÏÒÃÇÝÖÕßÙßÔÊÁËÏÚÕßÝÊÆÕÒÇÕÆÝ
Από τη σύναψηÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÇÔ¦ÓËÙÇÙË ÃÔÇÑÇÏÒÒ¦ÊÇ

Οφείλουμε ÔÇ ÇÔÇÈÇÛÓÃÙÕßÓËÙÚÇÛËØ¦ÚÎÔÁÓÖØÇÑÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÇÝ
ÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÚÕÓËÃÝËÓÈÇÛÆÔÕÔÚÇÝ
ÙÚÇßÖ¦ØÞÕÔÚÇÖËÊÃÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏËÖËÑÚËÃÔÕÔÚÇÝÚÎÔÑÒÃÓÇÑÇ
ÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÓËÚÕÁØÍÕÙÚÕ

«Είμαι ¨ÑoÐÑ³{~ÒTÑ¨ÖÐÉØÈÚÑK¨ÉÚÂÑÒ³iÌÐ¨×iT¨ÑÑØ{ÚÉKÑÐÌo{Ñ³ÉÜÜi{~ÌÜ{³{ÐÌ~Ñ{³¨Ó×ÐÉoÒÜÉØ
¨Ù~ËÉØo{Ñ³ÐÓÜÜu
ÚÕ ÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚÎÔËÍÑÇÛÃÊØßÙÎÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝËÚÇÏØÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÊÆÕÞÜØ×ÔÚÕÓÏÇÝÙÞÁÙÎÝ
ÖÕßËÊØ¦àËÚÇÏÙÚÕÔÇÒÒÎÒÕÙËÈÇÙÓÄÑÇÏÙÚÎÔÇÓÕÏÈÇÃÇËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÕÏÊÆÕÞ×ØËÝÓÇÝÁÞÕßÔÊÏËßØÆÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÏÝÊÏÓËØËÃÝÙÞÁÙËÏÝ
ÖØÕÙÊÃÊÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÈÇØÆÚÎÚÇÑÇÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓËÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ¡ËÚÕÖÔËÆÓÇÚÎÝÇÓÕÏÈÇÃÇÝ
ÜÌÁÒËÏÇÝÖØÕÜÛÕÆÓËÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝ
ÚÕßËÓÖÕØÃÕßÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÚÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÇÝ
ÇÖÕÊÃÊËÏÖÒÕÆÙÏÕßÝÑÇØÖÕÆÝ¶Õ
ËÏØÇÏ¦ÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÙÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÒÏÓ¦ÔÏÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕß

¡ÁÙÇÇÖÄÚÏÝÌÏÒÏÑÁÝÇÔÚÇÒÒÇÍÁÝ
ÑÇÏÓÇÛÇÃÔÕÔÚÇÝÕÁÔÇÝÇÖÄÚÕÔ
¦ÒÒÕÔÖØÕ¦ÍÕßÓËÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕ
ËÖÃÖËÊÕÚÏÝÇÐÃËÝÚÎÝËÏØÎÔÏÑÂÝÑÇÏ
ÇØÓÕÔÏÑÂÝÙßÔÆÖÇØÐÎÝ¦ÔÛÎÙÎÚÜÔÙÏÔÕËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔ
ÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÚÕÔÊßÔÇÓÏÙÓÄÖÕß
ßÖ¦ØÞËÏÙÚÏÝÇÓÕÏÈÇÃÇËÖÜÌËÒËÃÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÇØÞÇÃÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓ×ÔÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËÖÕÞÂ
Τόσο η ÃÔÇÄÙÕÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇÁÞÕßÔ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÊßÙÑÕÒÃËÝÑÇÏÖÒÂÍÓÇÚÇÄÓÜÝÚÕÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÖÔËÆÓÇ
ÚÜÔÒÇ×ÔÚÕßÝÊËÔÑ¦ÓÌÛÎÑËÖÕÚÁ
ÂÓËØÇÑÇÏÕÏÊÆÕÞ×ØËÝÈÏ×ÔÕßÔ
ÓÏÇÔÁÇËÖÕÞÂÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÔ×ÊÏÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÏÙÚÕØÏÑÁÝ
ËßÑÇÏØÃËÝÍÏÇÚÏÝÊÏÓËØËÃÝÙÞÁÙËÏÝ

Η Κίνα είναι
πρόθυμη να αυξήσει
τις εισαγωγές
ελληνικών ποιοτικών
αγροτικών προϊόντων,
προσφέροντας
έτσι περισσότερες
επιλογές στους
Κινέζους καταναλωτές.
ÒÏÓ¦ÔÏÚÕßËÏØÇÏ¦ÔÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕ
ÑËÌ¦ÒÏÚÕßØ¦ÑÕß® ÃÔÇËÃÔÇÏ
ÖØÄÛßÓÎÔÇÇßÐÂÙËÏÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖÕÏÕÚÏÑ×ÔÇÍØÕÚÏÑ×Ô
ÖØÕáÄÔÚÜÔÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÁÚÙÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÖÏÒÕÍÁÝÙÚÕßÝ ÏÔÁàÕßÝ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝËÔ×ËßËÒÖÏÙÚËÃÄÚÏÎ
ËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÛÇÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÕÏÞÚÂÖØÕÝÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÑÇÏÖØÕáÄÔÚÇËÖÏÚØÁÖÕÔÚ¦ÝÓÇÝÔÇ
ÖÇØÇÓËÃÔÕßÓËÙÚËÔÕÃËÚÇÃØÕÏÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÓÏÇÝÇÓÕÏÈÇÃÇËÖÜÌËÒÕÆÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
Οφείλουμε ÔÇ ËÖÏÚÇÞÆÔÕßÓËÑÇÏÔÇ
ÇÔÇÈÇÛÓÃÙÕßÓËÇÖÄÑÕÏÔÕÆÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝ¡ÃÇ×ÔÎÔÇÝØÄÓÕÝ®ËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔÕÏÚÎÔÑÇÒÂ

ÍËÜÍØÇÌÏÑÂÛÁÙÎÑÇÏÚÇÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÎÝÔÇßÚÏÒÃÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÏÝ
ËßÑÇÏØÃËÝÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÎÁÔÚÇÐÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕÔ¡ÎÞÇÔÏÙÓÄ
ßÔËØÍÇÙÃÇÝ ÃÔÇÝ²ÜØ×Ô ËÔÚØÏÑÂÝÑÇÏÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ
ËÔ×ÛÇÖØÕÜÛÂÙÕßÓËÚÎÔ
ÁÖØÇÑÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÄÖÜÝÚÎÔ
¬ÇÞËÃÇØÇÓÓÂÎØ¦Ý¦ÒÇÙÙÇÝ
ÃÔÇÝßØ×ÖÎÝÜÛ×ÔÚÇÝÖËØÇÏÚÁØÜÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÊÏÇÙÆÔÊËÙÎÝÚÎÝ ÃÔÇÝÓËÚÎÔßØ×ÖÎ
ÖÇØÇÓÁÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏßÖÄÊËÏÍÓÇÑÇÒÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÑØÇÚ×ÔÓËÚÎÔ ÃÔÇ
Οφείλουμε ÔÇ ÖØÕÜÛÂÙÕßÓËÚÏÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝÇÔÚÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ¡ËÚÎÔÕÓÇÒÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕß ÕÓÌÕÆÑÏÕÝÑÇÏÚÕß
ÏÔÁàÏÑÕßÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆ ÁÔÚØÕß
ÙÚÎÔÛÂÔÇÛÇËÔÏÙÞÆÙÕßÓËÚÏÝ
ÊÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÇÔÚÇÒÒÇÍÁÝÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÊÆÕÒÇ×ÔËÓÖÔËÄÓËÔÕÏÇÖÄÚÎ
ÙÕÌÃÇÚÜÔÊÆÕÇØÞÇÃÜÔÖÕÒÏÚÏÙÓ×Ô
ÓÇÝÖÇØÇÓÁÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÖØÄÚßÖÕ
ÊÏÇÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÕÆÊÏÇÒÄÍÕß
Η φετινή ÞØÕÔÏ¦ÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÎÔ
ÂËÖÁÚËÏÕÇÖÄÚÎÔÃÊØßÙÎÚÎÝÇáÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÎÝ ÃÔÇÝ¡ÁÙÇ
ÙËÇßÚ¦ÚÇËÈÊÕÓÂÔÚÇÞØÄÔÏÇÑÇÏ
ÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÑÇÚ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎ¡ËÚÇØØÆÛÓÏÙÎ
ÑÇÏÚÕÔÕÏÍÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝÞ¦ØÎ
ÙÚÏÝÇÊÏ¦ÑÕÖËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ ÏÔÁàÜÔ
Î ÃÔÇÁÞËÏÑÇÚÇÌÁØËÏÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÇÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ¦ËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇ¬ÇßÚÕÞØÄÔÜÝÞ¦ØÎÙÚÎÔËÏØÎÔÏÑÂÚÎÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÎ ÃÔÇÇÖÇÔÚ¦ÊßÔÇÓÏÑ¦
ÙÚÕÑÆØÏÕËØ×ÚÎÓÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝ
ÍÏÇÚÕÖ×ÝÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃ
ÕÑÄÙÓÕÝ©ÏÚØÁÞÕßÙËÝÊÏËÛÔËÃÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÓÇØÚßØÕÆÔØÏàÏÑÁÝÑÇÏ
ÖËØÃÖÒÕÑËÝÇÒÒÇÍÁÝÓËÇßÐÇÔÄÓËÔÎÇÙÚ¦ÛËÏÇÑÇÏÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÕ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕÍÃÍÔËÙÛÇÏ ÃÔÇÑÇÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÕÌËÃÒÕßÔÔÇÊÏÊÇÞÛÕÆÔ
ÇÖÄÚÎÈÇÛÏ¦ÙÕÌÃÇÚÜÔÇØÞÇÃÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓ×ÔÚÕßÝÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔ
ÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝËßÛÆÔËÝÚÜÔÇØÞÇÃÜÔÞÜØ×ÔÑÇÏÔÇÖØÕÜÛÂÙÕßÔÇÖÄ
ÑÕÏÔÕÆÚÎÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎËÔÄÝÔÁÕßÚÆÖÕßÊÏËÛÔ×ÔÙÞÁÙËÜÔÈÇÙÏÙÓÁÔÜÔÙÚÕÔÙËÈÇÙÓÄÙÚÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÇÏÙÚÎÔÇÓÕÏÈÇÃÇËÖÜÌËÒÂ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÙßÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÓÏÇÝÖÇÔÇÛØ×ÖÏÔÎÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÓËÁÔÇÑÕÏÔÄÓÁÒÒÕÔ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ

Επίθεση... μετριοπάθειας η στρατηγική του Μαξίμου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ακολουθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνεχή προσπάθειά του να δυναμιτίζει το πολιτικό κλίμα
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Με... «επίθεση ÓËÚØÏÕÖ¦ÛËÏÇÝ®ÁÞËÏ
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÇÖÇÔÚ¦ËÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÚÎÙßÔËÞÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕß
±ªÔÇÊßÔÇÓÏÚÃàËÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÒÃÓÇÓËÇÏÞÓÂÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇ
ÖËØÃÕÊÕÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎËÐÇÃØËÙÎÝ
ÚÜÔÑÎÓÂÚØÎ¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕß
ÑÇÏÇÆÒÕßÕÒ¦ÑÎÇÖÄÚÎÔØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝ
§V]HY[PZ
6ÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÒÁÐÎÝ
¬ÙÃÖØÇÝÁÞËÏßÏÕÛËÚÂÙËÏÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂßÉÎÒ×ÔÚÄÔÜÔ®ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÑÇÚ¦ÚÕÊßÔÇÚÄÔÙßÙÖËÏØÜÓÁÔÎÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂ
È¦ÙÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÖÃÙÎÝÎ
ÁÔÚÇÙÎÙßÔÚÎØËÃÁÙÚÜÙËÓËØÏÑÄÈÇÛÓÄÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÕÔ±ªÖÕßÁÞËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ
ÙßÔËÞËÃÝÛËÚÏÑÁÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÓËÚËÒËßÚÇÃÇÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÛËÙÎÙËÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎÚÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÖÕßËÓÖËØÏÁÞËÏÙËÏØ¦ÌÕØÕËÒÇÌØÆÔÙËÜÔ
ÚÙÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÇÔÜÚÁØÜ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÔÇ
ÓÎÔÖßØÕÊÕÚÂÙËÏÚÎÔÁÔÚÇÙÎÄÚÇÔ
ÕÏÑ¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕÝÑÇÏÕÒ¦ÑÎÝ
ËÖÁÒËÐÇÔÔÇÖØÕÙÁÒÛÕßÔÙÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÎÝØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÝ!©
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝ¡ÖÕÆÍÇÝÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÔÇÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏ
ÎÙÆÔÛËÙÎÚÎÝØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÔÄÓÏÓÎ®ÑÇÏÊÏÁÑÕÉËÚÎ
ÙßÔËÊØÃÇÙÎÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÙËÙÆÙÑËÉÎÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ
¡ÇÐÃÓÕßÁÞËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃÎÃÊÏÇ
ÚÇÑÚÏÑÂÔÇÇÑÕÒÕßÛÎÛËÃÑÇÏÙÚÎÔ

Ο κ. Μητσοτάκης É{ÚÈÐÉËÑ³É¨ÐÑ³{³Ö{tÉÐ¨i³{~ÓØuÙiÜÉ{Ø~Ñ{o{Ñ³¨×Èo{~ÌwÐÉ³ÑÑ³ÉÈ³{~Ì

Την ανάγκη να μην
«εξευτελίζεται» η Βουλή
από τις πρακτικές
του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει
και το ΚΙΝΑΛ, που προσανατολίζεται να προτείνει την ενεργοποίηση
της επιτροπής
δεοντολογίας.

ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÑÇÚ»ÇØÞÂÔÍÏÇ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎ¬ØÃÚÎÔÁÇÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÎÝØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÝË¦ÔÕÏ
Ñ¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕÝÑÇÏÕÒ¦ÑÎÝ
ÖØÕÙÁÒÛÕßÔÑÇÏÖ¦ÒÏ¦ÔÚÜÝÕ
±ªÖÕßÂÊÎÞØË×ÔËÚÇÏ®ÄÚÏ
ÓËÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÚÕßÖÇØËÓÖÕÊÃàËÏ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎ¢ØÕßàÂÙÚÎÔËÖÏÚØÕÖÂÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÓËÚÇÈ¦ÒÒËÏ
ÙÚ¦ÙÎ©ÖÜÝÒÁÍËÚÇÏÖÇØÄÚÏÕÑ
¬ÙÃÖØÇÝÊËÔÁÞËÏÒ¦ÈËÏÚÏÝÚËÒÏÑÁÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßÌÁØËÚÇÏÁÚÕÏÓÕÝÔÇ
ÇÖÕÊËÞÛËÃÚÏÝËÏÙÎÍÂÙËÏÝÚÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÑÕØßÌÇÃÜÔÙÚËÒËÞ×Ô

ÚÎÝ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÎËÖÏÚØÕÖÂ
ÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÖÒÁÕÔÚÏÝËØÍÇÙÃËÝ
ÚÎÝÞÜØÃÝÔÇÇÔÇÖÒÎØÜÛÕÆÔÕÏ
Ñ¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕÝÑÇÏÕÒ¦ÑÎÝ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÜÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÁÞÕßÔËÐËÚÇÙÚËÃÑÇÏËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÙËÔ¦ØÏÇË¦Ô
ÚÕÑÄÓÓÇÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÚÕØÖÏÒÃàËÏËÖÃÓÇÑØÄÔÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝ
ØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÝ¡ËÚÇÐÆÇßÚ×Ô
ËÃÔÇÏÑÇÏÎËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎßÖÇÒÒÂÒÜÔÚÎÝÕßÒÂÝÇÒÒ¦ÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÎÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ

ÌØÕßØ¦ÝÄÖÜÝÛÇËÖÏÛßÓÕÆÙËÎ
ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÍÏÇÚÎÔÇÖÕÚØÕÖÂËÏÙÄÊÕßÚÜÔÊÆÕÈÕßÒËßÚ×Ô
ÚÕß±ªÙÚÏÝÙßÔËÊØÏ¦ÙËÏÝ
¬ÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÓÎÔËÐËßÚËÒÃàËÚÇÏ®ÎÕßÒÂÇÖÄÚÏÝÖØÇÑÚÏÑÁÝ
ÚÕß±ªËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÏÚÕ
§ÖÕßÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÚÇÏÔÇ
ÖØÕÚËÃÔËÏÚÎÔËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ
ËÖÏÚØÕÖÂÝÊËÕÔÚÕÒÕÍÃÇÝ
ËÖÃÛËÙÎÓËÚØÏÕÖ¦ÛËÏÇÝ®ÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÛÇÇÖÕÚßÖÜÛËÃÙË
ÊÆÕÇÑÄÓÎÛÁÓÇÚÇÚÎÝËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÝ!ÙÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÑÇÏÙÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÉÂÌÕÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÖÏÛßÓËÃÔÇÚËØÓÇÚÏÙÚÕÆÔÕÏ
ËÓÖØÎÙÚÏÑÁÝ®ÊÎÒ×ÙËÏÝÍÏÇÚÕ
ÖØÕÙÌßÍÏÑÄÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÑÇÏ
ÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÜÔÑÒËÏÙÚ×ÔÖØÕÇÔÇÞÜØÎÙÏÇÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔÙÚÏÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÙË
ÑÒÃÓÇÓÁÍÏÙÚÎÝÊßÔÇÚÂÝÙßÔÇÃÔËÙÎÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËÚÕÖÏÑÄËÖÃÖËÊÕÇÌÕÆÍÔÜØÃàËÏÖÜÝÕ±ª
ÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÔÇÇÖÕÑÕÓÃÙËÏÕÌÁÒÎ
ÇÖÄÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔØÕ×ÔÖÃÙÎÝÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÉÂÌÕÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÖÕßÖØÕËÚÕÃÓÇÙËÕÑ¬¦ÑÎÝËÕÊÜØÏÑ¦ÑÕÝÁÞËÏËÔÙÜÓÇÚ×ÙËÏÚÏÝ
ÈÇÙÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÚÎÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÓËÙÚÄÞÕËÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÉÎÌÏÙÚËÃÑÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ÚØÏÇÑÄÙÏÕßÝÚÎÝÕßÒÂÝ

Επιθυμία
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚËÔÕÆÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓËÚ¦ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎ
ÚÎÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝÑÇÏÚÎÔÉÂÌÏÙÎÚÕßÔÄÓÕß
ÍÏÇÚÕßÝÇÖÕÊÂÓÕßÝÛÇËÖÏÛßÓÕÆ-

ÙËÔÇßÖ¦ØÐËÏÙÆÓÖÒËßÙÎÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓËÚÕ §ÑÇÏÙÚÇ
ÛÁÓÇÚÇÚÕßÔÁÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÑÇÏÚÎÝÖØÕËÊØÏÑÂÝËÑÒÕÍÂÝ
ÖÕßÛÇÇÔÕÃÐÕßÔ®ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
©ÓÜÝÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÕÏ
ÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇ
ÍÃÔËÏÕÄÖÕÏÕÝÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÄÚÇÔ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÛÇØÄÚÕÖÃÕÍÏÇÚÕ
ÖÕÆÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕ §ÙËÊÆÕ
ÓÂÔËÝ®ÓËÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÔÁÔÚÇÙÎ
ÖÕßÖßØÕÊÄÚÎÙËÙÚÎ²ÇØÏÒ¦Õß
¬ØÏÑÕÆÖÎÚÕËÖËØÞÄÓËÔÕÙßÔÁÊØÏÕ
ÚÕß© ¦ÔÚÜÝÚÕÇÓÁÙÜÝ
ËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÛÇÇÔÇÒÎÌÛÕÆÔ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÇÖÄÚÎ²ÇØÏÒ¦Õß
¬ØÏÑÕÆÖÎ×ÙÚËÔÇÐËÑÇÛÇØÃÙËÏ
ÚÕÚÕÖÃÕÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÕÔÑ§ÃÑÕÔÊØÕßÒ¦ÑÎÖØÜÚÃÙÚÜÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÓËÚÕÔÑÇÆÒÕËØÕßÒ¦ÔÕ
ÖÕßÙÂÑÜÙÇÔÚÕßÝÚÄÔÕßÝÁÔÇÔÚÏ
ÚÎÝÑ¢×ÌÎÝËÔÔÎÓÇÚ¦ÓËÇÌÕØÓÂÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÊÏËÐÇÍÜÍÂÝÚÕß
ÙßÔËÊØÃÕß
¬ÁÒÕÝÁÔÇÛÁÓÇÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÙÚËÔ¦ÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß
ËÃÔÇÏÇßÚÄÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÓËÚ¦ÚÎÔÁÌÕÊÕÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÕßÝÙÚÕÓÁÚÜÖÕÚÜÔÞØË×ÙËÜÔ
ÑÇÏÚÜÔÖØÕÓÎÛËÏ×ÔÁÌÕÊÕÝ
ÚÜÔËÒËÍÑÚ×ÔÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÊËÔ
ÊÏÇÚ¦ÞÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÇÒÒ¦ÂÚÇÔÇßÚËÖ¦ÍÍËÒÚÎ©ÓÜÝ
ËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÙÆÙÑËÉÎÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÓËÚÕßÝ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÄÒÜÔÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÚËÒËßÚÇÃÕÏËÃÞÇÔ
ÊËÙÓËßÛËÃÄÚÏÛÇËÖÇÔËÐËÚ¦ÙÕßÔ
ÚÕàÂÚÎÓÇÚÜÔÖØÕÓÎÛËÏ×ÔÙÚÏÝ
ÚØÇÖËàÏÑÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ
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«Οσα συζητήσαμε με τον Καραμανλή»
Το βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά με τις εξομολογήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τη μεταπολίτευση
©ª¦ÒÒÎÝÙßÓÌÜÔÕÆÙËÓÇàÃÓÕß
ÄÚÏÇßÚÄÊËÔÁÖØËÖËÔÇÍÃÔËÏÇÒÒ¦
ÔÕÓÃàÜÑÇÔËÃÝ¦ÒÒÕÝÊËÔÚÄÒÓÎÙË
ÔÇÚÕßÚÕÖËÏÑÇÛÇØ¦Í×ÁÊÏÔÇ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÓ¦ÞÎ®©ÓÜÝÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÂÚÇÔÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝ
ËÔÚÇÒÇÔÚËÆÛÎÑËÖÕÚÁ ¦ÖÕÚË
ÓÕßËÃÖË!¸¢ÇÔÚ¦àËÙÇÏÔÇÞ¦ÙÕßÓËÑÇÏÚÇÇßÍ¦ÑÇÏÚÇÖÇÙÞ¦ÒÏÇ"Ý
ËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÓËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÎÔ
ÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ¹ ÇÏ
ÚÕßÇÖ¦ÔÚÎÙÇ!¸¬ÏÔÇÚÎÔÑ¦ÔËÏÝ
ÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÇÔÊËÔÁÞËÏÝÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÇÏËÐÕßÙÃËÝ"ÔÁØÛËÏÕÔÊØÁÇÝÛÇÚÇÏÙÕÖËÊ×ÙËÏÄÒÇÑÇÏ
ËÙÆÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙËÏÝÔÇÑ¦ÔËÏÝ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÚÃÖÕÚÇ¹¬×ØÇÇÔÊÏÑÇÏ×ÛÎÑËÂÄÞÏÇßÚÄÑØÃÛÎÑËÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÏÙÚËÆÜÄÚÏËÍ×ÊÏÑÇÏ×ÛÎÑÇÏÇÚÃÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÊËÔ
ÓÖÄØËÙËÔÇÑ¦ÔËÏÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÜÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÁÔÇÔÚÏÚÕßÇÖÇÔÊØÁÕßÖÕßÂØÛË
ÇÙßÍÑØ¦ÚÎÚÕÝ¦ÔÚÜÝÇßÚÄÖÕß
ËÃÔÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔËÃÔÇÏÄÚÏÓÁÙÇÚÕß
Õ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÖÕßÂÚÇÔÙÕÈÇØÄÝ
ÑÇÏßÖËÆÛßÔÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÇÔÎÙßÞÕÆÙËÑÇÏÁÒËÍËÖÕÆÛÇÇÌÂÙËÏÚÕ
ÑÄÓÓÇ®

Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

«Δεν πολεμάται ÕÒÇáÑÏÙÓÄÝËÆÑÕÒÇÕÆÚËÛÇÖËØ¦ÙËÏ©ÒÇáÑÏÙÓÄÝ
ßÖ¦ØÞËÏÄÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ËÖÃÍÎÝ®ËÃÖËÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÚÕÔÒÁÐÎÇÖÇÞËÒ¦
ÄÖÜÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕ
© ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓË
ÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÒÄÍÏÇ¬ÄÓÕÝq! 
®ËÑÊÄÙËÏÝÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝ
ÖÕßÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÆØÏÕ©¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖØÏÔÇÖÄÚÕÔ¬ØÇÓÖÑÇÏÚÕ
)YL_P[ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙËÍÏÇÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÒÇáÑÏÙÓÕÆÑÇÏÙÆÙÚÎÔËÄÚÏÓÄÔÕÕËÔÂÓËØÕÝÖÕÒÃÚÎÝ
ËÃÔÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕÔÒÇáÑÏÙÚÂ®
©ÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓÕÏ¦àËÏ
ÙÇÔÔÇÖØÕÙÑÇÒËÃÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
ÍÏÇÔÇÚÕßÊÏÎÍÎÛËÃÕÃÊÏÕÝÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÇÒÂÛËÏËÝÔÕ¬ÄÓÕÝq!
  ÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕ
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝËÃÔÇÏ
ÈÁÈÇÏÕÄÚÏÕ¬ÄÓÕÝqÛÇÙßàÎÚÎÛËÃÖÕÏÑÏÒÕÚØÄÖÜÝÍÏÇÚÃÕÏÙÚÕØÏÑÄÝÎÍÁÚÎÝÚÕß ÁÔÚØÕßÑÇÏÚÎÝ
ËÐÏ¦ÝÊËÔÌËÃÊËÚÇÏÇÌÎÍÂÙËÜÔ
ÑÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓ×ÔÚÕÒÓÎØ×Ô
ÑÇÏØÎÐÏÑÁÒËßÛÜÔÍÏÇÖØÄÙÜÖÇ
ÑÇÏÍËÍÕÔÄÚÇÖÕßÙÌØ¦ÍÏÙÇÔÚÎÔ
ÖØÄÙÌÇÚÎÏÙÚÕØÃÇÑÕÒÕßÛËÃÁÔÇ
ÇÖÄÙÖÇÙÓÇÇÖÄÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕ
ÚÜÔÙÞÁÙË×ÔÚÕßÓËÚÕÔ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ ÇØÇÓÇÔÒÂ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Οι πρώτες ÙßàÎÚÂÙËÏÝÚÕß
ÇØÇÓÇÔÒÂÓËÚÕÔ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÖØÕÚÕÆÓÖËÏÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕ ÊËÔÇÌÕØÕÆÙÇÔ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÒÒ¦ÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÒÒ¦ÊÇÓËÇÖÄÌÇÙÎÚÕß ÇØÇÓÇÔÒÂËÃÞËÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÙÑÁÒÕÝ
ÚÕß§¬©ÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕß 
ÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇÚÕß§¬©ÔÇÖÇØÁÓÈËÏÑÇÏÔÇËÓÖÕÊÃÙËÏÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÚÇÊÏÇÑ¦ÑÇÏÏÊÃÜÝÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÚÕß
ßÍÕÆÙÚÕß ÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÒÄÍÜÚÎÝËÐÄÊÕßÚÕßÜÑËÇÔÕÍØÇÌÏÑÕÆÖÒÕÃÕß²ÄØÇ®ÙÚÕÏÍÇÃÕ
ÎÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÓË
ÚÕ§¬©ÑÇÏÚÏÝÁÓÕÏÇàËÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÍÏÇÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÜÔ
ÊÏËÛÔ×ÔÏÙÕØØÕÖÏ×ÔËÑËÃÔÜÔÖÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÓÏÇ
ÑØÃÙÏÓÎËÍÍÆÎÙÎÍÏÇÚÎÔËÛÔÏÑÂ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇ©¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊÏÎÍËÃÚÇÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦!¬ÄÚËÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÝËÃÞËÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÖÕßÚÕÔÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙÇÔ¬ÕÁÔÇ
ËÃÔÇÏËÃÞËÑ¦ÔËÏÚÕÓËÍ¦ÒÕÒ¦ÛÕÝ
ÔÇÌÆÍËÏÇÖÄÚÕ§¬©© ÇØÇÓÇÔÒÂÝÚÕÒ¦ÛÕÝÇßÚÄÚÕÂÐËØËÚÕÇÔÇ-

Tο βιβλίο ÚÑ~È~Ü×¨ÊÉ{ÑÖ¨{
ÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(ÑÑÙÌÈÜØ

«Ο Καραμανλής
όταν με φώναξε
μου ζήτησε να αναλάβω
το υπουργείο
Εξωτερικών.
Του είπα: “Πρόεδρε,
δεν το παίρνω”».
ÍÔ×ØÏÙËÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÒÁÍËÚÇÏËÍ×
ÊËÔÚÕ¦ÑÕßÙÇÇÖÄÚÕÙÚÄÓÇÚÕß
ÇÒÒ¦ÔÕÓÃàÜÎÖÒÎØÕÌÕØÃÇËÃÔÇÏ
ÇÑØÏÈÂÝÄÚÏËÃÖË¸²¦ØÏÙÇÚÕÏÍÇÃÕ
ÙÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝ¹BÙÙËÔÔÕ×ÔÚÇÝ
ÄÚÏËÔÏÙÞÆÛÎÑËÎÛÁÙÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕÏÍÇÃÕDÓËÚÕÔÇÌÆÍËÏÎ
ÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÙÑÁÒÕÝ
ÚÕß§¬©ÖØ¦ÍÓÇÚÕÕÖÕÃÕÂÚÇÔ
ÇÑØÏÈÁÝ ÇÏÂÛËÒËÔÇÐÇÔÇÍßØÃÙËÏ
ÙÚÕ§¬©ÒÒ¦ÊËÔÚÕÒÓÕÆÙËÔÇ
ÚÕÑ¦ÔËÏÕÃÊÏÕÝ ÇÏÂÛËÒËÑÇÏÔÇ
ÖÇØÇÚËÃÔËÏÚÕÔÞØÄÔÕÖÇØÇÓÕÔÂÝ
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÈ¦ÙËÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÊËÔÚÕÒÓÕÆÙËßÔËÖ×Ý
ÓËÂÛËÒËÍÏÇÚÕ§¬©ÑÇÏÍÏÇÚÏÝ
È¦ÙËÏÝÏ»ÇßÚÄÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÄÚÇÔ
ÓËÌ×ÔÇÐËÓÕßàÂÚÎÙËÔÇÇÔÇÒ¦ÈÜ
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×Ô¬ÕßËÃÖÇ!
¸ØÄËÊØËÊËÔÚÕÖÇÃØÔÜ¹
¸ÏÇÚÃ"¹ÓÕßÒÁËÏ¸ÛÇËÃÙÇÏÑÇÒÄÝßÖÕßØÍÄÝÚÜÔÐÜÚËØÏÑ×Ô¹
¸Í×¹ÚÕßÒÁÜ¸ÐÁØÜÄÚÏÛÇËÃÓÇÏ
ÑÇÒÄÝÑÇÏÚÕÐÁØËÏÝÑÏËÙÆÇÒÒ¦
ÊËÔÚÕÐÁØËÏÕÑÄÙÓÕÝ©ÑÄÙÓÕÝ
Ë¦ÔÇÑÕÆÙËÏÄÚÏÁÑÇÔËÝÚÕÔ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÕÔÇÖÕÙÚ¦ÚÎßÖÕßØÍÄ
ÚÜÔÐÜÚËØÏÑ×ÔÛÇÙÕßÖËÏÄÚÏÚÕ
ÁÑÇÔËÝÍÏÇÔÇÖÕßÒÂÙËÏÚÎÔ ÆÖØÕ
ÑÇÏÊËÔÐÁØÜÚÏ¦ÒÒÕÇÈØËÏÝÚÕÔ
ÓÖËÒ¦ÙÕßÑÏËÙÆÑÏËÍ×Ô×Ë¦Ô
ÍÃÔÜßÖÕßØÍÄÝßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÑÇ-

«Στο μικρό ÈÈ¨o{~ÌÈÐKÖÜ{~ÑÚÌÐÑ³É~Ñ³Ò³i{É¨Ñ¨T{~Ê³ÒÂi oÊÐÈ¨³ØÐÉ³ÑÂÖ³ÈÈ¨oVÑÜÜÒ¨ioÖ³ÑÑ³{¨ÌÉÙ¨ØÑ³ÒÈÓÉ{ÑVÑ³{¨ÌÉÙ¨Ø~ÑÚÌ³ÑÙÉÂ{ÒVÉoÑ¨{³É¨Ò~Ñ{
ÌÜ{{ÒÜÜ{oÖ¨³³¨ÑÓÇ{~Ñ³ÒÉ{¨ÒuVÉ¨{o¨Ò×É{³Ñ³ËØi³³Ò~iØ×³ÑÌÖ~Éi³
ÈÈ¨oÉËÛiÐË ¨oV ÓÐK¨{Ø¬d
ÔËÃÝÊËÔÛÇÖËÏÄÚÏÊËÔÑ¦ÔÜ¹ÊÏÄÚÏ
ËÃÞÇÚÎÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇÄÚÏËÃÞÇ
ÇÔÕØÛ×ÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙËÁÔÇÔ
ÞØÄÔÕÚÕ»ÚÇÔÕÑÇÒÆÚËØÕÝ
ÞØÄÔÕÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÇÏ×ÔÇÖÕß
ÖÁØÇÙËÎÒÒ¦ÊÇ ÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏ
ÓÕßËÃÖË!¸ÞËÏÝÊÃÑÏÕ¹ ÇÏËÖËÌßÒ¦ÞÛÎÔÇÓËÑ¦ÔËÏßÖÕßØÍÄÚÜÔ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÙËÊËÆÚËØÎÌ¦ÙÎ®
©¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÔÁÒÇÈËßÖÕßØÍÄÝßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝ
ÚÕÔË×ØÍÏÕª¦ÒÒÎ©ÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ
ÊËÔÂÚÇÔÇÓËÒÎÚÁËÝÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÎÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÝËÐÏ¦ÝÓÁÔÇÖÕÚÁÊËÔÓË
ÊÁÞÛÎÑËÚÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÚÜÔÙÚËÒËÞ×Ô©ÞÏÕ
ÒÇÄÝÍÏÇÚÃÎÈ¦ÙÎÚÎÝËÐÏ¦ÝÓË
ÇÍÑ¦ÒÏÇÙËÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ
ÕÏÕÔÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕÔÑÇÏÇÖÄÚÕÔ ÇØÇÓÇÔÒÂÇÑÄÓÎ®

«Δεν ήμουν ξένο σώμα»
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦Õ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÄÞÏÓÄÔÕÊËÔÇÏÙÛÇÔÄÚÇÔÑÇÛÄÒÕß
ÐÁÔÕÙ×ÓÇ®ÓÁÙÇÙÚÎ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÇÒÒ¦ÂÚÇÔÈÁÈÇÏÕÝÄÚÏÇÔ
ËÃÞËËÔÚÇÞÛËÃÙÚÕÑÄÓÓÇÂÊÎÇÖÄ
ÚÕ ÛÇÂÚÇÔÕÇÊÏÇÌÏÒÕÔÃÑÎÚÕÝÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß
ÇØÇÓÇÔÒÂÄÚÇÔÕÏÊØßÚÂÝÚÎÝ
§ÛÇÇÖÕÌ¦ÙÏàËÔÇÓËÚÇÑÏÔÎ-

ÛËÃÙÚÎÔØÕËÊØÃÇÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ ÇÛÄÒÕßÊËÔÇÏÙÛÇÔÄÓÕßÔ
ÐÁÔÕÙ×ÓÇ ÕÃÚÇÐËËÍ×ÇÏÙÛÇÔÄÓÕßÔÖ¦ØÇÖÕÒÆÑÇÒ¦ÓËÚÕßÝ
ÊËÐÏÕÆÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝ¦ØÇÖÕÒÆ
ÑÇÒ¦Í×ÖØ×ÚÕÔÊËÔËÃÞÇÊÏÇÌÕØÁÝÇÖÄÚÎÌÆÙÎÓÕßÊËÔÂÓÕßÔ
ÓÔÎÙÃÑÇÑÕÝ© ÇØÇÓÇÔÒÂÝÂÚÇÔ
ÓÔÎÙÃÑÇÑÕÝÊËÔÐËÞÔÕÆÙËÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÝ¬ÕÔÔÁÔÊÕÚÕÍ×ÔÇ
ÇÝÖÕÆÓËËÓÁÔÇÖÕÚÁÊËÔÓÕßÚÕÔ
ÙßÍÞ×ØËÙË¡ÖÕØËÃÔÇÚÕÔÁÑÇÔÇ
ÊßÕÌÕØÁÝÖØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÒÒ¦ÚÕÔÔÁÔÊÕÚÕÍ×ÔÇÊËÔ
ÓÕßÚÕÔÙßÍÞÜØÕÆÙËÍ×ÙßÍÞÜØ×ÊËÔËÃÞÇÖÕÚÁÓÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓËÚÕßÝÊËÐÏÕÆÝ ÇÏÖØÕÖÇÔÚÄÝ
ÓËÚÎÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÓ¦àÇÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÇÖÂÍÇÏÔÇÛÇßÓ¦ÙÏÇ
¬Õ ÁÔÚØÕÊËÔÊÏÇÌÜÔÕÆÙËÙË
ÚÃÖÕÚÇ ÇÚÇØÞÂÔÚÕßÝËÐÁÌØÇàËÌÏÒËÒËÆÛËØÎÖÕÒÏÚÏÑÂÎÊÏÑÂÓÕßËÐÁÌØÇàËÑÇÚËÐÕÞÂÔÇßÚÄÔ
ÚÕÔÑÄÙÓÕ¬ÕÔÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÉÎÌÕÌÄØÕËÐÁÌØÇàËËÔËÐÁÌØÇàË
ÈÁÈÇÏÇÚÕßÝÇÑØÇÃÕßÝ
®ËÔËÃÞÇÖÕÚÁÓÕßÊßÙÑÕÒÃÇ
ÕÆÚËÓËÚÎÈ¦ÙÎÕÆÚËÓËÚÕßÝÈÕßÒËßÚÁÝ ÇÏÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÑØ¦ÚÎÙÇ
Ï»ÇßÚÄÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÑÄÔÚØÇ
ÙÚÕÔ ÇØÇÓÇÔÒÂÈÍÂÑÇÇØÞÎÍÄÝ
ÚÎÝ§ÁÇÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÑØ¦ÚÎ-

ÙÇÍÏÇÄÒÕÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÎÔÎÍËÙÃÇ
ÇÏÇÔÂÛËÒÇÔÇÓËÃÔÜÑÇÔËÃÝÊËÔ
ÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÄÚÏÇÔÑÇÚÁÈÇÏÔÇÙÚÎÔ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÍÏÇÇÔÇÔÁÜÙÎÚÎÝËÔÚÕÒÂÝÇÔÚÃÔÇÌÆÍÜ
ÑÇÏÔÇÖÇØÇÊ×ÙÜÛÇÁÖÇÏØÔÇÚÕ
 ÚÜÔÈÕßÒËßÚ×ÔÃÍÕßØÇ ÇÏ
ÇÔÊËÔÁÖÇÏØÔÇÚÕ  ÛÇÁÖÇÏØÔÇÙÃÍÕßØÇÚÕ ®
¡ËÚ¦ÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕß ÑÇÏ
ÚÎÔËÃÙÕÊÕÚÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ ÇØÇÓÇÔÒÂÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙËËÐÁÒÏÐÎ
ÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÓËÚÇÖÂÊÎÙÎ
ÚÕß ÇØÇÓÇÔÒÂÙÚÎÔÖØÕËÊØÃÇ
¬ÕÛÁÓÇÊËÔÙßàÎÚËÃÚÕÇÔÕÏÑÚ¦
ÍÏÇÚÃÂÚÇÔÚÇÓÖÕÆ®ÊÏÎÍËÃÚÇÏÕ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÑÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏ!ÚÕ
ÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÑÇÏÙËÑÒËÏÙÚÄÑÆÑÒÕ
ÍÃÔÕÔÚÇÔÑÕßÈÁÔÚËÝ ÇÏËÍ×ÁÊÏÔÇ
Ó¦ÞËÝ ÇÏÓËÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔ ÇØÇÓÇÔÒÂÑÇÏÓËÕØÏÙÓÁÔÕßÝÇÖÄÚÎ
ÙÚËÔÂÚÕßÌØÕßØ¦ÖÕßßÖÕÙÚÂØÏàÇÔËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÐËÑÏÔÕÆÙÇÔÇÖÄÚÎÔ¦ÖÕÉÎ¡ÕÒßÈÏ¦ÚÎ
ÕÕÖÕÃÕÝÁÒËÍË!¸¬ÕÌÇÔÚ¦àËÙÇÏÔÇ
Þ¦ÙËÏÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ËÑÒÕÍÁÝ"¹¬ÕÛËÜØÕÆÙÇÔËÔÚËÒ×Ý
ÇÊÏÇÔÄÎÚÕ ÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÚÕßÝ
ÊËÔÁÖØËÖËÔÇÖ¦ËÏÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÓËÄÖÕÏËÝÙßÔÁÖËÏËÝÑÇÏÇÔËÃÞË
ÇßÚÄÍÏÇÚÎÔÚÆÞÎÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ

Η μυστική συνεδρίαση

 ÖØ×ÚÎÉÎÌÕÌÕØÃÇÍÏÇÇÔ¦ÊËÏÐÎÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕß ÇÖÁÈÎ¦ÑÇØÖÎ
ÑÇÛ×ÝÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÁÒÇÈË 
ÉÂÌÕßÝ ËÔ× ÞØËÏÇàÄÚÇÔ 
©ÚÇÔÁÍÏÔËÎÖØ×ÚÎËÑÒÕÍÂÑÇÏ
ÊËÔÖÂØËÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË ÌÕÈËØÄ ÙÕÑ ÏÄÚÏ
ÂÚÇÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÖØÕÙÈÒÎÚÏÑÄ ÇÚËÈÇÃÔËÏÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÑÇÏ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÑÒËÍËÃ"ËÔÖÇÃØÔËÏ
ÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ"¬ÄÚËÊÏÕÍÑ×ÛÎÑË
ÎÑÃÔÎÙÎËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝ
ÔÇÖ¦ËÏÙÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÇÔÚÎÔ¦ÓËÙÎÖØÕÙÌßÍÂ
ÙËËÑÒÕÍÁÝÒÒÜÙÚËÇÔÊËÔËÑÒËÍÄÚÇÔÑÇÔËÃÝÖØÄËÊØÕÝÛÇËÃÞÇÓË
ËÑÒÕÍÁÝÃÞÇÓËÂÊÎÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇBÙÙÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔßÖÕÞØÁÜÙÎ
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÓÎËÑÒÕÍÂÝÖØÕÁÊØÕßÇÖÄÚÎÕßÒÂDÔÇÑ¦ÔÕßÓË
ËÑÒÕÍÁÝÏÁÙÇÓËÚÄÚËÇÖËÍÔÜÙÓÁÔÇÑÇÏÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÚÇÒÇÔÚËßÄÓËÔÕÝÑ¦ÒËÙËÚÕÓÏÑØÄ±ÖÕßØÍÏÑÄ
ßÓÈÕÆÒÏÕÍÏÇÔÇÛÁÙËÏÚÕÛÁÓÇ
ÚÇÔÓÃÇÖÕÒÆÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂ
ÙßÔËÊØÃÇÙÎÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÚÕ
ÓÏÑØÄ±ÖÕßØÍÏÑÄßÓÈÕÆÒÏÕÑÇÛÄÓÇÙÚËÑÇÚ¦ÚÎÔÏËØÇØÞÏÑÂÚ¦ÐÎ
Í×ÂÓÕßÔÕÖØ×ÚÕÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ßÖÕßØÍ×ÔÇÒÒ¦ÖØÕÎÍÕÆÔÚÇÔÕ
ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ ÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÕ
ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÑÇÛÄÚÇÔÊËÐÏ¦ËÍ×
ÇØÏÙÚËØ¦ÑÇÏÄÒÕÏÕÏ¦ÒÒÕÏ
ÍÆØÜÙÚÕÚØÇÖÁàÏÑÇÚ¦
ÙËÏØ¦Ô®

Πώς ο Γεώργιος Ράλλης έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας
«Ο Καραμανλής Ó¦ÝÁÛËÙËÚÕ
ÛÁÓÇËßÛÁÜÝÑÇÏÓÇÝËÃÖË!
¸¡ÂÖÜÝÖØÁÖËÏÔÇÖ¦ÓËÙË
ËÑÒÕÍÁÝ"×ÝÛÇÈÒÁÖÇÚËÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ"¹ÚÇÔÓÏÇÙÚÏÍÓÂÚÇÒÇÔÚËÆÙËÜÝÃÞËËÖÎØËÇÙÚËÃÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÚÎÊÏÑÂÓÕßÖÃËÙÎØ×ÚÕÝÓÃÒÎÙË
ÕB ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝDÇÖÇÑÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÕÕÖÕÃÕÝËÃÖË!¸¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÇËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏ
ÎÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÙÚÏÍÓÂËÔÈÒÁÖÜÙÜÙÚÂÚÎÒÆÙÎ¹ÚÇÔÇØÔÎÚÏÑÄÝÚÕ
ÃÊÏÕÓÕÚÃÈÕÙßÔÁÞÏÙÇÔÕÏÖ¦ÔÚËÝ
Í×ÓÃÒÎÙÇÑÇÚ»ÇÔ¦ÍÑÎÔÚËÒËßÚÇÃÕÝÊÏÄÚÏÂÓÕßÔÇØÏÙÚËØ¦ÑÇÏ
ÖÂÍËÕÑÆÑÒÕÝÁÚÙÏ©ÚÇÔÁÌÚÇÙË

ÙËÓÁÔÇØ×ÚÎÙË!¸ÙÆ ×ÙÚÇÚÏ
ÒËÝ"¹ÁÜ!¸ØÄËÊØËËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÚÎÝÑÕßÈÁÔÚÇÝÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÊÏÄÚÏ
ËÃÓÇÏÓÄÔÕÝÇÒÒ¦ÛÇÂÛËÒÇÔÇØÜÚÂÙÜÚÕßÝÑßØÃÕßÝÔÇÓËÑÕÏÚ¦ÐÕßÔ
ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÑÇÏÔÇÓÕßÇÖÇÔÚÂÙÕßÔ!
¥ØÇÃÇÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÎ
±Ö¦ØÞËÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÓÃÇÙÚÕËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÔÇÍÃÔËÏÑÇÒÆÚËØÎÇÔÕ
ÇØÇÓÇÔÒÂÝÌÆÍËÏ"¹BÍÏÇÔÇÖ¦ËÏ
ÙÚÎÔÖØÕËÊØÃÇD©ÒÕÏÑÇÚÁÈÇÙÇÔ
ÚÇÓÕÆÚØÇÑÇÏÊËÔÓÃÒÎÙÇÔÑÇÏÚËÒËÃÜÙËÎÙßÔËÊØÃÇÙÎ¦ÑÇØÖÎÓË
ÇØÔÎÚÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ¬ÕÇÖÄÍËßÓÇ
ÓËÖÂØËÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÙÚÕÚÎÒÁÌÜ-

ÔÕÑÇÏÓÕßËÃÖË!¸ÃÊËÝÇÍÇÖÎÚÁ
×ÙÚÇ"¡ËÇßÚÄÚÕÙÚØ¦ÚËßÓÇÓÖÕØ×ÔÇÊ×ÙÜÓ¦ÞÎ"¹ËÔÚÕßËÃÖÇ
ÚÃÖÕÚËÇÒÒ¦ÓÁÙÇÓÕßÙÑËÌÚÄÓÕßÔ
ÄÚÏÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏàËÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÔÇ
Ê×ÙËÏÚÎÓ¦ÞÎÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÄÒÕÏ
ÛÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔ®
© ÇØÇÓÇÔÒÂÝËÐËÒÁÍÎÙÚÎÔ
ÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËÚÎÔ
ÚØÃÚÎÉÎÌÕÌÕØÃÇÑÇÏÉÂÌÕßÝ
ÙÚÏÝ¡ÇãÕß  ÇÛÕØÏÙÚÏÑÄ
ØÄÒÕÁÖÇÏÐËÎÖØÕÙÞ×ØÎÙÎÙÚÎ
§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÚØÏ×ÔÈÕßÒËßÚ×Ô
ÚÎÝÛÔÏÑÂÝÇØ¦ÚÇÐÎÝ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÒÂÛÎÑËÔÇËÖÏÒÁÐËÏÔÁÕ
ÇØÞÎÍÄÓËÉÎÌÕÌÕØÃÇÚÎÝÑÕÏÔÕ-

ÈÕßÒËßÚÏÑÂÝÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝ©ÏÊÆÕÈÇÙÏÑÕÃßÖÕÉÂÌÏÕÏÂÚÇÔÕË×ØÍÏÕÝ
ª¦ÒÒÎÝÑÇÏÕß¦ÍÍËÒÕÝÈÁØÜÌ
©¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÑÁÌÚÎÑËÔÇÛÁÙËÏ
ÑÏËÑËÃÔÕÝßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇ©ÚÇÔ
ËÖØÄÑËÏÚÕÔÇËÑÒËÍËÃÔÁÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓËÚ¦ÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎ ÇØÇÓÇÔÒÂÑÇÏÎÓ¦ÞÎÍÏÔÄÚÇÔÓËÚÇÐÆÈÁØÜÌÑÇÏª¦ÒÒÎËÍ×ÂÓÕßÔ
V\[ZPKLYÃÞÇÑÇÏËÍ×ÓËØÏÑÕÆÝ
ÕÖÇÊÕÆÝÑÇÏÖÂÍÇÑÇÏËÃÊÇÚÕÔ ÇØÇÓÇÔÒÂÑÇÏÚÕßËÃÖÇ!¸ØÄËÊØË
ÛÁÒÜÚÎÍÔ×ÓÎÙÕß§ÇÈ¦ÒÜßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇ"¹© ÇØÇÓÇÔÒÂÝÓÕÆÒÁËÏ!
¸ÔÈ¦ÒËÏÝÚÏÖËØÏÓÁÔËÏÝÔÇÖ¦ØËÏÝ"¹
¸ÖÚ¦ÕÑÚ×¹ÒÁÜ¸ÃÙÜÝÑÇÓÏ¦ÊËÑÇ-

ØÏ¦¹¸ ÕÃÚÇ¹ÓÕßÒÁËÏ¸ÊËÔÍÃÔËÚÇÏ
ÑÇÔËÃÝÇØÞÎÍÄÝÄÚÇÔÇØÞÃàËÏÇÖÄ
ËÖÚ¦ÕÑÚ×ÉÂÌÕßÝ¹ ÇÏÚÕßÒÁÜ!
¸ÃÑÏÕÁÞËÏÝÖØÄËÊØËÊËÔÛÇÑÇÚÁÈÜÜÝßÖÕÉÂÌÏÕÝ¹®
© ÇØÇÓÇÔÒÂÝÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÈÕÂÛÎÙËÖÇØÇÙÑÎÔÏÇÑ¦
ÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇª¦ÒÒÎ¬ÕÔ
ÂÛËÒË®ÒÁËÏÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÍÏÇ
ÊÏ¦ÊÕÞÄÚÕßßÚÄÔßÖÕÙÚÂØÏÐË
ÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕ©ª¦ÒÒÎÝËÃÞË
ÖÕÒÒ¦ÖØÕÙÄÔÚÇÚÇÔÁÔÚÏÓÕÝ
ÓËÚØÏÕÖÇÛÂÝÓËÄÔÕÓÇÑÇÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎËÔÁÑÇÔË
ÄÓÜÝÍÏÇÇÔÚÃÖÇÒÕÝÚÕßÔÊØÁÇ
ËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÇÈÍ¦ÒËÏÖÁØÇ

ÓÇàÃÚÕß© ÇØÇÓÇÔÒÂÝÓÁÙÇÚÕß
ÚÕÁÈÒËÖËÊËÔÂÚÇÔÇÌËÒÂÝÑÇÏ
ËÃÞËÙÃÍÕßØÇÇÔÎÙßÞÃËÝ®
©¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÈÕÂÛÎÙËÑÇÏ
ËÑËÃÔÕÝÚÕÔª¦ÒÒÎ¬ÕßÁÊÜÙÇ
ËÖÚ¦ÉÂÌÕßÝÏÄÚÏÕÈÁØÜÌËÃÞË
ÖËÏÙÛËÃÚÄÚËÇÖÄÚÕÔBË×ØÍÏÕDÕÒÕßÊ¦ÑÎÄÚÏÇÔÖ¦ÜÓÇàÃÚÕßÛÇ
ÚÕßÁÑÇÔÇàÎÓÏ¦©ÈÁØÜÌÓÕÆ
ËÃÖËÖËØÃÖÕßÄÚÏÊËÔÛÁÒËÏÔÇÚÕÔ
ÈÕÎÛÂÙÜÑÇÏÚÕßËÃÖÇ!¸ÔÚ¦ÐËÏ
ÛÇÈÕÎÛÂÙÜÚÄÚËÚÕÔÏ×ØÍÕ¹®©Ï
ÈÕßÒËßÚÁÝÚÎÝ§ËÐÁÒËÐÇÔÙÚÏÝ
¡ÇãÕß ÚÕÔª¦ÒÒÎ
ÓËÉÂÌÕßÝÁÔÇÔÚÏ
ÚÕßÈÁØÜÌ
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Οι ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού
Αμεσα χρειάζονται νέες μονάδες και εκσυγχρονισμός παλαιών, ανανέωση οπλοστασίου και εγκαταστάσεων
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η συζήτηση ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎËÔÃÙÞßÙÎÝÚÕßÙÚÄÒÕßÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆ§ÊËÔËÃÔÇÏÔÁÇÑÇÏËÙÞ¦ÚÜÝÁÞËÏËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÒÄÍÜÚÎÝÖÏÛÇÔÂÝÇÖÄÑÚÎÙÎÝÔÁÜÔ
ÌØËÍÇÚ×ÔÓËßÖÕÉÂÌÏËÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÇÖÄÇØÑËÚÁÝÞ×ØËÝ¡ËÈ¦ÙÎÄÒÇ
ÄÙÇÙßàÎÚÕÆÔÚÇÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÎ ®ÙßÔÕÓÃÒÎÙËÓË
ÇÔ×ÚÇÚËÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÖÕß
ÁÞÕßÔÈÇÛÏ¦ÍÔ×ÙÎÚÕßÛÁÓÇÚÕÝ
ËÔ×àÂÚÎÙËÑÇÏÇÖÄËÏÊÏÑÕÆÝÚÎÔ
ÇÖÕÚÆÖÜÙÎÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕß
ÙÚÄÒÕß
©ÏÖÎÍÁÝÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÂÊÎÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÑØÃÙÎÝÂÚÇÔÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÎÁÐÕÊÕÝÚÕßÙÚÄÒÕßÇÖÄ
ÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÓÁÍÍËÔÎÓËÚÏÝ
ÓÏÑØÄÚËØËÝÊßÔÇÚÁÝÇÖ×ÒËÏËÝË
ÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÑÇÏÓËÊËÊÕÓÁÔÕ
ÄÚÏÕÙÚÇÛËØ¦ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕÝ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆËÃÔÇÏÎÇÔÇÔÁÜÙÎÚÕßÙÚÄÒÕß
ÙÚÕÙÆÔÕÒÄÚÕßËÐËÚ¦àÕÔÚÇÏÄÒËÝ
ÕÏÇÔ¦ÍÑËÝ ßØÃÜÝÄÓÜÝÕÏÃÊÏËÝÖÎÍÁÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇàÂÚÎÓÇÖÕßÏÑÇÔÕÖÕÏËÃÑ¦ÖÕÏËÝ
ÑÒÇÊÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÇÒÒ¦ÚÎÌÆÙÎ
ÚÜÔÑÏÔÊÆÔÜÔÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÒÒ¦ÊÇÑÇÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÑØÃÙÎÝ
¬ÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÑÇÏÖØÕÙÌßÍÏÑÄàÂÚÎÓÇÛÇÒ¦ÙÙÏËÝà×ÔËÝÄÖÜÝ
ÎÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂ×ÔÎ
©ÂÑßØÏÇØÞÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ
ÄÖÜÝÎßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÇÖØÄÙÑÕÖÚÎÝÊÏ-

ËÐÇÍÜÍÂÝÚÕßËÓÖÕØÃÕßËÃÔÇÏÁÔÔÕÏËÝÙßÔÊËÊËÓÁÔËÝÓËÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
©ÏÃÊÏËÝÖÎÍÁÝËÖÏÙÂÓÇÏÔÇÔÖÜÝ
ÕÏßÒÏÑÁÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÕÏ
ÙÚÄÞÕÏÚÕß§ËÃÔÇÏÖËØÃÖÕßÕÏ
ËÐÂÝ!Ø×ÚÕÔÎÁÔÚÇÐÎÙÚÕÔÙÚÄÒÕÔÁÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔËÆÚËØÕÔÕ
¦ÓËÙÕÝËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÝÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÌØËÍÇÚ×ÔÚÆÖÕß¡ ©
ÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÑÇÏÚÇÔËÄÚËØÇ
ÖÒÕÃÇÚÎÝÏÕÃÑÎÙÎÝ¢ØËÍÇÚ×Ô
¬ØÃÚÕÔÎ¦ÓËÙÎÖØÕÓÂÛËÏÇÔÁÜÔ
ÚÕØÖÏÒ×ÔÈÇØÁÕÝÚÆÖÕßÍÏÇÚÇßÖÕÈØÆÞÏÇÚÕß§ÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÚÕßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÙËÇßÚÄÔÚÕÔÚÕÓÁÇÍÏÇÄÙÕ

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, απαιτούνται
νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
εκσυγχρονισμού και
απόκτησης υλικού.

Η απόκτηση Ó×¨ÉoÑ³~Ñ{É~ÈoT¨{ÐÌØ³ÊÙiÈÑ¨TÈÐÒÙÚÉ¨Ö³Ñ{ÑÑo~ÑËÑ

ÑÇÏØÄÈËÈÇÃÜÝÇßÚÄßÖ¦ØÞËÏÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÄÚÏÎÍÑßØÇÔÇßÖÎÍËÃ
ÚÕßÃÊÏÕßÚÆÖÕßßÖÕÈØÆÞÏÇ¬ÁÚÇØÚÕÔÎÇÔÇÔÁÜÙÎÚÕßÕÖÒÕÙÚÇÙÃÕß
ÁÓÖÚÕÔÎÇÔÇÔÁÜÙÎÚÜÔËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÚÜÔßÖÕÊÕÓ×Ô
ÏÇ ÊËÑÇËÚÃËÝ ÕÏ ßÖÕÊÕÓÁÝ ÖÇØÇÓËÒÕÆÔÚÇÔ ÖØÕÑËÏÓÁÔÕß ÚÇ
ÞØÂÓÇÚÇÖÕßßÖÂØÞÇÔÔÇËÖËÔÊßÛÕÆÔÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦ÓÕÔ¦ÊÜÔ

ÑÚÕÔÙËÄÒÇÚÇÁÓÖËÏØÇÙÚËÒÁÞÎÚÕß§ËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏÎÄÖÕÏÇÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÕßÙÚÄÒÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ËÖÎØË¦ÙËÏÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÕß©ÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÇÔ×ÚÇÚËÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÇØÏÛÓÎÚÏÑ¦ÕÙÚÄÒÕÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÓËÏÜÛËÃÏÄÚÏÄÙÕ
ÓËÍ¦ÒÎÇÔÇÔÁÜÙÎÑÇÏÇÔßÖ¦ØÐËÏÚÎÔÃÊÏÇËÐÁÒÏÐÎÖÕÏÕÚÏÑÂÑÇÏ

ÖÕÙÕÚÏÑÂÛÇÁÞËÏÑÇÏÎ¬ÕßØÑÃÇ
ØÍ¦ÂÍØÂÍÕØÇÒÄÍÜÚÎÝÊÏÇÌÕØ¦ÝÚÜÔÓËÍËÛ×ÔÚÕÄÖÕÏÕÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄËÖÃÚËßÍÓÇÔÕÓÕÚËÒËÏÇÑ¦ÛÇ
ÐËÖËØÇÙÚËÃ¬ØÃÇÂÚÁÙÙËØÇßÖÕÈØÆÞÏÇÚËÒËßÚÇÃÇÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔËÆÑÕÒÇÚÕßØÑÏÑ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÇßÚ¦ËÃÔÇÏÖÇÒÇÏÄÚËØÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÈÊÕÓÕÔ ÛÇ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ÍÃÔÕßÔ

ËÖËÔÊÆÙËÏÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÚÕ§ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÍËÔÏÑÄÚËØÇÙÚÎÔ
ËÔÃÙÞßÙÎÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÔÇØÑÕÖÕÒÁÓÕß ÆÍÞØÕÔÇ ÔÇßÚÏÑ¦
ÇÔ¦ÚÎÔßÌÂÒÏÕËÃÞÇÔÛÁÙËÏÚÕÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ ÚÕÓÁÇ ÜÝ ÊËÆÚËØÎÂÚØÃÚÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÜÙÚÄÙÕÇØÞÃàÕßÔÑÇÏËÖËÔÊÆÕßÔÐÇÔ¦
©ÍÊÕÕÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÛÜ-

Ø¦ÑÏÙÎÁÔÇÔÚÏÚÜÔÑßÈËØÔÕÇÖËÏÒ×Ô¡ËÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÚÕßÙÚÄÒÕß
ÙËÊÏÑÚßÕÑËÔÚØÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÛÇÍÃÔÕßÔÖÏÕËß¦ÒÜÚËÝ
ÙËÇÖËÏÒÁÝÇÖÄÚÕÔÑßÈËØÔÕÞ×ØÕ
ÔÇÚÕÔÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏËÓÈÄÒÏÓËÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÖÕß
ÇÌÕØ¦ÚÕÔËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔ
ÇÖÄÑÚÎÙÎßÒÏÑÕÆÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕÏ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÞØÕÔÕÈÄØËÝ
ßØÃÜÝ ÄÓÜÝ ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ×ÙÚËÔÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇ
ÐËÖËØÇÙÚÕÆÔÕÏÓÔÎÓÕÔÏÇÑÕÃÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÙÚØËÈÒ×ÙËÏÝßÚÕÃÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÇÌÕØÕÆÔÑßØÃÜÝ
ÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÙÚÏÝ
ÙÞÕÒÁÝßÖÇÐÏÜÓÇÚÏÑ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÇØÍÄÚËØÎËÐÁÒÏÐÂÚÕßÝ×ÙÚË
ÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÚÇÖÒÕÃÇ
ÞÕÔÚÇÝÑÇÚ¦ÔÕßÄÒËÝÚÏÝÖÇØÇÖ¦ÔÜÖÕÒÆÙÕÈÇØÁÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÕÏÃÊÏËÝÖÎÍÁÝËÐÁÌØÇàÇÔÏÙÞßØÁÝ
ÇÓÌÏÈÕÒÃËÝË¦ÔÕÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÓÄÝ
ÖÕßÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÒËÏÚÕßØÍËÃËÔÚÄÝÚÕßÙÚØÇÚËÆÓÇÚÕÝËÖÏÚÇÞÆÔËÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖØÕÝÚÎÙÜÙÚÂ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÂÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÚØÕÞÕÖÁÊÎ ÇÏÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÄÔÚÜÝÎÞ×ØÇËÐÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÖÕÒßËÚÂÑØÃÙÎÜÙÚÄÙÕÖØÁÖËÏ
ÔÇÚËÛÕÆÔÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝ ÇÏÇßÚÁÝÕÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÓÎÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÎÔ¦ÓßÔÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÕÏÃÊÏËÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝ

ΑΠΟΨΗ

Το μέλλον της Ελλάδας και ο έλεγχος της θάλασσας
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ*

Λίγοι γνωρίζουν ÙÂÓËØÇÄÚÏÍÏÇÚÕ
 ÎÓÕÔÇÊÏÑÂÖØÕÙÛÂÑÎÙÚÕ
ÕÒËÓÏÑÄ§ÇßÚÏÑÄËÃÔÇÏÁÔÇÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÕÙÑ¦ÌÕÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝ
ËÓÖÕØÏÑÂÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝÖØÕÝËÔ
ÓÁØËÏÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊÆÕÞØÕÔÜÔÖËÚØËÒÇÏÕÌÄØÜÔÑÇÏÇßÚÄÇÖÄ
ÊÜØË¦ËÔÄÝËÌÕÖÒÏÙÚÂÚÕß¦ÔÕß
ÇÙÑÇØÃÊÎÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÕ
ÂÇØÞÁÝÇßÚÕÆÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝÎÖÇØÇÒÇÈÂÚËÙÙ¦ØÜÔÙÑÇÌ×Ô
ÇÔÕØÛÄÊÕÐÕßÖÕÒÁÓÕßÇÖÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÇÖÕÛÁÓÇÚÇÑÇÏÎÖØÕÙÛÂÑÎ
ÓÏÇÝÔÁÇÝÖßØÇßÒÇÑ¦ÚÕßÑÒ¦ÙÎÝ
ªÕßÙÙÁÔÄÙÕÏÄÓÜÝÍÔÜØÃàÕßÔ
ÄÚÏÎÖßØÇßÒ¦ÑÇÚÕÝÖÕßÖÇØÇÊÃÊËÚÇÏËÃÔÇÏÙÞËÊÃÇÙÎÝËÚÃÇÝÑÇÏ
ÌÁØËÏÇÑØÏÈ×ÝÚÕÔÃÊÏÕËÐÕÖÒÏÙÓÄ
ÓËÚÕÖØ×ÚÕÙÑ¦ÌÕÝÖÕßËÏÙÂÒÛË
ÙËßÖÎØËÙÃÇÞØÄÔÏÇÖØÏÔ"ÑÄÓÎ
ÒÏÍÄÚËØÕÏÍÔÜØÃàÕßÔÚÎÔÖÇÒÇÏÄÚÎÚÇÚÕßÙÚÄÒÕßÚÏÝËÒÒËÃÉËÏÝÑÇÏÚÎ
ÊÏÇÌÕØ¦ÖÕßÍÃÔËÚÇÏÞÇ×ÊÎÝÄÙÕ
ÖËØÔ¦ËÏÕÑÇÏØÄÝÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ

Η αποδυνάμωση ÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆËÃÔÇÏÚÇÑÚÏÑÂÇÔ¦ÊËÑÇËÚÃËÝ
¬ÕË×ØÍÏÕÝÈÁØÜÌ®ÖÕßÇÖÕÑÚÂÛÎÑËÒÃÍÕÓÄÒÏÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂÚÜÔÇÒÑÇÔÏÑ×ÔÕÒÁÓÜÔ
ÁÊÜÙËÚÎÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂßÖËØÕÞÂ
ÁÔÇÔÚÏÚÜÔËÞÛØÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÚÕß
ÁÛÔÕßÝÖÄÚÄÚËÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÄÓÜÝÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÇÖÄÑÚÎÙÎÝËÔÄÝÇÔ×ÚËØÇÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÓÁÙÕßÖÁØÇÙËÙÚÎÒÂÛÎÇÖÄ
ÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦ÚÕßÝ
ÇÒÑÇÔÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÚÎÔÐËÑ¦ÛÇØÎ
ÙÎÓÇÙÃÇËÔÄÝÏÙÞßØÕÆÙÚÄÒÕßÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕ¦ÙÖÏÙÎÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÇÑÕÒÕßÛÂÛÎÑËÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÝÚÕß§ÇßÚÏÑÕÆÚÏÝ
ÓËÚÁÖËÏÚÇÖÕÒËÓÏÑÁÝÂÖÇØ»ÕÒÃÍÕÔ
ÖÕÒËÓÏÑÁÝÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÝÎÖÕÒÏÚËÃÇ
ÇÔÚËÒÂÌÛÎÖ¦ÔÚÇËÑÚÜÔßÙÚÁØÜÔ
ÚÏÝßÙÚËØÂÙËÏÝÙÚÇÔÇßÚÏÑ¦ÓÁÙÇ©
ÓÎÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÝÚÕßËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆÚÕßÙÚÄÒÕßÓËÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÑØÃÙËÏÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÈÇÃÔËÏËÙÇËÃ
ËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÂÓËØÇÑÇÏÚÕ§ÇßÚÏÑÄÓÇÝÃÔÇÏÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÒÒ¦ÊÇÑÇÒËÃÚÇÏÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÓÇàÏÑ¦ÚÇ
ÖÇØÜÞÎÓÁÔÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÒËÍÄÓËÔÕ¦ÒÓÇÖØÕÝ
ÚÇËÓÖØÄÝ®ÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÊÎÒÇÊÂ
ÑÇÏÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂßÖËØÕÞÂÇÖÄ
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ

Στη σημερινή ËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÕÑßÈËØÔÕÖÄÒËÓÕÝÚÇÇßÚÄÔÕÓÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÚÇÑ¦ÛËÓÕØÌÂÝËÐËÒÏÍÓÁ-

ÔÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÇßÚÕÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÑÇÏ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÇÏÙÛÎÚÂØËÝ
ÑÇÏÕÖÒÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÇßÐÎÓÁÔÎÝ
ÇÑØÃÈËÏÇÝÑÇÏÌÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÛÕØÃàÕßÔÙËÑÒ¦ÙÓÇÊËßÚËØÕÒÁÖÚÕßÓÏÇ
ÖÕÒËÓÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÕ§ÇßÚÏÑÄ
ßÙÚËØËÃÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÙËËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÑÇÏÙËÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÇÏÞÓÂÝ

Οταν η ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÙÆÍÞØÕÔÜÔ
§ÇßÚÏÑ×ÔÁÞÕßÔÙÚÎÑÇÚÕÞÂÚÕßÝ
ÓËÍ¦ÒÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÏÑÇÔ¦ÔÇÖÇØÁÞÕßÔÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÙÚÕÔÚÄÒÕÚÕ§ÇßÚÏÑÄÓÇÝÊËÔ
ÊÏÇÛÁÚËÏÕÆÚËÁÔÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÔËÄÚËØÎÌØËÍ¦ÚÇÙÚÕÔÙÚÄÒÕÇÒÇÓÃÝ®ËÃÔÇÏÂÊÎËÚ×ÔÞÜØÃÝÔÇ
ÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÇÑÄÓÎÚÕÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆÓÁÙÕßàÜÂÝ¡ÇßÚÂÝ
ÑÇÏÚÜÔÇÊËÒÌ×ÔÙÑÇÌ×ÔËÔ×ÚÇ
ÖÒÕÃÇÁÞÕßÔÐËÖËØ¦ÙËÏÂÊÎÚÕÓÁÙÕÔàÜÂÝÚÕßÝÊËÖÇÒÇÏÄÚËØÎ
ÌØËÍ¦ÚÇÚÕßÙÚÄÒÕßËÃÔÇÏËÚ×Ô
 ÕßÔÚÕßØÏ×ÚÎÝ®ÓËÚÇßÖÄÒÕÏÖÇ
ÕÑÚ×ÇÊËÒÌ¦ÖÒÕÃÇÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÓÄÔÕÔËÄÚËØÇ©ßÊËÓÃÇ

Είναι ζωτικής σημασίας
για το Ναυτικό να συνεχίσει να έχει τα απαραίτητα μέσα για να επιβλέπει τις περιοχές εθνικού
ενδιαφέροντος.
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÂÖØÕÙÛÂÑÎÊËÔÁÞËÏ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÇÕÖÒÏÑ¦ÚÕßÝ
ÙßÙÚÂÓÇÚÇÕÊËÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÝÚÕßÝ
ËÐÕÖÒÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÜÝËÖÃÚÕÖÒËÃÙÚÕÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦ÐËÖËØÇÙÓÁÔÕÝ
©ÏÙßàÎÚÂÙËÏÝËÖÃÚÜÔÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÚ×ÔÇßÚ×ÔÂÊÎÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏ
ËÖÃÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇ

Το καμάρι ÚÕß§ÇßÚÏÑÕÆÚÇÚÁÙÙËØÇ
ßÖÕÈØÆÞÏÇÚÎÝÑÒ¦ÙÎÝÇÖÇÔÏÑÕÒÂÝ®ËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÞÜØÃÝÙÆÍÞØÕÔËÝ
ÚÕØÖÃÒËÝÇÖÕßÙÏ¦àÕßÔÊÎÒÇÊÂÚÇ
ÄÖÒÇËÑËÃÔÇÖÕßÛÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔÖÒÂØÜÝÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÚÕßÝ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÆÕÇÑÄÓÎßÖÕÈØÆÞÏÇÖÕßÁÖØËÖËÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔ¦ÌÇÔÚÇ¬ÇßÖÄÒÕÏÖÇ
ËÖÚ¦ßÖÕÈØÆÞÏÇËÃÔÇÏÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ËÑÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÓÄÔÕÚÕÁÔÇ¥ÑËÇÔÄÝ®
ÁÞËÏÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚËÃËÖÇØÑ×ÝÍÏÇÔÇ
ßÖÎØËÚÂÙËÏÖËØÃÖÕßÓÁÞØÏÚÕ
ÄÖÕßÛÇËÃÔÇÏÂÊÎËÚ×Ô¬ÕÃÊÏÕ

ÁÚÕÝÓ¦ÒÏÙÚÇÚÇÇÖÇÔÏÑÕÒÂÝ®ÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇßÖÕÈÒÎÛÕÆÔÙË¡

Στις πυραυλακάτους ÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÎÓËÚÎÔÖØÕÙÛÂÑÎÙÚÕÔ
ÙÚÄÒÕÇÖÄÚÕÚÜÔÖÁÔÚËÑÇÏÙÆÔÚÕÓÇËÖÚ¦ªÕßÙÙÁÔÖÄÚÇßÖÄÒÕÏÖÇËÔÔÁÇÙÑ¦ÌÎÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÓÄÔÕÙÚÇÚÁÙÙËØÇ
ÁÞËÏÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚËÃÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÝ
ÚÕßÝËÐÕÖÒÏÙÓÄÝ¬ÕÖßØÇßÒÏÑÄÚÕßÝ
ÌÕØÚÃÕÇÔÚÏÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÇÖÄÔËÄÚËØÕ
ÓËÔÙÚÕÂÊÎßÖ¦ØÞÕÔÔÇßÚÏÑÄÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÕÇÒÒ¦ÄÞÏÙÆÍÞØÕÔÕ¬ÇÙÑ¦ÌÎÇßÚ¦ÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇßÖÎØËÚÂÙÕßÔ
ÍÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÇÑÄÓÎÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÛÇÇÍÍÃàÕßÔÙÞËÊÄÔÓÏÙÄ
ÇÏ×ÔÇßÖÎØËÙÃÇÝÚÕÖËÏÊÂ
ÊËÔÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÖØÕÕÖÚÏÑÂ¦ÓËÙÎÝ
ÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÓÎ
ËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÁÔÜÔÙÑÇÌ×ÔÖØ×ÚÎÝ
ÍØÇÓÓÂÝÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÇÏËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÝÎÒËÑÚØÕÕÖÚÏÑÕÃÇÏÙÛÎÚÂØËÝËÖÏÚÂØÎÙÎÝÖÕßÊÏÇÑØÃÔÕÔÚÇÏ

ÍÏÇÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÑÇÏÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝ
ÚÕßÝÑÄÓÎßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÙÚËÒÁÞÎÑÇÏÊÏÕÏÑÎÚÏÑÕÃßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÖÕß
ÊÃÔÕßÔÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄ
ÇÍ×ÔÇÍÏÇÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔÚÇÖÒÕÃÇ
ÇÐÏÄÓÇÞÇÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÚÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÔÓËÓÏÑØÕÆÝËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆÝ
ÂÖØÕÙÛÂÑËÝÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇßÖÕÙßÙÚÂÓÇÚÇ

Αλλα πολεμικά ÖÕßÁÖØËÖËÞØÄÔÏÇ
ÖØÏÔÔÇßÖÕÈÒÎÛÕÆÔÙË¡ÄÖÜÝ
ÚÇÇØÓÇÚÇÍÜÍ¦ÚÎÝÑÒ¦ÙÎÝ¦ÙÜÔ®
 ËÚ×ÔÚÇÔÇØÑÕÛÎØËßÚÏÑ¦
ÚÎÝÑÒ¦ÙÎÝ/\U[ËÚ×ÔÚÇÓËÍ¦ÒÇÖËØÏÖÕÒÏÑ¦ÑÇÔÕÔÏÕÌÄØÕÏÚÆÖÕß/:@ÑÇÏ6ZWYL` 
ËÚ×ÔÇÌÂÔÕÔÚÇÏÔÇÇÖÇÐÏÜÛÕÆÔ
ÖÒÂØÜÝ¬ÇÊÆÕÖÇÒÇÏÄÚËØÇÖËØÏÖÕÒÏÑ¦ÑÒ¦ÙÎÝ(ZOL]PSSLËÚ×Ô
ÃÙÜÝÔÇÇÖÕÙßØÛÕÆÔÑÇÏÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÙÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚÇÇÖÄ
ÚÏÝËÚ×ÔÖØ×ÎÔÖßØÇßÒÇÑ¦ÚÕßÝ
ÚÆÖÕß:ÏÇÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÑÇ-

ÔËÃÝÖËØÇÏÚÁØÜÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕß
ÚÄÒÕßÇØÑËÃÔÇÍÔÜØÃàËÏÄÚÏßÖÎØËÚÕÆÔÖÇØ¦ÑÚÏÇÖËØÏÖÕÒÏÑ¦ÑÇÏ
ÈÕÎÛÎÚÏÑ¦ÖÒÕÃÇÄÖÜÝÖËÚØËÒÇÏÕÌÄØÇØßÓÕßÒÑ¦ÜÑËÇÔÕÍØÇÌÏÑ¦
ÇÔËÌÕÊÏÇÙÚÏÑ¦Ì¦ØÜÔÑÇÏßÊØÕÌÄØËÝÖÕßÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÇßÚ×ÔËÃÔÇÏ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÝÊËÑÇËÚÃÇÝ»ÑÇÏ»
ËÔ×ßÖ¦ØÞÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÖÕßÐËÖËØÔÕÆÔÇÑÄÓÎÑÇÏÚÇÁÚÎÙËßÖÎØËÙÃÇ©ÏÓËÒÒÕÔÚÏÑÕÃÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÚËÝÇßÚ×ÔËÃÔÇÏÇÔÆÖÇØÑÚÕÏËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙÞËÊÏÇÙÚËÃÓÏÇÑÕÏÔÂ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝ
ÖØÕÝÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓËØÏÑ×ÔÈÕÎÛÎÚÏÑ×ÔÙÑÇÌ×Ô"ËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ¦ÒÒÕÏËÌÕÖÒÏÙÚÁÝÚÕ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÙÑÇØÃÊÎ"

Στα πτητικά ÓÁÙÇÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÒÆÚËØÎÓËÚÎÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÇÖÄÑÚÎÙÎÇØÏÛÓÕÆËÒÏÑÕÖÚÁØÜÔ:LHOH^RÔË¦ÝÍËÔÏ¦ÝÖØÕÝ
ÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÖÇÒÇÏ×ÔÑÇÏÓÏÑØÄÚËØÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÚÕÔ
ËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÚÜÔÖÇÒÇÏÄÚËØÜÔ
:LHOH^RÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÛÂÑÎ
ËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÁÔÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×Ô
ÔÇßÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ7ÖÕß
ÇÖÕØØÄÌÎÙÇÔÄÓÜÝÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÜÔÑÕÔÊßÒÃÜÔÖÕßÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÔÍÏÇÚÕÕÒËÓÏÑÄ§ÇßÚÏÑÄ
ÏÇÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎ
ÄÓÜÝÕÆÚËÙßàÂÚÎÙÎ

Αρκεί κανείς ÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÔÇÆÙÚÇÛÓÕÚÎÝÞ×ØÇÝÍÏÇ
ÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÏÊÃÕÏÝÄÓÓÇÙÏÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆÚÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔÖÕßÞØÕÔÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÔq©ÏÖØÕÈÒÂÚËÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÇØÁÞÕßÔÇÖØÄÙÑÕÖÚÇØËÆÓÇÖËÚØÁÒÇÏÕÑÇÏÔËØÄ
ÙÚÇÙÚÇÛÓËßÓÁÔÇÙÑ¦ÌÎØÁÖËÏÔÇ
ËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÇßÚÄÔÕÓÕÙÆÙÚÎÓÇ
ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔÔÇßÚÏÑ×ÔËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔ
ÆÖÇØÐÎËÖÃÙÎÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖÇØÇÓËÚØÏÑÂÝËÖÏÚÂØÎÙÎÝÙÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔÖÕÒËÓÏÑ×ÔÓËÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝ
ÙÚÕÔ§ÇÆÙÚÇÛÓÕÛÇÇÖÇÒËÃÉËÏÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎËÖ¦ÔÊØÜÙÎÝÚÜÔÙÑÇÌ×Ô
ÄÚÇÔËÃÔÇÏÙÚÇÛÓËßÓÁÔÇ¬ÕËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÇÏ
ÊÏÇÑÃÔÎÙÎÝÇÓÕÏÈ×ÔßÒÏÑ×ÔÑÇÏ
ÇÔÚÇÒÒÇÑÚÏÑ×ÔÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÜÔ
ÇÖÇÏÚÂÙËÜÔÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÑÇÏËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÝËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÝÚÜÔÔÇßÚÏÑ×ÔÓÁÙÜÔÖØÁÖËÏÔÇÚØÕÖÕÖÕÏÎÛËÃ
ÖØÕÝÊÏËßÑÄÒßÔÙÎÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÇÆÐÎÙÎÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÜÔÓÁÙÜÔÖÕÛÂÑËÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÛ×ÝÑÇÏËÖÏÙÑËßÇÙÚÏÑÁÝ

ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÑÇÏÙßÙÚÂÓÇÚÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑÇÏßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝ§ÇßÙÚ¦ÛÓÕßÇÖÇÏÚÕÆÔ¦ÓËÙÇËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄ;VÃÊÏÕÑÇÏÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÕß
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÑÇÏÑßØÃÜÝÚÜÔßÖÇÐÏÜÓÇÚÏÑ×ÔÖÕßÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇËÖÇÔÊØ×ÙÕßÔÑÇÛÇØ¦ÚËÞÔÏÑÁÝÛÁÙËÏÝ

Εξίσου σοβαρή ÎÇÔ¦ÍÑÎÖÇØÇÍÜÍÂÝÙÑÁÉÎÝÙÚÏÝÞÕÒÁÝÕÒÁÓÕß
ÑÇÏÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÒÒÕÁÔÇÙÕÈÇØÄÛÁÓÇËÃÔÇÏÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂ
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÖÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÍÏÇÚÎÈÁÒÚÏÙÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÑÇÏÇÖÄÊÕÙÎÚÄÙÕ
ÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÖÇÏÚËÃÚÇÏÓÏÇÇÑØÏÈÂÝÊÏÇÌÇÔÂÝÑÇÏÊÃÑÇÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÕß
ÔÇÇÐÏÕÒÕÍËÃÚÇÖÕÙÕÚÏÑ¦ÑÇÏÖÕÏÕÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÑÇÛËÔÄÝ
ßÖÕÉÎÌÃÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÎÝÛÁÙÎÝ¬ÁÒÕÝÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÒÎÙÓÕÔÕÆÓËÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÜÔÖËØÏÑÕÖ×ÔÙÚÇÙÚËÒÁÞÎ×Ý
ÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÎÖÕÒÏÚËÃÇËÑËÃÔÕÔÎ
ÖÕßÓÁØËÝÚÕÔÞØÄÔÕËÖÃÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑÇÔÕÔÏÕÌÄØÕ
ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÓÇÑØÏ¦ÇÖÄ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏÇÔÁÙËÏÝ"×ÝÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÇßÚÂÎÖØÕÙÌÕØ¦ÙÚÎ
ÖÇÚØÃÊÇÑÇÏÇÑÕÒÕÆÛÜÝÙÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÙÆÔÕÒÕ"ËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦ÊÕÐÕÔÇ
ßÖ¦ØÐËÏÒËÏÉÇÔÊØÃÇÙÚÕÓÁÒÒÕÔÙË
ÓÏÇÞ×ØÇÄÖÕßÕÒÇÄÝÁÞËÏ¦ØØÎÑÚÎ
ÙÞÁÙÎÓËÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ"

Η Ελλάδα ËÃÔÇÏÁÔÇÔÇßÚÏÑÄÁÛÔÕÝÓË
ÖÇØ¦ÊÕÙÎ¬ÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÕÔ
ÁÒËÍÞÕÖÕßÇÙÑËÃÚÇÏÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ
ËßÛÆÔÎÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆÇÖÄÇßÚÂÚÎÔ¦ÖÕÉÎËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÇÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÙÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚ¦
ÚÕßÖØÁÖËÏÕÖÕÒËÓÏÑÄÝÙÚÄÒÕÝÔÇ
ËÃÔÇÏÁÔÇÏÙÞßØÄÑÇÏËßÁÒÏÑÚÕËØÍÇÒËÃÕÙÚÎÔßÖÎØËÙÃÇÚÎÝÖÇÚØÃÊÇÝ
ÙËÇßÚÄÚÕÇÈÁÈÇÏÕÑÇÏÙßÔËÞ×Ý
ÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÕÍËÜÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÃÔÇÏàÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ
ÍÏÇÚÕ§ÇßÚÏÑÄÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÁÞËÏ
ÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÓÁÙÇÍÏÇÔÇËÖÏÈÒÁÖËÏÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝËÛÔÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ
ÄÚÇÔÞØËÏÇÙÚËÃÚÏÝÖÏÕÙÆÔÛËÚËÝÑÇÏ
ÇÖÇÏÚÎÚÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÏÇÚÃÑÇÛÁÔÇÝÓÖÕØËÃÔÇÑßÈËØÔÂÙËÏÄÚÇÔ
ÎÛ¦ÒÇÙÙÇËÃÔÇÏÂÙßÞÎ

* Ο κ. Δημήτρης Μητσόπουλος είναι
αναλυτής Ναυτικών Συστημάτων
και Εξοπλισμών και υπεύθυνος του
ιστότοπου navalanalyses.com
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Twitter, το υπερόπλο του Ντόναλντ Τραμπ
Οι Δημοκρατικοί αναζητούν τρόπο να αντιμετωπίσουν την κυριαρχία του στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Αν το 2008 Î ÔÃÑÎ ÚÕß ¡ÖÇØ¦Ñ
©ÓÖ¦ÓÇËÖÃÚÕß¬àÕÔ¡ÇÑÁÏÔÙÚÏÝ
ÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÇÖÕÊÄÛÎÑË
ÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝ
ËÖÕÞÂÝËÖÃÚÎÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÑÇÏÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÕÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÇÖÕÊÆÛÎÑÇÔÙËÇÍ×ÔÇÊØÄÓÕßÍÏÇÔÇ
ÌÚ¦ÙÕßÔÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÙË
ËÖÃÖËÊÕÞËÏØÏÙÓÕÆÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÎËÏÑÄÔÇÖÒÁÕÔ
ÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÇÖÄÒßÚÎ
ÑßØÏÇØÞÃÇÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÙÚÕ
;^P[[LYËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÕÈÇÙÏÑÄÚËØÕÝÒÄÍÕÝÍÏÇÓÏÇÇÑÄÓÎÂÚÚÇÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÙÚÎÔ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÕß
ØÄÙÌÇÚÎÁØËßÔÇÑÇÏÇÔ¦ÒßÙÎ
ÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×Ô[^LL[ZÇÖÄÚÕßÝ
5L^@VYR;PTLZÊËÃÞÔËÏÄÚÏÇßÚÄ
ÖÕßÇØÞÏÑ¦ÚØÄÓÇàËÚÕßÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßÁÔÇÝÇÔËÐÁÒËÍÑÚÕÝ¬ØÇÓÖÓÄÔÕÝÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÓËÁÔÇZTHY[WOVULÇÔ¦
ÞËÃØÇÝÔÜØÃÝÚÕÖØÜÃÂÇØÍ¦ÚÕ
ÈØ¦ÊßËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙÚÕÏÙÞßØÄÚËØÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄÄÖÒÕÚÕß©ÇÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÚÕÝÇßÛÕØÓÎÚÏÙÓÄÝÕÏ
ÇÔÕØÛÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏÎÑÇÚ¦ÞØÎÙÎ
ÚÜÔÙÎÓËÃÜÔÙÚÃÐÎÝÕÏÇÔÕÃÑËÏËÝ
ËÖÏÛÁÙËÏÝÕÏÑÕÓÖÇÙÓÕÃÑÇÏÕÏÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑÁÝËÑØÂÐËÏÝÚÇÞÕÔÚØÕÑÕÓÓÁÔÇËÌÎÈÏÑ¦TLTLZËÔÃÕÚËÎ
ÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÉËÆÚÏÑÜÔËÏÊÂÙËÜÔ
ÈÃÔÚËÕÑÇÏÛËÜØÏ×ÔÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÄÒÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔßÖÁØÚÕß
ÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝ
ÕÒÏÚËÃËÝÓÕÏ¦àËÏÔÇÊÏÉ¦ËÏÍÏÇÚÕ
UL^ZMLLKÚÕßÐßÖÔ¦ËÏÑÇÏÑÕÏÓ¦ÚÇÏÓËÚÇÖØÕËÊØÏÑ¦ÚÏÚÏÈÃÙÓÇÚÇ
ËÔ×ÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÕÏÙÕÈÇØÕÃÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÔÖÒÁÕÔÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÙßÞÔ¦ÞÇØ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕÖÒÎÑÚØÕÒÄÍÏÕÚÕßÑÏÔÎÚÕÆÚÕß¬ØÇÓÖ
ËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÍÔÕÂÙÕßÔ
ÚÇ[^LL[ZÚÕßÄÙÕÖÇÏÊÏ¦ÙÚÏÑÇ
ÑÇÏËÐÕØÍÏÙÚÏÑ¦ÑÏÇÔÎÞÕÆÔÄÙÎ
ÚØÕÌÂÑÏÇÔÖØÕÙÌÁØÕßÔÙÚÇÊÎÓÕÌÏÒÂSH[LUPNO[ZOV^ZÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÜÑÇÏÄÚÇÔÇÌÕØÕÆÔÁÔÇ
JV]MLML®ÚÎÔÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑÂÒÁÐÎ
ÖØÕáÄÔÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÒÇÔÛÇÙÓÁÔÎÝ
ÖÒÎÑÚØÕÒÄÍÎÙÎÝÖÕßÖßØÕÊÄÚÎÙË
ÙÜØËÃÇÇÔËÑÊÄÚÜÔÑÇÏËÏÑÇÙÏ×Ô
ÍÏÇÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÎÝ
©ÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÏÚÕßÃÙÜÝ
ÑÇÏÕÃÊÏÕÝÕ¬ØÇÓÖÁÞÕßÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÖÄÙÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄËØÍÇÒËÃÕËÃÔÇÏÕÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝ
ÚÕßÙÚÕ;^P[[LYÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÕÏÇÔÇØÚÂÙËÏÝÚÕßÔÇÖßÑÔ×ÔÕßÔ
ÇÖÄÓÂÔÇÙËÓÂÔÇÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ

Η απαγόρευση
των διαφημίσεων

Σύμφωνα με αναλυτές,
είναι πιθανό να αποδειχθεί ο βασικότερος
λόγος για μια ακόμη
νίκη του Αμερικανού
προέδρου στην αναμέτρηση του 2020.
ÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßßÚÄÖÕßÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÏÚÕÇÔÚÃÖÇÒÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕËÃÔÇÏÄÚÏÊÆÙÑÕÒÇÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔ
ÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÜÔÖÕÙÚÚÕßÑÇÏ
ÔÇÖÇØ¦ÍÕßÔËÐÃÙÕßËÐÜÌØËÔÏÑ¦
ÑÇÏÐËÊÏ¦ÔÚØÕÖÇ[^LL[Z¶ÖØÕÕØÏÙÓÁÔÇÔÇÍÃÔÕßÔ]PYHS
ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÕ¬ØÇÓÖËÃÔÇÏ
ÒËÝÑÏÁÞËÏÓÕÔÕÖ×ÒÏÕÙÚÎÔÕØÍÂ
©ØÍÂÍÏÇÚÕÑßÔÂÍÏÓÇÍÏÙÙ×Ô®ÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÄÖÜÝÇØÁÙÑËÚÇÏÔÇ
ÇÖÕÑÇÒËÃÚÏÝÁØËßÔËÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÓËÏÐÎÚÎÝªÜÙÃÇÝÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÚÕÔËÑÈÏÇÙÓÄÚÕß

©ßÑØÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÕÒÕÔÚÃÓÏØ
ËÒÁÔÙÑÏÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÇÖÇÐÃÜÙÎ
ÚÕßÖÏÛÇÔÄÚËØÕßÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÚÕß
¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÕØÍÂÍÏÇÚÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÜÔ¡¡ÇÑÄÓÎÑÇÏÑÇÚ¦ÚÕßÌÃÒÇÖØÕÙÑËÃÓËÔÕß-V_5L^ZÕØÍÂÍÏÇÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÖÕßÊËÔÚÕÔ
ßÖÕÊÁÞÛÎÑËÄÖÜÝÛÇÂÛËÒËÑÇÏÍÏ»
ÇßÚÄÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÓËÚÇÑÕÓÃÙËÏ
ÙÚÎ¢ÒÄØÏÔÚÇÕØÍÂÍÏÇÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕßÖÕßÚÕÔÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÜÝÇÁÔÇÕÛÆÓÇÙÑÕÚËÏÔ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÕÑ¦ÚÕÞÕÝÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÑÇÚÕØÛ×ÔËÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇßÏÕÛËÚËÃ
ÇÔÚÏËÐÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÒÄÍÕÔÇËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÏÚÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÇÔÚÃÙÚÇÙÎÙÚÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕ

Αναζητώντας μήνυμα
6ÊÏËÓÈÕÒÏÙÓÄÝÇßÚÄÝËÑÓÁØÕßÝ
ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÖØÕÑÇÒËÃÇÓÎÞÇÔÃÇÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô¬ÏËÃÊÕßÝÓÂÔßÓÇ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃËÑËÃÔÕÚÕß¬ØÇÓÖ"ÐÃÙÕßÇÔËØÓ¦ÚÏÙÚÕ

ÑÇÚÇÏÍÏÙÚÏÑÄÑÇÏÇÍÇÔÇÑÚÏÙÓÁÔÕ"
½ÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÖÏÕÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÎÉÆÞØÇÏÓÎ
ÑÇÏÇØÇÏÂ"
ÖØÄÑÒÎÙÎËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÍÏÇÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝ
ËÔÄÉËÏÑÇÛ×ÝÚÕ¬^P[[LYÇÖÇÍÕØËÆËÏÇÖÄÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÄÒËÝ
ÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÇÖÄÌÇÙÎÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÎØË¦ÙËÏ
ÚÄÙÕÚÏÝÑÇÚÇÞÜØÃÙËÏÝÚÜÔßÖÕÉÎÌÃÜÔÄÙÕÑÇÏÚÏÝÛËÓÇÚÏÑÁÝÇÔ
ÑÇÏÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÏÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÖÕßËÔÛÇØØÆÔÕßÔ
ÚÎÔËÍÍØÇÌÂÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÙË
ËÑÒÕÍÏÑÕÆÝÑÇÚÇÒÄÍÕßÝ
ÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÄÚÏÎÇÖÇÍÄØËßÙÎ
ËÔÏÙÞÆËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÄÙÕßÝÑÇÚÁÞÕßÔÂÊÎÛ×ÑÕßÝÑÇÏÊÏËÑÊÏÑÕÆÔ
ÚÎÔËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕßÝÕ*,6¬àÇÑ
§ÚÄØÙËáËÖÁÓËÏÔËÄÚÏÖÕÒÒ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÑÏÔÂÓÇÚÇÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇ
ËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÚËØ¦ÙÚÏÇÇÖÂÞÎÙÎÞÜØÃÝÕÏÇÊÂÖÕÚËÖÕÒÏÚÏÑÂÊÏÇÌÂÓÏÙÎÙÜÝÎÓÄÔÎÊÏÁÐÕÊÕÝÍÏÇ
ÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÛÇÂÚÇÔÓÏÇ
ÉÎÌÏÇÑÂÑÄÖÜÙÎÚÜÔÞØÎÙÚ×Ô

ÁÔÇÝÑÕØËÙÓÄÝÇÖÄÚÇËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÇÑÇÏÙßÞÔ¦ÖØÕÈÒÁÉÏÓÇ
[^LL[ZÚÕß¬ØÇÓÖ
ÇÔÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÑÇÚÇÒÆÚÎÍÏÇÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÕ
ÓÂÔßÓ¦ÚÕßÝÙÚÎÔÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ
ÚÜÔÎÕÖÕÃÇÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ
ÓÕÏ¦àËÏÔÇÚËÒËÃßÖÄÚÎÙÇÍÂÔÎÚÜÔ
ÚÏÚÏÈÏÙÓ¦ÚÜÔÚÕß¬ØÇÓÖ
¬ÇÖØ×ÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇÑÕÆØÇÙÎÝ
ÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇÊÏÇÌÇÃÔÕÔÚÇÏ
ÂÊÎ!ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖØÄÙÌÇÚÎÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÙÞËÊÄÔÚÕ ÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÑÇÚÎÍÄØÎÙËÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕÄÚÏÚÕÖÇØÇÑ¦ÔËÏ
ÙÚÕ;^P[[LY ÇÏÕÏÙÆÓÈÕßÒÕÃÚÕß
ÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÚÕßÑÇÚÇÙÞÁÙÕßÔÚÕ
ÑÏÔÎÚÄÚÎÒÁÌÜÔÕÄÚÇÔÍÃÔËÏÙÑÒÎØÄÚËØÎÎÓ¦ÞÎÙÚÏÝÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝ
ÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÝÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô
ÍÏÇÚÃÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏËÖÏÛÁÙËÏÝÇÖÄ
ÚÕÔ¬ØÇÓÖËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÇÖÕÊËÏÞÛÕÆÔËßËØÍËÚÏÑÁÝÍÏÇÚÕÔÁÔÇÔÂ
ÚÕÔ¦ÒÒÕßÖÕÉÂÌÏÕ¬ËÒÏÑ¦ÕÓÄÔÕÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇßÖÕÔÕÓËÆÙËÏËßÛÁÜÝÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕÙÚÕ
;^P[[LYËÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝÚÕßÕËÇßÚÄÝ

H απόφαση ³È/Àx²²_¦
ÑÑÑo¨ÉÖÉ{³{ØÜ{³{~ÓØÙ{Ñ×iÐËÉ{Ø¨~ÒÜÉÉÉo~Ð{ÑÉ~ÐÓ¨ÈØ³
ÛiÐ~¨Ñ³{~~Ñ{É{~¨ËÉ{ØÑÌ³iÉ~³¨Ñ³ÉËÑ
ÉÑÉ~ÜoÊØ³È ³ÌÑÜ³
0¨ÑÐVÑ¨ÌÜÈÙÉ
ÉËÑ{KÓKÑ{Ì³{³ÐÓ³¨
ÚÑÜÊÂÉ{³åÐÉ¨{~ÑÌ¨ÌÉÙ¨Ê³{ØÈ³i¨i³{~ÓØ×ÓØ³ÑÐÓÑ
~{{~ÊØÙ{~³ÖiØ 
¨³KÈÜËÑ³È/Àx²²_¦
Ñ³ÉÜÉËÈ{Ñ³{~ÒÑÒ³ii³>R_H}È
ÓTÉ{¨ÑÑooÉËÜÉ{Ì³{ÙÉ
¨Ì~É{³Ñ{ÑÙ{Ñ³ÑÈ¨É{³Ñ³{TÉËÑ³ÑËÑ
É¨{ÓT³Ñ{³{ØÜ{³{~ÓØÙ{Ñ×iÐËÉ{ØÊ³{ØÉ~³¨Ñ³ÉËÉØVÉ{³¨Ó³ÑØ
³ÈØÑÉÖÙ³Ñ{ÉÜÉÖÚÉ¨Ñ$ÙÊÐÑ¨TØ³È.ÒÈÚÉ³~Ñ{ÈÊ×{Ø
¨ÌÉÙ¨Ø({³Ö³{³ÇÑ³Ç
TÑ¨Ñ~³Ê¨{É³iÑÑoÌ¨ÉÈit¨ÒÂiÉÈÚÖiØuV
ÉÙÉÓÜÉ{ÑÉ~ÉË{
È~ÒÜÉÑ³>R_H}
ÑÑ~ÜÈÚÊÉ{.³Ñ³ËÙÑVÉ{~É×ÑÜÊØ³iØ
É~³¨Ñ³ÉËÑØ³È0¨ÑÐV
¨Ñ³(Ñ¨~Ó{Ü³iÑ~ÒÜÉÉtiÜËÚ{ÑÑÌ×Ñiu
É~ÐÓ¨ÈØ³ÈÐÓÈVÉ{Ù{~Òo{Ñ³ÈØÐÉ³ÌTÈØ³ÈV
Ñ×Ö³/Àx²²_¦ÑTÑ{¨É³ÒÉ{É~Ñ³³ÒÙÉØÉ~Ñ³
ÙÜÒ¨{ÑÉ{ÚÑÒÓÙÑ
ÑÉ~~¨ÉÐÓØÇÊ³iÐÑVÈ
ÑÑÐÓÉ³Ñ{ÑÑÑ×i{³ÉËVÉËÑ{Ø¨ËÇÉ{³
/Àx²²_¦³iÜ{³{~ÊÙ{Ñ×ÊÐ{i~Ñ{ØÑ~¨{KØ
¨³ËÚÉ³Ñ{ÑÉ×Ñ¨ÐÌÉ{
³iÑÑoÌ¨ÉÈi ³{ÉËÑ{
ÑÑ×ÓØo{ÑÑ¨ÒÙÉ{oÐÑ
{ÉØ¨oÑÉ{ØÌØi
iÈÓ¨³iØ$Ü~Ñ³TÊØVi+ÝÊi&>_X
&>¦_²vXo{Ñ³{ØÑÐKÜÉ{ØÚÑÓTÈ³iÙÈÑ³Ì³i³ÑÑT¨i{Ð{Ö
Üi¨ÐÓÉØ~Ñ³ÑT¨ËÉ{Ø
~Ñ{{ÉØ~Ñ³ÉÈÚÈ³Ê¨{ÉØ
o¨ÑÐÐÓØÚÑÙ{ÓÈÑÈ³ÓØ
³{ØÙ{Ñ×iÐËÉ{Ø

«Bουβές» oι εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου στη Βρετανία
Μπορεί να μην έχουν την έκβαση που προσδοκά ο Μπόρις Τζόνσον ούτε να βοηθήσουν στο αδιέξοδο του Brexit
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÁÞÕßÔ
ÚÎÔÁÑÈÇÙÎÖÕßÖØÕÙÊÕÑ¦Õ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔ
/ÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÝÚÕßÙÚÎÔ§Ú¦ÕßÔÏÔÍÑÚØÏÚ¬ËØÁàÇ¡ÁÏÖØÕÑÂØßÐËÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÚÕ
ËßËÒÖÏÙÚ×ÔÚÇÝÄÚÏÛÇÓËÚÁÚØËÖË
ÚÕÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÄÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÙË
ËßØÆÚËØÎÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ©ÓÜÝÚËÒÏÑ¦ÁÞÇÙËÚÎÔ
ËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÑÇÏÑÇÚÁÒÎÐËÎÍÁÚÏÊÇÓÏÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÓËÏÕÉÎÌÃÇÝ¬ÕÃÊÏÕÖÏÛÇÔ×ÝÔÇ
ËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃ¬Õ)YL_P[¦ÒÒÜÙÚË
EPA / VICKIE FLORES

Από τη στιγμήÖÕßÇÔÁÒÇÈËÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÖËÚÆÞËÏÊÆÕ
ÙÚÄÞÕßÝ!ÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
ÓÁÞØÏÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕßÑÇÏÚÎÔ
ÖØÕÑÂØßÐÎÖØÄÜØÜÔÈÕßÒËßÚÏÑ×Ô
ËÑÒÕÍ×Ô©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÔÖØ×ÚÕ
ÙÚÄÞÕÚÕßÇÖÁÚßÞËÕÏÑÚØ¦ËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÕßÃÊÏÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÇÊÏËÐÄÊÕßÖÕß
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÔÑÇÏÕÏÖØÕÑ¦ÚÕÞÕÃ
ÚÕß©ÓÜÝÚÕÔÊËÆÚËØÕÙÚÄÞÕÚÕß
ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕÔÖÁÚßÞËÑÇÏÎËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÛÇÒ¦ÈËÏÞ×ØÇ
ÙÚÏÝËÑËÓÈØÃÕß
¬ÕÈÇÙÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÖÕßÍËÔÔ¦ÚÇÏËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÕÏËÑÒÕÍÁÝ
ÛÇËÖÏÒÆÙÕßÔÂÛÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔ
ÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÚÕß)YL_P[
©ÏßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃÚÕß¬àÄÔÙÕÔ
ËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙÚÎÙÌÇÃØÇÚÎÝÙÚÕÏÞËÏ×ÊÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ©ÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ ÚÕß ÊÃÔÕßÔ ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÁÞËÏÂÊÎÁÚÕÏÓÎÚÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕ)YL_P[ÕÒÇáÑÏÙÓÄÝÚÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏÇÖÂÞÎÙÎÙÚÏÝÓ¦àËÝÑÇÏÕÇÔÚÃÖÇÒÄÝ
ÚÕßÙÚÕØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÕ¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÊËÔËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕßÊÎÓÕÌÏÒÂÝÚÙÏÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔ
ÕÊÎÍËÃÚÕßÔÚÎØÎÚÏÑÄ ÄÓÓÇÖØÕÝ
ÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÖËÚßÞÇÃÔËÏÚÕ)YL_P[ÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÍÏÇÓÃÇÖËÔÚÇËÚÃÇÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
¥ÙÚÄÙÕÎÚØÏËÚÂÝÊÏÇÓ¦ÞÎÍÏÇ
ÚÕ)YL_P[ÇÔÁÚØËÉËÚÇÖ¦ÔÚÇÙÚÎ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂÑÇÏ
ÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÁÐÏ

Η ψήφος πολλών
πολιτών πιθανώς
να κριθεί από
τη θέση τους σχετικά
με την αποχώρηση
της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Οι δημοσκοπήσειςÙËÈiÐÑ³{~Ì¨KÒÙ{ÐÑ³Ì¨{Ø0ÇÌ
Ñ{i¨~Ò³TÌØ³ÈVÒ³ØV0É¨ÓÇÑÓ{V¨~Ê¨ÈÂÉ¨Ì¨ÉØÉ~ÜoÓØ³
¸Æ¬VÚÉ¨³ÑØÌ³{ÚÑ{TÈ¨{iÚÉËVÑÜÜÒ³ÉÜ{~Ò~Ñ³ÓÜiÂÉÑioÉË³Ñ{~ÈKÓ¨iiØÐÉ{i×ËÑØ

ÁÞËÏÊÏÇÈØ×ÙËÏÚÎÔÑÕÓÓÇÚÏÑÂÖËÏÛÇØÞÃÇÑÇÏÎÉÂÌÕÝÖÕÒÒ×ÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÖÏÛÇÔ×ÝÔÇÑØÏÛËÃÇÖÄ
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÖÇØ¦ÇÖÄÚÕÔ
ÚØÄÖÕÖÕßÉÂÌÏÙÇÔÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ÚÎÔÑÜÚÃÇÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝ
Þ¦ØÎÄÖÕßÑßØÏÇØÞÕÆÔÁÔÚÕÔÇ
ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÚ¦ÚÎÝÇÖÕÞ×-

ØÎÙÎÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÕÏßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÖÏÛÇÔ×ÝÔÇÞ¦ÙÕßÔÖÕÒÒÁÝÁÊØËÝÊÁÙÓËßÙÎ
ÚÕß¬àÄÔÙÕÔÂÚÇÔÂËÖÃÚÇÝ®
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÇÖÄÚÕËßØÜÖÇáÑÄ
ÓÖÒÕÑÓÁÞØÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÎÓÁØÇ
ÚÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÓÖÕØËÃÚËÒÏÑ¦ÔÇ
ÇÔÚÏÙÚØÇÌËÃËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÄÖÜÝ
ËÐ¦ÒÒÕßÑÇÏÎÊÂÒÜÙÂÚÕßÄÚÏÑÇÒÆÚËØÇÔÇÈØËÛËÃÔËÑØÄÝÙÚÕÞÇÔÚ¦ÑÏ®ÖÇØ¦ÔÇàÎÚÂÙËÏËÖÁÑÚÇ-

ÙÎÚÎÝÎÓËØÕÓÎÔÃÇÝÚÕß)YL_P[
ÖØ¦ÍÓÇÚÕÕÖÕÃÕÚËÒÏÑ¦ÁÑÇÔËßÚÄÖÏÛÇÔ×ÝÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÚÕßÝ
ÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑÕÆÝßÖÁØÓÇÞÕßÝ
ÚÕß)YL_P[ÇÖÄÚÕßÔÚÎØÎÚÏÑÄ
ÄÓÓÇÑÇÏÔÇÚÕßÝÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÏÝ
ÇÍÑ¦ÒËÝÚÕß ÄÓÓÇÚÕÝ)YL_P[ÚÕß
§¦ÏÚàËÒ¢¦ØÇÚà©ÏÇÔÚÃÖÇÒÕÏÚÕß
¬àÄÔÙÕÔÙÃÍÕßØÇÛÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔÑÇÏÚÎÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÎÝ
ÇÑËØÇÏÄÚÎÚ¦ÝÚÕß

¬Õ ÈÇÙÏÑÄ ËØ×ÚÎÓÇ ÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎËÑÒÕÍÏÑÂ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÛÇÈ¦ÒËÏÚÁÒÕÝÙÚÕßÝ
ÙÖÇÙÓÕÆÝ®ÚÕß)YL_P[©ÊÏÞÇÙÓÄÝ
ÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎÔ
ÖÕßËÍËÃØËÏÑ¦ÖÕÏÇÈÇÙÏÑ¦
ËØÜÚÂÓÇÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÇÖÒ¦ÊÏËßØÆÔÛÎÑËÓËÚ¦ÚÕÓÕÏØÇÃÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕßÕßÔÃÕßÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÇÖÕÑÒËÃÙÚÎÑËÙÛËÔÇØ¦
ÓÄÔÕÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÓÏÇÝËÐÄÊÕß
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÛ×ÝÄÒÕÏÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÂÚÇÔ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄÑÇÃÚÕÏ
Õ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÊÏÇÌÜÔËÃ
¦ÛË¦ÒÒÎÇÖÄÖËÏØÇÔÇÖÇØËÓÖÕÊÏÙÚËÃÂÔÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÚÕ
)YL_P[ÊßÔÇÓÏÚÃÙÚÎÑËÇÖÄÖÒÎÛ×ØÇÉÎÌÕÌÕØÏ×ÔÑÇÏËÒÏÍÓ×ÔÖÕß
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÛÇÂÚÇÔÑÜÓÏÑÕÃÇÔÊËÔÂÚÇÔÚÄÙÕÑÕÙÓÕáÙÚÕØÏÑÕÃÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÇÖÕÍÕÎÚËßÚÏÑÕÃ

Η επόμενη μέρα
©ÖÕÏÕÑÇÏÇÔËÃÔÇÏÚÕËÑÒÕÍÏÑÄ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÎÝËÑËÓÈØÃÕß
ËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÕÔÏÑÎÚÂÝÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÓÃÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÞÛØÏÑÂ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÑÄÓÇÑÇÏÇÔÑËØÊÃÙËÏÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÑÇÏÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÚÕß
ÍÏÇÚÕ)YL_P[ÇßÚÄÊËÔÛÇÕØÏÕÛËÚÂÙËÏÚÃÖÕÚÇ¦ÒÒÕÇÖÄÓÃÇÓÇÑØ¦
ÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÖÕßÛÇËÖÏ-

ÌßÒ¦ÙÙËÏÓ¦ÞËÝÙÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÑÇÏÔÁÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
¬ÕÈØËÚÇÔÏÑÄÛÔÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÏ ÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ØËßÔÇÝËÓÖÒÕÆÚÏÙËÖËØÇÏÚÁØÜ
ÚÏÝÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÕß
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔ
ÎØËÚÇÔÃÇÑÇÚ¦ÌËØÔËÔÇÙßÔ¦ÉËÏ
ÓÃÇÙßÔÛÂÑÎËÒËÆÛËØÕßËÓÖÕØÃÕßÓËÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÛÇ
ÁÞÇÔËÖËØÃÖÕßÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÓÁÙÇÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÊËÑÇËÚÃÇ¬ÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕËÖÃÙÎÝ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÞËÏÙßØØÏÑÔÜÛËÃÑÇÚ¦
 ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÇßÚÄÖÕßÛÇ
ÂÚÇÔÇÔÕÏØËÚÇÔÕÃËÃÞÇÔÉÎÌÃÙËÏ
ÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÑÇÏÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÇßÚÄÛÇ
ËÖÏÊËÏÔÜÛËÃ
¥ÙÚÄÙÕÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÇßÚ¦ÇÊÏÁÐÕÊÇÓÃÇËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇËÃÔÇÏÎÑÇÒÆÚËØÎËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÒÆÙÎ
¬ÕÚÜØÏÔÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÁÞËÏËÐÇÔÚÒÂÙËÏÄÒËÝÚÕßÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÑÇÏÎÖØÄÙÑÒÎÙÎÚÕßÒÇÕÆÔÇ
ËÑÒÁÐËÏÔÁÕËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÕÚØÄÖÕÝ
ÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃÎÑÕÏÔÕÈÕßÒËÚÏÑÂ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÃÇËÍÍÆÎÙÎÄÚÏ
ÕÖÕÒÏÚÏÑÄÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝÛÇÍÃÔËÏÙÕÌÄÚËØÕÝÖÏÕÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÝÂÇÑÄÓÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕËßÍËÔÏÑÄÝÔ
ÄÓÜÝßÖ¦ØÞËÏÓÃÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÇßÚÄÔÇÙßÓÈËÃÚÄÚËÙËÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕÇÐÃàËÏÔÇÊÏËØËßÔÎÛËÃ
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Ολα ανοικτά στο τρίγωνο
ΗΠΑ - Ρωσίας - Τουρκίας
Οι μεγάλοι και οι μικροί παίκτες της περιοχής και τα αντικρουόμενα συμφέροντα

Διαδηλωτής ³¨ÓTÉ{ÑÒÐÉÑÉ×ÜÉoÌÐÉÑÉÜÑ³{~ÒÉÈo~Ó³¨w
iÙ{ÑÐÑ¨³È¨ËÑØ³~Ó³¨³iØÑoÙÒ³iØ

«Μίνι» Aραβική
Aνοιξη συγκλονίζει
τη Μέση Ανατολή
Σε Λίβανο, Ιράκ και Αλγερία
ΠεριορισμένηËÑÊÕÞÂ ÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝÚÎÝØÇÈÏÑÂÝÔÕÏÐÎÝ
ÚÕßÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔ
ÇÔÇÚØÕÖÂÚÜÔÇßÚÇØÞÏÑ×ÔÑÇÛËÙÚ×ÚÜÔÙËÏÈÆÎÑÇÏ¬ßÔÎÙÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ
ÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÙÚÎÔÃÍßÖÚÕÑÇÏ
ÙÚÕÔËÓÌÆÒÏÕÖÄÒËÓÕÙÚÎßØÃÇÈÏ×ÔÕßÔËÙÞ¦ÚÜÝÚÕØ¦Ñ
ÕÃÈÇÔÕÝÑÇÏÎÒÍËØÃÇßÚÂ
ÚÎÌÕØ¦ÄÓÜÝÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑÏÔÂÓÇÚÇÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔÚÇÏ
ËÔÓÁØËÏÇÖÄÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ËÖÏØØÕÂÝÚÕßØ¦ÔÙËØ¦ÑÑÇÏ
ÃÈÇÔÕÑÇÏÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝÖÕß
ÇßÚÄÖØÕÑÇÒËÃÍÏÇÚÎÔËÛÔÏÑÂ
ÑßØÏÇØÞÃÇÙÚÕßÝÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝ
ÚÎÔÒÍËØÃÇÎËÓÓÕÔÂÚÎÝ
ÍËÔÏ¦ÝÚÕßÖÕÒÁÓÕßÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÔ
ËÐÕßÙÃÇÕÊÂÍÎÙËÚÕÔÙÚØÇÚÄÔÇ
ÇÖÕÙÆØËÏÇÛÄØßÈÇÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÕßÙÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý¡ÖÕßÚËÌÒÃÑÇÇÖËÒËßÛËØ×ÔÕÔÚÇÝÚÕ
ÚàÃÔÏ®ÚÜÔÊÏÇÊÎÒ×ÙËÜÔÑÇÏ
ËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÎÓËØÏÑÂÇÔÇÔÁÜÙÎÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙÑÎÔÏÑÕÆ
ÓÁÙÇÇÖÄÖØÕÙÞÎÓÇÚÏÑÁÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ
¬ÎÔÆÞÚÇÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ
ßØÏÇÑÂÝÁÔÇÓÂÔÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ÁÔÇØÐÎÚÜÔÓÇàÏÑ×ÔÇÔÚÏÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÊÏÇÊÎÒ×ÙËÜÔÙÚÕ
Ø¦ÑÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÊÏÇÊÎÒÜÚ×ÔËÖÏÚÁÛÎÑËËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß
ÏØÇÔÏÑÕÆÖØÕÐËÔËÃÕßÙÚÎÔÏËØÂ
ÖÄÒÎÚÜÔÙÏÏÚ×Ô ËØÓÖ¦ÒÇ
ßÉ×ÔÕÔÚÇÝÏØÇÑÏÔÁÝÙÎÓÇÃËÝ
ÑÇÏÖËÚ×ÔÚÇÝÈÄÓÈËÝÓÕÒÄÚÕÌ
ÓËÙÚÄÞÕÚÕÑÚÃØÏÕÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÏÝßÖÕÙÚÎØÏàÄÓËÔËÝÇÖÄ
ÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎÇáÑÁÝ¡ÕÔ¦ÊËÝ ÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÝÖÃÙÜÇÖÄ
ÚÕÑÆÓÇÇÔÚÏÏØÇÔÏÑ×ÔÚÇØÇÞ×ÔÑØÆÈÕÔÚÇÏÎÆÙÎÑÇÏÕÏ
ÙÆÓÓÇÞÕÃÚÎÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÄÖÜÝÚÕÙØÇÂÒ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÏØÇÔÏÑÂÝ
ËÖÏØØÕÂÝÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇÄÓÜÝÑ¦ÔËÏÚÎÔËÕÒÇÃÇÙÚÕ
Ø¦ÑÑÇÏÙÚÕÔÃÈÇÔÕÔÇÛËÜØËÃ
ÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎËÐÃÙÕßßÖËÆÛßÔÎ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÑÕÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÊÏÇÌÛÕØ¦ÑÇÏÚÎÔÑØÇÚÏÑÂÈÃÇÄÙÕ
ÑÇÏÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÔ¦ÒßÙÎÚÎÝ>HSS
:[YLL[1V\YUHSÚÎÔÒÍËØÃÇ
ÄÖÕßÎÏØÇÔÏÑÂËÖÏØØÕÂËÃÔÇÏ
ÇÓËÒÎÚÁÇÎÔËÕÒÇÃÇËÑÓËÚÇÒÒËÆÛÎÑËÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝ

ßÍËÃÇÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß¡ÖÕßÚËÌÒÃÑÇÍÏÇÔÇÚÕÔËÐÜÛÂÙËÏÙË
ÖÇØÇÃÚÎÙÎÑÇÏÔÇËÑÑÇÛÇØÃÙËÏ
ÚÕÔÙÚËÔÄÚÕßÑÆÑÒÕÖ¦ÔÚÇÓË
ÚÏÝËßÞÁÝÚÕßÙÚØÇÚÕÆÕÕÖÕÃÕÝ
ÙßÔËÞÃàËÏÔÇÑÏÔËÃÖÇØÇÙÑÎÔÏÇÑ¦ÚÇÔÂÓÇÚÇ
ËÖØÄÙÌÇÚËÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÇÍÊ¦ÚÎÝØÇÑÏÔÕÃÁÑÇÉÇÔÇÌÃÙËÝÓËÚÎÓÕØÌÂÚÕßÇÍÏÇÚÕÒ¦Þ²ÇÓËÔËãÑÇÏ
ÖÁÚÇÐÇÔÖÇÖÕÆÚÙÏÇÖ¦ÔÜÙË
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÊÏ¦ÙÎÓÕß
ÊÏÕÏÑÎÚÂÚÜÔØÇÔ×Ô¢ØÕßØ×ÔÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚØÇÚÎÍÕÆ ¦ÙËÓÕßÒËáÓÇÔÃ©Ï
ÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÙÚÕÔÃÈÇÔÕÊËÔ

Τα κινήματα αυτά
τροφοδοτούνται
εν μέρει και
από την ενίσχυση
της επιρροής
του Ιράν στην περιοχή.
ÇØÑÁÙÚÎÑÇÔÙÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝ
Ç¦ÔÚ²ÇØÃØÏËÑÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÕØÍÂÚÕßÝÑÇÚ¦ÚÎÝÙÏÏÚÏÑÂÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ²ËàÓÖÕÒ¦Þ
ÚÕßÙÚËÔÄÚËØÕßÙßÓÓ¦ÞÕßÚÎÝ
¬ËÞËØ¦ÔÎÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
¬ÕØ¦ÔÇÔÎÙßÞËÃÍÏÇÚÕÑÆÓÇÊÏÇÊÎÒ×ÙËÜÔÙËØ¦ÑÑÇÏÃÈÇÔÕÓËÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎÔÇÙÖËÆÊËÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÔÇ
ÙÚÎØÃÐËÏÁÓÖØÇÑÚÇÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÎÝ©ØÇÑÏÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÇÞÔÚÃÇÖÁÙßØËÁÚÙÏ
ÚÎÔÖØÄÚÇÙÂÚÕßÔÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃÆÙÚËØÇÇÖÄÛßËÒÒ×ÊÎÙÆÙÑËÉÎÓËÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
ÏØÇÔÏÑÂÝÆÔÇÓÎÝ ÕßÔÚÝÚÜÔ
¢ØÕßØ×ÔÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÙÚØÇÚÎÍÄÕßÒËáÓÇÔÃÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÚÄÙÕÚËÚÇÓÁÔÎÖÕß
ÇÑÄÓÎÑÇÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÃÙÆÓÓÇÞÕÏÚÎÝ¬ËÞËØ¦ÔÎÝÙÚÕØ¦Ñ
ÄÖÜÝÕÛØÎÙÑËßÚÏÑÄÝÎÍÁÚÎÝ
ÚÜÔÙÏÏÚ×ÔÚÕßØ¦ÑÇÍÏÇÚÕÒ¦Þ
ÒÏÏÙÚÇÔÃÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÄÚÏ
ÑÇÓÃÇÊÏËÛÔÂÝÂÖËØÏÌËØËÏÇÑÂ
ÖÇØ¦ÚÇÐÎ®ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÓËÏÞÛËÃÙÚÎÈÕÆÒÎÙÎÚÕßÏØÇÑÏÔÕÆÒÇÕÆ

REUTERS

Ο Τούρκος ÖØÄËÊØÕÝ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÓËÚÇÈÇÃÔËÏÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÙÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÓËÚÎÔÇÍÜÔÃÇÚÕßÚàÕÍÇÊÄØÕßÖÕßÁÖÇÏÐËÚÕÞÇØÚÃÚÎÝ
ÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝÑÇÏÙËÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎ
ÈÍÂÑËÑËØÊÏÙÓÁÔÕÝÚÎÔ×ØÇÖÕß
ÎÖÇØÚÃÊÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÕÒÄÑÒÎØÎ
ÙÚÕÔÇÁØÇØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÒËÏ¦ÔËÏÚÕÁÊÇÌÕÝÍÏÇÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎ
ÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÖ¦ÍÜÙË®ÚÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÖÕßàÎÚÕÆÙËÙÑÒÎØ¦ÓÁÚØÇ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÃÊÏÕßÚÕß¬ÕÆØÑÕß
ÖØÕÁÊØÕßÚÇÕÖÕÃÇÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔÇÔ
ÁØËßÔËÝÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÇØÞ×Ô
ÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÖËØÏÕßÙÃÇ
ÚÄÞÕÝÚÜÔÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÇßÚÂËÃÔÇÏÔÇÌÁØÕßÔÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÖÃÙÜÙÚÏÝÇÍÑ¦ÒËÝÚÕßÝ
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÐÇÔ¦ÄÒÕÚÕÓËÔÕÆÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÇÏÚÎÓ¦ÚÜÔ!
ÔÇÓÎÔÖÇØÇÒÎÌÛÕÆÔ¦ÒÒÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÕßØÜÙÏÑÕÆÇÔÚÏÇËØÕÖÕØÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ:ÔÇÖØÕÓÎÛËßÚËÃÎ¬ÕßØÑÃÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇÖßØÇÆÒÜÔ7H[YPV[ÔÇ
ÊÏÇÑÕÖÕÆÔÕÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇÖØÕÓÂÛËÏÇÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇØÜÙÏÑ×Ô
ÓÇÞÎÚÏÑ×ÔÕßÞÄÏÑÇÏÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÚËÒÏÑ¦ÎÞ×ØÇÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÚÜÔÓÇÞÎÚÏÑ×Ô-
6ØÔÚÕÍ¦ÔÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÕßàÎÚËÃÇÖÄÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÔÇÇÙÑÂÙÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
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ÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÜÔÚÕßØÑÕÙßØÏÇÑ×Ô

Κρίσιμο το «παζάρι»,
την προσεχή Τετάρτη
στην Ουάσιγκτον, ανάμεσα στον Ταγίπ Ερντογάν
και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
ÙßÔÄØÜÔ×ÙÚËÔÇÇÖÕÑÕÖÕÆÔÕÏ
ÕÆØÊÕÏÓÇÞÎÚÁÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
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ÚÕÙÑÒÎØÄÇßÚÄÖÇà¦ØÏÄÒÇ
ÚÇËÔÊËÞÄÓËÔÇËÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚ¦
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ØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÏÝÇØÞÁÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
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ÚÎßØÃÇÎÕÖÕÃÇÁÊÜÙËÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÍÏÇÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂËÏÙÈÕÒÂ
©ØÔÚÕÍ¦ÔÁÞËÏÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÕ
ÁÔÇÚÁÚÇØÚÕÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÖÕßÛÇ
ËÖÏÛßÓÕÆÙËËÔ×ÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÚØÃÇ
ÚÁÚÇØÚÇËÒÁÍÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÇÓÇÙÑÄËÃÚËÇÖËßÛËÃÇÝËÃÚËÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝÓËÚ¦ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÙÇÔÚÓÇàÃÚÕßÝÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂßÖÄÚÕßØÑÏÑÄÁÒËÍÞÕËÔ×
ßÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÏÙÞÆ
ËÑËÞËÏØÃÇÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ

REUTERS / SPUTNIK / ALEXEI DRUZHININ

EPA / MURTAJA LATEEF

Tης ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ
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ÚÎÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔ
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ÑÇÏÚÕÔ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
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Το «αγκάθι» του Ιντλίμπ
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Ιβάνκα Tραμπ: Αδιάφορο ποιος είναι ο πληροφοριοδότης
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©ßÑØÇÔÄÖØÄËÊØÕÊËÔÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇ
©§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖËÃÔÇÏÒ¦ÈØÕÝÑÇÚ¦ÚÕßÖÒÎØÕÌÕØÏÕÊÄÚÎÚÕßÕÖÕÃÕß
àÎÚËÃÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÕßÖÒÎØÕÌÕØÏÕÊÄÚÎÊËÔÁÞËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇ
ßÚÄÖÕßÓËÚØ¦ËÏËÃÔÇÏÚÇÑÃÔÎÚØÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕß®ÊÂÒÜÙË
Î¬ØÇÓÖÚÎÝÕÖÕÃÇÝÕØÄÒÕÝÙÚÕÔ

ËßÑÄ©ÃÑÕËÃÔÇÏÏÙÞßØÄÝÇÒÒ¦ÇÊÏËßÑØÃÔÏÙÚÕÝ©ÏÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÁÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÖÕßÛÇÇÔÕÃÐÕßÔÚÕÔ
ÊØÄÓÕÍÏÇÖÏÛÇÔÂÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÙËÊÃÑÎÍÏÇÚÕ
ÛÁÓÇÇßÚÄÐËÑÏÔÕÆÔÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÚÎÔÎÓÁØÇÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÙÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝ
¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÈ¦ÔÑÇ¬ØÇÓÖ
ßÖÕÙÚÂØÏÐËÄÚÏÎÄÒÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÃÔÇÏÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÇÔÇÚØÇÖÕÆÔ
ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÚÕß
®ËÔ×ÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕßÝÏÙÚÕØÏÑÕÆÝÖÇØÇÒÒÎÒÏÙÓÕÆÝ
ßÚÂÎËÓÖËÏØÃÇÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÑÇÏ-

«Αυτό που μετράει
είναι τα κίνητρα αλλά και
οι προθέσεις του», δήλωσε η κόρη του προέδρου,
της οποίας ο ρόλος στον
Λευκό Οίκο είναι ισχυρός
αλλά αδιευκρίνιστος.
ÔÕÆØÍÏÕÖÕßÇÌÕØ¦ÓÄÔÕÚÕÔÖÇÚÁØÇÓÕß¬ÎÔÃÊÏÇËÓÖËÏØÃÇËÃÞÇÔÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ®ËÃÖËÇÔÇÌËØÄÓËÔÎ

ÙÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬àÁÌËØÙÕÔ ÇÏÕ
ÈØÇ¦ÓÃÔÑÕÒÔÖËØÏÙÚÕÏÞÏàÄÚÇÔ
ÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÂÚÇÔÖØ×ÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÇÔÚÃÖÇÒÕÃÚÕß®ÖØÕÙÁÛËÙË
ÎÖØÕËÊØÏÑÂÑÄØÎÙÚÕØÃÇËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ®6ÖØÁÙÈÎÝÚÜÔ
ÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÑÄØÔÚÕÔ
ÄÔÚÒÇÔÚÑÇÚÁÛËÙËÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝ
ÎÓÁØËÝÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÄÚÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÖØÕÝ
ÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÖ¦ÍÜÙË®ÑÇÛ×ÝÕÏ
àÎÚÕÆÙÇÔÜÝÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÇÖÄ
ÚÎÔÕßÑØÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÇÔÕÃÐËÏÁØËßÔËÝÍÏÇÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß)\YYPZTHÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦

ÍÏÇÚÕÔÍÏÕÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÕÕÖÕÃÕÝÒ¦ÓÈÇÔËßÉÎÒÂÇÓÕÏÈÂÇÖÄÚÎÔ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎ²ÛËÝÕ¬ØÇÓÖÊÂÒÜÙË
ÄÚÏÊËÔÍÔÜØÃàËÏÚÕÔÄÔÚÒÇÔÚÕ
ÕÖÕÃÕÝÜÙÚÄÙÕËÃÞËÙßÔËÏÙÌÁØËÏ
ËÑÇÚÊÕÒÙÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÍÏÇÚÎÔ
ËÑÒÕÍÂÚÕßªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÙÚÕÔ
ËßÑÄ©ÃÑÕ©¬ØÇÓÖÖØÕÙÁÛËÙË
ÄÚÏÛÇÁÊÏÔËËßÞÇØÃÙÚÜÝÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÎÝËÖÃÓÇÞÎÝÙßÔÕÓÏÒÃÇÝÚÕßÓËÚÕÔ©ßÑØÇÔÄ
ÖØÄËÊØÕÇÒÒ¦ÊËÔÚÕÑ¦ÔËÏÍÏÇÚÃ
ÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÑÇÑÄÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ®
REUTERS, A.P.
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«Αναδάσωση» των βυθών
με πολύτιμες ποσειδωνίες
Οι δύτες-κηπουροί και ο ρόλος των θαλάσσιων λιβαδιών στο οικοσύστημα
Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Μέχρι Ú×ØÇÍÔÜØÃàÇÓËÚÏÝÇÔÇÊÇÙ×ÙËÏÝÙÚÏÝÖÒÇÍÏÁÝÚÜÔÈÕßÔ×Ô
ÑÇÏÚÕßÝÑÎÖÕßØÕÆÝÙËÑÂÖÕßÝÂ
ÙË¦ÒÙÎØÛËÎ×ØÇÔÇßÖÕÊËÞÛÕÆÓËÚÏÝÇÔÇÊÇÙ×ÙËÏÝ®ÙÚÇ
ÛÇÒ¦ÙÙÏÇÒÏÈ¦ÊÏÇÑÇÏÚÕßÝÊÆÚËÝ
ÑÎÖÕßØÕÆÝÚÎÝßÖÕÈØÆÞÏÇÝÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝ©ÏËØËßÔÎÚÁÝÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÇÒ¦ÙÙÏÇÝØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ØÞÏÖÁÒÇÍÕÝ®ÁÞÕßÔÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙËÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂËÖÇÔÇÌÆÚËßÙÎ
ÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔÒÏÈÇÊÏ×ÔÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝ
ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÇ
ËßØÜÖÇáÑ¦ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÓËÖÕÒÆ
ÑÇÒ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇËÑÏÔÂÙÇÓË
ÚÕÖËÏØÇÓÇÚÏÑ¦ÔÇÐÇÔÇÌßÚËÆÕßÓËÑÇÚËÙÚØÇÓÓÁÔÇÒÏÈ¦ÊÏÇ
ÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝÑÇÏÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÛËÚÏÑ¦ÒÁÕÔËÃÓÇÙÚËÙËÛÁÙÎÔÇËÖÇÔÇÌßÚËÆÙÕßÓË
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÑÚ¦ÙËÏÝ
ÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔÒÏÈÇÊÏ×Ô®ÒÁËÏÙÚÎÔ
 ®ÕÑÕÊÜØÂÝ¬ÙÏÓÖÃÊÎÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÊÎ
ÙËÛÇÒ¦ÙÙÏÕÑÄÒÖÕÙÚÕßÝËÏÉÕÆÝ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇÖÏÕËÑÚËÚÇÓÁÔÎÌÆÚËßÙÎÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝÑÇÏÚÕØÞÏÖÁÒÇÍÕÝ®
ËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙË
ßÖÕÈØÆÞÏÇÌÆÚËßÙÎÑÇÏÙË¦ÒÒËÝ
ÖÇØÇÒÃËÝÙÚÇÜÊËÑ¦ÔÎÙÇ
×Ý ÍÃÔËÚÇÏ Î ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ"
²ØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÇËÏÌÄØËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÇßÙÚÎØ¦
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÖØÜÚÄÑÕÒÒÇÖÕß
ÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÓÏÑØÄÚËØÎÝÊßÔÇÚÂÝÖÇØÁÓÈÇÙÎÝ
ÙÚÇÌßÙÏÑ¦ÛÇÒ¦ÙÙÏÇÕÏÑÕÙßÙÚÂ-

ÓÇÚÇ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝËÖÇÔÇÌÆÚËßÙÎÝÊËÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÓËÚÇÒÒÏÑÄÙÆØÓÇÖÒÇÙÚÏÑÄÂ
Ñ¦ÖÕÏÕ¦ÒÒÕßÒÏÑÄÖÕßÙßÔËÏÙÌÁØËÏÙÚÎÛÇÒ¦ÙÙÏÇØÆÖÇÔÙÎ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÎÔ ®ÎÑÔÇÙÚÇÙÃÇ
¡ÂÒÏÕßÊÏËßÛÆÔÚØÏÇØËßÔ×Ô
ÚÕßØÞÏÖËÒ¦ÍÕßÝ®²ØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÚÓÂÓÇÚÇÖÕßÇÖÕÑÕÒÒ×ÔÚÇÏÇÖÄÚÇÌßÚ¦ÑÇÏÐËÈØ¦àÕÔÚÇÏ
ÙÚÏÝÇÑÚÁÝÁÖËÏÚÇÇÖÄÑÇÑÕÑÇÏ-

Αποτελούν τόπους αναπαραγωγής, λειτουργούν σαν βρεφοκομεία
για πολλά είδη – Η τοπική αλιεία πλήττεται
όταν τα λιβάδια ποσειδωνίας εξαφανίζονται.
ØÃÇÖÃÙÎÝØÏà×ÓÇÚÇÑÇÏÑÕÓÓ¦ÚÏÇÌßÚ×ÔÈßÛÕÆÖÕßÇÔËÈ¦àÕßÔ
Ö¦ÔÜÕÏ¦ÍÑßØËÝ©ÒÇÇßÚ¦ÚÇ
ÙßÍÑØÕÚÕÆÓËÙË¸ÓÄÙÞËßÓÇ¹ÓË
ÞØÂÙÎÈÏÕÊÏÇÙÖ×ÓËÔÜÔÌßÚÏÑ×Ô
ßÒÏÑ×ÔÑÇÏÚÇ¸ÌßÚËÆÕßÓË¹ÙÚÕÔ
ÈßÛÄÓËÊÆÚËÝ®ËÐÎÍËÃÎÃÊÏÇ
ÏÇÚÃ ÄÓÜÝ ËÃÔÇÏ ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÎÖÕÙËÏÊÜÔÃÇ"7VZPKVUPH
VJLHUPJHËÃÔÇÏÁÔÇÇÍÍËÏÄÙÖËØÓÕÌßÚÄÚÕÕÖÕÃÕÌßÚØ×ÔËÏÙÚÕÔ
ÈßÛÄÙËÈ¦ÛÕÝÓÁÞØÏÓÁÚØÜÔ
ÍÏÇÚÃÞØËÏ¦àËÚÇÏÌÜÝÑÏÇÖÕÚËÒËÃ
ËÔÊÎÓÏÑÄËÃÊÕÝÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕß
ËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄËÃÊÎÌßÚ×Ô

ÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄËÃÊÎÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔà×ÜÔàÕßÔÙÚÇÒÏÈ¦ÊÏÇÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝÓËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÖÕÒÒ¦
ÇÖÄÚÇÉ¦ØÏÇÇÒÏËßÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÕÏÑÕÚÄÖÕßÝÓË
ÛËÓËÒÏ×ÊÎØÄÒÕÙÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎ
ÚÎÝßÍËÃÇÝÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÚÜÔÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔÕÏÑÕÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔØ×ÚÕÔÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÄÖÕßÝ
ÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙÇÔ
ÈØËÌÕÑÕÓËÃÇÍÏÇÖÕÒÒ¦ËÃÊÎ
ÚÕÖÏÑÂÇÒÏËÃÇÖÒÂÚÚËÚÇÏÄÚÇÔÚÇ
ÒÏÈ¦ÊÏÇÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝËÐÇÌÇÔÃàÕÔÚÇÏËÆÚËØÕÔÇÖÕÚØÁÖÕßÔÚÎ
ÊÏ¦ÈØÜÙÎÚÜÔÇÑÚ×ÔÓÁÙÜÚÜÔ
ØÏàÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÜÔÌÆÒÒÜÔÚÕßÝ
¡ËÚÎÔÇÖÕÉÃÒÜÙÎÚÜÔÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔÒÏÈÇÊÏ×ÔÖÕÒÒÁÝÖÇØÇÒÃËÝ
ÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏÓËÙßØØÃÑÔÜÙÎÂÑÇÏ
ËÐÇÌ¦ÔÏÙÎ¬ØÃÚÕÔÄÖÜÝÑÇÏÚÇ
ÞËØÙÇÃÇÌßÚ¦ÚÇßÖÕÈØÆÞÏÇÊ¦ÙÎÊËÙÓËÆÕßÔ¦ÔÛØÇÑÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ®ËÐÎÍËÃÎÑ¡ÂÒÏÕß
¬ÇÒÏÈ¦ÊÏÇÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝÚßÖÏÑ¦ÖØÕÙÚÇÚËÆÕÔÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÇÔÑÇÏÊËÔÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÄÒÇ
ÙÚÕßÝÙÞËÚÏÑÕÆÝÞ¦ØÚËÝÇÒÒ¦
ÇßÚÄÊËÔËÓÖÕÊÃàËÏÚÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÜÔËÑÚ¦ÙË×ÔÚÕßÝÓËÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÕÆÝØßÛÓÕÆÝ±Ö¦ØÞËÏ
ÓÏÇÍËÔÏÑÄÚËØÎÇÔÕÞÂÙÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÕßÝÊËÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÎÓËÍ¦ÒÎÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÑÇÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÚÕßÝÇÐÃÇ
ÏÇßÚÄËÔ×ÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝßÚÏÑÂÝ
ÑÇÏ ËÔÚØÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÕÊÎÍÕÆÔÚÇÏÂÊÎÙËËØÎÓÕÖÕÃÎÙÎ®
ÒÁËÏÕÑ¬ÙÏÓÖÃÊÎÝÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÇßÚÁÝÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÏÍÇÃÕß
ÇÔÇÈÇÛÓÃàËÚÇÏÑÇÛ×ÝÙÚÎØÃàËÏ

ÙÂÓËØÇÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝËÑÚ¦ÙËÏÝÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝ
ÖÕßÁÞÕßÔËÔÇÖÕÓËÃÔËÏ
ßÙÚßÞ×ÝßÖ¦ØÞËÏ¦ÍÔÕÏÇ
ÍÏÇÚÕÛÁÓÇËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝËÓËÃÝÕÏÃÊÏÕÏÐËÖÇÚ×ÔÕßÓËÓË
ÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇÚÎÔÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÍÏÇ
ÔÇÑÇÛÇØÃÙÕßÓËÊÂÛËÔÚÕÔÈßÛÄ
ßÚÄÁÍÏÔËÑÇÏÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÎ¡ÆÑÕÔÕßÔÎÛÏÙÓÁÔÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ËÃÔÇÏÎÚÇÞÆÚÇÚÎÊÏ¦ÈØÜÙÎ²¦ÔÕßÓËÚÎÔÖÇØÇÒÃÇÖÕßÑÇÛÇØÃÙÇÓË®ËÐÎÍËÃÕÑ¬ÙÏÓÖÃÊÎÝ

Οι απειλές
©ÏÖÏÕÙßÔÎÛÏÙÓÁÔËÝÇÖËÏÒÁÝ
ÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÇÒÏÈ¦ÊÏÇ
ÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝËÃÔÇÏÎÇÒÏËÃÇÓËÙßØÄÓËÔÇËØÍÇÒËÃÇÓÎÞÇÔÄÚØÇÚËÝ
ÍØÏÍØÏÚÇÇÍÑßØÕÈÄÒÏÇÕÏÖÇØ¦ÑÚÏËÝßÖÕÊÕÓÁÝÑÇÏÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÎØÆÖÇÔÙÎÇÖÄßÊÇÚÕÑÇÒÒÏÁØÍËÏËÝÕËßÚØÕÌÏÙÓÄÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑ×Ô
ËÏÙÈÕÒÏÑ×ÔËÏÊ×Ô ¦ÛËÌÕØ¦
ÖÕßÓÃÇ¦ÍÑßØÇØÃÞÔËÚÇÏÙËÒÏÈ¦ÊÏ
ÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝÎàÎÓÏ¦ÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÊËÑÇËÚÃËÝÍÏÇÔÇÇÔÇÖÒÎØÜÛËÃ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎÑ¡ÂÒÏÕß
ÒÁÕÔËÃÓÇÙÚËÙËÛÁÙÎÔÇ
ËÖÇÔÇÌßÚËÆÙÕßÓËÕÒÕÁÔÇÑÇÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÑÚ¦ÙËÏÝÒÏÈÇÊÏ×Ô
ÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÛ¦ÒÇÙÙËÝÙßÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÇÖÕÚßÖ×ÓÇÚÕÝ¦ÔÛØÇÑÇ
ÑÇÏÙÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝßÍËÃÇÝÚÜÔ
ÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔÕÏÑÕÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ®
ÒÁËÏÕÑ¬ÙÏÓÖÃÊÎÝ ÏÄÖÜÝËÃÖË
ÁÔÇÝÌÃÒÕÝÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÖÄÚÏÙÓÇ®ÓßÇÒÄÞØËÏ¦àËÚÇÏ

«Οπλο» κατά της κλιματικής αλλαγής
Η συμβολή ÚÎÝÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝÙÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÒÒÇÍÂÝÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÊËÐÇÓËÔÂÊËÙÓËßÓÁÔÕß
ÕØÍÇÔÏÑÕÆ¦ÔÛØÇÑÇÙËàÜÔÚÇÔÂßÖÕÈØÆÞÏÇÈÒ¦ÙÚÎÙÎÁÞËÏ
ÈØËÛËÃÙËÒÏÈ¦ÊÏÇÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝ
ÚÕßËÃÊÕßÝÖÕßÌÆËÚÇÏÙÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕ®ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÎÑ¡ÂÒÏÕßÊÏËßÛÆÔÚØÏÇØËßÔ×ÔÚÕß
ØÞÏÖËÒ¦ÍÕßÝ®
ÇÒ¦àÏÕÝ¦ÔÛØÇÑÇÝ®ÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÕ¦ÔÛØÇÑÇÝÖÕßÊËÙÓËÆËÚÇÏÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÖÇØ¦ÑÚÏÜÔÌßÚÏÑ×ÔÕÏÑÕÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÊÎÒÇÊÂÚÇÒÏÈ¦ÊÏÇÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝ
ÚÇÓÇÑØÕÌÆÑÎÚÎÓÇÍÑØÄÈÏÇ
ÈÒ¦ÙÚÎÙÎÑÇÏÚÏÝÇÒßÑÁÝÙßÔÕÒÏÑÂËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕßÈßÛÕÆÖÕß
ÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇËÃÔÇÏÓÄÒÏÝÚÕ
 ÇÒÒ¦ÖÇØÇÑØÇÚÕÆÔÚÕ 
ÚÕß¦ÔÛØÇÑÇÖÕßÊËÙÓËÆËÚÇÏ
ÇÖÄÚÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÞÕßÔÇßÐÎÓÁÔÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙËÙÞÁÙÎÓË

Για τις φυτεύσειςT¨i{Ð{Ö³Ñ{ÈK¨ÖT{Ñ×È³Ò³iØÉ¨{TÊØVÈ
ÂÉK¨Ò³i~ÑÑÌ³iÚÒÜÑÑVÐÑÇËÐÉK{Ù{ÑÐÉÑ×È³{~ÒÈÜ{~Ò

Τα θαλάσσια
λιβάδια μπορούν
να απορροφήσουν
έως και 35 φορές
περισσότερο άνθρακα
σε σύγκριση
με τα τροπικά δάση.

ÚÎÔÁÑÚÇÙÂÚÕßÝÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕ
ËÃÔÇÏÄÚÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÖØÄÙÌÇÚËÝ
ÁØËßÔËÝÇÔÇÍÔÜØÃÙÚÎÑËÄÚÏÚÇ
ÛÇÒ¦ÙÙÏÇÒÏÈ¦ÊÏÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÇÖÕØØÕÌÂÙÕßÔÁÜÝÑÇÏÌÕØÁÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕ¦ÔÛØÇÑÇÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÇÚØÕÖÏÑ¦Ê¦ÙÎ
ßÔËÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔ
ÑÇÏÔÇÇÔÇÙÚØÁÉÕßÔÁÜÝÁÔÇ
ÈÇÛÓÄÇÑÄÓÇÑÇÏÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇ

ÕÐËÃÊÜÙÎÝÚÜÔÛÇÒÇÙÙ×Ô®ËÐÎÍËÃÎÑ¡ÂÒÏÕß¬ÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ
ØÞÏÖÁÒÇÍÕÝ®ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓËÚÕÚÓÂÓÇÏÕÒÕÍÃÇÝÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÙËÐÚÎÝÍÍÒÃÇÝ
ËØËßÔ¦ÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÑÇÏÚÏÝ
ÖÕÙÄÚÎÚËÝÇÖÕØØÄÌÎÙÎÝ¦ÔÛØÇÑÇÇÖÄÚÇÒÏÈ¦ÊÏÇÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝ
ÙÚÕÏÍÇÃÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ËÏÊÏÑ¦ÉÎÌÏÇÑ¦ÑÇÚÇÍØÇÌÏÑ¦
ÙßÙÚÂÓÇÚÇ
 ÙÎÓÇÙÃÇ ËÖÕÓÁÔÜÝ ÚÜÔ
ßÖÕÈØÆÞÏÜÔ ÊÇÙ×Ô ÑÇÏ ÚÎÝ
ÖÕÙËÏÊÜÔÃÇÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÖÕØØÆÛÓÏÙÎÝËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÇ
©ÓÜÝÎÊØÇÓÇÚÏÑÂÇÖÕÉÃÒÜÙÂ
ÚÕßÝÄÖÜÝÑÇÏ¦ÒÒËÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÖÕßÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÖÔÃÍÕÔÚÇÏ®ÙÚÎÙÏÜÖÂÊËÔ
ÖØÕÑÇÒËÃÖÎÞßÇÃÕßÝÚÃÚÒÕßÝÑÇÏ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÄÖÜÝÕÏÓËÍ¦ÒËÝ
ÖßØÑÇÍÏÁÝÛ¦ÒÇÙÙÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÇÓÏËßÚÂØÇ
¦ÔÛØÇÑÇÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝËÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑØÃÙÏÓÎÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÕÚØÕÖÂÚÎÝßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÝ
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ

Με απόφασή τουÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝ¦ÔÕÏÐË
ÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÚÎÔÇÖÕÌßÒ¦ÑÏÙÎ
ÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÜÔÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏËÌÁÙËÏÝËÑÑØËÓÕÆÔ¶ÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÑÇÏËÑËÃÔÎÚÕßÖØ×ÎÔ
ÖØÕÁÊØÕßÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝÕßÃÝ
Ô¦ÙÏÕÕÆÒÇÔÚÇÃÒÈÇ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÎÊÏÑÇÙÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÓËÉÂÌÕßÝÖÁÔÚËÖØÕÝÁÐÏ
ÁÑØÏÔËÄÚÏÁÔÇÝÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÔÕÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚÎÌßÒÇÑÂÓÄÔÕÔÄÚÇÔÁÞÕßÔËÐÇÔÚÒÎÛËÃ
ÄÒËÝÕÏËÌÁÙËÏÝÚÕßÖØÕÝÇÔ×ÚÇÚÇÊÏÑÇÙÚÂØÏÇ
ÇÚ¦Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÖÄÌÇÙÎÑÇÒÆÖÚËÏ
ÚÕÔÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÖÕßÑØÇÚÕÆÔÚÇÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÒßÔÚÂØÏÕßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ®
ÍÏÇÊÏÇÌÛÕØ¦ÚÎÔßÖÄÛËÙÎÇßÚÂËÃÞÇÔËÓÖÒÇÑËÃÊËÑ¦ÊËÝËÖÏÌÇÔËÃÝØÇàÏÒÏ¦ÔÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÏ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÙßàÂÚÎÙÎÙÚÕ
ÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÐËÑÃÔÎÙË
ÙÚÇÓÁÙÇÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÓÂÔÇ
ÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÑ¦ÖÕÏÕßÝÇÔÇÒßÚÁÝÎÇÖÄÌÇÙÎËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÚÕÖÃÕÙÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÞ×ØÇÚÎÝ
§ÄÚÏÇÝÓËØÏÑÂÝ
©§ÚÇÃÒÈÇËßØÆÚËØÇÍÔÜÙÚÄÝÇÖÒ×ÝÜÝÕÆÒÇÊÏÁÛËÚË
ÚÕÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇ×ÙÚËÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ÇÒÒ¦ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÑÇÚÇÊÃÑÎÝÚÕßÊËÔÚÕßËÖËÚØ¦ÖÎÔÇ
ÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏ
ÇØÇÓÁÔËÏÜÙÚÄÙÕÓÏÇÖÕÒÆ
ÊÎÓÕÌÏÒÂÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝ
ØÏÙÚËØ¦Ý©ÏÊÏÑÎÍÄØÕÏÚÕßÓËÚ¦ÚÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÄÚÏËÖØÄÑËÏÚÕ
ÔÇàÎÚÂÙÕßÔÞÛËÝÚÎÔÇÖÕÌßÒ¦ÑÏÙÎÚÕßÖØ×ÎÔÖØÕÁÊØÕß
¥ÙÚÄÙÕÕÏËÏÙÇÍÍËÒËÃÝÖÕß
ÞËÏØÃÙÚÎÑÇÔ ÚÎÔ ËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÒßÔÚÂØÏÕßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÎÊÏÑÇÙÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÇÔÚÏÚÃÛËÚÇÏÙÚÕÑÕÏÔÄÇÃÙÛÎÓÇÑÇÚ¦ÚÎÝÇÚÏÓÜØÎÙÃÇÝ
ÑÇÏÙÚÕÔÖÄÒËÓÕÑÇÚ¦ÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦Ý
ßØÃÜÝÄÓÜÝÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃ
ÓÏÇÑÕÓÈÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÇÒÒÇÍÂ
ÜÝÖØÕÝÚÎÈÕÆÒÎÙÎÚÕßÇÔ×ÚÇÚÕßÊÏÑÇÙÚÎØÃÕßÑÇÛ×ÝÚÕÔ
¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÚÕ×ÓÇ
ËÃÞËÑØÃÔËÏÄÚÏÄÙÕÏÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÔÕÏÑÇÚÇÊÏÑ¦àÕÔÚÇÏÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÚÎÌßÒÇÑÂÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔËÑÑØËÓÕÆÔÕÏËÌÁÙËÏÝ
ÚÕßÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÙÆÔÚÇÍÓÇ
ÚÎÝØÇàÏÒÃÇÝÑÇÔÁÔÇÝÑÇÚÎÍÕ-

REUTERS

Προς αποφυλάκιση
ο πρώην πρόεδρος
της Βραζιλίας, Λούλα

Yποστηρικτές ³È¨i¨ÓÙ¨È³iØ¨ÑÇ{ÜËÑØVÈËØÒ{ÖÜÑ³Ñ.ËÜKÑVÙ{ÑÙÊÜÑ
ÈÓ¨³iØÒÐÉiØÑ×ÈÜÒ~{ÊØ
³È

Το ανώτατο δικαστήριο
της χώρας έκρινε ότι
ένας κατηγορούμενος
μπορεί να παραμένει
στη φυλακή μόνον όταν
έχουν εξαντληθεί όλες
οι εφέσεις του.
ØÕÆÓËÔÕÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØËÃÚÇÏÁÔÕÞÕÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝÔÕÓÏÑÂÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ

Ενάμιση χρόνο στη φυλακή
ÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÊÏÑÇÙÚÁÝÕÏÒÓ¦Ø¡ÁÔÚËàÖÕßÉÂÌÏÙËßÖÁØ
ÚÎÝÇÖÕÌßÒ¦ÑÏÙÎÝÚÜÔÑØÇÚÕßÓÁÔÜÔÚÄÔÏÙËÄÚÏÎßÖÄÛËÙÎÚÕß
§ÚÇÃÒÈÇÓÄÒßÔË®ÚÎÙßàÂÚÎÙÎ
ÍÏÇÚÕÛÁÓÇ©ÕÆÒÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÎÌßÒÇÑÂÇÖÄÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß
ÄÚÇÔÓÏÇÕÓ¦ÊÇÊÏÑÇÙÚ×Ô
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¦Õ¦ÕÒÕ
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ÇÖÕÊÃÊËÏÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎÒßÔÚÂØÏÕßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ®ÙËÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÃÔÎÚØÇ
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Η «χρυσή» δεκαετία του θρύλου

Ο ΑΠΟΕΛ διάγει την καλύτερη φάση στην 93χρονη ιστορία του, σε Κύπρο και Ευρώπη
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

τικό 4-0 επί της Άαλμποργκ εξασφαλίζει
για 3η φορά συμμετοχή στους ομίλους
του Champions League. Εκεί βρίσκει
απέναντι του τα μεγαθήρια Μπαρτσελόνα, Παρί και Άγιαξ έτσι περιορίζεται
στην τελευταία θέση. Η χρονιά τελειώνει θριαμβευτικά για τον ΑΠΟΕΛ που
κατέκτησε το νταμπλ.
Το 24ο πρωτάθλημα στην ιστορία
του κατέκτησε ο ΑΠΟΕΛ καθώς νίκησε
4-2 τον Ερμή στην τελευταία αγωνιστική
και άφησε στο -3 ΑΕΚ και Απόλλωνα.
Τρίτο συναπτό πρωτάθλημα και 2ο συνεχόμενο ντάμπλ στην ιστορία του.
Μετά τον αποκλεισμό από την Αστάνα
ο ΑΠΟΕΛ εξασφαλίζει τη 2η συμμετοχή
του στο Europa League και την 5η παρουσία σε Ευρωπαϊκό Όμιλο. Αντίπαλοι
του οι Σάλκε, Σπάρτα Πράγας και Αστέρας Τρίπολης.

Ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος
Ελλήνων Λευκωσίας είχε προχθές Παρασκευή (8/11) τα γενέθλιά του. Συμπλήρωσε 93 χρόνια ζωής, δόξας, δράσης
και τεράστιων άθλων τόσο στις εγχώριες
διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές.
Οι «γαλαζοκίτρινοι» της Λευκωσίας,
με τις μεγάλες, συνεχόμενες επιτυχίες
τους στην νεώτερη ιστορία τους, κατάφεραν να γίνουν ο πιο επιτυχημένος
σύλλογος της Κύπρου με τους περισσότερους τίτλους και διακρίσεις αλλά
και η πιο επιτυχημένη κυπριακή ομάδα
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Έχουν κατακτήσει τα περισσότερα
πρωταθλήματα (27), τα περισσότερα
Κύπελλα (21) και 14 Ασπίδες (Σούπερ
καπ). Είναι όμως με διαφορά από την
δεύτερη και η ομάδα με τις μεγαλύτερες
ευρωπαϊκές επιτυχίες. Την περασμένη
Πέμπτη, κόντρα στην Καραμπάχ, συμπλήρωσε 214 συμμετοχές σε όλα τα
ευρωπαϊκά κύπελλα. Αγωνίστηκε 4 φορές στην φάση των ομίλων του Champions League και άλλες 4 φορές σε
όμιλο του Europa League. Συμπλήρωσαν μάλιστα με τον προχθεσινό αγώνα
54 αγώνες σε επίπεδο ομίλων και φάσεις
knock out.
Ας θυμηθούμε την εκπληκτική παρουσία του ΑΠΟΕΛ σε Κύπρο και Ευρώπη την τελευταία δεκαετία:

2009-10: Προκρίθηκε για πρώτη
φορά στους ομίλους του Champions
League. Στα προκριματικά της διοργάνωσης κατάφερε να αποκλείσει τις
Streymur, Partizan και Copenhagen
και να πάρει πανάξια την πρόκριση
για τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Στον 4ο όμιλο κληρώθηκε με τις
Chelsea, Porto και Atletico Madrid.
Στον πρώτο του αγώνα του Champions
League, μετά από μια καταπληκτική
εμφάνιση, κατάφερε να πάρει ισοπαλία
μέσα στο Vicente Calderon έχοντας
αντίπαλο την Atletico Madrid, παίρνοντας έτσι τον 1ο του βαθμό στο θεσμό. Στο τελευταίο παιχνίδι με την
Chelsea στο Λονδίνο, αφού απέσπασε
ισοπαλία 2-2, αποχαιρετά τη Διοργάνωση αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και έχοντας αποκομίσει μεγάλες
εμπειρίες.
Στο κυπριακό πρωτάθλημα, η χρονιά
δεν είχε αίσιο τέλος αφού τερμάτισε
2ος και στον τελικό Κυπέλλου έχασε
με 2-1 από τον Απόλλωνα.

2010-11: Ο ΑΠΟΕΛ κατακτά τον 21ο
τίτλο στην ιστορία του μετά από μια
πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα.

2015-2016: Η Αστάνα άφησε εκτός
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ τον ΑΠΟΕΛ που έπαιξε ξανά ομίλους Γιουρόπα
Λιγκ με Σάλκε, Αστέρα Τρίπολης και
Σπάρτα Πράγας. Άλλη μια χρονιά, η
τέταρτη στην σειρά έκλεισε με το
πρωτάθλημα.

2016-17: Μετά τις προκρίσεις επί ΤΝS

Την περασμένη Πέμπτη, κόντρα στην Καραμπάχ, ο ΑΠΟΕΛ συμπλήρωσε 214 συμμετοχές σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελλα.

2011-12: Τη χρονιά αυτή ο θρύλος των
κυπριακών γηπέδων, πραγματοποίησε
για μια ακόμη φορά μια φανταστική
πορεία στο Champions League και
έγραψε την πιο χρυσή σελίδα στην
ιστορία του. Στα προκριματικά κατάφερε να αποκλείσει τις Skenderbeu,
Slovan και Wisla με αποτέλεσμα να
προκριθεί στους ομίλους της κορυφαίας
διασυλλογικής διοργάνωσης για 2η φορά μέσα σε δυο χρόνια.
Κληρώθηκε και ξεπέρασε μεγαθήρια
του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου τερματίζοντας στην 1η θέση και αποσπώντας
9 βαθμούς σε ένα όμιλο όπου εκτός
από τον ΑΠΟΕΛ υπήρχαν η Ζενίτ, Σαχτάρ και Πόρτο. Οι εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών ήταν ονειρικές και το
ταξίδι συνεχίστηκε στη φάση των «16»
όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη
Λιόν. Ο ΑΠΟΕΛ προκρίθηκε στους «8»
αφού στον επαναληπτικό αγώνα επικράτησε με 4-3 στα πέναλτι.
Για τα προημιτελικά ο ΑΠΟΕΛ κληρώνεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι έχασε με 0-3
αλλά με το κεφάλι ψηλά πηγαίνει στη
Μαδρίτη για ένα ταξίδι όπου όλοι ανε-

ξαιρέτως θα απολάμβαναν. Στο εκτός
έδρας παιχνίδι γνωρίζει την ήττα με
αποτέλεσμα 5-2 αλλά δεν υπήρχε απογοήτευση από κανένα, γιατί κανείς
από τους ποδοσφαιριστές δεν μπορούσε
να φανταστεί καλύτερο και πιο εντυπωσιακό κλείσιμο της σεζόν.

2012-13: Αποτυγχάνει στα προκριματικά του Europa League και αποκλείεται από την Νέφτσι Μπακού με
ήττα (1-3) στο ΓΣΠ παρά την ισοπαλία
που πήρε στον 1ον αγώνα εκτός έδρας.

2013-14: Ο ΑΠΟΕΛ κατακτά το 22ο
πρωτάθλημα στην ιστορία του και μετά
από 5 χρόνια παρουσίας στον πάγκο
της ομάδας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφασίζει να αποχωρήσει. Η ομάδα εξασφαλίζει μέσω κλήρωσης τη συμμετοχή
της για πρώτη φορά στους ομίλους του
Europa League. Αντίπαλοι της ήταν η
Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Άιντραχτ και η
Μπορντό.
2014-15: Με προπονητή τον Γιώργο
Δώνη ο ΑΠΟΕΛ εκμεταλλεύεται στο
έπακρο την έδρα του και με το επιβλη-

και Ρόζενμποργκ, ο ΑΠΟΕΛ αποκλείστηκε από την Κοπεγχάγη στα πλέι
οφ. Στο Γιουρόπα η κλήρωση το έφερε
αντιμέτωπο με Ολυμπιακό Πειραιώς,
Αστάνα και Γιανγκ Μπόις. Ο πρωταθλητής μας προκρίθηκε στους «32»του
θεσμού, στην συνέχεια απέκλεισε την
Μπιλμπάο και στην φάση των «16»
αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ ενώ
στο τέλος της σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα και στον τελικό κυπέλλου ηττήθηκε με 1-0 από τον Απόλλωνα.

2017-18: Στην Ευρώπη απέκλεισε κατά
σειρά τις Ντουντελάνζ, Βιτορούλ, Σλάβια
Πράγας και προκρίθηκε στους ομίλους
του Champions League αντιμετωπίζοντας Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μαδρίτης
και Τότεναμ. Στις εγχώριες διοργανώσεις κατέκτησε το 5ο σερί πρωτάθλημα
και ηττήθηκε στον τελικό κυπέλλου
από τον Απόλλωνα με 1-0.
2018-19: Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε το πρωτάθλημα και στο φινάλε του καλοκαιριού μπήκε στους ομίλους του Γιουρόπα
Λιγκ. Έκανε εκπληκτική εμφάνιση
κόντρα στον Άγιαξ στον πρώτο αγώνα
των play off του Champions League.
Αντίπαλοι του στον Α’ όμιλο του Europa
League, οι Σεβίλλη, Καραμπάχ και
Ντούντελαντζ. Μετά τη νίκη του κόντρα
στους Αζέρους την περασμένη Πέμπτη
είναι φαβορί για να προκριθεί ως δεύτερος στους «32» της «διοργάνωσης».

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ντέρμπι με προεκτάσεις

Αμφιβάλλει κανείς για την κρισιμότητα

του σημερινού ντέρμπι στη Λεμεσό και
για τις δύο ομάδες; Αμφιβάλλει κανείς
πως αν ο Απόλλωνας κερδίσει κάνει το
αποφασιστικό βήμα για αντεπίθεση και
πως σε αντίθετη περίπτωση, πολύ λίγοι
ακόμη και εντός της ομάδας θα πιστεύουν πως η χρονιά δεν είναι χαμένη; Αμφιβάλλει κανείς πως μετά τις
«προβληματικές» ως ένα βαθμό και παρά τη βαθμολογική συγκομιδή εμφανίσεις του ΑΠΟΕΛ στο φετινό πρωτάθλημα, ενδεχόμενη αποτυχία θα δημιουργήσει ένα «τεταμένο» κλίμα ικανό να
μας οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις;
Και όμως, είμαστε μόλις στην ένατη
αγωνιστική του πρωταθλήματος…

* * * * *

VAR και αντιδράσεις

Δεν περνά πλέον εβδομάδα χωρίς αν-

τιδράσεις για τη χρήση του VAR, εκεί
και όπου εφαρμόζεται, ακόμη και σε
κορυφαίο επίπεδο, όπως το Champions League. Και επειδή, εκτός απροόπτου, πλησιάζει ο καιρός που το VAR
θα εφαρμοσθεί και στα κυπριακά γήπεδα, καλό είναι να μην ξεχνάμε πως:
To VAR προσφέρει τη δυνατότητα αποφυγής ή διόρθωσης λανθασμένων διαιτητικών αποφάσεων. Ενδεχόμενη
κακή χρήση του ή αδυναμία σωστής

αντίληψης μιας φάσης από χειριστές ή
διαιτητές δεν θα πρέπει να χρεώνεται
ως πρόβλημα του συστήματος. Όπως
επίσης καλό είναι να μην ξεχνάμε, πως
με ή χωρίς το VAR, η τελική απόφαση
ανήκει πάντα στο διαιτητή...

* * * * *

Εθνική ομάδα

Είναι να απορεί κανείς για το πώς γί-

νονται οι κλήσεις των διεθνών μας. Τόσο καιρό ο Γουίλερ βρισκόταν στην απ’
έξω μόλις όμως παραχώρησε τα δικαιώματα του στον Δημήτρη Μασιά,
βρήκε θέση στην εθνική. Και το περίεργο… γραφόταν κιόλας στις ιστοσελίδες ότι τώρα που έχει ατζέντη θα πάρει κλήση. Φαίνεται κιόλας ότι τούτου
του είδους οι τακτικές κρατούν χρόνια
στην εθνική. Πολλοί ήταν αυτοί που
ισχυρίζονται ότι ανάλογα με τον ομοσπονδιακό, γίνονται και οι κλήσεις. Αν
δηλαδή ο κόουτς έχει κονέ με τον Χ
ατζέντη, τότε οι παίκτες παίρνουν κλήση. Αν όχι, κούνια που τους κούναγε.

* * * * *

Eυρωπαϊκό στη Λεμεσό

Δεν προβάλλονται πολύ τα «μικρά»,

όπως ίσως λανθασμένα τα αποκαλούμε, σπορ στην Κύπρο αλλά σήμερα θα
λάβει χώρα μια σημαντική διοργάνωση

στη Λεμεσό. Διοργανώνεται το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Shotokan Karate
στο «Σπύρος Κυπριανού». Από νωρίς το
πρωί μέχρι αργά το απόγευμα θα λάβουν χώρα οι αγώνες και είναι ένα
άθλημα που μας έφερε αρκετές επιτυχίες στο παρελθόν και έχει καλές προοπτικές να φέρει και αυτή τη φορά.
Όταν γίνονται τόσο σημαντικά αθλητικά
γεγονότα στον τόπο μας καλό θα ήταν
να τα προβάλλουμε. Δε είναι κάθε μέρα που ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διεξάγονται στην Κύπρο.

* * * * *

Μας «έκαψε» ο Τζέραρντ

Τι το ήθελε ο Στίβεν Τζέραντ να πάει

στη Ρέιντζερς; Μια χαρά τους είχαμε
τους Σκωτσέζους, άλλοτε κραταιά και
υπολογίσιμη δύναμη βέβαια, να αποκλείονται από τα Λουξεμβούργα και να
τους έχουμε από κάτω. Από τότε που
την ανέλαβε, την πέρασε στους ομίλους του Europa πέρσι και φέτος παίρνει νίκες επί της Πόρτο και την έχει πολύ κοντά στην πρόκριση στους «32». Σε
συνδυασμό με την σταθερή στους ομίλους Σέλτικ, οι highlanders επιστρέφουν στο προσκήνιο των κυπέλλων Ευρώπης και απειλούν σοβαρά την προσπάθεια της Κύπρου για την 15η θέση
της UEFA. Από αλλού το περιμέναμε,
από αλλού μας ήρθε.

* * * * *

Ο πολυτιμότατος Μαργκάσα

Τραυματίας είναι ο Ρενάτο Μαργκάσα.

Ο κυπροποιημένος ποδοσφαιριστής
πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και λογικά θα μείνει εκτός για μερικές ημέρες για λόγους ξεκούρασης.
Ο Μαργκάσα έχει εξελιχθεί σε έναν
απ’ τους πλέον πολύτιμους ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης και ένα απ’ τα
αγαπημένα παιδιά της κερκίδας. Είναι
πολύ μεγάλη η συνεισφορά του στη
μέχρι τώρα πορεία. Ένα οχτάρι που
κάθε ομάδα θέλει να έχει στις τάξεις
της. Η Ομόνοια για παράδειγμα δεν
έχει βρει ακόμη τον αντικαταστάτη του.

* * * * *

Πάει ο Ζέλικο Κόπιτς

Έφυγε ο Ζέλικο Κόπιτς από την Πάφος

FC. Είχε ο άνθρωπος να διαχειριστεί
ένα ρόστερ που άργησε να συμπληρωθεί, με μεγάλο αριθμό ακριβοπληρωμένων παικτών και «μεγάλων» ονομάτων, που ήρθαν περίπου την τελευταία στιγμή στην Πάφο. Αν έχει ευθύνη; Μπορεί και να έχει. Όχι όμως την
κύρια. Δεν υπάρχει προπονητής στον
κόσμο που κάνει μεταγραφές με τέτοιο τρόπο. Άλλοι υποθέτω ότι έφερναν αβέρτα παίκτες στο παρά πέντε. Η
ευθύνη του είναι ότι δεν έφυγε τότε.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Κανιβαλισμός
Δεν είναι η πρώτη φορά που το παρατηρούμε και μάλλον δεν θα είναι τελευταία. Μάλλον γιατί σε τούτο τον
τόπο, οι εκ τους ασφαλούς επιθέσεις,
κριτικές ή και προσβολές είναι πλέον
για τα καλά, στοιχείο του χαρακτήρα
πολλών. Και δεν αναφέρομαι σώνει και
καλά στους οπαδούς, οι οποίοι αν μη
Του
τι άλλο ό,τι και να πουν δεν θα φοροΧΡΙΣΤΟΥ
λογηθούν επιπλέον. Μεταξύ μας, όμως,
ΖΑΒΟΥ
αν η μπούρδα φορολογείτο, τότε τo
θησαυροφυλάκιο της γερμανικής κεντρικής τράπεζας
θα ήταν ψίχουλα για μας εδώ στο νησί.
Το κεφάλαιο Ντολ είναι ένα ακόμη στόρι από τα
πολλά που έχουμε δει κατά το παρελθόν, χωρίς ιδιαίτερες
καινοτομίες ή κάτι το καινούργιο. Ένας ξένος προπονητής, ο οποίος βάλλεται ανεξαρτήτως αν η ομάδα του
υλοποιεί επική ανατροπή και μάλιστα με τις αλλαγές
του ν’ αλλάζουν την εικόνα της προς το καλύτερο.
Σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίζομαι ότι ο Ντολ
είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο, ούτε καν
στην Κύπρο, ούτε και διαφωνώ με την κριτική που του
ασκείται σχετικά με κάποιες αποφάσεις του. Το ν’
ασκείται όμως κριτική σ’ ένα προπονητή είναι ένα
πράγμα, το να επιδίδονται όμως σε διαρκή και στοχευμένη επίθεση είναι άλλο. Το παράδοξο όμως δε, είναι
ότι οι επιθέσεις που γίνονται κατά καιρούς, οι δήθεν
σκληρές κριτικές που σκοπίμως ή όχι δεν περιλαμβάνουν
κανένα ελαφρυντικό, γίνονται σε επαγγελματίες που
δεν είναι και πολύ οχυρωμένοι στον μικρόκοσμο του
κυπριακού ποδοσφαίρου.
Παραδείγματος χάριν, μιλώντας για τον ΑΠΟΕΛ, αναρωτιέμαι εάν ο Χατζηλούκας ή όποιος Χατζηλούκας θα
είχε τέτοια αντιμετώπιση από τον Τύπο. Εξ όσων φαίνεται
κάποιοι λειτουργούν δημοσιογραφικά α λα καρτ, ανάλογα
με τις προσωπικές ή επαγγελματικές διασυνδέσεις που
διατηρούν για να μένουν στο προσκήνιο. Η πένα, φτωχή
ή όχι δεν έχει σημασία, χρησιμοποιείται κυρίως όταν
πρόκειται για ένα άτομο παντελώς ξένο σε μας που
κανένα προστάτη δεν έχει στην πιάτσα. Το έχουμε δει
κατά το παρελθόν. Κάποιοι όμως, χι και τόσο καλύτεροι
από τον Ντολ, θεωρούνται ιερές αγελάδες και κάποιοι
άλλοι για πέταγμα. Ανάλογα, δηλαδή τα επιχειρηματικά
και όχι μόνο συμφέροντα μας.
Άμα κιόλας σ’ αυτές τις επιθέσεις προσθέσεις και
την χάβρα των οπαδών, τότε το σκηνικό θυμίζει ζούγκλα
με ιθαγενείς που λιγουρεύονται ανθρώπινη σάρκα. Κανιβαλισμός λέγεται.

3-5-2, 4-4-2 και
πάει λέγοντας...
Το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό,
διαβάζοντάς και κυρίως ακούγοντας
απόψεις, εκτιμήσεις και κυρίως κριτική
σε σχέση με τις επιλογές των προπονητών σε τακτική και κυρίως σύστημα
που εφαρμόζουν, είναι το πόσο μεγάλος
είναι τελικά ο αριθμός κυπρίων φιλάθλων - κατόχων προπονητικών διπλωΤου
μάτων! Γιατί, ναι μεν το ποδόσφαιρο
ΓΙΩΡΓΟΥ
είναι ένα άθλημα με το οποίο, λίγο ή
ΛΟΓΙΔΗ
πολύ, όλοι οι θαυμαστές του ασχολήθηκαν κάποτε και πέρα από την απλή παρακολούθησή
του, αλλά κάπου η κατάσταση έχει ξεφύγει. Χωρίς υπερβολή, η ευκολία με την οποία αμφισβητείται ή έστω
ασκείται κριτική στις επιλογές ενός προπονητή, σε
σχήμα ή και σε πρόσωπα που το στηρίζουν, δημιουργεί
πολλές φορές την απορία, αν μπορεί η ΟΥΕΦΑ να ανταποκριθεί, στην αποστολή τόσο μεγάλου αριθμού
προπονητικών διπλωμάτων – κατηγορίας Pro, στη
χώρα μας!
Καλή η κριτική, μέρος του παιγνιδιού θα μπορούσε
να πει κάποιος. Δικαίωμα του κάθε φίλαθλου να διατηρεί
τις απόψεις του, οι οποίες πολλές φορές πηγάζουν από
την (υπερβολική) αγάπη ή έγνοια του για την ομάδα.
Κάπου όμως το μέτρο έχει χαθεί. Η ευκολία με την
οποία, στο κυπριακό ποδόσφαιρο, μηδενίζεται η δουλειά
ενός επαγγελματία προπονητή ίσως να αποτελεί και
παγκόσμιο φαινόμενο, όπως και η άνεση με την οποία
ο κύπριος φίλαθλος – προπονητής της κερκίδας θεωρεί
ότι γνωρίζει ποιο σύστημα είναι το καταλληλότερο
για μια ομάδα και αναλόγως του παιγνιδιού ή του αντιπάλου.
Και όλα αυτά, στη σύγχρονη εποχή του ποδοσφαίρου,
με τα τεχνικά συστήματα να έχουν αλλάξει, επιπρόσθετα
αλλάζουν και μεταβάλλονται αναλόγως, χωρίς αλλαγές
παικτών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
Σαφώς και υπάρχουν απόψεις, σε επίπεδο φιλάθλων,
απόλυτα σωστές και τεκμηριωμένες. Εκ των υστέρων
όμως και με δείγμα την αγωνιστική εικόνα μιας ομάδας
σε ένα παιγνίδι. Αυτό που «ενοχλεί» είναι ο μηδενισμός
και η έπαρση. Μηδενισμός για τη δουλειά ενός επαγγελματία και πολλές φορές με κριτήριο ένα ή δύο μόνο
αγώνες και έπαρση ως προς τις ποδοσφαιρικές γνώσεις
ενός απλού φιλάθλου, η οποία σε πολλές περιπτώσεις
μετατρέπεται σε λαϊκή απαίτηση για την απόλυση ενός
προπονητή.
Και επειδή μικρός είναι ο τόπος, μικρό το εκτόπισμα
του κυπριακού ποδοσφαίρου, η λαϊκή αυτή απαίτηση,
πολλές φορές έχει καθορίσει τη λήψη σημαντικών αποφάσεων…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
2,26%

X.A.
-1,78%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

0,96%

0,71%

2,03%

-3,28%

2,18%

ΓΑΛΛΙΑ
Το πρόγραμμα
του Μακρόν
αναθέρμανε
την οικονομία
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

0,77%

-1,02%

Στα βαθιά από αύριο το Helix 2

Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος – Το δανειακό χαρτοφυλάκιο μειώθηκε στο 1,4 δισ. ευρώ
Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος
του Helix 2, του δεύτερου πρότζεκτ
πώλησης δανείων της Τράπεζας
Κύπρου και από αύριο αρχίζει η
διαδικασία του δεύτερου κύκλου.
Στον πρώτο υποβλήθηκαν από
τους ενδιαφερόμενους μη δεσμευ-

τικές προτάσεις και από αύριο θα
αρχίσει η υποβολή των δεσμευτικών από αυτούς που έχουν επιλεγεί. Αν και το μέγεθος των δανείων που αναμενόταν να πωληθούν θα άγγιζαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας 2,7 δισ., πλέον,

γίνεται λόγος για ΜΕΔ αξίας 1,4
δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο, το
οποίο είναι προς διάθεση, περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο επιχειρηματικά δάνεια, αλλά και καταναλωτικά που έχουν δοθεί σε μικρές επιχειρήσεις. Ο κίνδυνος που

καραδοκεί για τις τράπεζες και
όχι μόνο για την Τράπεζα Κύπρου,
είναι πως η διαφαινόμενη αποτυχία
του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ αναμένεται να
ρίξει τις τιμές των ακινήτων, άρα
και των εξασφαλίσεων που έχουν
δοθεί για δάνεια και δεν έχουν

Επιβαρύνουν καταναλωτές για τα αρνητικά επιτόκια

επιστραφεί. Γι’ αυτό και η Τράπεζα
Κύπρου προχωρά ταχέως στην
πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου, προτού αρχίσει το κύμα των
εκποιήσεων πρώτων κατοικιών
και γενικότερα η μείωση των τιμών
των ακινήτων. Σελ. 5

Παραδίδεται
τον Νοέμβριο
τμήμα λεωφ.
Στασικράτους
Εκλεισαν 43 καταστήματα
Η πληγή της Στασικράτους θα
αρχίσει να κλείνει σταδιακά από
το τέλος Νοεμβρίου. Ο δήμος
Λευκωσίας συμφώνησε με τον
εργολάβο για τμηματική παράδοση του έργου. Λόγω των έργων
ανάπλασης στο κέντρο της Λευκωσίας, έχουν κλείσει 43 καταστήματα, ενώ ο τζίρος τους μειώθηκε μέχρι 90%. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΣ

Το 2020-23 η Ελλάδα
θα μπορεί να παράγει ΦΑ
Η Ελλάδα μπορεί να αρχίσει την παραγωγή

ΦΑ την περίοδο 2020-2023 εκτιμά ο Γιάννης
Μπασιάς, Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας
Υδρογονανθράκων. Για τον EastMed, πιστεύει πως τα σημερινά αποθέματα δεν τον
καθιστούν κορυφαία επιλογή. Σελ. 6

Λένε «όχι» σε
νέες χρεώσεις
των τραπεζών
Το θέμα στη Βουλή

«ΧΡΥΣΟ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ρεκόρ στις αυξήσεις τιμών
επαγγελματικών ακινήτων
Την ταχύτερη αύξηση των τιμών πώλησης

και των ενοικίων επαγγελματικών ακινήτων,
στην Ευρώπη, θα καταγράψει η Αθήνα το
2020. Σύμφωνα με έρευνα, η Αθήνα βρίσκεται στην 1η θέση, σε σύνολο 31 πόλεων,
και ακολουθούν η Λισσαβώνα, το Βερολίνο,
το Αμστερνταμ και το Μόναχο. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση
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H δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, Commerzbank, εντείνει τις προσπάθειές της να μετακυλίσει το κόστος των αρνητικών επιτοκίων σε
ακόμα περισσότερους καταθέτες της, ενώ η πρώτη τράπεζα της χώρας, η Deutsche Bank, αναμένεται να ακολουθήσει την ίδια τακτική. Οι
παρεμβάσεις των τραπεζιτών εντείνουν τις πιέσεις στην ΕΚΤ και στη νέα της πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία δέχεται οξεία κριτική για την
ακολουθούμενη πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης. Σελ.11

Αντίθεση στις νέες χρεώσεις των
τραπεζών εκφράζουν τα κόμματα. Την αρχή έκανε ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου
χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες
τις εξαγγελίες για νέες αυξήσεις.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Άγγελος Βότσης θα
εγγράψει θέμα στην Επιτροπή
το νέο «χαράτσι» που οι τράπεζες
θέλουν να εφαρμόσουν. Σελ. 6

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ΟΜΗΡΟΥ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ

Αρνητικά επιτόκια - επιπτώσεις στην οικονομία και τον πολίτη
Το παγκόσμιο σκηνικό χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση της ανάπτυξης σε όλες σχεδόν τις μεγάλες
οικονομίες, περιλαμβανομένης της
Ευρωζώνης. Η κυπριακή οικονομία,
αν και παρουσιάζει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αναμένεται να επηρεαστεί από το αρνητικό διεθνές περιβάλλον.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων
βρίσκεται η νομισματική πολιτική
Κεντρικών Τραπεζών, οι οποίες,
σε καθολικό σχεδόν επίπεδο, έχουν
υιοθετήσει πολιτική χαμηλών ή /
και αρνητικών επιτοκίων και παροχής φθηνής ρευστότητας, με
ουσιαστικές επιπτώσεις στις οικονομίες, τον τραπεζικό τομέα και
τους πολίτες. Οι πλείστοι αναλυτές
συμφωνούν ότι οι εξελίξεις δικαίωσαν την υιοθέτηση αυτής της πολιτικής, διότι συνέβαλε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της
χειρότερης χρηματοοικονομικής

κρίσης στη νεότερη οικονομική
ιστορία. Ο Μάριο Ντράγκι, πρώην
πρόεδρος της ΕΚΤ, θεωρείται ότι
κέρδισε το στοίχημα, ενώ δεν είναι
λίγοι που υποστηρίζουν ότι έσωσε
την Ευρωζώνη. Στα θετικά αυτής
της πολιτικής, αντίθετα με προβλέψεις επικριτών (κυρίως υποστηρικτών της «παραδοσιακής»
νομισματικής σχολής π.χ. του διοικητή της Bundesbank), είναι ότι
δεν οδήγησε σε αύξηση του πληθωρισμού. Αντίθετα, οι αυξήσεις
τιμών παραμένουν σε ιστορικά
χαμηλά επίπεδα, ένα παράδοξο
φαινόμενο που παραπέμπει τόσο
σε προσωρινούς όσο και σε διαρθρωτικούς παράγοντες. Οι τελευταίοι γίνονται όλο και πιο έντονοι,
καθώς τα φαινόμενα ηλεκτρονικού
εμπορίου και παγκοσμιοποιημένων
αλυσίδων αυξάνονται, περιορίζοντας την εταιρική τιμολογιακή ισχύ.
Δεδομένων των συνεχιζόμενων

κινδύνων επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, η σημερινή
νομισματική προσέγγιση προβλέπεται να διατηρηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο,
παρά τη δικαίωση της συγκεκριμένης πολιτικής και τα ευνοϊκά
επακόλουθα που περιλαμβάνουν
την αποπληρωμή κυβερνητικών
και εταιρικών ομολόγων και γενικότερα την παροχή φθηνής χρηματοδότησης, παρατηρείται σειρά
παρενεργειών. Η ύπαρξη σημαντικής ρευστότητας και η αναζήτηση των επενδυτών για ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς
αγορές φαίνεται να τροφοδοτούν
υπέρμετρες αυξήσεις στις μετοχικές
τιμές, ενώ συμπιέζουν ομολογιακές
αποδόσεις, δυσανάλογα σε σχέση
με τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει
και στον τομέα αγοραπωλησίας
γης και ακινήτων. Κάποιοι αναφέ-

ρονται σε νέες φούσκες. Περαιτέρω,
τα χαμηλά επιτόκια επηρεάζουν
αρνητικά την κερδοφορία και τη
χρηματιστηριακή αξία των εμπορικών τραπεζών. Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη για
τις κυπριακές τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε ένα ταχέως
μεταβαλλόμενο περιβάλλον που
απαιτεί, μεταξύ άλλων, επίλυση
του χρόνιου προβλήματος των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
και επενδύσεις για τεχνολογική
αναβάθμιση. Τα χαμηλά επιτόκια
επηρεάζουν επίσης τους καταθέτες,
οι οποίοι δεν έχουν πλέον εύκολες
επιλογές τοποθέτησης των αποταμιεύσεων τους, με στοιχειώδη
έστω απόδοση.
Καταληκτικά, η πολιτική χαμηλών επιτοκίων παραμένει αναγκαία,
δεδομένων των υποτονικών ρυθμών ανάπτυξης και του περιορισμένου πληθωρισμού. Υπάρχουν

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

όμως παρενέργειες, ενώ αρκετοί
αναλυτές πιστεύουν ότι η αποτελεσματικότητά της εν λόγω πολιτικής φθίνει με την πάροδο του
χρόνου. Γι’ αυτό οι κυβερνήσεις
πρέπει να συνδράμουν μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών από χώρες με πλεονάσματα
(π.χ. Γερμανία) και την καταπολέμηση τάσεων εμπορικού προστατευτισμού ούτως ώστε το βάρος
της επιδιωκόμενης προσαρμογής
και ανάπτυξης να μην αναλαμβάνεται μόνο από Κεντρικές Τράπεζες,
αλλά να τεθεί σε πιο στέρεη, πλατιά
και μακροπρόθεσμη βάση.

Ο κ. Ανδρέας Χαραλάμπους είναι
οικονομολόγος και πρώην διευθυντής
στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ο κ. Όμηρος Πισσαρίδης είναι γενικός
διευθυντής της επενδυτικής τράπεζας
AXIA Ventures Group.
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Η χαμένη εξωστρέφεια
των «ξένων» εταιρειών
Η ελίτ που μετέφερε οικονομικές
δραστηριότητες στο εξωτερικό περιγράφεται στην πρόσφατη στατιστική για το μακρινό 2017. Οι αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην
πλειονότητά τους είναι ελληνικής
ιδιοκτησίας αποτελούν μόλις το
0,4% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων της χώρας. Ωστόσο, αυτός ο μηδαμινός αριθμός εταιρειών
έχει σημαντική δραστηριότητα,
καθώς πραγματοποιεί το 15,1%
των συνολικών πωλήσεων, πληρώνει το 16,8% των μισθών που
καταβάλλουν εταιρείες, απασχολεί







Οι «ξένες» εταιρείες είχαν το 2017 τζίρο 37,5
δισ. ευρώ και απασχολούν στην Ελλάδα σχεδόν 150.000 άτομα.
το 6,4% των υπαλλήλων. Οι «ξένες»
εταιρείες είχαν το 2017 τζίρο 37,5
δισ. ευρώ, απασχολούν στην Ελλάδα σχεδόν 150.000 άτομα και
επένδυσαν 1,2 δισ. ευρώ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, με
εξαίρεση δύο-τρεις πραγματικά ξένες επενδύσεις, οι υπόλοιπες είναι
ελληνικές εταιρείες που μετέφεραν
έδρα στο εξωτερικό τα τελευταία
χρόνια. Ανάμεσά τους συνυπάρχουν μεγάλες εταιρείες, ιστορικές
επιχειρηματικές οικογένειες, αλλά
και ευέλικτοι ιδιοκτήτες φορτηγών
και μεταφορείς, που προτίμησαν
να έχουν έδρα στο εξωτερικό παρά
να πληρώνουν βαριά φορολογία.
Στην πραγματικότητα, ο μεγαλόσχημος επιχειρηματίας που «εγκαταστάθηκε» στο Λουξεμβούργο
και ο ταπεινός φορτηγατζής που
πήγε Βουλγαρία ακολούθησαν παρόμοια συμπεριφορά. Βέβαια, όσον
αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις
υπήρχε ένα επιπλέον κίνητρο. Η
κατάσταση της οικονομίας, η κρίση
που εντάθηκε επειδή θέλαμε να
αλλάξουμε την Ευρώπη, περιόριζε
τις δυνατότητες χρηματοδότησης
και επέκτασης των εταιρειών. Με
διαβατήριο Βελγίου ή Κύπρου, απέκτησαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση χαμηλού κόστους.
Ωστόσο, το πραγματικό ερώτημα
παραμένει αναπάντητο: Με ποιον
τρόπο θα επαναπατριστούν τα κεφάλαια αυτά; Η εύκολη απάντηση

είναι όταν μειωθεί η φορολογία και
δεν είναι συμφέρον να διατηρείται
η φορολογική έδρα στο εξωτερικό,
καθώς κι αυτό έχει κόστος.
Η βαθύτερη αιτία που το ερώτημα παραμένει αναπάντητο είναι
ότι αγγίζει ιστορικά τον ρόλο της
επιχειρηματικής ελίτ. Πώς δημιουργήθηκε, με ποιον τρόπο συμπεριφέρθηκε μετά τον πόλεμο, τη
δεκαετία του ’80, οι διαφορές της
γενιάς που δημιούργησε τις οικογενειακές εταιρείες με τη σημερινή
ηγεσία τους.
Οι απαντήσεις συνωστίζονται
στον «Στενό διάδρομο», όπως είναι
ο τίτλος του νέου βιβλίου των καθηγητών Ντάρον Ατζέμογλου και
Τζέιμς Ρόμπινσον, συγγραφείς του
καταπληκτικού «Γιατί τα έθνη αποτυγχάνουν». Το νέο βιβλίο είναι
ακόμα σημαντικότερο καθώς εμβαθύνει στα αίτια της αποτυχίας
των εθνών. Ο «Στενός διάδρομος»
είναι μια περιοχή που καταφέρνουν
να σταθούν λίγα κράτη, καθώς τα
υπόλοιπα ταλαιπωρούνται ανάμεσα
στον αυταρχισμό με ισχυρούς ηγέτες και στην πλήρη διάλυση. Είναι
κράτη που δεν έχουν ούτε ισχυρό
κράτος που να εφαρμόζει αυστηρά
την ισονομία ούτε ισχυρή κοινωνία
που να την επιβάλλει. Και ο λόγος,
εκτός από άλλα, είναι ότι δεν υπάρχει η οικονομική ελίτ με ανάλογες
διαθέσεις. Προτιμά τις υπόγειες
σχέσεις με την εκάστοτε εξουσία
και, όταν χρειάζεται, δραπετεύει
στο εξωτερικό.
Το νέο πρόβλημα, όμως, είναι
ότι ο προστατευτισμός επανέρχεται
και σε δημοκρατικές χώρες, όχι
μόνο στη Ρωσία και στην Κίνα. Στη
Γαλλία, γαλακτοβιομηχανία στην
οποία ανήκει (γνωστή) εταιρεία
εμφιαλωμένου νερού και μπίρας,
ανακηρύχθηκε «στρατηγική» βιομηχανία για να μην την αγοράσει
πολυεθνική. Στην Ιαπωνία, μειώνεται το ποσοστό εισηγμένων εταιρειών που μπορούν να αγοράσουν
οι ξένοι χωρίς κρατική έγκριση.
Στις ΗΠΑ, δεν είναι μόνον ο πρόεδρος Τραμπ που λατρεύει τον προστατευτισμό. Η καθηγήτρια του
Χάρβαρντ Ελίζαμπεθ Γουόρεν, που
διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές,
επίσης θέλει να περιορίσει τις διεθνείς συμφωνίες εμπορίου.
Τι σημαίνουν αυτά; Ισως η ελίτ
επιστρέψει ταχύτερα. Ενδεχομένως
για να μετατρέψει σε ξενοδοχεία
τα παλιά εργοστάσια.

Τάδε έφη Ντιβέλοπερ: «Αν ήμασταν καλά παιδιά και δεν είχαμε τόσο ψηλά τη μουσική, το πάρτι θα συνεχιζόταν για πολύ ακόμα».

Επόμενος ΥΠΕΣ
Επιβεβαιώνεται ολοένα και περισσότερο ότι ο

επόμενος Υπουργός Εσωτερικών θα είναι ο Νίκος Νουρής. Εθεάθη στην ετήσια συνέλευση
των Ντιβέλοπερς στην πρώτη σειρά. Τι δουλειά
λέτε να κάνει ένας «φαρμακοποιός» ανάμεσα
σε Invest Cyprus, ντιβέλοπερς, δικηγόρους και
λογιστάδες; Ίσως τον πήρε από κοντά ο Πετρίδης να του γνωρίσει τα άτομα που θα συνεργάζεται από τα Χριστούγεννα και εντεύθεν.

θίξουν άλλο ζήτημα ώστε να μην προσπαθήσουν καν να προχωρήσουν οι τράπεζες σε χρεώσεις για τους μεγάλους καταθέτες; «Σε σε τα
λέω νύφη για να τα ακούει η πεθερά», νομίζω.

••••
Δεν στηριζόμαστε καλά
Πρόβλημα στωικότητας έχουν ο δεύτερος και

τρίτος του κτηρίου του Υπουργείου Εργασίας. Γι

••••
Η κόρη Τσάβες

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Η κόρη Τσάβες φέρεται να έκανε δοσοληψίες

μέσω Τράπεζας Κύπρου και μίας εταιρείας Atlantides, σύμφωνα με ξένο ειδησεογραφικό site. Η ημερομηνία που λέει το άρθρο ότι έγιναν,
δεν αποκλείεται να έγιναν, καθώς τότε δεν είχε
περάσει ακόμα η οδηγία για τις shell companies.
Για κάτι τέτοια μάλλον μας τράβηξαν τότε το αυτί οι Αμερικανοί και διώξαμε όλους τους Ρώσους, τους Ουκρανούς και όποιο πλάσμα δεν μιλούσε Ελληνικά.

••••
Τώρα ξύπνησαν
Ότι θα προχωρούσαν οι τράπεζες σε νέες χρε-

ώσεις το είπαν τα μέσα από το καλοκαίρι. Τώρα
έπιασε τους βουλευτές η «πρεμούρα» για αντίδραση; Τώρα θέλησαν να σκεφτούν τον απλό
τον κόσμο; Μήπως το καλοκαίρι ήταν εκτός Κύπρου σε κανά εξωτικό νησί και δεν τους ενδιέφερε ο απλός ο κόσμος και τα 2 ευρώ που θα γίνουν 5 για ανάληψη; Ή μήπως προσπαθούν να

Αγοραία τιμή
Αγαθών/Υπηρεσιών
Με τον όρο αγοραία τιμή

ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας εννοούμε την τιμή
που διαμορφώνεται στην
αγορά από τις δυνάμεις
της ζήτησης και της προσφοράς, και εξισορροπεί
τη ζητούμενη και την προσφερόμενη ποσότητα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ονομάζεται και τιμή ισορροπίας
και υποδηλώνει συμφωνία μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών για συγκεκριμένη ποσότητα του αγαθού ή της υπηρεσίας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

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

αυτό για να αποφορτιστεί το βάρος που σηκώνουν και να μην πέσουν τα ταβάνια στα κεφάλια
του προσωπικού, αποφασίστηκε ότι το αρχείο
θα πρέπει να μεταφερθεί στο ισόγειο και το
υπόγειο. Μεσοβέζικη η λύση μέχρι να μεταφερθούν όλοι σε άλλο κτήριο. Από πέρσι το λέγανε αλλά μόλις πριν μερικές βδομάδες έκλεισε η διαδικασία των προσφορών για εξεύρεση
κτηρίου και οι προτάσεις βρίσκονται υπό μελέτη. Ουδείς γνωρίζει σε πόσους μήνες θα είναι
έτοιμοι εκεί στο υπουργείο για μετακόμιση. Στο
μεταξύ το προσωπικό μετακομίζει σε άλλους
ορόφους λόγω αναδιοργάνωσης. Με αυτά και
με αυτά συντάξεις και βοηθήματα των επόμενων μηνών δεν αποκλείεται να καταβάλλονται
με κάποια καθυστέρηση.

••••
Το χαλούμι στη Βουλή
Κυπριακό χαλούμι θα σερβίρουν την Τρίτη στη

Βουλή, για να τρώνε όσο θα συζητάνε τα περί
του θέματος στην επιτροπή Γεωργίας και Εμπορίου. Παρόντες θα είναι οι Υπουργοί Γεωργίας
και Εμπορίου, οι οποίοι θα ενημερώσουν για τις
εξελίξεις κατοχύρωσης. Πάντως ο Γιώργος Λακκοτρύπης δήλωνε την Παρασκευή ότι τουλάχιστον όσο αφορά το κοινοτικό εμπορικό σήμα
έχει ξεπεραστεί κάθε κίνδυνος και πλέον βλέπουν πως θα επανακτήσουν την αγγλική αγορά.
Τώρα για την πορεία του προτύπου στην Κομισιόν, μάλλον δύσκολη η κατάσταση. Η υπόθεση
δεν προχώρησε επί Γιούνκερ, ενώ θα περάσει
καιρός για να αποφασίσει να ασχοληθεί με το
θέμα μας η νέα Κομισιόν. Με όλη αυτή την στασιμότητα, τι απαντήσεις έχει αλήθεια να δώσει
την Τρίτη στη Βουλή το Υπουργείο Γεωργίας;

Χάμπουργκερ από μικρόβια, σκόνη
πρωτεΐνης και ηφαιστειακές πηγές

Στα ιταλικά σχολεία θα διδάσκεται
η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα

ΛΟΝΔΙΝΟ. Μια νέα γενιά διατροφικών προϊόντων βρίσκεται στο
στάδιο της ανάπτυξης, συνδυάζοντας αρχέγονες μεθόδους, όπως
τη ζύμωση, με τεχνολογικές καινοτομίες και με στόχο την υποκατάσταση του κρέατος και άλλων
πηγών πρωτεΐνης, που ζημιώνουν
σημαντικά το περιβάλλον της Γης
εξαιτίας των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου από τη βιομηχανική κτηνοτροφία.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η γεωργία, η εκμετάλλευση του δασικού
πλούτου και άλλες χρήσεις γης
ευθύνονταν σε ποσοστό 23% για
τις εκπομπές καυσαερίων μεταξύ
2007-2016, με το ποσοστό αυτό
να φθάνει το 37% αν συνυπολογιστούν όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής.
Η κτηνοτροφία από μόνη της
προκαλεί το 14,5% των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με στοιχεία του FAO. Λύση
στο φαινόμενο αυτό φιλοδοξεί να
προσφέρει η φινλανδική εταιρεία
Solar Foods, η οποία κατασκευάζει
βρώσιμη σκόνη πρωτεΐνης. «Η
θρεπτική σκόνη μας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, δεν χρειάζεται ζιζανιοκτόνα ούτε λιπάσματα»,
λέει ο ιδρυτής της εταιρείας, Πάσι
Βαϊνίκα.
Η πρωτεΐνη σε σκόνη κατασκευάζεται με την τοποθέτηση
μικροβίων σε υγρό και την τροφοδοσία τους με υδρογόνο και
διοξείδιο του άνθρακα, διαδικασία
ανάλογη με τη ζύμωση μπιρας ή

Tου JASON HOROWITZ
THE NEW YORK TIMES

Ο τραγουδιστής της ραπ Σνουπ
Νταγκ παρουσιάζει το νέο
σάντουιτς λουκάνικο αμερικανικής
αλυσίδας, το οποίο προέρχεται από
φυτικές πρωτεΐνες.
κρασιού, χωρίς όμως σιτηρά ή
σταφύλια. Το παραγόμενο προϊόν
θυμίζει το αλεύρι και μπορεί να
αποτελέσει την πρώτη ύλη για
χορτοφαγικά χάμπουργκερ. Αλλη
εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει
τις εκπομπές καυσαερίων μέσω
της ζύμωσης, είναι η String Bio
από την Μπανγκαλόρ της Ινδίας,
η οποία πειραματίζεται στη μετατροπή μεθανίου από απορρίμματα και φυσικές πηγές σε σκόνη
πρωτεΐνης για τη σίτιση ζώων.
Ορισμένοι έχουν επικρίνει την

προώθηση φυτικών εναλλακτικών
λύσεων για το κρέας, υποστηρίζοντας ότι αυτές εμφανίζουν υψηλή περιεκτικότητα ασβεστίου και
άρα δεν αποτελούν υγιεινή λύση.
Την ίδια ώρα, οργανώσεις - λόμπι
της βιομηχανίας διατροφικών προϊόντων προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι τα εναλλακτικά του κρέατος είναι «γεμάτα
χημικές ουσίες».
Η νέα γενιά πρωτεϊνών, όμως,
δεν απαιτεί βιομηχανική επεξεργασία, όπως εξηγεί ο Τόμας Τζόνας
της Sustainable Bioproducts, ο
οποίος αξιοποιεί πρωτεΐνες από
ηφαιστειακές θερμές πηγές του
εθνικού δρυμού Γελοουστόουν
των ΗΠΑ. Η εταιρεία σχεδιάζει
να προωθήσει στην αγορά «υποκατάστατο χάμπουργκερ», που
προέρχεται από πρωτεΐνες και ζύμωση μικροβίων στις θερμές πηγές
του δρυμού.
Ο επενδυτής Αλστούλερ Μάλεκ
προειδοποιεί τους φιλόδοξους δημιουργούς καινοτόμων διατροφικών προϊόντων: «Πρέπει να έχει
εκπληκτική γεύση και να είναι
ικανό να κατασκευάζεται σε πολύ
μεγάλες ποσότητες. Υπάρχουν
μοναδικοί σεφ σε όλο τον κόσμο,
που δημιουργούν πιάτα με φυτικά
διατροφικά προϊόντα. Οι δημιουργίες τους, όμως, αφορούν πολύ
μικρό αριθμό πελατών. Αν δεν είσαι ικανός να εγγυηθείς μεγάλο
όγκο παραγωγής, δεν θεωρώ ότι
μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο».
REUTERS

Παιδιά, θα εξεταστείτε στην κλιματική αλλαγή! Ο υπουργός Παιδείας της Ιταλίας, Λορέντσο Φιοραμόντι, ανακοίνωσε την Τρίτη
ότι η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα θα διδάσκονται στα δημόσια σχολεία κάθε βαθμίδας, κάτι
που, όπως τόνισε ο Ιταλός αξιωματούχος, θα φέρει την Ιταλία στην
ηγέτιδα θέση της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.
«Είναι πολύ σημαντική η διδασκαλία της βιώσιμης ανάπτυξης
στα παιδιά», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της μεγαλύτερης οικολογικής
οργάνωσης της Ιταλίας (Legambiente), Eντουάρντο Τσανκίνι, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι οι ευθύνες
δεν πρέπει να μετατεθούν στα παιδιά. «Η επιστήμη, μας δείχνει ότι
η επόμενη δεκαετία θα είναι κρίσιμη. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε την επόμενη γενιά».
Ο Λορέντσο Φιοραμόντι είναι
μέλος του αντισυστημικού Κινήματος των Πέντε Αστέρων, που
έχει θέσει στον πυρήνα της ταυτότητάς του την οικολογία. Επανειλημμένως έχει βρεθεί στο στόχαστρο των συντηρητικών εξαιτίας
της υποστήριξής του στη φορολόγηση της ζάχαρης και των πλαστικών, αλλά και για την ενθάρρυνση
των μαθητών να συμμετέχουν στις
κλιματικές διαμαρτυρίες, αντί να
παρακολουθούν τα μαθήματά τους,
τον Σεπτέμβριο.

Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας
Λορέντσο Φιοραμόντι επιθυμεί η
κλιματική αλλαγή να γίνει διδακτέα
ύλη σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης.
Ο Φιοραμόντι εξήγησε ότι από
τον Σεπτέμβριο του 2020 οι δάσκαλοι κάθε βαθμίδας θα διδάσκουν μαθήματα για την κλιματική
αλλαγή και τη βιωσιμότητα του
περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι πλέον μπορούμε να ξεχάσουμε την
απομνημόνευση τοπωνυμίων από
το μάθημα της Γεωγραφίας, καθώς
σύντομα θα διδάσκονται οι συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας σε διάφορες τοποθεσίες του
πλανήτη. Επίσης, ο Ιταλός αξιωματούχος προσέθεσε ότι μια διεθνής ομάδα ειδικών θα αξιολογήσει
το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας και από τον Ιανουάριο της
ερχόμενης χρονιάς θα ξεκινήσει

η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού.
Για τα παιδιά ηλικίας 6 έως 11
ετών, το ιταλικό υπουργείο «σκέφτεται να εφαρμόσει το μοντέλο
του παραμυθιού». Τα μεγαλύτερα
παιδιά θα εκτίθενται σε πιο τεχνικές
πληροφορίες, ενώ οι μαθητές Γυμνασίου θα μελετούν ενδελεχώς
το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030.
Πολλοί περιβαλλοντικοί ακτιβιστές διατύπωσαν αμφιβολίες για
τα σχέδια του υπουργείου Παιδείας.
Eνδεικτικά, ο Τσίκο Τέστα, πρόεδρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Assombiente, κάλεσε τους
αξιωματούχους να καταστήσουν
βέβαιο ότι τα παιδιά θα ακούσουν
όλες τις απόψεις, ακόμη και των
αρνητών της κλιματικής αλλαγής,
που ισχυρίζονται ότι αυτή δεν είναι
αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. «Είναι καλό να μάθουν τα παιδιά τι λέει ο κόσμος. Ο
ΟΗΕ δεν είναι ευαγγέλιο», τόνισε
ο ακτιβιστής.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε, την περασμένη εβδομάδα, τις ΗΠΑ από τη
Συνθήκη του Παρισιού και ο Φιοραμόντι άδραξε την ευκαιρία να
τονίσει ότι κάθε κράτος πρέπει να
συμβάλλει ώστε «να εμποδιστούν
οι Τραμπ του κόσμου», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι επιθυμεί
να δείξει στα παιδιά πως υπάρχει
και άλλος δρόμος. «Ο πολίτης του
21ου αιώνα οφείλει να είναι “βιώσιμος”», κατέληξε ο υπουργός.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
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Λόγω των έργων ανάπλασης στο κέντρο της Λευκωσίας, έχουν κλείσει από τα 163 καταστήματα έχουν τα 43, ενώ ο τζίρος τους μειώθηκε σε περιπτώσεις μέχρι 90%.

Ανοικτή πληγή έως τον Απρίλιο η Στασικράτους
Συμφωνήθηκε τμηματική παράδοση του έργου από το τέλος Νοεμβρίου σύμφωνα με τον δήμο Λευκωσίας
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Σε πρόσφατο ρεπορτάζ της η «Κ»
είχε αναδείξει τα προβλήματα των
κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο σύνολό τους, ελλείψει
χρηματοδοτικών εργαλείων και
τους οικονομικούς τριγμούς που
συνεπάγεται αυτό στα θεμέλιά
τους. Η οπτική μας τότε αφορούσε
το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βλέποντας τα δεδομένα
σε ένα πιο μεγεθυντικό φακό βλέπουμε ότι στην Λευκωσία, και δη
στο κέντρο της πρωτεύουσας, η
οικονομική κατάσταση στην οποία
έχουν περιέλθει οι μικρομεσαίοι
επιχειρηματίες είναι η πλέον δεινή,
αφού μαζί με τα υφιστάμενα προβλήματα, προσπαθούν να δουλέψουν μέσα σε δρόμους κλειστούς
λόγω των έργων ανάπλασης στο
τρίγωνο Στασικράτους- ΕυαγόρουΜακαρίου.
Σύμφωνα με στοιχεία από την
ΠΟΒΕΚ, από την έναρξη των εργασιών, έχουν κατεβάσει ρολά 43
από το σύνολο των 163 καταστημάτων. Πρόκειται λοιπόν για το
ένα τέταρτο των επιχειρήσεων
στην περιοχή. Έκλεισαν επίσης
καταστήματα και στην Καλλιπόλεως αλλά και στην Κυριάκου Μάτση, όπου εκτελούνται έργα κοινής
ωφελείας. Πληροφορίες από ιδιοκτήτες καταστημάτων οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στην περιοχή
αναφέρουν ότι ο τζίρος τους έχει
μειωθεί από 60-90%, μείωση από
την έναρξη των έργων ανάπλασης,
ενώ οι ζημιές ανέρχονται στα 8,5
εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αφορά
τους μικρομεσαίους της οδού Στασικράτους και Θεοδότου. Συνολικά,
αναφέρουν το άμεσο οικονομικό
πλήγμα για τους καταστηματάρχες
στο τρίγωνο Ευαγόρου, Στασικράτους και Μακαρίου, θα ανέλθει στα
30 εκατομμύρια ευρώ. Το οικονομικό κόστος δεν περιορίζεται μόνο
στα τετραγωνικά των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων αλλά μεταφέρεται και στους προμηθευτές ή
τους διαφημιστές τους, τους οποίους αδυνατούν να πληρώσουν.

Κομμάτι κομμάτι
Θετική εξέλιξη θεωρείται πάντως
η συμφωνία του Δήμου Λευκωσίας
με τον εργολάβο του έργου, για
τμηματική παράδοση του έργου.
Σε δηλώσεις του στην «Κ» ο δή-

Κομμάτι - κομμάτι θα παραδίδεται η λεωφόρος Στασικράτους. Άγνωστο ακόμα ποιο τμήμα θα παραδοθεί πριν από τα Χριστούγεννα.
μαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος
Γιωρκάτζης ανέφερε ότι η τμηματική παράδοση έχει εγκριθεί και
πλέον αναμένουν τις ακριβείς ημερομηνίες και τους δρόμους οι οποίοι
θα παραδοθούν. Αναμένεται ότι
μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα δοθεί
το πρώτο κομμάτι στην Στασικράτους.

Μέχρι τον Απρίλιο
Την κατάσταση επιδεινώνει η
καθυστέρηση τριών μηνών στην
παράδοση του έργου. «Τα χρονοδιαγράμματα που μας έδωσε ο δήμος δεν ήταν σωστά και εμείς στηρίξαμε τις συμφωνίες μας βάσει
αυτών» αναφέρει στην «Κ» ιδιοκτήτης καταστήματος στην Στασικράτους.
Σύμφωνα πάντως με τελευταία
ενημέρωση η ανάπλαση της Στασικράτους και Θεοδότου θα ολο-








Το οικονομικό κόστος
δεν περιορίζεται μόνο
στα τετραγωνικά των
επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, αλλά μεταφέρεται και στους προμηθευτές, διαφημιστές ή
τους άλλους συνεργάτες, τους οποίους αδυνατούν να πληρώσουν.
κληρωθεί τον Απρίλιο. Αυτό ισχύει
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
άλλες πλημμύρες, καθώς αυτός
ήταν και ο λόγος που το έργο δεν
θα παραδοθεί στην ώρα του, δη-

λαδή τον Ιανουάριο του 2020. Το
έργο προχωρεί κανονικά σύμφωνα
με τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε ανακοινώσει, αναφέρει ο δήμος Λευκωσίας . Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες στην Στασικράτους, τότε σειρά παίρνει η Μακαρίου.
Στην περίπτωση της λεωφόρου
Κυριάκου Μάτση, οι εργασίες ανάπλασης με αφετηρία τον Σεπτέμβριο του 2019, θα ολοκληρωθούν
περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2020.

Το ενοικιοστάσιο
Το ερώτημα που παραμένει είναι
πώς οι καταστηματάρχες θα μπορούν να ανταποκριθούν σε πάγιες
υποχρεώσεις τους μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών από την
στιγμή που έχει αποδεκατιστεί ο
κύκλος εργασιών τους. Η καταβολή
για παράδειγμα των ενοικίων τους,

είναι τεράστιο θέμα και επίκαιρο
μετά την πρόταση νόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού για τροποποίηση του περί ενοικιοστασίου
νόμου, ώστε να μην ισχύει το ενοικιοστάσιο και ο πρωτοκολλητής
να δίνει την έγκριση για έξωση.
Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταστροφική αναφέρουν οι ιδιοκτήτες
των επιχειρήσεων και αναμένουν
να δουν τις εξελίξεις στο κοινοβούλιο και την στάση που θα τηρήσουν τα υπόλοιπα κόμματα στις
22 Νοεμβρίου.

Οκτώ εισηγήσεις
Ίσως τα προβλήματα να μην
συνδέονται μεταξύ τους, όμως
έχουν όλα ένα θύμα- τη μικρή οικογενειακή επιχείρηση, δηλώνει
σχετικά ο κ. Κουρσάρης, και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι πολιτικές που προωθούνται φέρνουν

τις μικρές εταιρείες σε σημείο απόγνωσης. «Είναι μια κατάσταση που
έχει ξεφύγει από τα πλαίσια υγιούς
ανταγωνισμού και κανόνων ελεύθερης αγοράς», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κουρσάρης. Ήδη η
ΠΟΒΕΚ έχει ζητήσει με επιστολή
της συνάντηση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για συζήτηση
των προβλημάτων για τους μικρομεσαίους, με αφορμή και την πρόταση νόμου για το ενοικιοστάσιο
και τις αρνητικές επιπτώσεις που
προκύπτουν κατά την εκτέλεση
έργων δημόσιας ωφέλειας. Στην
επιστολή τους εισηγούνται οκτώ
μέτρα με τα οποία εκτιμούν ότι θα
μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
Ζητούν κατ΄αρχήν οι εμπορευόμενοι να ενημερώνονται τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, για την τελική ημερομηνία έναρξης-λήξης
των εργασιών, ούτως ώστε να ρυθμίζουν ανάλογα τις παραγγελίες
εμπορευμάτων.
Εύλογα ζητούν την κάλυψη ενοικίου για την περίοδο επηρεασμού
της επιχείρησης από την εκτέλεση
των έργων, την αναστολή αποπληρωμής δανείων ή και άλλων υποχρεώσεων, όπως κοινωνικές ασφαλίσεις και καταβολή δόσεων φόρου.
Ζητούν την καταβολή διαφυγόντος
κέρδους για την περίοδο εκτέλεσης
των εργασιών, την καταβολή εφ’
άπαξ ποσού σε κάθε επιχείρηση
προς επαναδραστηριοποίηση εάν
το χρονικό διάστημα των έργων
ξεπερνά σε διάρκεια τους 12 μήνες,
την καταβολή χαμηλότοκου και
μακροχρόνιου δανείου με κυβερνητική εγγύηση ίση με 20% του
υψηλότερου τζίρου της τελευταίας
τριετίας προς αποκατάσταση της
ανταγωνιστικότητας και της δυνατότητας επιβίωσης λόγω των νέων συνθηκών, που δημιουργούνται
σαν συνέπεια των έργων που έγιναν
στην περιοχή.
Κατά την διάρκεια των έργων
να υπάρχει απαλλαγή από οποιεσδήποτε δημοτικές φορολογίες όπως
φόρο σκυβάλων, δημοτικά τέλη.
Στην επιστολή αναφέρεται επίσης
η ανάγκη διενέργειας μελέτης οικονομικών επιπτώσεων στις επιχειρήσεις της περιοχής που πρόκειται να εκτελεσθεί κάποιο έργο,
όπως αυτό γίνεται για θέματα περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών
επιπτώσεων.
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Helix 2 από αύριο με χαρτοφυλάκιο 1,4 δισ.

Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος της διαδικασίας – Επισπεύδει τη διαδικασία η Τράπεζα Κύπρου λόγω αποτυχίας του ΕΣΤΙΑ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στα βαθιά μπαίνει από τη Δευτέρα
το Helix 2. Ο λόγος για το δεύτερο
πρότζεκτ πώλησης δανείων της
Τράπεζας Κύπρου, που άρχισε να
«ζυμώνεται» αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του πρώτου
εντός του 2019.
Όπως πληροφορείται η «Κ» από
τους άμεσα ενδιαφερομένους για
αγορά ενός τέτοιου πακέτου μη
εξυπηρετούμενων δανείων, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος με
υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων και από αύριο κιόλας, Δευτέρα
11 Νοεμβρίου, θα αρχίσει ο δεύτερος κύκλος της διαδικασίας με αυτούς που επελέγησαν για τις δεσμευτικές τους προτάσεις. Αν και
το μέγεθος των δανείων που αναμενόταν να πωληθούν θα άγγιζαν
τα επίπεδα του Helix 1, δηλαδή μη







Απαιτείται στενή παρακολούθηση του τομέα
και εγρήγορση στις εξελίξεις, ιδιαίτερα όσον
αφορά τα ΜΕΔ, αναφέρει η Κεντρική.
εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας 2,7
δισεκατομμυρίων ευρώ, οι σχεδιασμοί έχουν αλλάξει άρδην. Πλέον,
γίνεται λόγος για ΜΕΔ αξίας 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με πολλών
ειδών δάνεια. Το χαρτοφυλάκιο,
το οποίο είναι προς διάθεση, εμπεριέχει κατά κύριο λόγο επιχειρηματικά δάνεια, αλλά επίσης καταναλωτικά και δάνεια που έχουν
δοθεί σε μικρές επιχειρήσεις. Οι

Στόχος, στα πρώτα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν το 2020, να αναφέρεται ότι επετεύχθη προκαταρκτική συμ-

φωνία πώλησης με υποψήφιο αγοραστή εντός του 2019.
υποψήφιοι αγοραστές είναι πάνω
κάτω οι γνωστοί που ασχολούνται
με την περιοχή, οι ίδιοι δηλαδή
που είχαν ασχοληθεί και για το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Helix 1.
Η Apollo Global Management, ο
αγοραστής του Helix 1 δηλαδή, είναι ένας εκ των υποψηφίων αγοραστών.
Η διαδικασία του Helix 2 αναμένεται να περάσει από «σαράντα

κύματα». Πρώτα είχε τον κίνδυνο
από την ελάφρυνση στο νόμο των
εκποιήσεων και τώρα καραδοκεί
και άλλος. Ο κίνδυνος που καραδοκεί για τις τράπεζες και όχι μόνο
για την Τράπεζα Κύπρου, είναι πως
η διαφαινόμενη αποτυχία του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ αναμένεται να ρίξει τις
τιμές των ακινήτων, άρα και των
εξασφαλίσεων που έχουν δοθεί δάνεια από τις τράπεζες και δεν έχουν

ΑΡΘΡΟ

επιστραφεί. Εάν η προστασία της
πρώτης κατοικίας αποτύχει μερικώς
(διότι η συμμετοχή στο Σχέδιο είναι
μικρή), τότε οι εκποιήσεις θα γίνονται πολύ πιο εύκολα και συντεταγμένα. Και αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές
των ακινήτων.
Γι’ αυτό εξάλλου και η Τράπεζα
Κύπρου προχωρά σε μια ταχεία
διαδικασία πώλησης του εν λόγω

χαρτοφυλακίου, προτού αρχίσει
το κύμα των εκποιήσεων πρώτων
κατοικιών και γενικότερα η μείωση
των τιμών των ακινήτων. Η θέση
αυτή ενισχύεται τρόπον τινά και
από το δείκτη τιμών κατοικιών της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά
στην τελευταία παράγραφο της
7σέλιδης ανάλυσή της, «ο δείκτης
τιμών κατοικιών στην Κύπρο συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία, παράλληλα με την ανάκαμψη
διαφόρων μακροοικονομικών δεικτών αλλά και της ευρύτερης οικονομίας. Εντούτοις, απαιτείται
στενή παρακολούθηση του τομέα
και εγρήγορση στις εξελίξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ΜΕΔ». Το
μήνυμα της εγρήγορσης το έλαβε
η Τράπεζα Κύπρου πάντως. Στόχος,
όπως διαρρέει από την Αγία Παρασκευή, στα πρώτα αποτελέσματα
που θα ανακοινωθούν το 2020 να
αναφέρεται ότι επετεύχθη προκαταρκτική συμφωνία πώλησης με
υποψήφιο αγοραστή μέχρι τα τέλη
του 2019. Κάτι αντίστοιχο με αυτό
που έγινε και με το Helix 1. Ανακοινώθηκε η πράξη τον Αύγουστο
του 2018, ωστόσο ολοκληρώθηκε
προς τα τέλη του πρώτου εξαμήνου
του 2019, αφού οι εποπτικές εγκρίσεις χρειάστηκαν μερικούς μήνες μέχρι να δοθούν.

διο ΕΣΤΙΑ. Σύμφωνα με την Τράπεζα, τα δάνεια τα οποία είναι στην
περίμετρο του ΕΣΤΙΑ φτάνουν τα
0,84 δισ. ευρώ. Με την μερική αποτυχία του Σχεδίου, η Τράπεζα Κύπρου δεν θα μπορέσει εύκολα να
φέρει στην περίμετρο των εξυπηρετούμενων δανείων αυτά τα δάνεια. Αν και θα ισχύσει για όλες τις
τράπεζες, δεν θα μειωθούν τόσο
εύκολα ότο σχεδίαζε αυτά τα δάνεια. Οι αιτήσεις δεν ξεπερνούν
τις 700, περίπου ενάμιση μήνα πριν
από την λήξη του προκαθορισμένου
χρονοδιαγράμματος.

Τώρα που έχει κεφάλαια

Εκτός του ότι η Τράπεζα Κύπρου
(αλλά και όλες οι τράπεζες) θα έχουν
να αντιμετωπίσουν μείωση των τιμών των ακινήτων, άρα και των
εξασφαλίσεων που έχουν για τα
προβληματικά δάνεια που έχουν
παραχωρήσει, θα έχουν να αντιμετωπίσουν και την μη ίαση των
δανείων που αντιστοιχούν στο Σχέ-

Για να προχωρήσει σε μία τέτοια
πράξη μία τράπεζα, πρέπει να έχει
και το κεφαλαιακό απόθεμα. Τα
κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου
μετά την αναπροσαρμογή για τις
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ανέβηκαν κατά πολύ. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών
Κατηγορίας 1 (CET1) για το πρώτο
εξάμηνο του 2019 ανήλθε σε 14,9%
(και 15,2% αναπροσαρμοσμένος
για την πώληση της επένδυσης
στη CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd (‘CNP’)) (‘αναπροσαρμοσμένος για τη CNP’), σε σύγκριση
με 13,4% το Μάρτη του 2019 (και
14,9% αναπροσαρμοσμένος για το
Helix).
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2019 εξάλλου, ολοκληρώθηκε το
Project Helix, με θετική επίδραση
ύψους περίπου 140 μονάδων βάσεων στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1)
της Τράπεζας. «Η βελτίωση της
ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει κύρια προτεραιότητα του Συγκροτήματος»,
αναφέρει χαρακτηριστικά η Τράπεζα Κύπρου.

ναδικότητα την εννοεί σαν κλέος,
όχι σαν καταισχύνη. Τόσος είναι.
Την ίδια μέρα που οι Αμερικανοί
άφηναν τον υπόλοιπο κόσμο στη
μοίρα του, αδιαφορώντας με ωμό
σοβινισμό για τις υποχρεώσεις τους
προς την ανθρωπότητα, 11.200
επιστήμονες από 153 χώρες κοινοποιούσαν διά του περιοδικού
BioScience την άκρως δραματική
διακήρυξή τους. Ο καιρός της απλής
κλιματικής αλλαγής, λένε, πέρασε.
Μπήκαμε πια στην εποχή της «κλι-

ματικής επείγουσας ανάγκης». Δεν
πρόκειται για ιδεολογικού τύπου
μανιφέστο, αλλά για συμπεράσματα
που προέκυψαν έπειτα από ανάλυση των επιστημονικών δεδομένων σαράντα ετών.
Ο Τραμπ δεν διαβάζει BioScience. Μόνο Τουίτερ. Και ίσως νικήσει
το 2020. Θα έχανε σίγουρα αν είχαμε δικαίωμα ψήφου στις εκλογές
των ΗΠΑ όλοι οι κάτοικοι του υπόλοιπου πλανήτη. Μήπως δεν είμαστε αθέλητοι υπήκοοί τους;

Πρόβλημα και με ΕΣΤΙΑ

/ Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

Κατεπείγουσα ανάγκη
Δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος
σε όλη την οικουμένη που να μην
έχει καταλάβει πως ο κόσμος του
δεν είναι ίδιος με τον κόσμο που
παρέλαβε από τους γονείς του, κι
εκείνοι από τους δικούς τους γονείς.
Και τηλεόραση να μην έχει, και
στο Διαδίκτυο να μην συχνάζει ή
να μην γνωρίζει καν την ύπαρξή
του, του αρκούν όσα βλέπουν τα
μάτια του: Το νερό σε ποτάμια και
λίμνες λιγοστεύει, πηγές αρχέγονες
σβήνουν, οι ψαριές φτωχαίνουν,

τα τετράποδα και τα φτερωτά μειώνονται, οι εποχές χάνουν τα όριά
τους, δύσκολα μπορείς να πεις πια
ότι είναι τέσσερις.
Ενας άνθρωπος, πάντως, υποκρίνεται τον αρνητή της κλιματικής
αλλαγής. Κατά κακή τύχη των υπολοίπων (ακόμα και όσων εγωάπληστων υπηκόων του ευνοούνται
προσωρινά από τη στάση του),
είναι ο ισχυρότερος του πλανήτη.
Ακόμα κι αυτός, πάντως, ξέρει –
δεν είναι όλοι οι επιστήμονες του

περιβάλλοντός του κόλακες της
«αυθεντίας» του, κάποιος θα βρέθηκε να του πει, δειλά έστω, ότι
αν σε μια χώρα παντοδύναμη οι
πυρκαγιές δεν σβήνονται ούτε σε
δύο ή τρεις εβδομάδες, δεν φταίει
η ανεπάρκεια των μηχανισμών.
Ξέρει, αλλά αδιαφορεί. Το μόνο
που τον νοιάζει είναι η διάσωση
της αυτοκρατορικής μικρότητάς
του. Και επειδή η επανεκλογή του
περνάει απ’ ό,τι συντηρητικότερο
και εγωιστικότερο κυκλοφορεί στις

ΗΠΑ, αλλά και απ’ ό,τι τυχοδιωκτικότερο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσταξε να ξεκινήσει η διαδικασία
αποχώρησης της χώρας του από
τη Συνθήκη του Παρισιού για το
κλίμα.
Κατά τα προβλεπόμενα, στις 4
Νοεμβρίου 2020, την επομένη των
προεδρικών εκλογών, οι ΗΠΑ θα
βρίσκονται εκτός συμφωνίας. Θα
είναι η μοναδική χώρα που θα έχει
αποσύρει την υπογραφή της. Ο
πρόεδρός της, όμως, αυτή τη μο-
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Μειωμένη μεν,
αλλά ισχυρή
η ανάπτυξη

Οδεύουν προς Βουλή οι νέες
χρεώσεις των τραπεζών

Η νομοθετική εξουσία αναμένεται να βάλει βέτο στις προγραμματισμένες αυξήσεις
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Προς την Βουλή των Αντιπροσώπων
φαίνεται να οδεύει το ζήτημα των
νέων χρεώσεων των τραπεζών που
θα ισχύσουν από αρχές του 2020 στην
Κύπρο, επαναλαμβάνοντας το έργο
που είχε αίσιο τέλος στην Ελλάδα τις
προηγούμενες ημέρες. Έτσι όπως ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος
Μητσοτάκης είχε συνάντηση με την
Ελληνική Ένωση Τραπεζών, για την
ανάκληση των αυξήσεων που είχαν
ανακοινώσει οι Ελληνικές τράπεζες
σε μια ευρεία σειρά τραπεζικών υπηρεσιών, το ίδιο θέλουν να καταφέρουν
στην Κυπριακή Βουλή. Οι νέες χρε-

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην
Κύπρο θα κλείσει
με 2,9% για το
2019, με 2,6% για
το 2020 και με
2,3% για το 2021.








Μέχρι σήμερα η έκδοση
ενός check book, βιβλιαρίου επιταγών, είναι 25 ευρώ και θα γίνει
40 ευρώ, δηλαδή αύξηση 60%.
ώσεις των τραπεζών βρίσκουν αντίθετους τους Κύπριους βουλευτές, που
θα θελήσουν να παραμείνουν οι τραπεζικές χρεώσεις στο προηγούμενο
πλαίσιο. Την αρχή έκανε ο Πρόεδρος
του Δημοκρατικού Συναγερμού, μέσω
«τουίτ» πρώτα στον προσωπικό του
λογαριασμό και έπειτα με ανακοίνωσή
του πως οι εξαγγελίες για αυξήσεις
από τις τράπεζες είναι απαράδεκτες
και δεν θα επιτρέψει η νομοθετική
εξουσία να εφαρμοστούν.
Σε αυτό το πλαίσιο δεν πέρασε
απαρατήρητη η ανάρτηση του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.
Και αυτό, γιατί όπως σημειώνεται
από τραπεζιτικούς κύκλους, ο ίδιος
στάθηκε πολλές φορές στο πλευρό
των τραπεζών στηρίζοντας θέσεις
και προτάσεις τους.
Και τα υπόλοιπα κόμματα όμως

Μετά τα τελευταία έτη που ο ρυθμός αύξησης στην
Κύπρο χτύπησε κόκκινο, που έγινε λόγος και για φόβους
υπερθέρμανσης της οικονομίας, από το τρέχον έτος
κιόλας ο ρυθμός θα μειωθεί. Η δυναμική της ανάπτυξης
να μετριάζεται από το 2019 και στο εξής δεν είναι μόνο
κυπριακό φαινόμενο άλλωστε, είναι στο πλαίσιο του
όλου κλίματος της Ευρωζώνης. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, παρόλο που τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης αναμένεται να βιώσουν ένα μετριασμό της ανάπτυξης, δεν
πρόκειται να αγγίξουν τα





επίπεδα της ύφεσης, πόσω 
μάλλον στην Κύπρο που θα
παραμείνει σε πολύ καλά
επίπεδα. Την ίδια θέση εξέφρασαν εξάλλου και οι ομιλητές στο οικονομικό συνέδριο του Economist στα μέσα
της εβδομάδας. Σύμφωνα με
τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός
αύξησης του ΑΕΠ στην Κύπρο θα κλείσει με 2,9% για
το 2019, με 2,6% για το 2020
και με 2,3% για το 2021. Η Κομισιόν προβλέπει ότι θα
μετριαστεί σταδιακά η ανάπτυξη στην Κύπρο λόγω
κυρίως των εξωτερικών κινδύνων, όμως η ανεργία θα
εξακολουθήσει να μειώνεται. Χαρακτηριστικά, από 7,2%
το 2019 θα μειωθεί σε 6,3% το 2020 και θα φτάσει σε
επίπεδα πλήρους απασχόλησης και μέσης χώρας της
Ευρωζώνης, δηλαδή 5,7% το 2021. Όσον αφορά στα δημόσια οικονομικά και στα τα του προϋπολογισμού, η
Κομισιόν αναμένει να παραμείνει πλεονασματικός και
το δημόσιο χρέος να υποχωρεί από το 2019 και εντεύθεν.
Αναλυτικότερα,το δημόσιο χρέος της Κύπρου θα μειωθεί
στο 93,8% το 2019, σε 87,8% το 2020 και στο 81,8% το
2021. Ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 0,6% το 2019, στο
0,7 το 2020 και στο 1,3% το 2021.

Όλοι οι βουλευτές προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στη μη χρέωση παραδοσιακών συναλλαγών και παρουσιάζονται έτοιμοι να αντιδράσουν συντονισμένα.
κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Άγγελος Βότσης
θα εγγράψει ως θέμα στην Επιτροπή
το νέο «χαράτσι» που οι τράπεζες θέλουν να εφαρμόσουν με τη νέα χρονιά.
Όπως έχει διαρρεύσει, παρασκηνιακά,
όλοι οι βουλευτές προσανατολίζονται
προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή
στη μη χρέωση παραδοσιακών συναλλαγών και παρουσιάζονται έτοιμοι
να αντιδράσουν συντονισμένα.

Μερικά παραδείγματα
Όπως δήλωσε γραπτώς ο κ. Νεοφύτου σε ανακοίνωση που ακολούθησε, αλλά που παρουσιάζει τις διαφορές των χρεώσεων που πρόκειται
να επιβληθούν με παραδείγματα, μέχρι σήμερα η έκδοση ενός check book,
βιβλιαρίου επιταγών, είναι 25 ευρώ

και θα γίνει 40 ευρώ, δηλαδή αύξηση
60%. «Σίγουρα δεν θα επηρεάσει μια
επιχείρηση που έχει τζίρο εκατομμύρια, αντί 25 να πληρώνει 40 ευρώ.
Αλλά για έναν συνταξιούχο, των 400
και 500 ευρώ σύνταξη, αυτό είναι μια
αύξηση του 60%», ανέφερε. Και συνέχισε : «Εκδοση επιταγών με ειδική
παρουσίαση, από 20 ευρώ στα 40 ευρώ. Αύξηση 100%. Εξόφληση λογαριασμού κοινής ωφελείας, από 2 ευρώ
σε 5 ευρώ. Αύξηση 150%. Δηλαδή για
να πληρώσει κάποιος τέλος του μηνός
το ρεύμα, το λογαριασμό του νερού,
του τηλεφώνου, θα θέλει 15 ευρώ το
μήνα».
Η ελάχιστη χρέωση για ανάληψη
μετρητών από ταμεία θα ανέλθει από
5 τοις χιλίοις σε μισό τοις εκατό, δηλαδή 900% αύξηση, με την μάξιμουμ
χρέωση για ανάληψη μετρητών από

το ταμείο να ανέρχεται από 2 ευρώ,
σε 5 ευρώ. Όταν ο καταθέτης έχει
τρεχούμενο λογαριασμό μέχρι 3 χιλιάδων ευρώ, τότε από 3 ευρώ, η χρέωση θα αυξηθεί στα 6 ευρώ.
Δηλαδή 100% αύξησης. Για έναν
καταθέτη με τρεχούμενο λογαριασμό
που έχει όριο από 3 – 10 χιλιάδες
ευρώ, θα πληρώνει από 5 ευρώ, 10
ευρώ. Και εκεί 100% αύξηση. Για λογαριασμό τρεχούμενο με όριο πάνω
από 10 χιλιάδες ευρώ η αύξηση διαχείρισης των εξόδων από 35 ευρώ θα
αυξηθεί σε 50 ευρώ.
Τέλος, χρεώσεις θα επιβληθούν
για συνδρομές απλών καρτών. Στην
«απλή» visa ή master card, η χρέωση
από 10 ευρώ θα αυξηθεί σε 12,5 ευρώ,
για συνδρομή στην gold από 50 ευρώ
θα αυξηθεί σε 55 ευρώ και για platinum από 85 ευρώ, στα 90 ευρώ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Παρόλο που τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης αναμένεται να

βιώσουν ένα μετριασμό της ανάπτυξης, δεν πρόκειται να
αγγίξουν τα επίπεδα της ύφεσης.

Καθοριστική η τριετία 20-23 για τα ενεργειακά της Ελλάδας

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων σκιαγραφεί τους ενεργειακούς σχεδιασμούς
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Ικανοποιημένος από τα βήματα που
γίνονται στο ενεργειακό πρόγραμμα
της Ελλάδος εμφανίζεται ο Γιάννης
Μπασιάς, Προέδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Παρά τις καθυστερήσεις που
παρατηρήθηκαν, ο κ. Μπασιάς εκτιμά πως η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει στην έναρξη παραγωγής
ΦΑ την περίοδο 2020-2023. Για τον
αγωγό EastMed, o κ. Μπασιάς πιστεύει πως με τα σημερινά αποθέματα στην Ανατολική Μεσόγειο
δεν μπορεί να αποτελέσει την κορυφαία επιλογή. Τα δεδομένα, τονίζει, μπορούν να διαφοροποιηθούν αν οι έρευνες νότια της Κρήτης και στην Δυτική Ελλάδα δείξουν
ικανοποιητικά κοιτάσματα.
-Είστε ικανοποιημένος από τους
ρυθμούς που η Ελλάδα κινείται
για την αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου της;
-Μπορώ να σας μιλήσω μόνο
για τον ενεργειακό θαλάσσιο πλούτο της χώρας η αξιοποίηση του
οποίου αποτέλεσε, ομολογουμένως,
με σημαντική χρονική καθυστέρηση, έναν από τους πρωταρχικούς
στρατηγικούς στόχους για τη χώρα.
Ξεκινήσαμε την προσπάθεια με
καθυστέρηση δεκαετιών, τα πρώτα
βήματα ήταν αργά, ήταν βήματα
προσανατολισμού, προσαρμογής
και στόχευσης. Πιστεύω οτι στην
παρούσα φάση οι ρυθμοί είναι ικανοποιητικοί, αν και υπάρχουν, ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Σύντομα,
μέσα από την εντατικοποίηση της
δουλειάς μας και σε σύμπνοια με
τις προσδοκίες του ελληνικού λαού
και την πολιτική που έχουν χαράξει

Ο Γιάννης Μπασιάς, Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων,

θεωρεί πως η Ελλάδα θα ξεκινήσει την παραγωγή ΦΑ από το Κατάκολο στον Πατραϊκό κόλπο.
η ελληνική κυβέρνηση και το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αισιοδοξώ ότι θα είμαστε σε
θέση να ανακοινώσουμε και νέες
περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν
μεγάλες προοπτικές αξιοποίησης.
-Η κοινοπραξία νότια της Κρήτης
μπορεί να αποτελέσει μοντέλο
και για άλλες περιοχές της Ελλάδας;
-Όλες ανεξαιρέτως οι κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια χαρακτηρίζονται από οικονομική και τεχνική επάρκεια ώστε








Ξεκινήσαμε την προσπάθεια με καθυστέρηση δεκαετιών, τα πρώτα
βήματα ήταν αργά, ήταν
βήματα προσανατολισμού, προσαρμογής και
στόχευσης. Πιστεύω ότι
στην παρούσα φάση οι
ρυθμοί είναι ικανοποιητικοί.

να μπορούν να αντεπεξέλθουν στο
έργο τους με επιτυχία. Η ιδιαιτερότητα του γεωμορφολογικού περιβάλλοντος, χερσαίου και θαλάσσιου, αποτελεί κοινή πρόκληση
για όλες τις εταιρείες και η επιτυχής
ολοκλήρωση των ερευνών αυτομάτως θα αποτελέσει πρότυπο έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο.
-Στην νοτιοδυτική Ελλάδα σε
ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες;
-Πρόσφατα κυρώθηκαν από την
Βουλή των Ελλήνων οι τρεις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης
για τα τρία θαλάσσια μπλόκ στην

νοτιοδυτική Ελλάδα και εχουν εισέλθει στην πρώτη φάση ερευνών
που θα διαρκέσει τρία χρόνια. Το
ίδιο ισχύει και για το μπλοκ του Ιονίου το οποίο βρισκεται πιο βόρεια.
-Νότια της Κρήτης πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες;
-Αξιοποιούμε τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα με στόχο να
προσελκύσουμε το ενδιαφέρον της
βιομηχανίας για τις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης. Πρόκειται για μια επιφάνεια περίπου 32
χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων που θα προστεθούν στα 40
χιλίαδες τετραγωνικά χιλιόμετρα
δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης
όπου οι κοινοπραξίες εταιρειών
εργάζονται σήμερα.
-Με τα σημερινά δεδομένα και
ρυθμούς πότε υπολογίζεται η
Ελλάδα να εισέλθει στον τομέα
της παραγωγής;
-Η Ελλάδα μπορεί να εισέλθει
σύντομα σε παραγωγή και πιο συγκεκριμένα το 2020, στο μπλοκ του
Κατάκολου. Σημαντικές εξελίξεις
αναμένονται και στο μπλοκ του
Πατραϊκού με αναμενόμενη γεώτρηση το 2020 η οποία, εφόσον
στεφθεί με επιτυχία, θα οδηγήσει
το 2022 ή 2023 σε παραγωγική διδικασία. Αισιοδοξία υπάρχει και
στην Ήπειρο όπου μετά την ολοκλήρωση των γεωφυσικών ερευνών
αναμένεται η πρώτη ερευνητική
γεώτρηση να πραγματοποιηθεί το
2022.
Όσον αφορά στις περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης,
οι πρώτες γεωτρήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά απο 5 χρόνια με
προοπτική παραγωγής, εαν τα αποτελέσματα των ερευνών ειναι θετικά, σε 7 χρόνια από σήμερα.

-Ελλάδα και Αίγυπτος μπορούν
να καταλήξουν σε συμφωνία
και να οριοθετήσουν ΑΟΖ;
-Η ανάπτυξη των διακρατικών
συνεργασιών είναι απαραίτητο εργαλείο για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων της ΕΔΕΥ. Αν
και μια τέτοιου είδους συμφωνία
μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια των αρμοδιοτήτων και του ρόλου της
ΕΔΕΥ, μπορούμε να ασκήσουμε
συμβουλευτικό ρόλο από τεχνικοοικονομική πλευρά όσον αφορά
στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας.
-Ο αγωγός EastMed είναι η κυρίαρχη επιλογή για μεταφορά
του ΦΑ της ευρύτερης περιοχής
στην Ευρώπη;
-Θα μπορούσε να αποτελέσει
την κυρίαρχη επιλογή κάτω από
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μια
από τις οποίες είναι η ανακάλυψη
κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη
θαλάσσια δυτική Ελλάδα και Κρήτη
όπως περιγράφτηκε ανωτέρω. Τα
σημερινά αποθέματα φυσικού αερίου της νοτιοανατολικής Μεσογείου δεν ικανοποιούν τα αναγκαία
οικονομικά κριτήρια για να υποστηρίξουν επενδύσεις καινούργιων
υποδομών και μεταφοράς. Χρειάζονται διπλάσιοι ογκοι κοιτασμάτων. Είναι εμφανές επίσης ότι η
ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στην Ελλάδα θα συμβάλει
σε αυτό και θα οδηγήσει σε σημαντικές επενδύσεις τοπικών υποδομών, που με τη σειρά τους θα
συμβάλουν στη μείωση του συνολικού κόστους του προγράματος
του αγωγού. Αυτός είναι ένας από
τους λόγους για τους οποίους οι
έρευνες πρέπει να προχωρήσουν
χωρίς αργοπορίες στην Ελλάδα.

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΑΔΑ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

7

Ανοιχτή πρόσκληση σε πάμπλουτους Στο 24% ο συντελεστής
και Βορειοευρωπαίους συνταξιούχους για τις επιχειρήσεις
Φορολογικά κίνητρα για να μετακομίσουν στην Ελλάδα προσφέρει η κυβέρνηση
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ÈÉ×Ñ¨ÐÌÚi~Éo{Ñ¨³i×¨Ò³¸ÆÆ.Èo~É~¨{ÐÓÑV{(¨³oÒÜ{ÉÂÑË¨ÉÑ³ÈØÑÜÜÙÑÖØÈ³ÑÂ{ÖTÈØÑÌ³i×¨ÜoËÑÑ~ÌÐÑ
~Ñ{o{Ñ³É{ÌÙiÐÑÈÉËTÑ³iT¨Ñ¨ÓÜÉÈÊØ³ÈØ
ÔËÚÇÏÄÚÏÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÏÙÄÊÎÓÇ
ÄÒÜÔÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÔÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÌÕØÕÒÕÍËÃÚÇÏËÑËÃÄÖÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÑÇÚÕÏÑÃÇ
ËÌÄÙÕÔÊÏÇÓÁÔÕßÔÍÏÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÜÔÎÓËØ×Ô¡Ë
È¦ÙÎÚÕÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÚÇ
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÖÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔÙÚÎÞ×ØÇÊÏÇÓÕÔÂÝ
ÛÇÌÕØÕÒÕÍÎÛÕÆÔÇßÚÕÚËÒ×ÝÓË
ÁÔÇÔÙÞËÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒÄÙßÔÚËÒËÙÚÂ
ÑÇÏÄÞÏÓËÚÎÔÑÒÃÓÇÑÇÌÕØÕÒÕÍÃÇÝËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏÖÕÒÒÇÖÒ¦ÕÌÁÒÎÇÖÄ
ÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÜÔ
ÇÏÇßÚÄÑÇÛ×ÝÛÇÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕßÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎÙÆÔÚÇÐÂÚÕßÝ
ËÔ×ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÖØÕÈÕÆÔÙË
ÇÍÕØ¦ÇÑÏÔÂÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÕÞÂÓÇ-

ÚÕÝ¡¦ÒÏÙÚÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÏÛÇÔÄÔÔÇÚÕÔÜÛÕÆÔÕÏÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ
ÚÎÝÖËØÏÌÁØËÏÇÝÑÇÏÚÜÔÔÎÙÏ×Ô
ÄÖÕßÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇÎÑÃÔÎÙÎËÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚÕÙÞÁÊÏÕÔÄÓÕßÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÃÔÎÚØÇÍÏÇ
ÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝ
ÑÇÚÕÏÑÃÇÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙË¦ÚÕÓÇ
ßÉÎÒÂÝËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÂÝÑÇÚÎÍÕØÃÇÝÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÄÙÕÏÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂ
ÁÊØÇÚÕßÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÛÇÚÆÞÕßÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔËÑÖÚ×ÙËÜÔÍÏÇÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÏÙÄÊÎÓ¦
ÚÕßÝÚÕÕÖÕÃÕÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÕß
ÆÉÕßÝÚÕßÛÇÌÕØÕÒÕÍËÃÚÇÏÓË
ÚÕÖÕÙÄÚÜÔËßØ×ÖØÕÙÇßÐÎÓÁÔÕÑÇÚ¦ËßØ×ÍÏÇ
Ñ¦ÛËÓÁÒÕÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÚÕßÝ

ÙÞËÚÏÑÂÊÏ¦ÚÇÐÎÚÕßÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÇÖÕÈÒÁÖËÏÙËÌßÙÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇÓËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÑÇÏÜÝÑÃÔÎÚØÕÍÏÇÔÇÚÕßÝ
ËÔÚ¦ÐËÏÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÌÕØÕÒÕÍÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇÛÇËÃÔÇÏÎËßÔÕáÑÂÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÓËÚÇÞËÃØÏÙÂÚÕßÝ¡¦ÒÏÙÚÇ
ÕÌÄØÕÝÛÇËÃÔÇÏÇÔÚÏÙÚØÄÌÜÝÇÔ¦ÒÕÍÕÝÚÕßÆÉÕßÝÚÎÝËÖÁÔÊßÙÎÝ
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ!
|ÏÇÄÙÕßÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙÕßÔ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÆÉÕßÝËßØ×
ËÔÚÄÝÚØÏËÚÃÇÝÕÌÄØÕÝÍÏÇÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÏÙÄÊÎÓÇÛÇÇÔÁÒÛËÏÙÚÏÝ
ËßØ×
|ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÎËÖÁÔÊßÙÎÌÛ¦ÙËÏÚÕËÑÇÚÕÌÄØÕÝ
ÛÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÏÝËßØ×
|ÏÇËÖÁÔÊßÙÎÆÉÕßÝ
ËßØ×ÑÇÏ¦ÔÜÕÌÄØÕÝÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÏÝËßØ×
ÖÄÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÑ¦ÔÕßÔÒÄÍÕÍÏÇÏÊÏÇÃÚËØÇËßÔÕáÑÂ
ÙßÍÑßØÃÇßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÚÏÎÇÖËÏÒÂËÔÄÝ¦ÚÇÑÚÕß)YL_P[ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÖÕÒÒÕÆÝÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÎ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÑÇÚÕÏÑÃÇÚÕßÝÎÓËÏ×ÔÕßÔÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÓÁÞØÏÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÞ×ØÇÖØÕÝÇÖÕÌßÍÂÔÍÏÇÚÕßÝÐÁÔÕßÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÑ¦ÔËÏ
ÞØÂÙÎÚÎÝÊÏ¦ÚÇÐÎÝÇßÚÂÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖÒÎØÕÃÊÏ¦ÌÕØËÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÄÖÜÝ!
|§ÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂ
ÁÊØÇÚÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
|§ÇËÍÑØÏÛËÃÎÇÃÚÎÙÂÚÕßÇÖÄ
ÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÇØÞÁÝ
|§ÇÁÞËÏÊÏÇÓÕÔÂÂÌÕØÕÒÕÍÏÑÂ
ÑÇÚÕÏÑÃÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÎÓÁØËÝÇÑÄÓÎÑÇÏË¦ÔÕÏ
ÎÓÁØËÝÇßÚÁÝÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÁÚÕßÝÑÇÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÙßÔËÞÄÓËÔËÝ

Μειώνεται ÍÏÇÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÞØÂÙÎÕ
ÙßÔÚËÒËÙÚÂÝÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖÄÚÕ ÙÚÕ ËÔ×
ÕÌÄØÕÝÙÚÇÓËØÃÙÓÇÚÇÖÕßÛÇÊÏÇÔËÓÎÛËÃÚÕÍÏÇÚÎÞØÂÙÎÚÕß
 ÛÇÓËÏÜÛËÃÙÚÕ ÇÖÄ 
ÖÕßËÃÔÇÏÙÂÓËØÇ
©ÏÇÒÒÇÍÁÝÇßÚÁÝÖÕßÖØÕÜÛÕÆÔÚÇÏÓËÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÊÃÔÕßÔÇÔ¦ÙÇÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÔÓÇàÃ
ÓËÚÏÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝËÏÙÌÕØÁÝÔÇÊÃÔÕßÔÙÚÕÑØ¦ÚÕÝÚÕ ÚÜÔÑËØÊ×Ô
ÚÕßÝ¡ËÈ¦ÙÎÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÕÓÁÙÕÝÙßÔÚËÒËÙÚÂÝÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÌÄØÕÝËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ
ÑÇÏÌÄØÕÝËÖÃÚÜÔÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔÇÖÄ
 ÖÕßËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÛÇÓËÏÜÛËÃ
ÙÚÕ ÚÕÑÇÏÚÕÙÚÕ
 ÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÕÔÓÁÙÕÔÄØÕÚÎÝ
ÖÃÙÎÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖÇØÁÞËÏ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇ
ËÖÜÌËÒÎÛÕÆÔÇÖÄÚÏÝÖÇØÕÞÁÝÙË
ËÃÊÕÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÓËÁÓÓËÙÕÚØÄÖÕÚÏÝÇÖÕÊÕÞÁÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÙÞËÊÏ¦àËÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÚÜÔÖÇØÕÞ×ÔÙËËÃÊÕÝÖÕß
ËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÂÓËØÇÄÒËÝÕÏÖÇØÕÞÁÝËÃÚËÙËÞØÂ-

ÓÇËÃÚËÙËËÃÊÕÝÌÕØÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÜÝ
ËÏÙÄÊÎÓÇÇÖÄÓÏÙÛÜÚÂËØÍÇÙÃÇ©Ï
ÖÇØÕÞÁÝÙËËÃÊÕÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÌÕØÕÒÕÍÎÚÁÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÑÇÏÙÚÇÙßÍÍËÔÏÑ¦ÚÕßÝ
ÖØÄÙÜÖÇËÌÄÙÕÔßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÕ
ÖÕÙÄÚÜÔËßØ×
ÚÄÞÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓËÚÕ
ÙÞÁÊÏÕÔÄÓÕßÖÕßÑÇÚÇÛÁÚËÏÙÚÎ
ÕßÒÂËÃÔÇÏ!
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÂËÒ¦ÌØßÔÙÎÍÏÇ
ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓÁÙÜ
ÚÎÝËÏÙÇÍÜÍÂÝÞÇÓÎÒÄÚËØÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÙßÔÚËÒËÙÚ×Ô
ÖÇØÕÞÂÑÏÔÂÚØÜÔÍÏÇÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
ËÏÙÇÍÜÍÂÙÕÈÇØ×ÔÑÏÔÂÚØÜÔ
ÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎ¦ÓËÙÜÔÐÁÔÜÔ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔÑÇÏËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ËÏÙÇÍÜÍÂÓÁÚØÜÔÍÏÇÚÎÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÑÒ¦ÊÕßÝÓËÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÙÚÕ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ
ËÏÙÇÍÜÍÂÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÓËÙÚÄÞÕÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ÈÏ×ÙÏÓÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝËÚÇÏØÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝËßÛÆÔÎÝÑÇÏÚÜÔÖÇØÕÞ×Ô
ÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙËËÃÊÕÝ

Το {~Ð{~ÌÉ{³ÉÜÉËTÉÙ{ÒÇÉ{³iÐÉËi³iØ×¨ÜoËÑØ³Ñ¨TÉ
ÉËÙØÈÉ{KÒÜÜÉ³Ñ{³ÈØÉ¨oÑÇÐÓÈØ
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Ανάπτυξη
με χαμηλές
ταχύτητες
«βλέπει» η Ε.Ε.

Ρεκόρ απολύσεων
μετά το τέλος
της τουριστικής σεζόν
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Εως το 2021 θα κινείται κοντά στο 2% –
Στο 3,8% του ΑΕΠ το πλεόνασμα φέτος
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Λιγότερο ÇÏÙÏÄÊÕÐÎÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÃÔÇÏ
ÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÙÚÏÝÌÛÏÔÕÖÜØÏÔÁÝÚÎÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝËÔ×ÇÔÚÃÛËÚÇÙÚÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÈÒÁÖËÏ
ËÒÇÌØ×ÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÖËØÖÒËÄÔÇÙÓÇÍÏÇÌÁÚÕÝÇÖÄÇßÚÄÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÔÑÇÏßÖÄÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ
 ÕÓÏÙÏÄÔËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏËÖÃÙÎÝ
ÄÚÏÊËÔÁÞËÏËÔÎÓËØÜÛËÃÙËÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÍÏÇÁÔÇËÔÊËÞÄÓËÔÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÓÁØÏÙÓÇÑÇÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃ
ÍÏÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÜÔÔÁÜÔ
ÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÍÏÇÚÏÝÙßÔÚ¦ÐËÏÝÑÇÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÓÏÙÛ×ÔÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÃÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔ
ÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄ
ÞÇÓÎÒÂÈ¦ÙÎÍÏÇÌÁÚÕÝÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÝØßÛÓÄ ÁÔÇÔÚÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÖØÄÈÒËÉÎÝÍÏÇ ËÔ×ÍÏÇÚÕ
ÇÔËÈ¦àËÏÚÕÔÖÂÞßÙÚÕ 
ÇØÑËÚ¦Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇ ØÕÈÒÁÖËÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÔÁÇßÖÕÞ×ØÎÙÎÙÚÕ 
ÚÕÙÑÏÇÍØÇÌ×ÔÚÇÝÁÔÇÔÕØÃàÕÔÚÇÓËÞÇÓÎÒÁÝÙÞËÚÏÑ¦ÖÚÂÙËÏÝ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÏÇÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÎ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÂÚÕßÝÒÄÍÜÚÕßßÖÕÚÕÔÏÑÕÆËÐÜÚËØÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ

ÛÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÏÙÚËÃËÔÓÁØËÏÇÖÄÚÎ
ÙÚÇÛËØÂÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÓËØÏÊÃÜÔ
ÇÍÕØ¦ÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×Ô
ÖÏÑØÕÚËÃËÖÃÙÎÝÎ ÕÓÏÙÏÄÔÚÇ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦ÓÁÚØÇÚÕßÍÏÇ
ÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÄÚÏÄÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏ
ÖÕßÕÊÎÍÕÆÔÙÚÎÔËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÎÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÕ ÚÕÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÈËÈÇÃÜÝÑÇÏÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔÖÏÛÇÔÂÓËÍÇÒÆÚËØÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝ
ËÐÜÚËØÏÑÂÝàÂÚÎÙÎÝÚÎÔßÖÕËÑÚÁÒËÙÎÚÕßØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÎÓÕÙÃÜÔ
ÖËÔÊÆÙËÜÔ¡ÏÇÖØÇÑÚÏÑÂÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛÂÛÎÑËÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎËÔÏÙÞßÚÏÑ¦ÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÕß
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÑÇÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏØÕÙÛÁÚËÏÄÓÜÝÄÚÏÇßÚ¦ÇÖÕÓÁÔÕßÔ
ÔÇÓËÚÇÌØÇÙÚÕÆÔÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ÇßÐÂÙËÏÝÊÇÖÇÔ×Ô®
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß Î ÕÓÏÙÏÄÔÖÇÃØÔËÏ
ÖÃÙÜÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÍÏÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÑËÔÄ
ÑÇÏËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÇÓÁÚØÇÚÕß
¡ÇãÕßÑÄÙÚÕßÝ ÚÕß
ÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙÚÎÑÇÔÇÖÄÚÎÔËßÔÕáÑÂÙßÒÒÕÍÂËÙÄÊÜÔÙÚÕÌÄÔÚÕ
ÓÏÇÝÏÙÞßØÂÝÇÆÐÎÙÎÝÚÕßÊÏÇÛÁÙÏÓÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÇÖÄÚÎ

Προειδοποιεί για δημοσιονομικούς κινδύνους εξαιτίας των δικαστικών αποφάσεων
για τις συντάξεις.
ÓËÃÜÙÎÚÎÝÕØÕÌÂÝÚÜÔÊÇÖÇÔ×Ô®
ÚÙÏÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÚÕÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇÛÇÑÒËÃÙËÏÌÁÚÕÝÙÚÕ ÚÕßÇÖÄ 
ÚÕßÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÚÕËÑÚÏÓ×ÓËÔÕßÖËØÖÒËÄÔÇÙÓÇÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÁÚÙÏÙÚÇ
ËÑÇÚËßØ×ÁÔÇÔÚÏËÑÇÚ
ËßØ×ÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÚÕÖØÕÙÞÁÊÏÕ
ÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆËÑÚÃÓÎÙÎ
ÇßÚÂÖ¦ÔÚÜÝÊÏÇÚßÖ×ÔËÚÇÏßÖÄ
ÚÎÔÖØÕâÖÄÛËÙÎÄÚÏÛÇÁÞËÏÂÊÎ

ËÐÕÌÒÎÛËÃÚÕÑÕÔÊÆÒÏÚÜÔ±ÖÎØËÙÏ×Ô ÕÏÔÂÝ¥ÌËÒËÃÇÝ@2¥ÚÎÝ
ÙÙßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙÚÇ
ËÑÇÚËßØ×ÇÖÄÚÕÇÖÕÛËÓÇÚÏÑÄ
ÑÇÏÊËÔÛÇßÖ¦ØÐËÏËÖÏÖÒÁÕÔÖÇÑÁÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×ÔËÖÏÖÒÁÕÔÚÜÔÚØËÞÄÔÚÜÔÙÞËÊÃÜÔÑÇÛ×Ý
Ñ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊËÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÓË
ËÖÇØÑÁÝËÖÃÖËÊÕÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÝ®
ÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÎÖØÄÈÒËÉÎÊÏÇÚßÖ×ÔËÚÇÏÛËÜØ×ÔÚÇÝÊËÊÕÓÁÔÎ
ÚÎÊÁÙÓËßÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÄÚÏ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÖØÄÙÌÇÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÚÕßÚÛÇÑÇÒßÌÛËÃÇÖÄÚÕÔ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
ØÍÇÙÃÇÝ
¥ÙÚÄÙÕËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÑÃÔÊßÔÕÏÇÖÄ¦ÒÒËÝËÔËÐËÒÃÐËÏÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝßÖÕÛÁÙËÏÝÇÖÄ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÍÏÇ
ÚÕÓÏÙÛÕÒÄÍÏÕÚÕßÎÓÕÙÃÕßÑÇÏ
ÍÏÇÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÙßÓÈÇÙÏÕÆÞÜÔ

Η παράταση του Brexit και οι εκλογές
στη Βρετανία ανησυχούν τους ξενοδόχους
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

ΠροβληματισμόÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÜÔ
ÑØÇÚÂÙËÜÔÇÖÄÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇ
ÒÄÍÜÚÎÝÔÁÇÝÚØÃÓÎÔÎÝÖÇØ¦ÚÇÙÎÝ
ÚÕß)YL_P[ÑÇÏÚÎÝÖØÕÑÂØßÐÎÝËÑÒÕÍ×ÔÊÏÇÚßÖ×ÔÕßÔÐËÔÕÊÄÞÕÏËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÕÏÄÚÏÂÊÎÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÓÏÇ
ÖØ×ÚÎÑ¦ÓÉÎÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÖØÕÝ
ØËÚÇÔÕÆÝÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
ÍÏÇÓÏÇÙËÏØ¦àÎÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÚÄÙÕÓËÚÎÔÏÙÕÚÏÓÃÇÚÎÝÙÚËØÒÃÔÇÝÄÙÕÑÇÏÓËÚÕßÝÌÄÈÕßÝÚÜÔÒÏÍÄÚËØÕËÔÎÓËØÜÓÁÔÜÔØËÚÇÔ×ÔÍÏÇ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕßÝÙßÔÕØÏÇÑÕÆÝËÒÁÍÞÕßÝ
ÓËÚ¦ÚÕ)YL_P[ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔ
ËÖÏÖØÄÙÛËÚÎÇÕØÏÙÚÃÇÒÄÍÜÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙË
ÖÚ×ÙÎÚÜÔÑØÇÚÂÙËÜÔÍÏÇÚÕ
¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÁÜÝÚÇÚÁÒÎÇÔÕßÇØÃÕßÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÓÁØÕÝÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÑÒËÃÔËÏÓÁÞØÏ
ÑÇÏÚÕ ÚÜÔÑØÇÚÂÙËÜÔÑÇÏÄÚÏÚÕ
)YL_P[ÁÞËÏÇÔÇÈÒÎÛËÃÍÏÇÚÇÚÁÒÎÇÔÕßÇØÃÕßÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÙÇÌÁÝÚÕÖØÄÈÒÎÓÇØÄÈÒÎÓÇÖÕßËÖÏÚËÃÔËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝ;OVTHZ*VVR
ÑÇÏÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎÔÁÜÔÙßÓÌÜÔÏ×Ô
ÓË¦ÒÒÕßÝ[V\YVWLYH[VYZÍÏÇÔÇÍËÓÃÙÕßÔÚÇÊÜÓ¦ÚÏÇÚÕÖÏÖÒÁÕÔ
ÕÏÖØÕÜÛÎÚÏÑÁÝËÔÁØÍËÏËÝÚÜÔ[V\Y
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VWLYH[VYZÙÚÎØËÚÇÔÃÇÚØÁÞÕßÔ®
ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÑÇÏÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
©ÓÜÝÓËÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÚÕ)YL_P[
ÓÖÕØËÃÑÇÏÇßÚÕÃÔÇÇÔÇÖØÕÙÇØÓÄÙÕßÔÚÇÖÒ¦ÔÇÚÕßÝ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÔÄÝÓËÍ¦ÒÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÕÓÃÒÕßÖÕßÇÔÚÒËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÄÓÁØÕÝÚÎÝÖËÒÇÚËÃÇÝÚÕßÇÖÄ
ÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ©ËÔÒÄÍÜ
ÄÓÏÒÕÝÑÒËÃÔËÏÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔ
ÑØÇÚÂÙËÜÔÇÖÄÚÎÔÍÍÒÃÇÍÏÇÑ¦ÛËÞØÕÔÏ¦ÁÜÝÑÇÏÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÁÚÕßÝÚÕ ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕßÁÚÕßÝÇÔÇÌÕØ¦ÝÑÇÏÓÄÔÕÔÚÕßÖÄÒÕÏÖÕ ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÓÂÔËÝÁÜÝÑÇÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ¦ÔÕ
ÇÔÕß¦ØÏÕÝÇÖÕÊËÏÞÛËÃßÖÕÚÕÔÏÑÄÝ
ËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÛÇÇÔÇÖÒÎØÜÛÕÆÔÚÇ
ÑËÔ¦ÖÕßÛÇÓËÃÔÕßÔÑÇÏÑßØÃÜÝÓËÚÏ
ÚÏÓÁÝËÐÎÍÕÆÔÙÚÎÔ ®ÕÏËÏÊÏÑÕÃÚÕß
ÑÒ¦ÊÕß©ÓÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏ
ÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÎÖØÄÙÌÇÚÎÇÔÇÚÃÓÎÙÎÚÎÝÙÚËØÒÃÔÇÝÇÖÄÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕßËßØ×ÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
ÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕßËßØ×ÊÏÖÒÇÙÃÇÙËÚÏÝÑØÇÚÂÙËÏÝÚÕßÓÂÔÇÇÖÄÚÎÔ
ÍÍÒÃÇÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ
ÖËØßÙÏÔÂÖËØÃÕÊÕ¬ßÞÄÔÖËØÇÏÚÁØÜ
ÇÔÇÚÃÓÎÙÎÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙË
Ñ¦ÖÕÏËÝËÖÏÖÒÁÕÔÑØÇÚÂÙËÏÝÙÚÎÔ

ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÜÔÍÍÒÜÔÊßÔÎÚÏÑ×Ô
ËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÔÇÑÒËÏÊ×ÙÕßÔ®ÚÎÔËßÔÕáÑÂÏÙÕÚÏÓÃÇ¥ÙÚÄÙÕÖÏÁÙËÏÝÖÕß
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÙÎÓËÏÜÛÕÆÔÇÖÄËÊ×
ÑÇÏÙÚÕËÐÂÝÙÚÎÔÏÙÕÚÏÓÃÇÚÎÝÙÚËØÒÃÔÇÝÓËÚÕËßØ×ÛÇËÃÔÇÏÇØÔÎÚÏÑÁÝÍÏÇ
ÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄØËÚÇÔÃÇ
ËÃÔÇÏÎÊËÆÚËØÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÓËÚ¦ÚÎËØÓÇÔÃÇÇÍÕØ¦ÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝ
ÚÇÐÏÊÏÜÚ×ÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¬ÕÕÏ
ËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇ ÊÏÙËßØ×ËÔ×ÕÏ
ËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÇÖÄÚÎØËÚÇÔÃÇÇÔÑÇÏ
ÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÕ ÊÏÙÑÕÔÚ¦ÊÎÒÇÊÂÙÚÇ
ËÖÃÖËÊÇÚÜÔÊÏÙÄÖÕßÑßÓÇÃÔÕÔÚÇÏ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÇÖÄÚÕÔÇÙÃÒËÏÕÚÕ
 ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÇ 
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÊËÆÚËØÎÓÄÔÕÔÇßÚÂÝÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇ
ËÑÇÚÔ¦ÒÕÍÎÖÕØËÃÇËÓÌÇÔÃàËÏÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÑÇÏÑÇÚ¦ÚÕ ÇÔÑÇÏ
ÙÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÓÂÔËÝÚÕßÁÚÕßÝÂØÛÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏØËÚÇÔÕÃÑßØÃÜÝ
ÙÚÎÔÛÂÔÇ¦ÔÕÏÇÔÎÙßÞÃËÝÇßÚÁÝ
ÓËÚÇÌØÇÙÚÕÆÔÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÛÇÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÑßØÃÜÝ
ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÐËÔÕÊÕÞËÃÇÑÇÏÇÙÚÁØÜÔÖÕßËÃÔÇÏÖÏÕËßÇÃÙÛÎÚÇ®ÙÚÏÝ
ÚÏÓÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÕÏËÊÏÑÕÃ

Η υψηλήÊÏÇØÛØÜÚÏÑÂÇÔËØÍÃÇÕÚËØ¦ÙÚÏÕÝÈÇÛÓÄÝËÐ¦ØÚÎÙÎÝÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÇÖÄÚÕÖÇØÇÍÄÓËÔÕÚÕßØÏÙÚÏÑÄÖØÕáÄÔÑÇÏÕËÍÑÒÜÈÏÙÓÄÝ
ÚÎÝÙËËÖÕÞÏÑ¦ËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇÞÇÓÎÒÂÝËÐËÏÊÃÑËßÙÎÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇ
ÑÇÛÏÙÚÕÆÔËß¦ÒÜÚÎÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑÇÚ¦ÚÎ
ÒÂÐÎÚÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÔÇ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏØËÑÄØÇÖÕÒÆÙËÜÔ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝØÍ¦ÔÎ®ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßØÍÇÙÃÇÝ
ÖÕßÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÞÛËÝËÃÔÇÏ
ËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÑÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃ!ÑÇÚ¦
ÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÑÇÚÇÑÄØßÌÎ
ÇÆÐÎÙÎÖØÕÙÒÂÉËÜÔÖÕßÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÇØÔÎÚÏÑÄØËÑÄØÇÖÕÒÆÙËÜÔÇÖÄÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÑÇÏÓËÚ¦ÚÙÏÑÇÏÚÕÔÌËÚÏÔÄ©ÑÚ×ÈØÏÕ
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÑÇÚÁÍØÇÉËÇØÔÎÚÏÑÄ
ØËÑÄØÑÇÛ×ÝÞ¦ÛÎÑÇÔÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÞËÏØÄÚËØÎÇÖÄÊÕÙÎÇÖÄÚÕÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÎÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÑÇÏÓËÚ¦©
ÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÝÞËÏØÄÚËØÕÝ
©ÑÚ×ÈØÏÕÝÂÚÇÔÕÖËØßÙÏÔÄÝÁÈÇÏÇÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÂÔÇÑÇÚ¦ÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÎÒÂÐÎÚÎÝÛËØÏÔÂÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßËÖÏÊØ¦
ÇØÔÎÚÏÑ¦ÙÚÕßÝÊËÃÑÚËÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ©ÌËÚÏÔÄÝ¦ÒÒÜÙÚËÂÚÇÔÓÄÒÏÝ
ÕÚØÃÚÕÝÓÂÔÇÝÚÕß ÑÇÚ¦ÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÕÏÇÖÕÒÆÙËÏÝËÖÏÑØ¦ÚÎÙÇÔ
ÚÜÔÖØÕÙÒÂÉËÜÔ

Προσλήψεις part-time
¬ÕÖÒÁÕÔÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÄÓÜÝÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄ
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇØÍ¦ÔÎ®ËÃÔÇÏÄÚÏÚÕ
 ÚÜÔÔÁÜÔÖØÕÙÒÂÉËÜÔÑÇ-

Ú¦ÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÓÂÔÇÇÌÕØÕÆÙËËßÁÒÏÑÚËÝÓÕØÌÁÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ßÔÕÒÏÑ¦Ö¦ÔÚÜÝÙÚÕÊËÑ¦ÓÎÔÕ
ÇÔÕßÇØÃÕß©ÑÚÜÈØÃÕß ÁÞÕßÔ
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃ ÔÁËÝÛÁÙËÏÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÖÕßËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÒÏÍÄÚËØËÝÇÖÄÚÏÝÖÕßËÃÞÇÔ
ÖØÕÑÆÉËÏÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØßÙÏÔÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
²ÛËÝÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂÚÇÚÏÙÚÏÑÂØÞÂÑÇÏ
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÔËØÍÃÇÝßÍÕÆÙÚÕß
ÖÕßÁÊËÏÐÇÔÖËØÇÏÚÁØÜÓËÃÜÙÎÚÕß
ÖÕÙÕÙÚÕÆÚÎÝÙÚÕ ÁÔÇÔÚÏ
 ÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔ
ÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
ÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÕßÖÕßØÍÄÝ
ØÍÇÙÃÇÝÏ¦ÔÔÎÝØÕÆÚÙÎÝËÑÚÃÓÎÙËÖÜÝÙßÔËÞÃàËÚÇÏÎÃÊÏÇÛËÚÏÑÂÊßÔÇÓÏÑÂÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÕ

Τον Οκτώβριο
χάθηκαν 125.668
θέσεις εργασίας
στον ιδιωτικό τομέα.
ÞØÕÔÏ¦ÖØ×ÚÎÝÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÝ
ÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝ
ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝÁÍÏÔËÁÔÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÈÂÓÇ
ÍÏÇÓÏÇÔÁÇÌ¦ÙÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÕÖÕÃÇÛÇÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÕß
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÙÓÕÆÚÎÝ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓËÚÎÔ
ÇÖÒÕÖÕÃÎÙÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÇÖÕÊÕÚÏÑÄÁÒËÍÞÕÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝ
ßÍÏÕÆÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÔ
ÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÖßØÕÊÄÚÎÙÎÓÏÑØ×Ô
ÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ®ÄÖÜÝ
ÊÂÒÜÙËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦

Λιγότερη γραφειοκρατία και επίσπευση
απονομής της δικαιοσύνης ζητεί ο ΣΕΒ
Την ανάγκηÇÒÒÇÍÂÝÚÕßÛËÙÓÏÑÕÆ
ÖÒÇÏÙÃÕßÏÊÃÜÝÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎ
ÓËÚÇÈÃÈÇÙÎÇÑÃÔÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÚÎÔÇÖÕÔÕÓÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÑÇÏ
ÚÕÖÚÜÞËßÚÏÑÄÊÃÑÇÏÕ×ÙÚËÔÇ
ÈËÒÚÏÜÛËÃÎÛÁÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÎ
ÊÏËÛÔÂÑÇÚ¦ÚÇÐÎËßÑÕÒÃÇÝÚÎÝ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÙÚÕËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÕÊËÒÚÃÕÚÕßÓËÇÌÕØÓÂ
ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝÚÎÝ>VYSK)HUR+VPUN
)\ZPULZZ®
/ÁÑÛËÙÎÑÇÚÁÚÇÐËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔ ÎÛÁÙÎÓËÚÇÐÆ ÞÜØ×Ô ÛÁÙËÏÝÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄ
ÚÕÄÚÇÔÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÔ
ÂÛÁÙÎ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÇßÚÄÙßÔÁÈÎÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÎÙßÔÕÒÏÑÂÚÎÝÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇÈËÒÚÏ×ÛÎÑËÚÕÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÕÏ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
ÖØÕÞÜØÕÆÔÓËÖÕÒÆÖÏÕÍØÂÍÕØÕÈÎÓÇÚÏÙÓÄÙÚÎÊÏËßÑÄÒßÔÙÎ
ÚÕßËÖÏÞËÏØËÃÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎ
ÒÒ¦ÊÇÔÇÓÁÔËÏÖÃÙÜÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎËÔÄÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÕÆ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÙÞÕÒÏ¦àËÏ
©ÇÔÇÒÆËÏÒËÖÚÕÓËØ×Ý
ÚÕßÝÚÕÓËÃÝÄÖÕßÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÁÔÇØÐÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÁÑÊÕÙÎ¦ÊËÏÇÝÕÏÑÕÊÕÓÂÝÎÒËÑÚØÕÊÄÚÎÙÎÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÓËÏÕÉÎÌÃÇÝÒÏÍÄÚËØÕÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÖÒÇÃÙÏÕÖÒÎØÜÓÂÝ ÌÄØÜÔ ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÑÇÏÊÏÇÙßÔÕØÏÇÑÄËÓÖÄØÏÕÑÇÏÇßÚÕÆÝÙÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝßÖ¦ØÞÕßÔÚËØ¦ÙÚÏÇÖËØÏÛ×ØÏÇÈËÒÚÃÜÙÎÝÓËÚÇÍØÇÌÂ
ÇÑÃÔÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÚÂØÎÙÎ
ÙßÓÈÕÒÇÃÜÔÑÇÏÊÏÇÞËÃØÏÙÎÖÚ×ÞËßÙÎÝ
ÏÇÚÕßÝÚØËÏÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÂØÛËÎ×ØÇÔÇ
ÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÝÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝÚÕßÛËÙÓÏÑÕÆÚÕßÝÖÒÇÏÙÃÕßÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔÇÔÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚÕÆÔ
ÕØÏÙÓÁÔËÝÖÇØ¦ÓËÚØÕÏ×ÙÚËÔÇ
ÌÚ¦ÙÕßÔÙÚÕÔÓÁÙÕÄØÕÚÕß©©ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÔÓËÏÜÛËÃ
ÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÍÏÇ
ÚÎÓËÚÇÍØÇÌÂÇÑÏÔÂÚÜÔÇÖÄ
ÙÂÓËØÇÙËÓËÏÜÛËÃÕÞØÄÔÕÝ

Οι άλλες χώρες
προχωρούν με πολύ
πιο γρήγορο βηματισμό στη διευκόλυνση
του επιχειρείν.
ÇÖÕÔÕÓÂÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÇÖÄ
ÓÁØËÝÙÂÓËØÇÙËÑÇÏÇßÐÎÛËÃ
ÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇÔ¦ÑÚÎÙÎÝßÖÁØÚÜÔ
ÖÏÙÚÜÚ×ÔÇÖÄÙËÔÚÝÙÚÕÊÕÒ¦ØÏÕÙÂÓËØÇÙËÙËÔÚÝÙÚÕ
ÊÕÒ¦ØÏÕÚÄÚËÎÒÒ¦ÊÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÈØËÛËÃÙÚÎÔÎÛÁÙÎÇÖÄÚÎÔ
 ÎÛÁÙÎÙÂÓËØÇ©ÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÕÏÚÕÓËÃÝ
ÇßÚÕÃÁÞÕßÔËÖÎØËÇÙÚËÃÇÖÄÚÎ
ÓËÍ¦ÒÎÑØÃÙÎÑÇÏÆÌËÙÎÖÕßßÖÁÙÚÎÎÞ×ØÇ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÎÁÔÇØÐÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÝËÔ×ÖÁØßÙÏÁÖÇÏØÔË
ÎÓÁØËÝÙÂÓËØÇÖÇÃØÔËÏ
ÎÓÁØËÝÚÙÏÎÞ×ØÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎÔÎÛÁÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔ
 ÞÜØ×Ô
¬ÕÖÒÇÃÙÏÕÖÒÎØÜÓÂÝÌÄØÜÔ

ÇÔÚÏÛÁÚÜÝÇÖÇÏÚËÃÓËÍ¦ÒËÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
©ÚÆÖÕÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÍÏÇ
ÒÄÍÕßÝÊÏËÛÔÕÆÝÙßÍÑØÏÙÏÓÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÒÎØ×ÔËÏÌÄØÕßÝÌÕØÁÝÚÕÔÞØÄÔÕÊËÙÓËÆÕÔÚÇÝ ×ØËÝÚÕÔÞØÄÔÕÄÚÇÔ
ÙËÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÁÝÞ×ØËÝ
ÇßÚÄÊËÔßÖËØÈÇÃÔËÏÚÏÝÌÕØÁÝ
ÚÕÔÞØÄÔÕ

Στο 52% η επιβάρυνση
ÙßÔÕÒÏÑÂÌÕØÕÒÕÍÏÑÂËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÇÔÁØÞËÚÇÏÙË ÚÜÔ
ÑËØÊ×ÔÁÔÇÔÚÏ ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔ
ÄØÕÙÚÕÔ©©ÕÌÄØÕÝËÖÃÚÜÔ
ÑËØÊ×ÔÙÚÕ ÁÔÇÔÚÏ 
ÙÚÕÔ©©ÑÇÏÕÌÄØÕÝÓÏÙÛÜÚ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÑÇÏÕÏËÏÙÌÕØÁÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÙË 
ÁÔÇÔÚÏ ÙÚÕÔ©©¬ÁÒÕÝÕÞØÄÔÕÝÖÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÍÏÇ
ËÖÏÙÚØÕÌÂ¢ËÃÔÇÏËÈÊÕÓ¦ÊËÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÈÊÕÓ¦ÊËÝÙÚÕÔ©©ÑÇÏËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÙÚÎÔÙÛÕÔÃÇÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

ΔΙΕΘΝΗ
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Γερμανικό σχέδιο για
μηχανισμό εγγύησης
καταθέσεων σε Ευρωζώνη
Συνοδεύεται από σκληρούς όρους και προϋποθέσεις,
που καθιστούν δύσκολη την αποδοχή του
Η Γερμανία ÛÇÂÚÇÔÁÚÕÏÓÎÔÇËÐËÚ¦ÙËÏßÖÄÄØÕßÝÑÇÏÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆËÍÍÆÎÙÎÝÚÜÔÚØÇÖËàÏÑ×ÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔ
ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÇÔÁÌËØËÕËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô©ÒÇÌ
ÕÒÚÝÙË¦ØÛØÕÍÔ×ÓÎÝÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZ
¥ÙÚÄÙÕÕßÖÕÉÂÌÏÕÝÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÜÔÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚ×Ô:7+
ÊËÔÁÞËÏËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÙÆÓÌÜÔÎ
ÍÔ×ÓÎÚÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕßÍÑËÒÇ
¡ÁØÑËÒÑÇÏÚÜÔ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚ×Ô*+<ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏÄØÕÏ
ÖÕßÛÁÚËÏÕÑÕÒÚÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÁÔÚÕÔËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ
ÙËÖÕÒÒÁÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝËÔ×ÚÕ
ÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏËÃÔÇÏ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÖØÄÙÛËÚÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÍÏÇÚØ¦ÖËàËÝÓÁÙÜÊÇÔËÃÜÔ
¬ÄÙÕÙÚÕ¦ØÛØÕÍÔ×ÓÎÝÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÚÎÑËÙÚÕßÝ-;ÄÙÕÑÇÏÙÚÕ
ÙÞÁÊÏÕÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙËÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÕÑ
ÕÒÚÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÇÖÕÚßÞÃÇ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏ
ÚÎÔÚØÇÖËàÏÑÂÁÔÜÙÎÓÁÙÜËÔÄÝ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÇÖÄÑÕÏÔÕÆÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝ
ÚÜÔÚØÇÖËàÏÑ×ÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔßÖÕÔÕÓËÆËÏÚÕÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕØÄÒÕÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÞ¦ÙËÏÚÕÃÚÏ
ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÇÖÄÑÕÏÔÕÆÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÜÔÚØÇÖËàÏÑ×ÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔ
ÓÁÞØÏÚÕßÖÕÙÕÆÚÜÔËßØ×ÍÏÇÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ÂÚÇÔÕÚØÃÚÕÝÖßÒ×ÔÇÝÚÎÝÒËÍÄÓËÔÎÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÁÔÜÙÎÝÚÕÔÕÖÕÃÕ

Τις λεπτομέρειες
της πρότασης
παρουσίασε
ο υπ. Οικονομικών
Ολαφ Σολτς.
ÚÕØÖÃÒÏÙËÇÖÄÚÕÖØÜÚÃÙÚÜÝ
ÎËØÓÇÔÃÇËÔÁÞÕßÓËÖÏÇÚÎÔ
ÖÕÒßÚÁÒËÏÇÍÏ»ÇßÚÄÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕ
ÖÎØË¦àËÏÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝËÙÜÚËØÏÑÂÝÓÇÝÇÍÕØ¦Ý ÇÏËÖÎØË¦àËÏ
ÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÙÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝÔÇ
ËÖÏÒÆÕßÓËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ®ËÃÖËÕ
ÑÕÒÚÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÑËÃÓËÔÕ
ÕÓÏÒÃÇÝÖÕßËÑÌ×ÔÎÙËÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÙßÔÁÊØÏÕÚÕß)SVVTILYNÙÚÎ
¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎ
ÒÁÕÔÚÕËØÕÒÃÔÕËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÔÇËÐËÚ¦ÙËÏÓÏÇÓÕØÌÂÇÖÄÑÕÏÔÕÆÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÚÜÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔ
ÎÕÖÕÃÇÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÕÚØÇÖËàÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÚÕÔ
ÑÃÔÊßÔÕÓÇàÏÑÂÝÇÔ¦ÒÎÉÎÝÚØÇÖËàÏÑ×ÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÁÍÍØÇÌÕÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙË
ÞÛËÝÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
©ÑÕÒÚÝÁÛËÙËÚÁÙÙËØÏÝÙÑÒÎØÕÆÝÄØÕßÝ×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎ
ÚÕËØÕÒÃÔÕÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÕÔ
ÔÁÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄ
Ø×ÚÕÔÑÕÏÔÄÔÕÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ
ÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÍÏÇÚÎ

ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÞØËÕÑÕÖÃÇÝÑÇÏËÑÑÇÛ¦ØÏÙÎÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ×ÔÓÎÙßÙÚÎÓÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔßÚÄÝÕÄØÕÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÚÎÔ
ÇÔÚÃÙÚÇÙÎÚÎÝÚÇÒÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ËÃÞËËÐÇÏØÁÙËÏÚÕÍÏÇÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÓÏÑØÕÕÓÕÒÕÍÏÕÆÞÕßÝ
ÇÖÄÚÕÑÄÙÚÕÝÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÝ
ÊÆÕÚØÇÖËà×Ô
ËÆÚËØÕÔÔÇÓËÏÜÛËÃÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕ ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔÞÕØÎÍÎÛÁÔÚÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÂÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕ ÇÔÒÎÌÛÕÆÔ
ßÖÄÉÎÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
¬ØÃÚÕÔÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÚÇ
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÙËÑÕÏÔÄÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÙßÔÚËÒËÙÚÂÍÏÇ
ÚØ¦ÖËàËÝÄØÕÝÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÞÜØ×Ô
ÄÖÜÝØÒÇÔÊÃÇÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÑ¦
ÖÕßÛÇÛËÜØÂÙÕßÔÄÚÏÖÒÂÚÚËÚÇÏ
ÎÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ
¬ÁÚÇØÚÕÔÕÏÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÔÇÛËÜØÕÆÔÖÒÁÕÔÄÚÏÚÇÑØÇÚÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÖÕßÊÏÇÑØÇÚÕÆÔÕÏ
ËÓÖÕØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝËÔÁÞÕßÔØÃÙÑÕÖÃÙÎÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÚËÛËÃ
ÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕÙÚÕÆÉÕÝÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔËÔÄÝÑØ¦ÚÕßÝÓÁÒÕßÝÖÕßÊÏÇÑØÇÚÕÆÔÕÏËÓÖÕØÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝ©ÏÚØ¦ÖËàËÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÖØÕÈÕÆÔÙËÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÑÏÔÊÆÔÕßÝÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÖÄÑØÇÚÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇËÔÚÄÝÇØÓÄàÕßÙÇÝ
ÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÇÖØÁÖËÏÔÇËÏÙÇÍ¦ÍÕßÓËÑËÌÇÒÇÏÇÑÁÝ
ÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÖÕßÔÇÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔ

Ο κ. Σολτς, ËØÉËÑ{~Ñ{ÈÊ×{Øo{Ñ³i¨ÉÙ¨ËÑ³.{ÑÜÙiÐ~¨Ñ³-&VÙÉÓTÉ{ÉÂÑ×ÑÜËÉ{³i
ÖÐ×ioÐi³iØ~Ño~ÉÜÑ¨ËÈåo~ÉÜÑÓ¨~ÉÜ
ÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÝÑÇÏÙßÍÑËÔÚØÜÚÏÑÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÇÖÄÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÙËÑØÇÚÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÙÚÕßÝÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÜÔÚØÇÖËà×Ô®ÁÍØÇÉË
ÕÕÒÚÝßÚÂÎÇÒÒÇÍÂÛÇÇÔ¦ÍÑÇàËÖÕÒÒÁÝÚØ¦ÖËàËÝÙÚÕÔ§ÄÚÕÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÔÇÇßÐÂÙÕßÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÔÑËÌÇÒÇÏÇÑÂÚÕßÝ
ËÖ¦ØÑËÏÇÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÊÏÇÑØÇÚÕÆÔÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÆÉÕßÝÕÓÄÒÕÍÇ
ÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÄÖÕßÁÞÕßÔÚÎÔÁÊØÇ
ÚÕßÝ¬ÁÚÕÏÇÄØÏÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÇÑÇÏÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÖØÜÚÃÙÚÜÝÎ
ÚÇÒÃÇÁÞÕßÔËÑÌØ¦ÙËÏÚÎÔÇÔÚÃÛËÙÂÚÕßÝÙÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÂÚÕßÝ
ÑÇÛ×ÝÕÏÚØ¦ÖËàÁÝÚÕßÝÇÍÕØ¦àÕßÔÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÔÁÇÕÓÄÒÕÍÇ
ÖÕßËÑÊÃÊÕÔÚÇÏ

¡ÄÒÏÝÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛÕÆÔÇßÚÕÃÕÏ
ÄØÕÏÎËØÓÇÔÃÇÛÇËÃÔÇÏÖØÄÛßÓÎÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÁÔÇÓÎÞÇÔÏÙÓÄ
ÇÖÄÑÕÏÔÕÆËÍÍÆÎÙÎÝÚÜÔÚØÇÖËàÏÑ×ÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔßÖÄÚÎÔÖØÕâÖÄÛËÙÎÄÚÏÚÕÑÆØÏÕÈ¦ØÕÝÛÇÚÕ
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÞØËÕÑÕÖÃÇÝÓÏÇÝÚØ¦ÖËàÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚÕÆÔÕÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÆÉÕßÝÓÁÞØÏ
ËßØ×ÛÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÏ
ÚÇËÐÂÝÈÂÓÇÚÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÖØÄÚÇÙÎÚÕßÑÕÒÚÝØÞÏÑ¦ÛÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÚÇÞØÂÓÇÚÇÖÕß
ÊÏÇÛÁÚËÏÚÕËÛÔÏÑÄÚÇÓËÃÕËÍÍÆÎÙÎÝ
ÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÌÄÙÕÔËÐÇÔÚÒÎÛÕÆÔ
ÇßÚÕÃÕÏÖÄØÕÏÕÔÁÕÝËßØÜÖÇáÑÄÝ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÛÇÖÇØÁÞËÏËÖÏÖØÄÙÛËÚÎÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÓÁ-

ÙÜÊÇÔËÃÜÔÔÞØËÏÇÙÚËÃËÖÏÖÒÁÕÔÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÖÇØÁÓÈËÏÚÕÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÄÖÕß
ÁÞËÏÚÎÔÁÊØÇÚÎÝÎÞØËÕÑÕÖÎÓÁÔÎÚØ¦ÖËàÇ
©ËØÓÇÔÄÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÁÌËÔ¦ÏÓÖËØÚÊÂÒÜÙËÞÛËÝÖÜÝÎÖØÄÚÇÙÎÕÒÚÝ
ÊËÔÁÞËÏÙßàÎÚÎÛËÃÇÑÄÓÎÙËÑßÈËØÔÎÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
©ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ
¦ÒÔÚÏÝ§ÚÕÓÖØÄÈÙÑÏÝÑÇÒÜÙÄØÏÙËÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÕÒÚÝÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÙßÓÈÏÈÇÙÚÕÆÔÄÒËÝÕÏÖÒËßØÁÝÑÇÏÓÄÔÕ
ÁÔÇÝÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÕÝÑÇÏÊÃÑÇÏÕÝ
ÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÝ®
REUTERS, BLOOMBERG, FT

10

O

ΔΙΕΘΝΗ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

Ξαφνική
αφύπνιση
της γαλλικής
οικονομίας
Αναπτυξιακή δυναμική από τα μέτρα
Μακρόν, ενώ η Γερμανία οδεύει σε ύφεση
Υστερα ÇÖÄ ÞØÄÔÏÇÖÕßÎÇÒÒÃÇ
ÙßÍÑØÏÔÄÚÇÔÓËÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏ
ßÙÚËØÕÆÙËÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÖÃÊÕÙÎÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÇÊÏÇÑ¦ÇÒÒ¦àÕßÔ ÇÏËÖÏÚÁÒÕßÝÎÇÒÒÃÇÓÖÕØËÃÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÚÕÔØÄÒÕÚÎÝ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÝÇÚÓÕÓÎÞÇÔÂÝÚÎÝÎØÇÏ¦ÝÖËÃØÕßÊËÆÚËØÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÐËÖËØÔ¦ËÏÙËÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄØßÛÓÄÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔßØÜà×ÔÎÙßÔÕÒÏÑ¦ ÇÚÕØÛ×ÔËÏÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏ
ÙÚÇÖÒÂÍÓÇÚÇÇÖÄÚÕßÝËÓÖÕØÏÑÕÆÝ
ÖÕÒÁÓÕßÝÑÇÏÚÎÔËÐÇÙÛÁÔÎÙÎÚÎÝ
ÖÕØËÃÇÝÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¡ÁØÕÝÚÎÝËÖÏÚßÞÃÇÝÙÞËÚÃàËÚÇÏ
ÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÚÎÝ ¬ÚÏÝÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍÁÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔÚÎÙÜÙÚÂÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÕÄÚÏÎ
Þ×ØÇÊËÔËÐÇØÚ¦ÚÇÏÚÄÙÕÖÕÒÆÇÖÄ
ÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÖÏÖÒÁÕÔÑÇÏÓËÚÕ
ÄÚÏÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÑÇÏÇÖÕÊÃÊÕßÔÕÏ
ÊÏÇØÛØÜÚÏÑÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÚÕß
ÖØÕÁÊØÕßÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÕÏ
ÕÖÕÃËÝÇÖÕÙÑÕÖÕÆÔÙÚÕÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔËÆÌÕØÕÁÊÇÌÕÝÍÏÇÓÏÇ
ÓÇÑØ¦ÝÖÔÕÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÖÃÙÎÝÁÞÕßÔËÔÏÙÞßÛËÃÕÏËÚÇÏØÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÓËÚ¦ÚÇÓÁÚØÇÍÏÇ
ÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÌÄØÜÔËÔ×ßÖ¦ØÞËÏ
ÑÇÏÇÆÐÎÙÎÚÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÓËÚ¦ÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÔËØÍÇÙÏÇÑÄ

ÔÄÓÕ¡¦ÒÏÙÚÇÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃ
ÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ
)SVVTILYNÎÚÇÞÆÚÎÚÇÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÕÏÛÁÙËÏÝ
ËØÍÇÙÃÇÝËÃÔÇÏÚÄÙÕßÉÎÒÂ×ÙÚËÕÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÔÇÓÎÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÚÎÔËÐÎÍÂÙÕßÔÑÇÏÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ
ÇÒÒÃÇÝÔÇÚÎÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÎ©ÖÜÝÊÎÒ×ÔËÏÕßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝ¡ÖØÏÔÄË
¡ËØÚÃÖÕÚËÊËÔÓÇÝÙÚÇÓÇÚ¦ÇÖÄ
ÚÕÔÇÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÃÙÕßÓËÚÎÞ×ØÇ
ÑÏ¦ÒÒÜÙÚËÕÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÍÏÇ
ÚÕÔÒÄÍÕÇßÚÄËÐËÒÁÍÎ®ÁØÇÔÚÜÔ
ÄÙÜÔÁÞÕßÔÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÂÊÎÎ
ÍÇÒÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎËÐËÚ¦àËÏÑÇÏ
ÔÁËÝÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍÁÝÍÏÇËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÁÞÕßÔÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÝ
ÙÚÎÇÒÒÃÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÇÒÒÇÍÁÝÙË
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÝÑÒ¦ÊÕßÝÓËËÖËÔÊßÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÕÑØ¦ÚÕÝ¦ÔÚÜÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ)SVÕTILYN
ÇÖÁÞËÏÇØÑËÚ¦ÎÇÒÒÃÇÇÖÄÚÕÔÇ
ÙßÓÈÇÊÃÙËÏÓËÚÎËØÓÇÔÃÇÇÔËØÍÃÇÄÙÕÑÏÇÔÇÖÕÑÒÏÓÇÑ×ÔËÚÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏÙÞËÊÄÔÊÏÖÒ¦ÙÏÇÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎËØÓÇÔÃÇËÔ×ÕÊÎÓÄÙÏÕÝ
ÚÕÓÁÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏÓËÍ¦ÒÕÝÑÇÏÊÇÖÇÔÎØÄÝËÐÇÙÌÇÒÃàÕÔÚÇÝÖ¦ÔÚÜÝ
ÚÏÝÇÔÚÕÞÁÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝÙÚÏÝÁÐÜÛËÔÇÖËÏÒÁÝ©ÏÊÎÓÄÙÏËÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÔÓËÚÕ ÚÎÝËÚÂÙÏ-

Μετά ³{ØÑ¨ÉÐKÒÉ{Ø³iØ~ÈKÓ¨iiØÑ~¨ÌÉ³ÌØ³È³¨ÓT³Øo{ÑÐÉËi~Ñ{³iØÉ³Ñ{¨{~ÊØ×¨ÜoËÑØVÑÈÂÊÚi~Ñ{ÉÉÙÖÉ{Ø³É{TÉ{¨ÊÉ

Οι οικονομολόγοι δεν
μπορούν να εξηγήσουν την ταχύτητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
ÇÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÁÔÇÔÚÏ
 ÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÇÌÆÖÔÏÙÎÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÔ×ØÇÖÕßÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÖËØÏÖÃÖÚËÏÙËÆÌËÙÎÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÁÞËÏÙÇÌ×ÝËßØÆÚËØÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎÊÃÔÕÔÚÇÝÙÚÕÔ
¡ÇÑØÄÔÖËØÇÏÚÁØÜÈ¦ØÕÝÍÏÇÔÇ
ÖØÕÜÛÂÙËÏÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÕßÄÍÕß
Þ¦ØÏÔÁÔÇÇÖÄÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕßÚÕÔ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÔËÃÔÇÏÓÏÇÖÏÕÊßÔÇÓÏÑÂ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÇÔËßØÜÖÇáÑÂÝËÓÈÁÒËÏÇÝÑÇÏÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖØÜÚÇÛÒÎÚØÏ×ÔÜÝÇÔÚÃÖÇÒÕÔÊÁÕÝÙÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑÇÏÙÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÖÏÖÒÁÕÔÕ¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝËÖÏ-

ÊÏ×ÑËÏÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÔÇÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÁÚÏÖËØÇÏÚÁØÜÚÕßÝ
ÖÄØÕßÝÚÕßÝ¬ÕÇØÃÙÏÁÞËÏÇÔÇÑÚÂÙËÏÙËÚÁÚÕÏÕÈÇÛÓÄÚÎÔÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÂÚÕß×ÙÚËÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÊÃÔËÏÓÇÛÂÓÇÚÇÙÚÕËØÕÒÃÔÕÍÏÇ
ÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕß
¬ÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÖÁØÇÔÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔ
ÓËØßÛÓÄ Þ¦ØÏÝÙÚÎÔËÍÞ×ØÏÇ
àÂÚÎÙÎ©ÏÐÁÔËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÔÚÄÖÏËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ËÃÔÇÏÖØÄÛßÓËÝÔÇÐÕÊÁÉÕßÔÊÏÄÚÏËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÕËÑÚËÛËÏÓÁÔËÝÙÚÇ
ÙÑÇÓÖÇÔËÈ¦ÙÓÇÚÇÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝ
ËÓÖÕØÃÕßÇÖÄÄÙÕÕÏÕÓÄÒÕÍÁÝÚÕßÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÁÝ
ÇÚ¦ÚÕÔÇÔ×ÚÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕ
ÚÎÝ(_HÏÒ¡ÕÁÑÁÔÇÝËßÔÕáÑÄÝ
ÖÇØ¦ÍÜÔÍÏÇÚÎÙÞËÚÏÑÂ¦ÔÛÎÙÎ
ÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔËÃÔÇÏÖÏÛÇÔ×ÝÑÇÏ
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕÙÕÚÏÑÂÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÒÒÜÙÚËÕÏÍÇÒÒÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙßÔÎÛÃàÕßÔÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔ
ÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÕßÝÓËÊÇÔËÏÙÓÄ
ΒLOOMBERG

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης ζητεί από την Ε.Ε. το ΔΝΤ
Η Ευρώπη ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇØÚÃÙËÏÙÞÁÊÏÇÁÑÚÇÑÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÑÇÏ
ÔÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎÔÇÚÇËÌÇØÓÄÙËÏ
ÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÇßÐÎÓÁÔÕßÝ
ÑÏÔÊÆÔÕßÝÖÕßÇÖËÏÒÕÆÔÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÞÛËÝ
ÚÕ§¬©ÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÚÕß¬ÇÓËÃÕßËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ÞØËÏÇÙÚËÃÙßÍÞØÕÔÏÙÓÁÔÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎ®×ÙÚËÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔÇÖËÏÒÁÝÄÖÜÝ
ÚÕ)YL_P[ÕÇßÐÎÓÁÔÕÝÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÄÝÙÚÕËÓÖÄØÏÕÑÇÏÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÃÔÊßÔÕÏßÖÕÞ×ØÎÙÎ
ÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙÚÕËÓÖÄØÏÕ
ÑÇÏÙÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ËÖËÑÚÇÛËÃÑÇÏÙÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÖÏÕÍØÂÍÕØÇÇÖÄÚÕÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ§¬
¬ÕËØÕÒÃÔÕËÖÏÓÁÔËÏÖ¦ÔÚÜÝ
ÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÄÚÏÖÇØ¦ÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇËÌÇØÓÕÍÂÓÁÚØÜÔ
ËÔÃÙÞßÙÂÝÚÎÝ
¬Õ§¬ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÙÚÎÔ
ÁÑÛËÙÂÚÕßÄÚÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÛÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÚÕ

Το Ταμείο εκτιμά πως
η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα υποχωρήσει φέτος στο 1,2%
από 1,9% το 2018.
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ÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÕ ÚÕßÍÏÇ
ÚÕÁÜÝÚÕ
¥ÙÚÄÙÕÇÔÇÛË×ØÎÙËËÖÃÚÇ
ÞËÃØÜÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝÍÏÇÌÁÚÕÝÙÚÕ 
ËÖÏÚßÞÃÇÚÜÔÙÚÄÞÜÔÍÏÇÚÇ
ÁÚÎÁÜÝÛÇËÐÇØÚÎÛËÃ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÖÄÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÚÏÝ

ËÐÇÍÜÍÁÝÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÇÓÁÔËÏ
ÄÚÏÚÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÚÕÌÛÎÔÄÞØÂÓÇÛÇ
Ê×ÙÕßÔÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎ×ÛÎÙÎ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ×ÙÚËÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÝÙÚÄÞÕÝ
©ÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÖÒËßØ¦àÎÚÕÆÔÇÖÄÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ×ÙÚËÔÇ
ßÖ¦ØÐËÏÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ©ÌÏÒÄÊÕÐÕÝÙÚÄÞÕÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÑÇÏÕØÏÙÓÁÔÇÚØÁÞÕÔÚÇ
ÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÊÃÔËÚÇÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
ÙÚÎÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÊßÙÑÕÒÄÚËØËÝÊÏÇØÛØÜÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝ®ÕÏÕÖÕÃËÝÛÇ
ÕÊÎÍÕÆÙÇÔÙËÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ-P[ZJO9H[PUNZÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYN
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Στους καταθέτες
μετακυλίουν το κόστος
των αρνητικών επιτοκίων
Οι μεγάλες γερμανικές τράπεζες επιβαρύνουν κυρίως
εταιρικούς λογαριασμούς - Πιέσεις στην Κριστίν Λαγκάρντ
H δεύτερη ÓËÍÇÒÆÚËØÎÚØ¦ÖËàÇÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝ*VTTLYaIHURËÔÚËÃÔËÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÎÝÔÇÓËÚÇÑßÒÃÙËÏÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×Ô
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÙËÇÑÄÓÇËßØÆÚËØÎÖËÒÇÚËÏÇÑÂÈ¦ÙÎËÔ×ÎÖØ×ÚÎÚØ¦ÖËàÇÚÎÝÞ×ØÇÝÎ+L\[ZJOL)HUR
ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÖÜÝÎÙßÔÛÂÑÎÇßÚÂ
ËÖÏÊËÏÔ×ÔËÏÚÎÔÂÊÎÊßÙÞËØÂÛÁÙÎÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔ©ÖÜÝÍÃÔËÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÕÏ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÇßÚÁÝÚÜÔÚØÇÖËàÏÚ×Ô
ËÔÚËÃÔÕßÔÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÔ ¬ÑÇÏ
ÙÚÎÔÁÇÚÎÝÖØÄËÊØÕ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÎÕÖÕÃÇÊÁÞËÚÇÏÕÐËÃÇÑØÏÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕÙÕÚÏÑÂÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝ¬ÎÔ
ÃÊÏÇ×ØÇÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÎÔÒÈËÚÃÇÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙËÙÞËÚÏÑÂÁØËßÔÇÚÎÝ<):ÇÖÕÌÇÃÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛËÃÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝÖØÕÑÇÒËÃÑßØÃÜÝÈÒ¦ÈÎÖÇØ¦ÚÏÝÜÌËÒËÃ
*VTTLYaIHURÁÞËÏËÊ×ÑÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÑÇÏØÄÐËÑÏÔÂÙËÏÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝËÚÇÏØÏÑÕÆÝÚÎÝ
ÖËÒ¦ÚËÝÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×Ô
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÙËÇÔÇÒßÚÁÝÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÄÝÚÎÝ
ÚÁÌÇÔÍÑËÒÝßÚÂÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÁÞËÏÚ×ØÇËÖËÑÚÇÛËÃÑÇÏÙËÇÑÄÓÇ
ÁÔÇÚÓÂÓÇÚÎÝ*VTTLYaIHURÚÕ
ÕÖÕÃÕËÐßÖÎØËÚËÃÚÏÝÓÏÑØÁÝËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÒÏÇÔÏÑÂÝ
ËÔ×ÊÏËßÑØÃÔÏÙËÖÜÝÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇËÖËÑÚÇÛËÃÇßÚÂÎÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏ

ÙËÓÏÑØÕÆÝÖËÒ¦ÚËÝÒÏÇÔÏÑÂÝßÚÄÖÕßÛÁÒÕßÓËÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÓË®
ÄÖÜÝËÐÂÍÎÙËÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÙÚÎÔ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÚÕß)SVVTILYNËÃÔÇÏ
ÔÇÚØÕÓ¦ÐÕßÓËÓËÍ¦ÒÇÚÓÂÓÇÚÇÚÎÝ
ÖËÒÇÚËÃÇÝÓÇÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÑÄÙÚÕÝÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÓËÚÎÔÚØ¦ÖËà¦
ÓÇÝÏ»ÇßÚÄÑÇÏÄÒÕÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÓË
ÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËÓËÓÏÑØ¦ÈÂÓÇÚÇ®
ÖÄÓÁØÕßÝÚÎÝÎ*VTTLYaIHUR

Commerzbank
και Deutsche Bank
αυξάνουν το κόστος
συναλλαγών με μικρά
σταθερά βήματα.
ÇÍÜÔÃàËÚÇÏÔÇÇÔÇÑÄÉËÏÚÎÔÖÚÜÚÏÑÂÖÕØËÃÇÚÜÔËÙÄÊÜÔÚÎÝÒÄÍÜ
ÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÚÎÝ ¬
ÑÇÏÚÕßËÍÞ×ØÏÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ©
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÇßÚÄÝ¶ËÏÊÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÉÎÌÏÇÑÂÝÚØÇÖËàÏÑÂÝ¶ÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÙËÊØÇÙÚÏÑÂ
ÖËØÏÙÚÕÒÂÚÜÔÖËØÏÛÜØÃÜÔÑÁØÊÕßÝÍÏÇÚÏÝÙßÓÈÇÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ËÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÕÑÍÑËÒÝËÃÖËÄÚÏÊËÔÇÔÇÓÁÔËÏÖÒÁÕÔÇÆÐÎÙÎ
ÑÇÛÇØ×ÔÑËØÊ×ÔÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝ
ÇÌËÔÄÝÒÄÍÜßÉÎÒÄÚËØÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇÇÌËÚÁØÕßÒÄÍÜ
ÚÎÝÖØÄÙÌÇÚÎÝÖËØÇÏÚÁØÜÓËÃÜÙÎÝ
ÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÇÖÄÚÎÔ
 ¬ÙËÇÑÄÓÇÖÏÕÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇ

ØÕÌÇÔ×ÝÑÇÏÎ*VTTLYaIHURÊËÔ
ËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÖÕßÇÔÇàÎÚËÃÚØÄÖÕßÝ
ÔÇÞØË×ÔËÏÚÎÔÖËÒÇÚËÃÇÚÎÝÍÏÇ
ÚÏÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÚÕßÝ§ÕÓÃàÜÖÜÝ
ËÔÍÁÔËÏÍÃÔËÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÄÚÏËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÚÕÔÇÓËÚÇÌËØÛËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÁØÕÝÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÙËÚÓÂÓÇÚÜÔ
ÖËÒÇÚ×ÔÓÇÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÄÞÏÙÚÕßÝ
ÇÖÒÕÆÝÑÇÛÎÓËØÏÔÕÆÝÇÖÕÚÇÓÏËßÚÁÝ®ËÖÏÙÂÓÇÔËÕÑÍÑËÒÝ©ÊË
ÖØÄËÊØÕÝÚÕßÚÎÝ+L\[ZJOL
)HUR ÇØÒÌÕÔªÕØÊÂÒÜÙËÙÚÕ
)SVVTILYNÄÚÏÍÏÇÚÎÓËÚÇÑÆÒÏÙÎÁÞËÏÖØÕÙËÍÍÃÙËÏËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏ
ÖÒÕÆÙÏÕßÝÖËÒ¦ÚËÝØÕÙÁÛËÙË
ÇÑÄÓÇÄÚÏÕËßØÜÖÇáÑÄÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝÈÒÁÖËÏÚÎÔ
ËÖÏØØÕÂÚÕßÙÚÎÊÏËÛÔÂÇÍÕØ¦ÔÇ
ÙßØØÏÑÔ×ÔËÚÇÏÊØÇÙÚÏÑ¦ËÔ×ÚÕ
ÈÇÙÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÚÕÕÖÕÃÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÊßÙÞËØÇÃÔËÏ
ÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
©ÏËßØÜÖÇáÑÕÃÚØÇÖËàÏÑÕÃÑÇÏ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÕÃÄÓÏÒÕÏÊËÔÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÙÚÕßÝÏÙÞßØÄÚËØÕßÝÕÓÃ- Την αρχή Ó~ÑÉi_¦ÅH>}VÙÉÖ³É¨iÐÉoÑÜÖ³É¨i³¨ÒÉÇÑ³iØÉ¨ÐÑËÑØViËÑÐÉ³Ò³ÈØÜoÑ¨{ÑÐÖØ³
ÒÕßÝÚÕßÑÄÙÓÕß¶ÙÂÓËØÇÓÄÔÕÔ É{TÉ{¨ÊÉÉ¨ÒÉ{³~Ì³Ø³Ñ¨i³{~É{³~Ë~Ñ{ÉÉÜÒ³ÉØÜ{Ñ{~ÊØ
ÁÔÇÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÕßÝ
ÑÕØßÌÇÃÕßÝÓËÑØÏÚÂØÏÕÚÎÞØÎÓÇ- ÚÕÑÃÜÔ®ßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ ÚÕßËÃÞËÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂ ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝ¡ÄÔÕÔÚÕ
ÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÚÕßÝÇÐÃÇËÔ×ÖØÏÔÇÖÄ ¬Ø¦ÖËàÇËÖÃÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÑÇÏÖÒÁ- ÇßÚÂÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ  ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÇÖÄÊÏÇÚÎÊÏËÛÔÂÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ ÕÔÇÑÕÒÕßÛËÃÖÕÒÏÚÏÑÂÇØÔÎÚÏÑ×Ô ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ ÌÕØËÚÏÑÕÆÝÑÒ¦ÊÕßÝÛËÜØËÃÚÕËÖÏÂÚÇÔÁÐÏ©ÊËÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕß- ËÖÏÚÕÑÃÜÔÑÇÏÌÛÎÔÕÆÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÒÈËÚÃÇÝ ÚÄÑÏÕ ÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËÒÕÝÚÎÝ.VSKTHU:HJOZËÃÞËÙÚÏÝ ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ×ÙÚËÔÇÖÇØÇÑÏ- ÚÁÒÕÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÚÏÝËÖÏ- àÇÝÛËÚÏÑÄ¬ÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ
ÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏ ÔÂÙËÏÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇÊÇÔËÏ- ÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÎÔ ÜÙÚÄÙÕÞØÎÙÏÓËÆÕßÔÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÎÙÚÕØÃÇÓ¦ÒÒÕÔÊËÔÛÇÑÕÏÚ¦ÐËÏ ÙÛÕÆÔÑÇÏÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÐÕß ÁØËßÔÇÚÎÝ<):ËÃÖÇÔÄÚÏÑÇÚ¦ÚÎ ÇÖÕÚØÕÖÂÚÎÝÖËØÇÏÚÁØÜËÔÃÙÞßÑÇÒÄÍÔÜÓÇÖÃÙÜÄÚÇÔËÐËÚ¦ÙËÏ ÑÇÏÕÇÖËÒÛ×ÔÖØÄËÊØÄÝÚÎÝ¡¦- ÍÔ×ÓÎÚÕßÝÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇØÔÎÚÏÑ×Ô ÙÎÝÚÕßËÒÈËÚÏÑÕÆÌØ¦ÍÑÕßÖØÕÝ
ÚÕÖËÃØÇÓÇÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏ- ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÑÒËÃÔÕÔÚÇÝÚÕÔÑÆÑÒÕ ËÖÏÚÕÑÃÜÔÑÇÚ¦È¦ÙÎÈÒ¦ÖÚËÏÚÏÝ ÚÕËßØ×
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Με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών
στα επαγγελματικά ακίνητα η Αθήνα

O τομέας των κτιρίων γραφείων προσφέρει σημαντικές προοπτικές

Πωλήσεις ακινήτων από
τράπεζες, funds, ανάχωμα
σε αυξήσεις τιμών
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Την ταχύτερη αύξηση των τιμών
πώλησης, αλλά και των ενοικίων
επαγγελματικών ακινήτων (κτίρια
γραφείων, εμπορικά καταστήματα, logistics κτλ.), σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται να καταγράψει η Αθήνα κατά τη διάρκεια του 2020.
Αυτό προκύπτει με βάση τις
απαντήσεις ξένων και εγχώριων
θεσμικών επενδυτών, στο πλαίσιο
της τελευταίας ετήσιας έρευνας
για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής
αγοράς ακινήτων, από την PwC,
για λογαριασμό του Urban Land
Institute. Η έρευνα κατατάσσει
την Αθήνα στην πρώτη θέση, επί
συνόλου 31 πόλεων, με την πρώτη
πεντάδα να συμπληρώνεται, κατά
σειράν, από τη Λισσαβώνα, το
Βερολίνο, το Αμστερνταμ και το
Μόναχο.

Σημαντικές προοπτικές
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της
φετινής έρευνας, ο κ. Τάσος Κοτζαναστάσης, πρόεδρος του ULI
Ελλάδας και διευθύνων σύμβουλος
της 8G Capital Partners, σημειώνει
στην «Κ» ότι «οι βασικοί λόγοι
που η Αθήνα κατατάσσεται πρώτη, φέρονται να είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας, η μείωση
του πολιτικού κινδύνου –μία από
τις βασικότερες ανησυχίες των
επενδυτών σήμερα παγκοσμίως–
και η έλλειψη προσφοράς, καθώς
οι νέες αναπτύξεις ήταν ελάχιστες
τα προηγούμενα χρόνια». Σύμφωνα με την ανάλυση της φετινής
έρευνας, οι επενδυτές εκτιμούν
ότι ο τομέας των κτιρίων γραφείων
προσφέρει σημαντικές προοπτικές, λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας ακινήτων σύγχρονων
προδιαγραφών και της δεδομένης
επιδείνωσης της ποιότητας του
υφιστάμενου αποθέματος γραφείων, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών.
Ως εκ τούτου, οι αποδόσεις
έχουν υποχωρήσει σε 7%, δείγμα
της αύξησης των τιμών πώλησης,
πλην όμως παραμένουν ακόμα
1,25% πάνω από το επίπεδο που
είχε καταγραφεί πριν από την

κρίση, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο
ανόδου των αξιών.
Σύμφωνα με τους επενδυτές,
η περιοχή του κέντρου της Αθήνας
και τα βόρεια προάστια αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε
ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών
και των ενοικίων, ενώ ευκαιρίες
για επένδυση είναι πιθανό να
υπάρξουν και σε δευτερεύουσες
αγορές γραφείων, δηλαδή σε σημεία χαμηλότερης προβολής και
εμπορικότητας.
Σύμφωνα με τον κ. Κοτζαναστάση, «η προσδοκία ανατίμησης
όμως, παρότι βασικός, είναι ένας
μόνο παράγοντας που καθορίζει
την επενδυτική στρατηγική. Οι
επενδυτές δίνουν τεράστια σημασία στην πρακτική πλευρά της
επένδυσης, π.χ. διαθεσιμότητα
επενδυτικού προϊόντος, τη ρευστότητα στην έξοδο, δηλαδή το
πόσο εύκολο είναι να πουληθεί
ένα ακίνητο, αλλά και σε παράγοντες που θα καθορίσουν τις
αποδόσεις μεσοπρόθεσμα – συν-








Τόσο οι τιμές πώλησης
όσο και των ενοικίων
προβλέπεται να αυξηθούν το 2020 με τον
υψηλότερο ρυθμό
μεταξύ 31 ευρωπαϊκών πόλεων.
δεσιμότητα (ψηφιακή και συγκοινωνιακή) και το ρυθμιστικό
πλαίσιο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα βρίσκεται φέτος στην 28η θέση αναφορικά με τις επενδυτικές προοπτικές της για το 2020, πάνω μόνο από το Οσλο, την Κωνσταντινούπολη και τη Μόσχα. Ωστόσο
η χαμηλή αυτή θέση (ιδίως σε
σχέση με τις αντίστοιχες έρευνες
των προηγούμενων ετών) δεν
οφείλεται σε κάποια επιδείνωση
των δεδομένων (το αντίθετο μάλιστα), αλλά στην αλλαγή του τρό-

ΑΡΘΡΟ

που βαθμολόγησης και κατάταξης
των πόλεων.

Μικρού μεγέθους αγορά
Οπως εξηγούν οι αναλυτές, αυτό έγινε προκειμένου να αποτυπώνεται όχι μόνο η άποψη των
συμμετεχόντων, αλλά και πρόσθετοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η διαθέσιμη ρευστότητα
της εκάστοτε αγοράς, το μέγεθός
της και το πόσοι ξένοι θεσμικοί
επενδυτές ενδιαφέρονται ενεργά
με αυτήν (κάτι που προκύπτει με
βάση τον αριθμό των απαντήσεων
για μια πόλη). Ως εκ τούτου είναι
άσκοπη κάθε σύγκριση της φετινής βαθμολογίας με την περυσινή,
όταν η Αθήνα είχε βρεθεί στη 14η
θέση. «Λόγω μικρού μεγέθους της
αγοράς, η Αθήνα δύσκολα θα καταστεί στρατηγικός επενδυτικός
προορισμός αλλά σαφώς μπορεί
να προσελκύσει, σε σταθερή βάση,
ξένους επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μικρότερη κρίσιμη
μάζα ακινήτων σε κάθε χώρα»,
καταλήγει ο κ. Κοτζαναστάσης.

Ως ανάχωμα στην άνοδο των τιμών
στο real estate, που σε αρκετές περιοχές της χώρας εκδηλώνεται με
ανορθολογικό τρόπο, εκτιμάται ότι
θα λειτουργήσει η διάθεση στην
αγορά σημαντικού αριθμού ακινήτων
μέσω των πωλήσεων χαρτοφυλακίων
με εξασφαλίσεις από την πλευρά
των τραπεζών. Καταλύτες θα είναι
οι μεγάλες τιτλοποιήσεις που ετοιμάζουν οι τράπεζες ενόψει και της
ενεργοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής», αλλά και η ωρίμανση των
χαρτοφυλακίων ακινήτων που έχουν
ήδη μεταβιβαστεί ή πρόκειται να
μεταβιβαστούν σε μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια που τοποθετούνται
στην αγορά, αγοράζοντας πακέτα
δανείων που έχουν εξασφαλίσεις
βιομηχανικά, ξενοδοχειακά, εμπορικά ή οικιστικά ακίνητα. Εκπρόσωποι της αγοράς του real estate
διαπιστώνουν ήδη στρεβλώσεις
στην αγορά με άνοδο των τιμών σε
περιοχές ή κατηγορίες ακινήτων τα
χαρακτηριστικά των οποίων δεν δικαιολογούν αυτή την άνοδο. Οπως
εκτιμούν η τάση αυτή θα αναχαιτιστεί όταν αναπτυχθεί η δευτερογενής αγορά, δηλαδή όταν τα ακίνητα
που έχουν ήδη αγοραστεί ή πρόκειται
να αγοραστούν από τα funds, διατεθούν μαζικά πλέον προς πώληση.
Αν και οι τράπεζες συνήθως δεν
«πακετάρουν» ακίνητα υψηλής εμπορευσιμότητας στα προς πώληση
χαρτοφυλάκια και τα κρατούν για
να τα μεταπωλήσουν οι ίδιες ξεχωριστά, η μαζική διάθεση μικρότερων
εμπορικών χώρων ή κατοικιών σε
όλη την επικράτεια, θα εξισορροπήσει ακραία φαινόμενα που έχουν
ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται με τις
τιμές να σκαρφαλώνουν ακόμη και
σε επίπεδα προ κρίσης και θα συμβάλει στον γενικότερο εξορθολογισμό της αγοράς. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μεικτές τάσεις στην
αγορά, με τη ζήτηση στις περιοχές
υψηλού τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος να συνεχίζεται, σε αντίθεση με περιφερειακές αγορές, που
θα πιεστούν και οι τιμές θα παραμείνουν χαμηλά.
Η φάση αυτή όπως εξηγούν είναι
ακόμα μπροστά μας, στον βαθμό
που παρά τις πωλήσεις πακέτων δανείων που έχουν γίνει τον τελευταίο

χρόνο, τα ακίνητα που συνοδεύουν
αυτά τα δάνεια παραμένουν αναξιοποίητα και δεν έχουν βγει ακόμη
στην αγορά προς διάθεση.
Μέχρι σήμερα οι τράπεζες έχουν
πωλήσει μόλις τρία πακέτα δανείων
με εξασφαλίσεις, αλλά με δεδομένη
την πίεση από τον επόπτη για ταχεία
εκκαθάριση των ισολογισμών τους
όχι μόνο από τα κόκκινα δάνεια,
αλλά και από τα ακίνητα που περιέρχονται στην κατοχή τους, η μεγάλη μάχη θα δοθεί τα δύο επόμενα
χρόνια. Τα πακέτα που έχουν δοθεί
μέχρι σήμερα είναι το Amoeba της
Τράπεζας Πειραιώς με 1.700 περίπου
προσημειωμένα ακίνητα και το Jupiter της Alpha Bank με επίσης 1.700,
ενώ προ των πυλών είναι η υπογραφή της συμφωνίας για τη μεταβίβαση
του χαρτοφυλακίου Symbol της Εθνικής τράπεζας, με 6.000 προσημειωμένα ακίνητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολύ λίγα από αυτά τα
ακίνητα έχουν βγει προς πώληση
από τα fund από τα οποία αγοράστηκαν, καθώς όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, ο χρόνος για την τακτοποίηση αυτών των ακινήτων
είναι μακρύς και φθάνει ακόμη και
τα δύο χρόνια. Ο δρόμος, άλλωστε,
είναι μακρύς, καθώς με δεδομένο
ότι οι τράπεζες έχουν «ξεφορτώσει»
τον μεγαλύτερο όγκο των δανείων
χωρίς εξασφαλίσεις, δηλαδή τα καταναλωτικά δάνεια, το προσεχές
διάστημα θα δώσουν το βάρος στις
πωλήσεις δανείων με εξασφαλίσεις
ακινήτων. Προβάδισμα έχει το χαρτοφυλάκιο Neptune της Alpha Bank,
που περιλαμβάνει δάνεια με εξασφαλίσεις επί 4.000 ακινήτων, καθώς
και το χαρτοφυλάκιο Icon της Εθνικής Τράπεζας που περιλαμβάνει δάνεια με εξασφαλίσεις επί 6.000 ακινήτων. Στο μέτωπο των τιτλοποιήσεων μετά το χαρτοφυλάκιο Pillar,
που περιλαμβάνει στεγαστικά δάνεια
με εξασφαλίσεις 36.000 ακίνητα και
το Cairo που περιλαμβάνει στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με
προσημείωση 73.000 ακίνητα, σειρά
έχει η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων Orion
με εξασφαλίσεις επί 23.000 ακινήτων,
ενώ οι τιτλοποιήσεις αλλά και οι περαιτέρω πωλήσεις χαρτοφυλακίων
με εξασφαλίσεις θα κυριαρχήσουν
στα πλάνα τόσο της Εθνικής Τράπεζας όσο και της Πειραιώς.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Η εγχείρησή μας πέτυχε, αλλά ο ασθενής μας, ... έφυγε
Μια περιδιάβαση στο εμπορικό τρίγωνο του κέντρου της Λευκωσίας
θα δείξει πως τα έργα είναι αρκετά
προχωρημένα στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Δηλαδή στα τμήματα
των Οδών Μνασιάδου, Ζήνας Κάνθερ, Θεοφάνους Θεοδότου και στο
60% της Στασικράτους ολοκληρώνονται τα πλακόστρωτα σε όλες τις
επιφάνειες και άρχισαν δειλά – δειλά
οι φυτεύσεις δέντρων στους διαμορφωμένους γι’ αυτά χώρους.







Αν γινόταν μια σωστή
και εμπεριστατωμένη
ανάλυση κόστους –
οφέλους, θα διαφαινόταν ξεκάθαρα πως η
24ωρη εργασία θα ήταν
η προτιμητέα λύση.
Φυσικά παραμένουν οι τελικοί
έλεγχοι των πλακοστρωμάτων, η
τοποθέτηση των φωτισμών, σχαρών
φρεατίων και λοιπών λεπτομερειών
για να μπορέσουν να παραδοθούν
στο κοινό. Από ό,τι καταλαβαίνω η
προσπάθεια είναι να δοθούν σε λειτουργία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου,
κάτι το οποίο είναι εφικτό με αρκετή
οργάνωση εργοταξίου. Ακολούθως

παραμένει το υπόλοιπο τμήμα της
Στασικράτους το οποίο προχωρεί
τμηματικά, αλλά είναι ακόμη αρκετά
πίσω για να πει κάποιος πως θα αποπερατωθεί σύντομα. Με καλή πίστη
και σωστή οργάνωση ίσως δούμε
και αυτό το τμήμα να παραδίδεται
στο κοινό μέχρι τα μέσα της άνοιξης.
Το έργο με την αποπεράτωσή του
αναμένεται να δώσει ένα νέο αέρα
αναβάθμισης στην περιοχή. Αυτό
δεν θα μπορεί να το αμφισβητήσει
ακόμη και ο πιο δύσπιστος ή κακόπιστος. Αέρας αναβάθμισης από
πλευράς υποδομών φυσικά γιατί
από πλευράς επιχειρήσεων δεν έχει
μείνει σχεδόν τίποτα που να θυμίζει
το πιο ένδοξο παρελθόν. Πλείστες
επιχειρήσεις έχουν κλείσει μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έναντι των ιδιοκτητών
των υποστατικών, έχοντας όλο αυτό
το διάστημα μηδαμινή πελατεία με
αποτέλεσμα να παραδώσουν πνεύμα.
Ποιος φταίει γι’ αυτή την κατάσταση; Ας το αναλύσουμε λίγο.
Φταίνε οι ιδιοκτήτες που είχαν
τ’ αφτιά τους ερμητικά κλειστά σε
εκκλήσεις των ενοικιαστών τους να
τους χαριστεί μια περίοδος ενοικίων
όσο θα κρατούσαν οι κατασκευαστικές εργασίες. Το γιατί αδιαφορούσαν οι ιδιοκτήτες εκούσια ή/ και
ακούσια μπορεί να συνοψιστεί σε
τρεις πιθανούς λόγους:
Πρώτον, φοβήθηκαν πως λόγω

Δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα που να θυμίζει το πιο ένδοξο παρελθόν της
Στασικράτους καθότι πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει, μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έναντι των ιδιοκτητών των υποστατικών.
ενοικιοστασίου αν μείωναν τα ενοίκια, μετά θα έμεναν με τα χαμηλά.
Φυσικά αυτό φανερώνει άγνοια σωστής ερμηνείας καταστάσεων καθώς
θα μπορούσαν να παραχωρήσουν
χαριστικές εκπτώσεις χωρίς να μειώνουν τα ενοίκια.
Δεύτερον, εκμεταλλεύτηκαν την
κατάσταση ακριβώς για να αναγκάσουν τους ενοικιαστές να εγκαταλείψουν έτσι ώστε να λάβουν κενή
κατοχή και να απαλλαγούν από τους
θέσμιους ενοικιαστές και τα χαμηλά
κλειδωμένα ενοίκια, ευελπιστώντας

πως με την αναβάθμιση της περιοχής
θα μπορούν να λαμβάνουν πλέον
ψηλότερα ενοίκια.
Τρίτον, είναι το γεγονός πως
υπάρχει – ας την ονομάσω – νομική
αδυναμία στο να απαιτήσει ο κάθε
ιδιοκτήτης αποζημιώσεις από τον
Δήμο ή/ και τον εργολάβο επειδή ο
άμεσα επηρεαζόμενος είναι ο ενοικιαστής που χάνει πελατεία και όχι
ο ιδιοκτήτης και συνεπώς ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να δράσει εκ μέρους
του ενοικιαστή. Ο ενοικιαστής γνωρίζοντας πως οι νομικές διαδικασίες

παίρνουν χρόνια να εκδικαστούν
και με δεδομένο πως οικονομικά
είναι ήδη σε άθλια κατάσταση, σφίγγει το στόμα και δεν προχωρά σε
απαιτήσεις αποζημιώσεων.
Από την άλλη, όταν ο κάθε εργολάβος δεν έχει να επικρέμεται πάνω
από το κεφάλι του το ρίσκο της καταβολής αποζημιώσεων λόγω της
απώλειας κύκλου εργασιών των επηρεαζόμενων (trade disturbance) και
μπορεί συνάμα να επικαλεστεί σωρεία αιτιών για την όποια καθυστέρηση, τότε τα αποτελέσματα είναι
αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν
σχεδόν παντού. Γεγονός που μας
φέρνει σε αυτό που συζητάει ο κόσμος όλος σε πηγαδάκια και πρωινούς
καφέδες: ποιο είναι το πρόβλημα
το κάθε έργο τέτοιας κλίμακας και
σοβαρότητας να προδιαγράφει εργασία με τρεις βάρδιες ολόκληρο το
24ωρο; Είναι βέβαιοι οι αρμόδιοι
πως θα στοιχίσει περισσότερα; Εγώ
είμαι βέβαιος πως αν γινόταν μια
σωστή και εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους – οφέλους, θα διαφαινόταν ξεκάθαρα πως η 24ωρη εργασία θα ήταν η προτιμητέα λύση. Και
εννοώ σωστή, ολοκληρωμένη και
εμπεριστατωμένη ανάλυση, όχι μια
του καφενέ όπου δεν θα λαμβάνονταν
υπόψη οι μισές κοινωνικοοικονομικές
παράμετροι. Δηλαδή, το «εντάξει,
εννά τους ζορίσουμε λλίον για θκυοτρία χρόνια αλλά τι να κάμουμεν;…

» δεν αποτελεί ανάλυση, πόσο μάλλον
λύση σε τέτοια θέματα.
Και τονίζω: εμείς, ο κόσμος, η κοινωνία, φυσικά και θέλουμε να γίνουν
έργα. Φυσικά και θέλουμε τις πόλεις
μας να ομορφαίνουν, να έχουν υποδομές, να μην έχουν να ζηλέψουν
τίποτα από όσα απολαμβάνουν άλλες
κοινωνίες. Όσοι έχουν το πρόσταγμα
και δεν το καταλαβαίνουν αυτό, πιθανότατα να παίζουν σε άλλες συχνότητες. Εκείνο που μας κτυπάει
κατακούτελα είναι η αυταπόδεικτη
ανοργανωσιά, η επιδερμική σκέψη,
η εκμετάλλευση γραφειοκρατικών
δεδομένων, η νοοτροπία που πάντα
πετυχαίνουν τους πλέον λανθασμένους χρονισμούς, το αυξημένο κόστος, τις καθυστερήσεις και την
απουσία πραγματικών τιμωρητικών
ρητρών που θα απέτρεπαν εκτροπές
σε όλα περιλαμβανομένης πολλές
φορές και της ποιότητας του τελικού
αποτελέσματος. Είναι καιρός να αναθεωρήσουμε εκ βάθρων διαδικασίες,
σχεδιασμούς, αντιλήψεις και καταμερισμό ευθυνών. Δεν γίνεται να
συμβαίνουν όσα συμβαίνουν και
τον λογαριασμό να τον παραλαμβάνουν πάντα αυτοί με τη λιγότερη
ευθύνη. Στο μεταξύ ας δούμε πώς
θα ξαναφέρουμε ζωή στο κέντρο...

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Eνα παραμύθι που έγινε παιχνίδι
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ÁØËßÔÇÝÑÇÏÏÊØßÚÂÝÚÕß¡ÕßÙËÃÕßÇáÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝ ÆÖØÕß 
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÚÎÝÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÁÑÛËÙÎÚÕß
ÞÇØ¦ÑÚÎ²ÇÓÖÂ¬ÙÇÍÍ¦ØÎÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕÒÇáÑÄÖÇØÇÓÆÛÏÚÎÝ¦ÌÕßÚÕÏÊÏÄÒËÑÚÕÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝ¦ÌÕßÊÏÇÙ×àÕÔÚÇÝËÔ
ÖÕÒÒÕÃÝÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÍÒÜÙÙÏÑÄÏÊÃÜÓÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÁÑÛËÙÎ

ÌÁØÔËÏÑÕÔÚ¦ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÚÏÝ
ÔËÄÚËØËÝÍËÔÏÁÝÙÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÚÎÝ ÆÖØÕß

«...και σαν παιχνίδι»
ËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝ
ÚÕßÖÇØÇÓßÛÏÕÆÓÄÔÕËÆÑÕÒÎßÖÄÛËÙÎÊËÔÂÚÇÔÍÏÇÚÕÔÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄ
ÞÇØ¦ÑÚÎ²ÇÓÖÂÕÕÖÕÃÕÝÊÁÞÛÎÑËÄÖÜÝÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÕÃÊÏÕÝÍÏÇÚÃ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇØÔÎÛËÃÙËÁÔÇÔ
ØÕßÙÂÇÔÑÇÏÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÑÇÏ
ÙËÓÁÔÇÕ²ÇÓÖÂÝÍÏ×ÖÇØÇÓßÛÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÊËÔÍÏÔÃÙÑÕßÓÇÏ
ËÍÏ×ÁÞÜ¦ÒÒÇÖØ¦ÓÇÚÇÔÇÌÑ¦ÒÜÊËÔËÃÓÇÏÍÏÇÖÇØÇÓÆÛÑÏÇ®©
×ÙÚÇÝØÕßÙÂÝËßØÏÙÑÄÓËÔÕÝ
ÙÚÎÔÓËØÏÑÂÚÕ ÁÞÕÔÚÇÝ
ÊËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕßËÃÞËÑ¦ÔËÏÕ
²ÇÓÖÂÝÙÚÕÖÇØÇÓÆÛÏ©ÖÇÔÄÝ
ÚàÇÏÕÏÙÇØ¦ÔÚÇÊØ¦ÚàÇÏÕÏ®àÂÚÎÙËÇÖÄÚÕÔ²ÇÓÖÂÔÇÙÑËÌÚËÃ
ÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÝ
ËÔÄÝÙÖÕßÊÇÃÕÖÇØÇÓßÛÏÕÆÚÕß
¬ÕÈÇÙÏÒÄÖÕßÒÒÕÚÎÝËÔËÊÏ¦Ý®
© ×ÙÚÇÝØÕßÙÂÝÂÊÎÇÖÄÚÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÚÄÔÏàËÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×Ô
ÒÇáÑ×ÔÖÇØÇÓßÛÏ×ÔÑÇÏÙÃÍÕßØÇ
ÊËÔÛÇÁÞÇÔËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÚÕÔ²ÇÓÖÂ
©²ÇÓÖÂÝÇÌÕÆÙÑÁÌÚÎÑËÍÏÇ
ÒÃÍÕÇÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂ
ÚÕß ØÕßÙÂÚÕßÁÍØÇÉË!ÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔÊÏÑ×ÔÙÇÝÖÇØÇÓßÛÏ×ÔÑØÕßÙÂÑÇÏÙÚÎÔÖØÄÚÇÙÂÙÇÝÊËÔÁÞÜÚÎÔÊÆÔÇÓÎÔÇ
ÇÔÚÏÚÇÞÛ×®©²ÇÓÖÂÝÚÕÓÄÔÕÖÕß
àÂÚÎÙËÇÖÄÚÕÔ ×ÙÚÇØÕßÙÂ
ÂÚÇÔËÒËßÛËØÃÇÞØÄÔÕßÑÇÏÇßÚÄ
ÊËÔÓÇÝÐËÔÃàËÏÌÆÙËÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ
ÕÞÇØ¦ÑÚÎÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏßÖÄÚÎÔÖÃËÙÎÞØÕÔÕÊÏÇÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÃÔÇÏÈÇÙÏÑÄÙß-

«Ο ΡήγαςÐÉ³i¨ioÖÜÑ³Êu

«Το Βασιλόπουλλο της
Βενεδιάς» έχει γραφτεί
στο γλωσσικό ιδίωμα
της βορειοανατολικής
Πάφου, την οποία ο
Χαμπής, σε συνεχή
επικοινωνία με τον
Κώστα Προυσή,
ακολούθησε πιστά.

ÙÚÇÚÏÑÄÚÎÝÏÊÏÕÙßÍÑØÇÙÃÇÝÚÕß
²ÇØ¦ÑÚÎÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃËÒËÆÛËØÇ
ÑÇÏÇßÚÂÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÕ ×ÙÚÇÝ
ØÕßÙÂÝÚÎÊÁÞÛÎÑËÇÍÄÍÍßÙÚÇ
¡¦ÒÏÙÚÇÕ²ÇÓÖÂÝÊËÔÇÔÚÃÑØÏÙË
ÚÎÔËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÜÝÓÃÇÇÑÄÓÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÇÒÒ¦ÁÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏÑÇÏÙË
ËÖÏÙÚÕÒÂÚÕß ØÕßÙÂÖØÕÝÚÕÔ
²ÇÓÖÂÍØ¦ÌËÏÕÖØ×ÚÕÝ! ÇÏÖ¦ÒÏËÙËÃÝÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÚËÄÙÕ
ÑÇÏØÄÛÁÒËÚËº×ÙÚËÑÇÏÎÁÑÌØÇÙÎ
ÔÇÈÍËÏÇÈÃÇÙÚÎÓËÒËÚÎÓÁÔÎÑÇÏ
ÙÇÔÖÇÏÞÔÃÊÏ»ÄÖÜÝÒÁÚË®
ßÚÄÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÚÕÞ¦ØÎÑÇÔÑÇÏ
ÕÏÊÆÕÊËÔÁÖÇÉÇÔÌßÙÏÑ¦ÖÕÚÁ
ÔÇÈÒÁÖÕßÔÚÎÔËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎ
ÚÕßÖÇØÇÓßÛÏÕÆÜÝÑ¦ÚÏÚÕÖÕÒÆ
ÙÕÈÇØÄÑÇÏÔÕÓÃàÜÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕßÝÊÏÑÇÃÜÙËÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÝÍÔÜØÏÓÃÇÓÁÙÜÚÕßÑÕÏÔÕÆ
ÚÕßÝÌÃÒÕß²Ø ÇÚÙÇÓÖ¦ÚÕ 
ÁÜÝÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕßÖÇØÇÓßÛÏÕÆ
ÖÁØÇÙÇÔÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇÌÚ¦ÙÇÓË
ÙÚÕ © ×ÙÚÇÝØÕßÙÂÝÊËÔ
ÖØÄÒÇÈËÔÇÚÕÊËÏÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕ
ÜÙÚÄÙÕÙÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚ¦ÊÏÇÓË
ÚÕÔ²ÇÓÖÂÇÔÚ¦ÒÒÇÙÇÔÁÍÞØÜÓËÝÌÜÚÕÚßÖÃËÝÓËÚÕÔØÕßÙÂ
Ö¦ÔÚÕÚËÔÇÓÁÔËÏÁÑÖÒÎÑÚÕÝÇÖÄ
ÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÑÇÒÕÆÚÕßÌÃÒÕßÖÏÇ²ÇÓÖÎØ¦ÌËÏ
Õ²ÇÓÖÂÝÙËËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÖØÕÝ
ÚÕÔØÕßÙÂ!ÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÜÔÇ
Ñ¦ÓÜÄÚÏÓÖÕØ×ÍÏÇÙÇÝÑÇÏÍÏÇ
ÔÇËÃÔÇÏÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÇÝÇÑÄÓÇ
ÖÏÕÖËÚßÞËÓÁÔÎÇÖÄÚÎÔÁÑÊÕÙÎ
ÚÕßÖÇØÇÓßÛÏÕÆ©ÖÇÔÄÝÚàÏ»
ÕÏÙÇØ¦ÔÚÇÊØ¦ÚàÏÕÏ®ËßÚßÞÂÝ
ÙßÍÑßØÃÇÚÎÝÍÔÜØÏÓÃÇÝÚÜÔÊÆÕ
ÇßÚ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÎÝ ÆÖØÕßÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÇÑØÏÈÄÊ×ØÕÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕÓÏÇÝÑÇÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝ
ËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÝÚÕßÖÇØÇÓßÛÏÕÆ
¬ÕÇÙÏÒÄÖÕßÒÒÕÚÎÝËÔËÊÏ¦Ý®

ÁÊËÏÐËÚÎÊßÔÇÓÏÑÂÙÞÁÙÎÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÓËÚÇÐÆÊÆÕÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÊßÔÇÓÏÑÂ
ÚÎÝÔÚÕÖÏÕÒÇÒÏ¦ÝÚÎÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝËÐÁÒÏÐÎÝÑÇÏÚÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝÚÕß
ÖÇØÇÓßÛÏÕÆÜÝ¦ßÒÎÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦Ý

Το παραμύθι
¬ÕÇÙÏÒÄÖÕßÒÒÕÚÎÝËÔËÊÏ¦Ý®
ÁÞËÏÍØÇÌÚËÃÙÚÕÍÒÜÙÙÏÑÄÏÊÃÜÓÇ
ÚÎÝÈÕØËÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¦ÌÕßÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÕ²ÇÓÖÂÝÙËÙßÔËÞÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÕÔ ×ÙÚÇØÕßÙÂ
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÖÏÙÚ¦ ¦ÛËÍØÇÓÓÂ
Ñ¦ÛËÞØ×ÓÇÑ¦ÛËÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÙÚÇ
ÞÇØÇÑÚÏÑ¦ÑÇÏÇÑÕÒÕÆÛÜÝÙÚÎÔÁÑÊÕÙÎËÃÔÇÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÔÊËÒËÞÕÆÝ
ÁØËßÔÇÝÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÏÑÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ËÖÏÚÄÖÏÇÝÙÚÎËÔËÚÃÇ©²ÇÓÖÂÝ
ÊËÔÊÃÙÚÇÙËÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÙÚÎÔÖÄÒÎÚÜÔÊÄÍÎÊÜÔÍÏÇÔÇÇÏÙÛÇÔÛËÃ
ÚÎÔÖÄÒÎÔÇÔÏ×ÙËÏÚÏÝÊÕÔÂÙËÏÝ
ÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÎØÜÃÊÇÚÕßÖÇØÇÓßÛÏÕÆËÃÔÇÏÎÓÏÑØÂªÎÍÕÖÕÆÒÇÎ
ÕÖÕÃÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÚÕÇÑÇÚÄØÛÜÚÕ
ÔÇÖÇÔÚØËßÚËÃÚÕÈÇÙÏÒÄÖÕßÒÒÕÚÎÝ
ËÔËÚÃÇÝ©ÒÄÍÕÝÚÕßÖÇØÇÓßÛÏÕÆ
ËÃÔÇÏÖÒÕÆÙÏÕÝÑÇÏÕØÏÙÚÏÑÄÝÑÇÛÇØÄÝÑÇÏÓËÙÚÜÓÁÔÕÝÍÒÇÌßØÄÝ
ÑÇÏàÜÎØÄÝËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÕß
²ÇÓÖÂàÜÔÚÇÔËÆËÏÚÕÔÒÄÍÕÇÑÄÓÎ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÔÑ¦ÔËÏÖÏÕÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÄÑÇÏÚÕßÊÃÔËÏÒ¦ÓÉÎÑÇÏ
ÕÓÕØÌÏ¦ÓËÍÇÒÆÚËØÎÃÍÕßØÇÎ
ÇØÓÕÔÏÑÂÙßÔÁÔÜÙÎÚÕßÒÄÍÕßÑÇÏ
ÚÜÔËÏÑÄÔÜÔÖØÕÙÊÃÔËÏÙÚÕÁØÍÕ
ÇÐÃÇÏÊÏÇÃÚËØÎÓÁÙÇÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÚÁÞÔÎ

Η έκθεσηÚÑÑ¨ÑÐÉËÉ{Ñ{~³ÊÓØ³{Ø¸ÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
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Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

«Δόκτωρ Γκλας» του Γιάλμαρ Σέντερμπεργκ

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

10.11.19 -16.11.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΒΙΒΛΙΟ

« Έχει ο Κάφκα
χιούμορ;»
Το Βιβλιοτρόπιο ÐÉ³iÈ³Ê¨{Âi

³iØ(¨ÉKÉËÑØ³iØ0ÉT{~ÊØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØÙ{¨oÑÉ{³iÉ~ÙÊÜit TÉ{
Ò×~ÑT{ÖÐ¨«u1Ñ¨ÑoÐÑ³{iÚÉËÈÇÊ³iiÐÉ³ÈØ0ËÑÑÙiÜÑ¨ÒV
~¨{³{~ÌÜo³ÉTËÑ~Ñ{.Ö¨{ÑÑ¨ÒV
Èoo¨Ñ×ÓÑVÐÉ³Ñ×¨Ñ³Ê.ÈÐÐÉ³ÓTÉ{
³ÚÉÑ³¨{~ÌÉ¨oÑ³Ê¨{Ë³ØÐÉ³iÚÉÑ³¨{~ÊÙ¨ÒitåoÑiÐÓÉÐÈÑ³Ó¨ÑuÉ~iÚÉËÑ ÜÉÑØåoÑÚ~ÜÓÈØ0É³Ò¨³i´ ÉÐK¨ËÈV¨Ñ¬U´Æ
ÐÐ:ÈÙÒÙ{~VÉÉÚÜËÈ{³ÓÜÜÑ´m
Πληροφορίες 99667599.

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Θεατρικό ανέβασμα ³iÖ¨o{Ñ
³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑtÛÌ~³¨~ÜÑØuÓÑ
ÑÌ³Ñ{¨~Üi³{~Ò~Ñ{ÉÐKÜiÐÑ³{~ÒÑ¨{³È¨oÊÐÑ³Ñ³iØ.~ÑÙ{ÑK{~ÊØ
Üo³ÉTËÑØVo¨ÑÐÐÓ³ÆlÐÉ³i
Ð¨×ÊiÐÉ¨ÜoËÈVÑÌ³ÈiÙÌÈoo¨Ñ×ÓÑ{ÒÜÐÑ¨.Ó³É¨ÐÉ¨o~
$~iÚÓ³iØ~Ñ{ÚÉÑ³¨{~ÌØÈoo¨Ñ×ÓÑØ.³¨Ñ³ÊØ(ÑÖ¨{ØÈÉÑ¨ÐÓØÑÌ³iiÚ{~ÊÙÖÑÐi³ÈK{KÜËÈ
ÙËÉ{Ò¨~Ñ~Ñ{³Ò³{Ù{ÌÐ¨×
ÈTÜÌoÛÌ~³¨~ÜÑØÛ{Ñ~ÉÈÒÇÉ{
~Ñ{~iÚÉ³ÉË³ÈÙÑËÑÈ³ÌÓ¨oVÈÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{o{Ñ¨³i×¨Ò
³iÖ¨~Ñ{³i ÜÜÒÙÑV×Ó¨³ÒØÐÑØÑ³{ÐÓ³ÈØÐÉ³{Ø~³É{ÓØÜÉÈ¨ÓØ³ÈÊ¨ÑwÑ³{Ê¨ÑÛÖ
ÈÓÑ¨ÌÑÑ¨È{ÒÇ³Ñ{ÉË
~iÊØÉÐ{ÑÑÑÇÊ³iio{Ñ³ÑÐÉoÒÜÑ
~Ñ{ÑÑÒ³i³ÑÉ¨³ÊÐÑ³ÑÈ¨~Ö³ÈÐÓÑÑÌ³ÐiÙÉ{ÐÌ~Ñ{³
~È{ÐÌ³Èo{Ñ³¨Ö~ÜÑØÑÓÑ³{
³iÇÊ ÑÓ¨oÈÑ³ÉÜÉËÒ~iio{Ñ³ÑÌ¨{Ñ³iØÑÚ¨{iØ~Ñ³ÑÌiiØ0o{Ñ³¨Ì~ÜÑØÉË~iÊØÉÑ¨~É{(ÑÑo{³iØÈo{Ö¨iØ

~Ñ{³iÉÑ¨ÊÓÜo~ÑVÑ³{~ÉËÐÉ³È
Ó¨³Ñ³È~Ñ{Ñ×¨ÐÊo{Ñ³iÑ³¨ÌÑ{Ñ¨ÒÂi³ÈVÈÙÖÉ³Ñ{iåooÓÜÑ.{Ùi¨ÖÜÈ(¨ÉÐ{Ó¨Ñ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊl

ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´ÆVÐÌ®Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUlg¸m ÉÐK¨ËÈ¸Æ1ÓÑ³¨
Û 0,$V Ì³i³ØmmV(ÑÜÜÈ¨{³{ÑV
ÉÈ~ËÑΠληροφορίες 97906990.

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Το Κουκλόσπιτο» του Ερρίκου Ίψεν
Κάνει πρεμιέρα ³iÛÉÖ³É¨i.~iÊ³iØ

Ñ{Ü{~ÊÈ¨ÑËÈV É~ÜÊØ É~ÜÓÈØV
1ÑÒiØÛ¨Ñ~ÌÈÜØV'³iØå³ÜËÙiØVÈ¨³Èo{ÒÜiVÑ¨ËÑ(ÌKiVÉËÙÑØ ÜÜiÑØ0ÉTT¨Ø³iØ 1åV
'¨Ño~ÜËÈ,ÖKÉÜ³¬®ÉÐÉÌØ(Ñ-

¨Ñ³ÒÉ{ØU¸VlV®V ÉÐK¨ËÈV³{Ø
dU´ÆÐÐ~Ñ{Æ~Ñ{¬ ÉÐK¨ËÈ³{Ø®U´Æ
ÐÐÉÈ~ËÑU¸ÆV¸V¸¸ ÉÐK¨ËÈV³{Ø
d´ÆÐÐ³1ÓÑ³¨åÚÊ~ÉØ1$
Πληροφορίες 25877827.

«Παντού»
Μια μουσική Ñ¨Ò³ÑiÐÉÉÜÉÖÚÉ¨iÉË-

Ù³ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨ÉÈ~ËÑØÉ
T¨ÈØ¨KÒ{ÐÈØÑÜÜÒ~Ñ{ÑÑo¨ÉÈÐÓÈØo{Ñ³~{Ì%Ü{{T¨{³È
~³i¨ËÈoË³Ñ{ÓÑÐÈ{~ÌtÉ¨{KÒÜÜuVÐ{ÑÉ~³É³ÑÐÓiÐÈ{~ÊÉo~Ñ³Ò³ÑiVÐÓÑ³iËÑ³~{ÌÚÑÑ~ÜÈÚÉË³ÈØÐÈ{~ÖØwtÂÉÑoÖØu/~{Ì
ÚÑÑ~ÖÉ{ÊoÐÑ³ÑÑÌ³¨ÑoÖÙ{Ñ~Ñ{
ÐÉÜÙËÉØÙ{Ñ×Ì¨Ü{³{ÐV~ÑÚØ
ÑÈ³ÒÚÑÈÙÈÒÇ³Ñ{ÉÓÑÑÐÒÜoÑÐÑ
ÊTVÉÐÑ³ÐÓÑ³iÖÚÉi³iØ
Ñ¨Ò³ÑiØ {ÐÓÜÉ{ÑUåÙ¨ÓÑØ(ÑÑÓ³¨È.ÈÐÐÉ³ÓTÈUÑ¨ËÇÑåÑ³Ñ{ÒÙiVÑ³É¨ËÑåÙ¨ÓÈV0ÇÖÜ{Ñ(Ó³¨ÈV
ÜÉÑÑ³ÇiÑÈÂÓ³iV(ÑÈÜËÑ³Ñ³ÖÜÈV.ÒKKÑØ¨{³ÙÖÜÈV¨{³{ÒÑ
å³ÈÙ{ÖV ÈÒooÉÜØ¨{³ÙÖÜÈV
Ò¨{Ø {~ÜÒÈV Ë~Ø(Ë³³ÑØV ¨Ñ~ÜÊØ
{³ÓÜÜÑØV Ë~Ø(ÑÑoÉ¨oËÈV{¨Ò³Ñ
(ÑÑÉ~ÜÓÈØVåÙ¨ÓÑØ(ÑÑÓ³¨È

Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, Σάββατο
9 Νοεμβρίου, 4:30 μ.μ., 6:00 μ.μ., 7:30
μ.μ. Είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

The Ice Age του Theo-Mass Lexilectous
Η γκαλερί _x©Ñ¨È{ÒÇÉ{³iÑ³Ð{~ÊÓ~ÚÉi³È/v_w>©©_Áx_R²º©ÐÉ
³Ë³Ü/v_R_Ýn_ Èo~É~¨{ÐÓiÉ{¨ÒÓ¨oÑ³ÉÜÉË³É{³ÓoÑÐÑ³¨{
T¨ÌÓ¨ÉÈÑØ³È~ÑÜÜ{³ÓTioÖ¨ÑÌ³iÑ³Ñ{{iÐÓi~Ñ{ÜÖÜ~iTÓiÐÑØÐÉ³É¨{KÒÜÜ~Ñ{³i×ÖiÑÜÜÒ~Ñ{
ÐÉ³É×ÊÐÉ¨VÚÓ³³ÑØÉ¨³ÊÐÑ³ÑÈÑ×¨Ö³{Ø
Ù{ÑÙ{~ÑËÉØ~Ñ³Ñ~ÉÈÊØ³Èi×{Ñ~Ö~Ñ{³ÈÈÜ{~ÖV
ÉÐ{Ñ¨ÒÚÉ{ÑÑ~Ñ³ÑÊÈÐÉ³iÉÂÉÜ{ÌÐÉiTÓiÐÑØÐÉ³iÖÜi ÙÈÜÉ{Ò³È/v_w>©©Ù{É¨ÉÈÒ³ÑÌ¨{ÑÑÒÐÉÑ³i×{Ñ~Ì~Ñ{³ÈÑ¨~³ÌV
³iTÓi³ÈÑÚ¨ÈÐÉ³iÐiTÑÊ~Ñ{³i{Ù{ÑË³É¨i
Ñ{Úi³{~Ê³ÈViËÑÉ{~É³¨É³Ñ{~Ñ{É{¨ÑÐÑ³ËÇÉ³Ñ{ÐÉ³iÑ{Úi³i¨{Ñ~ÊÉÐÉ{¨ËÑ³È×³ÌØV³È
T¨È~Ñ{³iØ×Ì¨ÐÑØÛÈÜÉÖÉ{ÐÉÙ{Ñ×¨É³{~ÒÐÓÑVÌØ³ioÜÈ³{~ÊV³iÉo~Ñ³Ò³ÑiV³i×³o¨Ñ×ËÑ~Ñ{³i³Ñ{ËÑVÙ{ÑTËÇ³ÑØ³ÑÌ¨{ÑÐÉ³ÑÂÖ³ÈØ0/v_R_Ýn_Ñ¨È{ÒÇÉ{³¨ËÑ~Ñ{Ö¨o{ÑÑ¨Ñ³Ñ³{~Ò
~Ñ{ÈK¨{Ù{~ÒoÜÈ³Ò³ÑËÑÉÂÉÜË³Ñ{~Ñ{ÑÜÜÒÇÈÈÉTØ

«Οκτώ Βήματα,
Οκτώ Φωνές»
Το Διεθνές 'É³{KÒÜÉÈ~ËÑØÑ¨È{ÒÇÉ{~³×ÓØV~³ÓÉØÉÜËÙÉØV
~³ÓÑÌÉ{¨ÑÉË~iÊØ$~³KÊÐÑ³ÑV~³Ñ{Ù{Ò³iØÖ¨ÈÈÐÑØ
³ÑÂ{ÙÉÖÈÐÉ³{ØÙÈÑ³Ì³i³ÓØ³ÈØV³
³ÑÜÓ³³ÈØ~Ñ{~È¨ËØÐÉ³iÑoÒi
³ÈØo{Ñ³iÐÈ{~ÊU Ñ¨ËÑÉÇÑ¨ÜÊVåÙ¨ÓÑØ ÜÉË³ÑÜiØVÒ¨{Ø
ÈÚÈÐËÈV.ÒKKÑØÑoÖViÈ¨{Ñ~Ê
{~ÜÒÈViÑ³É¨ËÑ(Ñ¨ÒTÈVi¨ÈÒÚi.TËÇÑ~Ñ{i°Ñ¨ÈÒÚÈ{Ñ
{Ù{ÑË³É¨iÐÈ{~ÊÉ~ÙÊÜiÈ³ÌT
ÓTÉ{³iÑÒÙÉ{ÂiÓÑÚ¨³È
³ÌÈÈÑoÑÖ~Ñ{Èi¨É³Ö³
ÉÜÜi{~Ì³¨ÑoÖÙ{!ÈÚÓ³iØ~Ñ{ÐÈ-

{~ÌØ¨Ê³Ø'{ÜËÈ~Ñ{³{TÈ¨oÌØ~Ñ{{i³ÊØ(ÌÜÈØÈ¨{Ò~ÈVÙËÈ
³KÊÐÑÉ~³ÓÈØ~Ñ{ÓÉØ³iØÖ¨Èo{ÑÑÑÑÙÉËÂÈ³{Ø{~ÑÌ³i³ÓØ
³ÈØÈ{~ËU{ÒØ{TÑÊÜ³ÖÐÑÑVåÜÓÂÑÙ¨ØÑ¨ÑÜÒÐÈØ~¨È³ÒV'¨ËÂØ(ÑÑo{³ÈÐÈÇÖ~{V
{¨oØÛiÐi³¨ËÈÐÈÇÖ~{VÑ¨ÒÜÑÐØÑ¨ÑÜÒÐÈØ~{ÚÒ¨ÉØV0ÌÐÈØ
0¨Ë³³iØiÜÉ~³¨{~ÌÐÒV {~ÌÜÑØÑÈ¨ÓiØ{Ò¯ÜÊ~³¨ÑV¨Ê³Ø'{ÜËÈ{ÒΔημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, Κυριακή 10 Νοεμβρίου, ώρα 6:00 μ.μ.
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έει μία ÛËÜØÃÇÄÚÏÎÇÖÕßÙÃÇËÖÇÔÇÙÚ¦ÙËÜÔÂËÐËÍÁØÙËÜÔÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÇÖÄÚÇÈßàÇÔÚÏÔ¦ÓÁÞØÏÑÇÏÚÕÔÄ
ÇÏ×ÔÇÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÚÕÖÏÑÂÝ
¦ØÞÕßÙÇÝÚ¦ÐÎÝÎÕÖÕÃÇÛÇÁÓÖÇÏÔË
ÓÖØÕÙÚ¦ÑÇÏÛÇßÖÕÙÚÂØÏàËÚÏÝËßØËÃËÝ
Ó¦àËÝÑÇÏÛÇËÔÇÔÚÏÜÔÄÚÇÔÙÚÎÔÇÊÏÑÃÇ
¢ßÙÏÑ¦ÑÇÚ¦ÚÎ¢ØÇÍÑÕÑØÇÚÃÇ¦ØÞÏÙË
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÓÃÇËÒÃÚ¶ÇÝÚÎÔÕÔÕÓ¦ÙÕßÓËÁÚÙÏÇßÚÂÚÜÔËßÍËÔ×ÔÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÂÚÇÔÈÇÙÏÑ¦¢Ø¦ÍÑÕÏÑÇÏÙßÔ
ÚÜÞØÄÔÜÑßÖØÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÊÏÄÚÏÓËÚ¦
ÇÖÄÖËÔÂÔÚÇÂËÑÇÚÄÞØÄÔÏÇÛÇÁÔÏÜÛÇÔÚØÄÖÕÔÚÏÔ¦ ÆÖØÏÕÏ
ßÚÂÎÚ¦ÐÎÓÁÞØÏÑÇÏÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝ
ÖÇØÇÑÓÂÝÚÜÔÕßàÏÔÏÇÔ×ÔÚÁÒÎÕß
ÇØÞÁÝÕßÇÏ×ÔÇÁÑÇÔËÑÕßÓ¦ÔÚÕÂÚÇÔ
ÍÇÒÒÏÑÂÝÂ¦ÒÒÎÝÊßÚÏÑÂÝÖØÕÁÒËßÙÎÝÑÇÏ
ÚÕÇÃÓÇÔËØÄÊËÔÍÃÔËÚÇÏËÐßÖÎØËÚÕÆÙÇÔ
ÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÕßÝÙßÓÌÁØÕÔÚÇÎÑÕÏÔÜÔÃÇÂÚÇÔÌËÕßÊÇÒÏÑÂ¦ØÇËÒ¦ÞÏÙÚÇ
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÍÏÇÚÕÔÇÍØÄÚÎÑÇÏÚÕÔÞÜØÏÑÄÕÖÄÚËÕÏÍÎÍËÔËÃÝËÒ¦ÞÏÙÚÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÑÇÏÓÎÔÐËÞÔ¦ÚËËÃÓÇÙÚË
ÙÚÕÔ¡ËÙÇÃÜÔÇÚÇÊÏÇÑ¦ÇÖÄÚÕÔÕ
ÇÏ×ÔÇ¦ØÞÏÙËÔÇÇÔÇÊÆÕÔÚÇÏÕÏÑÕÍÁÔËÏ-

Τρία πουλάκια κάθονται
ËÝÖÕßÇÔÂÑÇÔÙÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇ
ÚÎÔ©ØÛÄÊÕÐÎÍÏÇÔÇÙßÔËÔÔÕÕÆÓÇÙÚË
ÑÇÏÁÚÙÏÖÕØËßÚÂÑÇÓË ÇÏÖ¦ÒÏÇßÚÁÝÕÏ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔ
ÖÒÕÆÚÎÑÇÏÊÆÔÇÓÎÑÇÏËÖËÏÊÂÚÇÒËÌÚ¦
ÍÒßÑÇÃÔÕßÔÙßÞÔ¦ÖßÑÔ¦ÚÇÁÈØÏÙÑÇÔ
ÓËÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂËÐÕßÙÃÇÑÇÏÕÒÇÄÝÚÎÝ
ßÖÇÃÛØÕßÓËÒÃÍÕÑÇÒÇÓÖÕÑÄÉÜÓÕÑÇÏÑÇÓÏ¦ËÒÏ¦ÚÙÇÑÏÙÚÂÄØÍÜÔËÑÇÏ¦ØÓËÍËÑÇÏ
ÚÇÞØÄÔÏÇÖËØÔÕÆÙÇÔÑÇÏÓÇÝÚËÒËÃÜÙÇÔ
ÕÏ¢Ø¦ÍÑÕÏÁÌßÍÇÔÕÏËÔËÚÕÃÑÇÏÂØÛÇÔ
ÕÏ©ÛÜÓÇÔÕÃ¬ÕÆØÑÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏÈØÂÑÇÔ
ÓÏÇ¦ØÞÕßÙÇÚ¦ÐÎÇØÑËÚ¦ÑßÖØÏÇÑÂÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÞØËÏÇàÄÔÚÕßÙÇÔÑÇÏÈØÁÛÎÑÇÔÕÏ
ÞØÂÙÏÓÕÏËÑËÃÔÕÏÖÕßÁÑÇÔÇÔÖÒ¦ÚÎÙÚÏÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÖÇØÇÚßÖÃËÝÚÜÔ©ÛÜÓÇÔ×Ô
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÓËÚÕÇàÎÓÃÜÚÕÑÇÏÕÒÇÄÝ
ÙÚÎÔÆÖÇÏÛØÕÑÇÏÙÚÏÝÖÄÒËÏÝÙÚÕÔàßÍÄ
ÄØÍÜÓÇÑÇÏÛÁØÏÙÓÇÇÖÄÚÕÞ¦ØÇÓÇÚÕß
ÌÕß×ÝÚÕÈÕÆÚÎÓÇÚÕßÂÒÏÕß¯
ÇÏÇÌÕÆÁÌßÍÇÔÕÏ©ÛÜÓÇÔÕÃÍÏÇÚÃ
ÓÇÝÇÍÄØÇÙÇÔÕÏØËÚÇÔÕÃÕÏÁÞÕÔÚËÝÚÇ
ØÏ¦ÒÏÇËÃÖÇÔÔÇÓÎÔÖÇÃÐÕßÔÑÇÏÔÇÞ¦ÙÕßÔÑÇÏÁÍÏÔÇÔÈÇÙÏÒÏÑÄÚËØÕÏÚÎÝÈÇÙÏÒÃÙÙÎÝÑÇÏÕÒÇÄÝÙÚÇÃÊÏÇÔÇÖÇÙÞÃàËÏÔÇÚÇÈÍ¦ÒËÏ

«Γκερίλα, φτώχεια
και φιλότιμο»
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1å³ÉÐKÜiÐÑ³{~ÌÓ¨o³È ¨¨Ë~È
ÉVt0È~ÜÌ{³uVÉ~iÚÉËÑ
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iÉÐ¨ÉÈÐÑ³Ëii³iØÉÂÈÑÜ{~ÊØ
ÈÌ³ÑiØ(Ó¨ÑÑÌ³Ñ{ÒViÑÑ³¨É³{~ÊV¨³¨{Ñ~Êo{Ñ³iÉTÊ³iØ
TÉ{¨Ñ×Ó³ii³iØ Ì¨ÑØÙÉÑÖÉ{ÑÈo~ÜËÇÉ{³ÖoT¨ÚÉÑ³ÊÐÉÐ{ÑÉÈ¨Ö³É¨ÑÑÚ¨{³{~ÊÓ{Ñ Ñ¨Ò³ÑiÑÈ³ÊVÉÐËÑÓÑVÑ{TÐi¨ÒÖoT¨iV
ÉÜÉÖÚÉ¨iÑÌÙiV~ÑÚ{³Ò³Ñ¨ÌÑ
³ÈÓ¨oÈ³ÑÈ³ÌT¨ÑÚÖÐÑ³Ñ~Ñ{ÚÖ³ÉØ
~{{~ÈÐKÒÉÈ³Ñ³¨ÑÈÐÑ³ËÇÈ~Ñ{³Ñ~¨Ñ³ÖÉo~ÜK{ÐÓÑVÐÓT¨{
ÓØÌ³ÈÐ¨ÓÈÑ~Ñ³Ñ~³ÊÈÓÑ
KÑÚÐÌÑÈ³oËÑØ(ÑËÇÈ{iÚ{Ë
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ÈÕßÒÂÑÑÒÎÙÃÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÃÑÆÑÒÕÏ
ÑÇÏÖÏÇÄÒÇÍÏÇÄÒÇÇÖÄÚÕÔÖÄÔÕÚÕß
ÞÜØÏ¦ÚÎÖÕßÁÞÇÙËÍÏÕÑÄØÎÍßÔÇÃÑÇ
ÇÖÄÚÎÞÜØÏ¦ÚÏÙÙÇÖÕßËÃÊËÈÏÇÙÓÁÔÎ
ÚÎÔÑÄØÎÚÎÝÔËÑØÕÌÃÒÎÙËÚÕÔÍÏÕÚÎÝ
É¦ÞÔËÏÚÕÔ¦ÔÚØÇÚÎÝÚÕÔÓÕÔ¦ÑØÏÈÄ
ÚÎÝÑÇÏÙßÔÁÞÏÙËÔÇÑ¦ÔËÏÒËÌÚ¦ÑÇÏÔÇ
ÓÕÏØ¦àËÏÚÙÁÑÏÇÚÎÝÕØÍÂÝÑÇÏÑÕÆÌÏÕ
ÖÇÚØÏÜÚÏÙÓÄÑÇÏÖËØÔÕÆÙÇÔÚÇÞØÄÔÏÇ¯
´ÞËÚËÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÏÍÃÔËÚÇÏÙÚÎÓÇÑÇØÃÇÔÂÙÕÚÜÔÍÃÜÔÒÕÏÖÄÔËÊ×ÑÇÏ
ÇÏ×ÔËÝ"¡ÏÇÊØ¦ÑÇÇÔÛØ×ÖÜÔËÖÏÞËÏ-

ØÎÓÇÚÃËÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÍÎÝÕÏÔÚÏÈÁÒÕÖËØ
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ËÑËÃÇØÞÃÙÇÔËÔÇÚÇãàÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÄÚÇÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÁÍÑÜÙÇÔÇØÞÃàÇÔËÔÇÞÇØÏËÔÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÇËÍÍÄÔÏÇÑÇÏ
ÄÚÇÔÑÇÏÚÇËÍÍÄÔÏÇÌ¦ÍÇÔËÑÇÏÙÖ¦ÙÇÔËÙÑËÌÚÂÑÇÔËÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑÕÏÚ¦ÐÕßÔ
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Ö¦ÔÚÇÑÇÏÑ¦ÛËÌÕØ¦ÓÏÇÚØÏ¦ÊÇÖËØÏÓÁÔÕßÓËÄÒÕÏÍÏÇÔÇÊÏËØËßÔÂÙËÏÓÇËÃÚË
ÚÎÒÁÔË¬ØÏÓËÒÂØËßÔÎÚÏÑÂÖÏÚØÕÖÂ
ËÃÚËÍÃÇ¬ØÏ¦ÊÇÕßÊÁÔÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
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ËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÍÏÇÚÎÊÏÇÙÚÇÆØÜÙÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÍËÔÏ×ÔÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÇÒÇÏÄÚËØÕÏÔËÄÚËØÕÏÑÇÏÖÕÒÆÔÁÕÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÃÙËÁÔÇÇÓ¦ÒÍÇÓÇàÜÔÚÇÔÄÑÇÏ
ÊÏÇØÑ×ÝÇÑÓÇÃÕÔÇÓËÃÞÛÎÑÇÔÈÒÁÓÓÇÚÇ
ÑÇÏÇÔÚÏÒÂÉËÏÝËÖÏÛßÓÃËÝÑÇÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ
ÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÖÜÝÔÇÏÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÙÏÔËÓ¦
ÁÞËÏÙßÔÁÞËÏÇ¡ÏÇÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÖÕßÓÕÏ¦àËÏÖÇØÜÞÎÓÁÔÎÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÓË
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÎËÖÏØØÕÂÊËÔ
ÊÏÇÑÄÖÚËÚÇÏÚÇÃÞÔÎÊËÔÑÇÚÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÏ
ÏÙÏÄÊÕÐÕ
ÑËÃÔÕÄÓÜÝÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÒßÚÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÂÚÇÔÎÔÁÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÚÕßÌËÙÚÏÈ¦Ò4LL[[OLM\[\YL®ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÊØßÓÇ¥Ô¦ÙÎ¢ÁÚÕÝÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÚÇÏÔÏ×ÔÓÏÑØÕÆ
ÓÂÑÕßÝÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÕÏÂÊÎÓËÈØÇÈËÃÇÑÇÏ
ÙßÓÓËÚÕÞÁÝÙËÊÏËÛÔËÃÝÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÝË
ÁÔÇÙÆÔÚÕÓÕÈÏÔÚË¦ÑÏÇÔÇØÚÎÓÁÔÕÙÚÇ
ZVJPHSTLKPHÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÓÏÒÕÆÔÑÇÏÕÏ
ÍÏÇÚÕÖ×ÝÈÒÁÖÕßÔÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÙÏÔËÓ¦
ÑÇÏÚÕÊÏÑÄÚÕßÝÓÁÒÒÕÔÆÔÚÕÓÇÖËØÏËÑÚÏÑ¦ÓËÞÏÕÆÓÕØÞÜØÃÝÙÕÈÇØÕÌ¦ÔËÏÇÒÒËÝ
ÍËÔÏÁÝÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÕÒÃÚËÝ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÊËÔÁÞÕßÔÚÃÖÕÚÇÈÇØÆÍÊÕßÖÕÕÆÚËÙÚÕÆÌÕÝÕÆÚËÙÚÎÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇ
ÈÇØÆ®ÄÖÜÝÛ¦ÔÇÚÕÏÑÇÏÇÖÕÞÜØÏÙÓÕÃ
ÓÖÕØËÃÈÇØÆÍÊÕßÖÕÄÓÜÝÄÞÏàÕßÔÂÑÏÔÕÆÔÚÇÏÍÏÇÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÇÒÒ¦ÎÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÕÚÄÖÕÝÄÖÕßÛÁÒÕßÔÔÇ
ÍßØÃàÕßÔÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÚÕßÝÑÇÏÕÏÇÃÛÕßÙËÝ
ÔÇÓÎÔËÃÔÇÏ¦ÊËÏËÝ® ¦ÖÕÏÕÝÇÔÇàÎÚËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÑÇÏÕßÙÃÇ®Ñ¦ÖÕÏÕÝ
¦ÒÒÕÝÔÇÓÖÕØËÃÔÇàËÏÓËÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇÑ¦ÔÕÔÚÇÝÙÏÔËÓ¦®ÚÕËØ×ÚÎÓÇÚÏËÃÔÇÏÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÙÏÔËÓ¦®ÁÔÇÝÇÖÇÔÚ¦ËÏÚØËÏÝÍßÔÇÃÑËÝ!ÚÁÒÒÇÚËÌÇÔÃÇßÊÕÑÃÇ®¦ÒÒÕÏ!
 ÕßÚÙÁÝÇÙßÔËÞËÃÝÑÇØÏÁØËÝ®ÓÏÇÓÁØÇ
ÌÜÝÓÏÇÓÁØÇÙÑÕÚ¦ÊÏ®ÍÑËØÃÒÇÌÚ×ÞËÏÇ
ÑÇÏÌÏÒÄÚÏÓÕ®ßÖÕÓÕÔÂÇÔÇÓÕÔÂÇÔÇÓÕÔÂÇÔÇÓÕÔÂ®ÚÕÙÏÔËÓ¦ÖÕßÓ¦ÛÇÓËÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÓÄÔÕÏÓÇÝ®
©ÒËÝÕÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÊÎÒ×ÔÕßÔÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÓËÁÔÇÔÚØÄÖÕÑÇÏÚÎÒÆÙÎ
ÚÕßÝËÔÓËÓÉÏÓÕÏØÕÆÔÊËÔÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕßÔ
©ÚÏÂÚÇÔÉÜÓÕÚÆØÏÍÏÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÍËÔÏÁÝ¶ÚÕÑÇÒÕÆÙÇÔÑÇÏÕÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÑØÇÚÏÑÕÊÃÇÏÚËÝËÖÕÞÁÝÈÁÈÇÏÇ¶ÍÏÇÚÕßÝÔÁÕßÝ
ÇßÚÕÆÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÁÝÓËÚÇÐÆÑÇÏ
ÙßÔÖÒÎÔËÃÔÇÏÓÏÇÙßÔÛÂÑÎÖÕßÕÌËÃÒÕßÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÓËÚÇÓÁÙÇÚÕßÕ
ÑÇÛÁÔÇÝÐÃàËÏÚÕÔÑÄÖÕÔÇÇÔÇÌÁØÕßÓË
ÚÇÕÔÄÓÇÚ¦ÚÕßÝÁÙÚÜÑÇÏÇÔÌÚÏÇÞÚËÃÁÔÇÝ
ÓÏÑØÄÝÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝÖÕßÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÑ¦ÚÏÇÔÇÍÔ×ØÏÙÏÓÕÖØÕÝ
ÚÕÖÇØÄÔ!ØÚËÓÏÝÔÇÙÚÇÙÏ¦ÊÕß¡ßØÙÃÔÎØÏÙÚËÃÊÕßÕÌÃÇËÜØÍÕÈÇÙÃÒÎÓÓÇ
ÕÐÏ¦ÊÎ§ËØÏÚ¦ÔÏÔÚàÏØÃÇÇÙÃÒÎÝ ËÑ¦ÚÕÝßÛÆÓÎÝ2VZZLT\UKÇÔÃÊÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÇ ÕÚàÇÓ¦ÔÎÚÁÒÒÇ ßØÏÇÑÕÖÕÆÒÕß
§ÃÑÕÝ ßØÃÚÙÎÝÇÑÒÃÔÁÔÚàÕßÇÍÍÁÒÎÝ
ßÓÖËØÄÖÕßÒÕÝ²ØÂÙÚÕÝ¡ÇÙÙÇÒ¦ÝÕßÑÏÇÔÄÝ¡ÕÙÞÕÔ¦ÝÇÔ¦ÙÎÝ§ËÕÌ×ÚÏÙÚÕÝ
ÃÊÇÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝÓÏÑØÕÆÓÂÑÕßÝ
ÚÇÏÔÃËÝÚÕßÝÇØÑËÚÕÃÇÖÄÚÕßÝßÖÕÍØ¦ÌÕÔÚËÝ®ËÃÔÇÏÂÊÎÕÔÄÓÇÚÇ®ÙÚÎÔËßØÆÚËØÎ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÄÒÕÏÙÞËÊÄÔ
ËÚÕÏÓ¦àÕßÔÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÑ¦ÖÕÏÕÏÑÇÏÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝËÔÛÇÐËÞÜØÃÙÜ
ÈÏÇÙÚÏÑ¦ÇßÚÕÆÝÇØÑËÚÕÆÝÖÕßÓËÙßÍÑÃÔÎÙÇÔÓËÚÕÔÖÇÒÓÄÚÎÔÕÔËÏØÕÌÇÔÚÇÙÃÇ
ÂÇÍÜÔÃÇÚÕßÝ¬ÕÖ×ÝÓÏÇÍßÔÇÏÑËÃÇÖÒ¦ÚÎÊËÔÈÒÁÖÕßÓËÖÕÚÁÚÕÖØÄÙÜÖÕÖÕß
ÊÏÇÙÞÃàËÏÚÎÔÇÚÎÙÃÜÔÍÏÇÒËÖÚ¦ÓÏÒ×ÔÚÇÝÓË¦ÍÞÕÝÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÖÕÊ×ÙËÏÓËÚÄÙÎÁÔÚÇÙÎÚÕÔËÍÑÒÜÈÏÙÓÄ
ÓÏÇÝÖÕÒÆÔÁÇÝÍßÔÇÃÑÇÝÑÇÏÓÎÚÁØÇÝÖÕß
ÚØÁÞËÏÔÇÖØÕÒ¦ÈËÏÓÏÇÕÔÚÏÙÏÄÔ½Ö×Ý
ÁÔÇÑÚÃØÏÕÓÖÕØËÃÔÇÑÏÔËÃÚÇÏÚÎÔÆÞÚÇÔÇ
ÁÞËÏÚÎÊÏÑÂÚÕßàÜÂÑÇÚÇØÍ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÕßÝ
ÒÏÍÕÙÚÕÆÝËÔÕÃÑÕßÝÚÕßÚÏÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝ
ÁÔÔÕÏËÝÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏÚÎÝÑÇÚÇÌßÍÂÝ
ÊÏÇÌßÍÂÝ ÇÏÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÙßÔÛÁÚÕßÔ
ÁÔÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÖÇØÄÔÓËÚÄÒÓÎÑÇÏ
ÊÏ¦ÛËÙÎÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÔÚÇÄØÏ¦ÚÕßÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÚÇÄØÏÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝÚÕßÝÞÕßÔÇÖÕÊËÃÐËÏÄÚÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÚÕÔÞØÄÔÕ
ÓËÕÏÑÕÔÕÓÃÇÐÁØÕßÔÄÚÏÍÏÇÒÃÍÇÁÙÚÜ
ÒËÖÚ¦ÓÖÕØÕÆÔÔÇÊ×ÙÕßÔÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕÙÞÂÓÇÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÔ ÇÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÂÊÎÖÕÒÆ
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

«Νιώθω ασκούμενος στη συγγραφή»
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Με την ευκαιρίαÚÎÝËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÝÚÜÔ
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÔ¦ÓÏÙÎÝ§ÚËÔËÑÁÝ®
ÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ¡ÇØÃÇÝÏÍÏÔÃÚÕßÙË
ËØÓÎÔËÃÇÚÕß²¦ØÎ²ÇØÇÒ¦ÓÖÕßÝ
ÓÏÒÂÙÇÓËÓËÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÚÕß
ÁØÍÕßÏ¦ÔÔÎ¡ÇÑØÏÊ¦ÑÎÖÕßÚÕÔ
ÖËÚÆÞÇÓËÚÎÒËÌÜÔÏÑ¦ÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕÎÙßÞÇÙÚÂØÏÄÚÕßÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎ²ÃÕÍÏÇ
ÔÇÑÇÔÕÔÃÙËÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÕßÔÁÕßÚÕßÈÏÈÒÃÕß©Ï
È¦ØÊÏËÝÚÜÔÖÕßÒÏ×Ô®©¡ÇÑØÏÊ¦ÑÎÝËÑÚÄÝÇÖÄÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙßÔÕÒÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇËÃÔÇÏÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦
ËÔËØÍÄÝÇÔÇàÎÚËÃÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÚÕß
Ñ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÕßÑÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇ
ÙßÔÊÁËÏÚÕÖÇØËÒÛÄÔÓËÚÕÖÇØÄÔ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÇÌÕÆÚÕÖØÏÔÑÇÏÚÕ
ÓËÚ¦ÓÖÕØÕÆÔÔÇÁÞÕßÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÕßÝÊËÙÓÕÆÝ
–Από τα μαθηματικά στην ιστορία και από εκεί στη Λογοτεχνία,
κάπως έτσι η πορεία σας;
¶ßÚÂËÃÔÇÏÎÖÕØËÃÇÓÕßÔÇÏ
ÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÇÖÒ×ÝÙßÔÁÈÎÊËÔÂÚÇÔÑ¦ÚÏÈ¦ÙËÏÙÞËÊÃÕß¡ÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÙÖÕÆÊÇÙÇÍÏÇÚÃ
ÓÕß¦ØËÙÇÔÓËÚ¦ÂØÛËÎÏÙÚÕØÏÑÂ
ÁØËßÔÇÍÏÇÚÎ²ÃÕÑÇÏÚÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝ²Ï×ÚËÝÚÕß ÖØÕÝÚÎÔ
ÆÖØÕÑÇÏÇÒÒÕÆ¡ËÚ¦ÒÕÏÖÄÔ
ÇÖÄËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÏÙÚÕØÏÑÂÝÑÇÏ
ÇÔÛØÜÖÕÒÕÍÏÑÂÝÓËÒÁÚÎÝÖØÕÁÑßÉËÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ¡¦ÒÏÙÚÇÕ
Ô¦ÓÏÙÎÝÔÚËÔËÑÁÝ®ËÃÔÇÏÚÕÖØ×ÚÕÁØÍÕÓÕß
–Προέκυψε, λοιπόν, η λογοτεχνία…
¶§ÇÏÊËÔÚÕËÃÞÇÙÑÕÖÄÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÖØÕÁÑßÉËÓÁÙÇÇÖÄÚÎàÜÂÚÎÔ
ÃÊÏÇËÔËÃÞÇÙÑËÌÚËÃÄÚÏÛÇÍØ¦ÉÜ

ÖÕÚÁÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÂÚÇÔÙÞËÊÄÔÑ¦ÚÏ
ÐÁÔÕÍÏÇÓÁÔÇ
–Η συγγραφή είναι άσκηση πνευματική, είναι όμως και επάγγελμα,
έτσι δεν είναι ;
¶ÃÔÇÏÕÑÇÛÁÔÇÝÄÖÜÝÚÕÔÏ×ÛËÏ
ËÃÔÇÏÈÇÙÏÑ¦ËÃÔÇÏÁÔÇÝÚØÄÖÕÝàÜÂÝÁÈÇÏÇÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÎÙßÍÍØÇÌÂÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÖ×ÝÈÒÁÖËÏÝÚÎàÜÂ
ÜÝÚÁÞÔÎÓÁÔÇÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÓËÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÜÝÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÔÏ×ÛÜÇÙÑÕÆÓËÔÕÝÙÚÎ
ÙßÍÍØÇÌÂÑÇÏÓÁÞØÏÔÇÁØÛËÏÎ×ØÇ
ÓÇÝÔÇÌÆÍÕßÓËÇÖÄÚÎàÜÂÍËÔÏÑ¦
ÇÙÑÕÆÓÇÙÚËÚÄÙÕÙÚÎàÜÂÄÙÕÑÇÏ
ÙÚÎÔÚÁÞÔÎ
–Έχετε πλούσια κοινωνική δραστηριότητα, συνειδητός ακτιβιστής, πόσο σας βοηθάει αυτό στη
συγγραφή;
¶ÕÎÛ¦ËÏÌßÙÏÑ¦³ÒÒÜÙÚËËÍ×
ËÃÓÇÏÕÖÇÊÄÝÚÕßÄÒÕßÁÞÜÓÏÇÕÒÏÙÚÏÑÂÏÊÁÇÍÏÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÎàÜÂ
ÑÇÏÙÚÕÙÆÓÖÇÔÔÊËÔÂÓÕßÔÇßÚÄÝÖÕßËÃÓÇÏÊËÔÛÇÁÈÍÇÏÔËÔÕÓÃàÜ
ÑÇÏÇßÚÄÚÕÁØÍÕÖÕßÁÞÜÊ×ÙËÏ×Ý
Ú×ØÇØÕÙÜÖÏÑ¦ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÁÔÇÝ
ÙßÔËÏÊÎÚÄÝÖÕÒÃÚÎÝÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÊØÇÙÚÂØÏÕÝÔÇÖÇÃØÔËÏ
ÛÁÙÎÍÏÇÚÇÍËÍÕÔÄÚÇ¿ÒÇÍÆØÜ
ÓÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÏÙÚËÆÜÄÚÏÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÊËÔÚÎÔÇÙÑÕÆÔÕÏÑßÈËØÔ×ÔÚËÝËÓËÃÝÚÕÑ¦ÔÕßÓË
–Νομίζετε ότι η ελληνική κοινωνία
εκμεταλλεύεται επαρκώς αυτό της
το δικαίωμα, να ασκεί πολιτική;
¶¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕß
ÑÄÙÓÕßËÃÔÇÏÎÏÊÏ×ÚËßÙÎÊËÔÓËÚÁÞÕßÔÙÚÇÑÕÏÔ¦ÖÏÇÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÊËÔËÑÚÃÛËÔÚÇÏÊËÔÒÁÔËÚÎÍÔ×ÓÎ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇËÔÏÑ×ÝÔÕÓÃàÜÄÚÏÑÕÏÔÜÔÃËÝÖ¦ÙÞÕßÔ
ÇÖÄÁÒÒËÏÉÎËßÛÆÔÎÝ
–Έχετε πει ότι το τοπικό μπορεί
να γίνει παγκόσμιο, γιατί;
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Ο συγγραφέας Γιάννης Μακριδάκης μιλάει στην «Κ» με αφορμή τη θεατρική διασκευή του έργου του «Ανάμισης Ντενεκές»

Η παράστασηÉËTÉÑÓKÉ{ÂÑÒÐÉÜÜÊÐÉoÒÜiÉ{³ÈTËÑ~Ñ{³¸Æ®V~Ñ{ÒÜ{ÐÉ³Ò¨iÑ¨ÑÜÒÐÈØ
¶ßÚÄÖÕßËÃÞÇÖËÏËÃÔÇÏÄÚÏ
ÄÖÕÏÕÝÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÕÔÚÄÖÕÚÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝ¿ÖÕÏÕÝ
ÐÁØËÏÑÇÒ¦ÚÕÔÚÄÖÕÚÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÍÃÔËÏÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝÑÇÏÄÖÕÏÕÝÓÖÕØËÃÔÇËÏÙÞÜØÂÙËÏÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
ÈÇÛÏ¦ÙÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓ¦ÚÕßÔÇÚÕ
ÓËÒËÚÂÙËÏÑÇÏÔÇÊËÏÑÇÏÍËÔÏÑ¦ÚÕ
ÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÚÕß¦ÒÒÕßÇÔÛØ×ÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÖÇÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕÝ ¦ÛËÖßØÂÔÇÝÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÓËÍËÛßÔÚÏÑÄÝÌÇÑÄÝ´ÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÖÕßËÍÑÆÖÚËÏÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏÙÚÕÔÓÏÑØÄÚÄÖÕÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÖÇÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕÝÑÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝ
–Έχετε βρει πού είναι η ζωή;
¶ÁÒÏÇ¥ØÇÃÕÇßÚÄàÜÂËÃÔÇÏ
ÙÚÎÔÑ¦ÛËÓÁØÇÙÚÎÔÑ¦ÛËÙÚÏÍÓÂ
Í×Ö¦ÔÚÜÝÁÞÜÈØËÏÁÔÇÔÚØÄÖÕÔÇ
ÚÎàÜÑÇÏÔÇÔÏ×ÛÜÄÚÏÊËÔÚÎÞ¦ÔÜ

ÄÚÏÚÎÔÚÏÓ× ÇÏËÊ×ËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏ
ÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎËÔÇÙÞÄÒÎÙÂÓÕßÓËÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÓËÚÎÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÓÕßÈÏÈÒÃÕÙÚÕÕÖÕÃÕÕÇÔÇÞÜØÎÚÂÝÂØÜÇÝÁÞÕÔÚÇÝÇÖÕÙßØÛËÃ
ÇÖÄÚÕÔÑÄÙÓÕÍÏÇÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏ
ÚÕÔËÄÁÌÚÇÙËÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÄÚÏÕËÄÝËÃÔÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÑÇÏÎ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÕÔËÄËÃÔÇÏÚËÒÏÑ¦ÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔ
¦ÔÛØÜÖÕßÚÂËÃÔÇÏÎàÜÂ
–Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
που έρχονται στη Χίο, έχουν επηρεάσει την κοσμοθεωρία σας για
την κοινωνία, τον άνθρωπο;
¶¢ßÙÏÑ¦ÏÊÏÇÃÚËØÇÚÕÒÁÕÔÊËÔÓÇÝÇÌÂÔÕßÔÔÇÁÞÕßÓËÙÞÁÙÎ¶ÁÞÕßÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÎÑÇÏÕÏ
¡ ©¶ÚÄÚËÖÕßÎÑÕÏÔÜÔÃÇÂÚÇÔ

ÑÕÔÚ¦ÙÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÂÓÕßÔÑÏËÍ×
ËÑËÃ¿ÒÇÄÙÇÁÓÇÛÇÑÇÏÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇà×ÔÚÇÝÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÇÁÞÜ
ÖËØÏÒ¦ÈËÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÓÕß¿ÒÇÍÏÇ
ÑÇÒÄ®ÑÇÏËÃÔÇÏÓÃÇÍËÌÆØÜÙÎÚÕß
ÖÇÒÇÏÕÆÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆ  
ÓËÚÕÙÎÓËØÏÔÄ¡ËØÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇ
ËÃÔÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÊËÔÓÖÕØËÃÝ
ÖÇØ¦ÔÇÚÇÙßÔÊÁÙËÏÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦

Ζει στο στόμα των Χιωτών
–Από την ιστορική έρευνα προέκυψε ο «Ανάμισης τενεκές». Τι σας
«προκάλεσε» για να το γράψετε;
¶¬ÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÏ×ØÍÎÁÚÏÑÇ
ÚÎÔÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÖÕÊËÒÚÃÜÙÎÞÏ×ÚÏÑÜÔËÌÎÓËØÃÊÜÔ
ÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕß
ÕÒÁÓÕßÍÏÇÔÇÍØ¦ÉÜÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÓÕßÓÁØËÝÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ§ËÕ-

ËÒÒÎÔÏÑÂÝ²ÃÕß ¶ ®ÑËÃ
ÈØÂÑÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÑÇÏÙÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÄÚÏÚÕÄÔÕÓÇ
ÇßÚÕÆÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÁØÞËÚÇÏÓÁÞØÏ
ÚÕÙÂÓËØÇÑÇÏàËÏÙÚÕÙÚÄÓÇÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÚÕßÔÎÙÏÕÆÜÝÛØÆÒÕÝ
ÓÖÂÑÇÙÚÕÔÖËÏØÇÙÓÄÔÇÚÕÉ¦ÐÜ
ÒÃÍÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÈÍÂÑËÚÕÈÏÈÒÃÕ½ÚÇÔÓËÍ¦ÒÎÓÕß
ÞÇØ¦ÖÕßÈØÁÛÎÑËÎ¡ÇØÃÇÏÍÏÔÃÚÕßÑÇÏÕ²¦ØÎÝÖÕßÚÕÁÑÇÔÇÔ
ÛËÇÚØÏÑÄÍ×ÊËÔÂÐËØÇÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÚÕÁØÍÕÓÕßÛËÇÚØÏÑÄ
ÇÒÒ¦ËÐËÖÒ¦ÍÎÔËßÞ¦ØÏÙÚÇÁÍÏÔË
ËÐÇÏØËÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦
–Έχω παρατηρήσει ότι στα βιβλία σας μπορεί σε πρώτο επίπεδο να μη φαίνεται πόσο επίκαιρα
είναι, ισχύει.
¶ÙÞÆËÏÈËÈÇÃÜÝ³ÒÒÜÙÚËÄÒÇ
ÚÇÁØÍÇÔÕÓÃàÜÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÔ
ÙÞÁÙÎÓËÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÝÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÄÖÜÝÙËÒËÝÙËÖØ×ÚÕ
ËÖÃÖËÊÕÔÇÌÇÃÔÕÔÚÇÏ¦ÒÒÎÝËÖÕÞÂÝ
ØÕÙÜÖÏÑ¦ÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÖ¦ÔÚÕÚË
ÔÇÈØÃÙÑÜÚÎÙÆÔÊËÙÎÓËÚÕÙÂÓËØÇ
ÑÇÏÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÑÇÏÓËÚÕÔÔ¦ÓÏÙÎÔÚËÔËÑÁ®ÖÕß
ËÃÔÇÏÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÇÖÄÖÃÙÜßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÚÏ
ÖÕßÚÕÌÁØÔËÏÙÚÕÙÂÓËØÇÑÇÏËÃÔÇÏ
ÕËØËßÔÎÚÂÝÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÝÇÔÛØÜÖÕÒÄÍÕÝÖÕßÓËÒËÚ¦ÚÕÖ×ÝÕÂØÜÇÝ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕßÕÏ×ØÍÎÝÁÚÏÑÇÝÁÍÏÔËÛØÆÒÕÝÇÖÄÙÚÄÓÇÙËÙÚÄÓÇÑÇÏ
ÌÚ¦ÔËÏÓÁÞØÏÚÕÙÂÓËØÇËÔÏÑ×Ý
ÄÒÇÓÕßÚÇÈÏÈÒÃÇÁÞÕßÔÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÙÂÓËØÇÚÏÝÌÁØÔÜÙÚÕÖÇØÄÔÑÇÏ
ÚÇÙßÔÊÁÜÓËÚÎÙÎÓËØÏÔÂàÜÂÑÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ

Παραστάσεις: ÉÈ~ËÑVdw
¯V4ÌoÉ{.Ñ³{¨{~Ö~Ñ{
ÉÐÉÌØ¸¸w¸m¯V1ÓÑ³¨.ÈÉ¨oÉË
 ÜÉÈÚÉ¨ËÑØV³{ØdU´ÆÐÐ
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Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Οταν η ζωή παραμένει στο φαίνεσθαι
Ο Προκόπης Αγαθοκλέους μιλάει στην «Κ» για τον ρόλο του στην παράσταση του ΘΟΚ «Η Τριλογία του Παραθερισμού»
ÚÕßÑÕÒÔÚÄÔÏÁØËÏÝÎÖÇÍÃÊÇ
ÙËÇßÚ¦ÚÇÁØÍÇËÃÔÇÏÔÇÚÕßÝÊËÏÝ
ÜÝÑ¦ÚÏÇÔ×ÚËØÕÔÇÚÕßÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÊÎÒÇÊÂÜÝØÕÑÄÖÎÝÖÕß
ÐÁØËÏÚÇÒ¦ÛÎÚÕßËÕÔ¦ØÔÚÕÍ×
ÊËÔÐÁØÜÚÏÁÑÇÔËÒ¦ÛÕÝÕÂØÜ¦ÝÓÕßÙßÓÖ¦ÙÞÜÓÇàÃÚÕßÑÇÏ
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÚÕÔÒßÖ¦ÓÇÏÑÏÄÒÇÝÔÚÏÑØÃàÕÔÚÇÝÓËÇßÚÄÔÚÕÔ
ÚØÄÖÕÚÕÔËÕÔ¦ØÔÚÕÓÇÛÇÃÔÜ
ÑÏËÍ×ÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÈØÃÙÑËÚÇÏ
¶ÔÕÓÃàÜ¶ÎÖÃÙÚÎÙÚÕÔØÄÒÕÑÇÏ
ÑÇÚÇÌÁØÔËÏÕØÄÒÕÝÔÇÓÏÒÂÙËÏ
ÙÚÕÔÛËÇÚÂ

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
ßÔ¦ÔÚÎÙÇÚÕÔØÕÑÄÖÎÍÇÛÕÑÒÁÕßÝÙËÑ¦ÖÕÏÕÇÖÄÚÇÊÏÇÒËÃÓÓÇÚ¦ÚÕßÇÖÄÚÏÝÖØÄÈËÝÍÏÇ
ÚÎÔÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑÂÑÜÓÜÊÃÇ
¬ØÏÒÕÍÃÇÚÕßÇØÇÛËØÏÙÓÕÆ®
ÚÕß ¦ØÒÕÑÕÒÔÚÄÔÏÖÕßÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÑÎÔÂÚÕß
© ÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ¬¦ÑÎ¬àÇÓÇØÍÏ¦¡ÏÒÂÙÇÓËÇØÑËÚ¦ÍÏÇÚÕ
ÁØÍÕÑÇÏÚÕÔØÄÒÕÖÕßßÖÕÊÆËÚÇÏÚÕÔËÕÔ¦ØÔÚÕ¿ÙÕÑÇÏÇÔ
ÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÑ¦ÚÏÇÏ×ÔËÝÇÖ»
ÄÚÇÔÍØ¦ÌÚÎÑËÚÕÁØÍÕÇßÚÄÖÇØÇÓÁÔËÏËÖÃÑÇÏØÕÑÇÏÈÒÁÖËÏÝÖ×Ý
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝËÖÏÓÁÔËÏÔÇàËÏÙÚÎÔ
ÇßÚÇÖ¦ÚÎ©ØÕÑÄÖÎÝÓÕÆÒÁËÏ
ÄÚÏÕÏÙÎÓËØÏÔÕÃËÕÔ¦ØÔÚÕËÃÔÇÏÄÙÕÏÔÕÓÃàÕßÔÄÚÏÁÞÕßÔÒËÌÚ¦ÑÇÏÙßÓÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÏÇÑØÏÈ×Ý
ÙÇÔÔÇÚÇÁÞÕßÔÚÕßÝÙßÔÇÔÚ¦Ý
ÖÕÒÆÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ® ÇÚÇÒÂÐÇÓËÄÚÏÚËÒÏÑ¦Õ
ÑÕÒÔÚÄÔÏÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÆÈØÎÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÃÊÏÜÔ
ÚÕßÝÚÜÔËÇßÚ×Ô
–Ακούγοντας για το έργο, μού ήλθε το μυαλό η ιδέα του εξοχικού
στον Πρωταρά ως δείγμα οικονομικής επιφάνειας, είμαστε ακόμη
εκεί ή το ξεπεράσαμε; Μου θυμίζει τον παραθερισμό της Μαντάμ
Σουσού του Δημήτρη Ψαθά.
¶ßÚÁÝÖØ¦ÍÓÇÚÏßÖÂØÐÇÔÜÝ
ÇÔÇÌÕØÁÝÑÇÏÙÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÖÕß
Ñ¦ÔÇÓËÓËÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎÓÇÝ
ÚÕÔ¬¦ÑÎ¬àÇÓÇØÍÏ¦¬ÕÓßÇÒÄ
ÓÕßÖÂÍËËÑËÃÒÕÏÖÄÔÂÚÇÔÖÕÒÆÕÏÑËÃÕËÃÔÇÏÓÏÇÙßÓÖËØÏÌÕØ¦
ÖÕßÈÒÁÖÇÓËÙÚÎÔ ÆÖØÕÑßØÃÜÝ
ÓÏÇÊËÑÇËÚÃÇÖÃÙÜÃÞÇÓËÊ¦ÔËÏÇ
ÍÏÇÖÇØÇÛËØÏÙÓÄÙÚÕÇØÃÙÏÖÞ
ÄÞÏÓÄÔÕËÔÚÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝ¡ÏÇÓÇÔÃÇÙÚÕÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÜÑ¦ÚÏÖÁØÇ
ÇÖÄÚÎÔÚ¦ÐÎ®ÖÕßÇÔÂÑÜßÚÂ
ÎÓÇÔÃÇÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏÖÕßÊÏÁÖËÏ
ÑÇÏÚÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÚÕßÁØÍÕß
–Πάντως, το έργο δεν μιλάει για
τους ευγενείς, αλλά για μια μεσαία τάξη… και για τον Γκολντόνι αυτό είναι το γελοίο….
¶ÁÈÇÏÇÑÇÏÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄÖÕß
É¦ÞÔËÏÕÑÕÒÔÚÄÔÏËÃÔÇÏÇßÚÂ
ÚÎÍËÒÕÏÄÚÎÚÇÙÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝ
ÍÏÇÔÇÁØÛËÏÓËÚ¦ÙÚÕÚØÃÚÕÄÖÕß
ËÃÔÇÏÎËÖÏÙÚØÕÌÂÇÖÄÚÕÔÖÇØÇÛËØÏÙÓÄÍÏÇÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÍËÃÜÙÎÏÇÚÃÖÏÇÕÏ
ÂØÜËÝÚÕßÁØÍÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÄÚÏÊËÔÚÕßÝÁÞËÏÓËÃÔËÏÚÃÖÕÚË¡ËÇßÚÁÝÚÏÝÖÕÒÆÇÔÚÏÌÇÚÏÑÁÝ
ÊÏÇÛÁÙËÏÝÇÖÄÚÕÁÔÇÓÁØÕÝÙÚÕ
¦ÒÒÕËÃÔÇÏÖÕßÑÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÚÕ
ÁØÍÕÑÇÏËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÚÕÑ¦ÔËÏ
ËÑÚÄÝÇÖÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏÖËØÃËØÍÕÑÇÏËÖÃÑÇÏØÕ
–Ο παραθερισμός στην Ιταλία του
18ου αιώνα σήμερα πώς εκδηλώνεται στην Κύπρο; Βάλαμε μυαλό;
¶§Ï×ÛÜ ÄÚÏ ÁÞËÏ ÍÃÔËÏ Ñ¦ÚÏ
´ÞÕßÓËÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÖ»ÄÚÏÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜ
ßÚÄÖÕßÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÄÓÜÝËÃÔÇÏÇÔÛÇÇÖÕÊËÞÛÕÆÓËÇßÚÂÓÇÝ

Ο Προκόπης åoÑÚ~ÜÓÈØÈÙÖÉ³Ñ{³ÉÒ¨³VÓÑÒÚ¨VËØÇÉ{~Ñ{ÑÑÓÉ{o{ÑÑÉ{~ÌÐØÌ³{ÉËÑ{{~Ð{~ÒÉÖ¨³ØVÌ³{ÓTÉ{
³iÙÈÑ³Ì³i³ÑÑ~ÒÉ{ÌV³{~ÒÈ~Ñ{{ÐÑ¨~Ê{{
ÚÎÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÁØËÏÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÈÒÁÖÕßÓËÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÇÒÒ¦ÇØÔÕÆÓÇÙÚËÔÇËÔÚÁÒËÏÔÇ
ÚÇÊËÞÛÕÆÓËßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕß
ÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÓÇÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÐËÑ¦ÛÇØÇ
¡¦ÒÏÙÚÇÚÕÒÁÔËÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÚÕßÑÕÒÔÚÄÔÏÊËÔÁÞÜÓÃÇ
ÇÒÒ¦ÚÏÛÇÖËÏÕ¦ÒÒÕÝ"ËÔËÃÓÇÏ
ÒÕÏÖÄÔÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÈÇÛÏ¦ÙßÔËÏÊÎÚÄÚÎÚÇÙËÇßÚÄÚÕÛÁÓÇÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝÖÇØÄÒÇÚÇ
ÞÇÙÚÕÆÑÏÇÖÕßÌ¦ÍÇÓË§ÕÓÃàÜ
ÄÚÏËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕÒÆÖÏÕÈÇÛÆÑÇÏ
ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÌÁØÕßÓËÔÇÚÕËÐÇÒËÃÉÕßÓËÛÁÒËÏÖÕÒÆÑÄÖÕ

Τους σημερινούς Λεονάρντο τους συναντά,
κυρίως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί
είναι εύκολο και να κρυφτείς, βγάζεις π.χ. μία
selfie μπροστά από μία
Maserati, αλλά δεν είναι δική σου και αμέσως
έχεις γίνει Λεονάρντο…

¶©ËÕÔ¦ØÔÚÕËÃÔÇÏÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÕÕÖÕÃÕÝàËÏÑÇÏÇÔÇÖÔÁËÏ
ÍÏÇÔÇÖËÏÕÑÄÙÓÕÝÄÚÏËÃÔÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ËÆØÜÙÚÕÝÄÚÏÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÑ¦ÔËÏÄÚÏÑ¦ÔÕßÔÑÇÏ
ÕÏÓÇØÑÂÙÏÕÏÕÆÚËÑÇÔÕÏÖÒÕÆÙÏÕÏ
ÇÙÚÕÃÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞËÏÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÕßßÖÎØÁÚÎÚÕßÚÕß¦ÕÒÕÙÙ
¡¦ØÏÕÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÕÕÖÕÃÕÝ
ÓËÑ¦ÛËÚØÄÖÕÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÚÕÔ
ÖØÕÙÍËÏ×ÙËÏ¯ ÇÏÓÁÙÇÙËÄÒÇ
ßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÁÔÇÝÁØÜÚÇÝÇÒÒ¦
ÊËÔËÃÓÇÏÑÇÏÖÕÒÆÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏ
ËÃÔÇÏÁØÜÚÇÝÂÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÇÑÄÓÎÁÔÇÖØ¦ÍÓÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ÑÇÚÇÌÁØËÏ

–Πώς εξηγείς ότι ακόμη και σήμερα ήμαστε εν πολλοίς δέσμιοι διαφόρων κοινωνικών συμβάσεων;
¶¬ÏÔÇÙÕßÖÜ"ÃÔÇÏÛÁÓÇÖÇÏÊËÃÇÝ"ËÔÐÁØÜËÏÒÏÑØÏÔ¦ËÜØ×ÄÚÏËÃÓÇÙÚËÈÇÛÏ¦ßÖÕÑØÏÚÁÝ
ÇÔËÖÃÊËÑÚÕÏÓÇÛÂÙËÜÝÔÏ×ÛÜ
ÇÔÛËÝÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝÑÇÏÊËÔÚÕÒÁÜÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÑÇÏÚÕÔËÇßÚÄ
ÓÕßÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÓÇÝÙËÄÒÇ
ÙÚÕÔÊØÄÓÕÙÚÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕÖÇÔÚÕÆÊËÃÞÔËÏÄÚÏÊËÔÛÁÒÕßÓËÔÇ
Ó¦ÛÕßÓË ÇÏÄÚÇÔÍÃÔËÏÁÔÇÝÁØÇÔÕÝÚØÁÞÕßÓËÖØ×ÚÕÏÑÇÏÍËÓÃàÕßÓËÌÕØÚÎÍ¦ÕÒÄÑÒÎØÇÃÓÇÙÚËÙË
ÁÔÇÌÇÃÔËÙÛÇÏÎÈÇÛÏ¦ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÏËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÖÕßÚÕÖÇØÇÚÎØ×ÓËÒÆÖÎ

–Υπάρχουν τύποι όπως ο Λεονάρντο και σήμερα, ποιοι είναι;
¶ÃÍÕßØÇßÖ¦ØÞÕßÔ©ÏÙÎÓËØÏÔÕÃËÕÔ¦ØÔÚÕÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏ
ÁÞÕßÔÓÏÇÑÇÒÂÛÁÙÎÙËÓÏÇÑÇÒÂËÚÇÏØËÃÇÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÇÓËÃÈÕÔÚÇÏÚÇÃÊÏÇÓËÚÕßÝÁÞÕÔÚËÝ
ÄÔÚÜÝÓÏÇÑÇÒÂÛÁÙÎÑÇÏàÕßÔ
ÄÖÜÝËÑËÃÔÕÏ ÇÏËÖËÏÊÂËÍ×ÊËÔ
ÙßÔÇÔÇÙÚØÁÌÕÓÇÏÓËÚÁÚÕÏÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÊßÙÑÕÒËÆÚÎÑÇÔÇÈØÜ
ÇÔÇÌÕØÁÝ¬ÕßÝÙßÔÇÔÚ¦ÑßØÃÜÝ
ÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
ÑËÃËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÑÇÏÔÇÑØßÌÚËÃÝ
ÈÍ¦àËÏÝÖÞÓÃÇZLSMPLÓÖØÕÙÚ¦
ÇÖÄÓÃÇ4HZLYH[PÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÊÏÑÂÙÕßÑÇÏÇÓÁÙÜÝÁÞËÏÝÍÃÔËÏ
ËÕÔ¦ØÔÚÕ¢ßÙÏÑ¦ÊËÔÒÁÜÔÇ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÕÆÓËÇÖÄÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÇÒÒ¦ÇÝÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÓËÔÇÚÕÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÓË¡ÏÒ¦ÓËÍÏÇÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÖÕßÑ¦ÖÕÏÕÏÌÚ¦ÔÕßÔÙÚÕ¦ÑØÕ
¦ÜÚÕÚÎÝßÖÕÑØÏÙÃÇÝÑÇÏËÑËÃÈØÃÙÑÕßÔÙÚÁÍÎÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝÄÖÜÝ
ÚÕßËÕÔ¦ØÔÚÕ
–Μία σύγχρονη προσέγγιση ενός
τέτοιου έργου πώς γίνεται εφικτή;
¶´ÍÏÔÇÔÖÕÒÒÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÕÖ×ÝÛÇÊÕÆÓËÚÕÁØÍÕÓË
ÙÆÍÞØÕÔÎÓÇÚÏ¦©ÏÂØÜÁÝÓÇÝ
Ö¦ÔÚÜÝÏÊÃÜÝÙÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝ
ÁÞÕßÔÚÎÔÚ¦ÙÎÔÇÖÕßÔÄÙÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÇØÇÍÍËÃÒÕßÔÑÇÏÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÚÇÖ¦ÔÚÇ
ÇÖÄÒËÌÚ¦ÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÑËÃ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÑßØÃÜÝÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÂ
ÓÇÝÙÚÎÔÇÒÂÛËÏÇßÖÎØËÚ×ÔÚÇÝ
ÓËÖÃÙÚÎÑÇÏÇÍ¦ÖÎÚÕßÝÂØÜËÝ

Συμπάσχω με Λεονάρντο
–Μίλησέ μου για τον ρόλο σου
στην παράσταση;

–Υπάρχει κάτι που σε δυσκόλεψε
στον ρόλο ή στο έργο, όπως εδώ
που φαίνεται ότι ο Λεονάρντο
είναι μακριά από τον Προκόπη;
¶¿ÞÏÇßÚÄËÃÔÇÏÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇ
ËÓÁÔÇÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÖÕÒÆÑÇÒÂÑÇÏ
ÚÏÝÇÍÑÇÒÏ¦àÜÚÁÚÕÏËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
ÔÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÊßÙÑÕÒËßÚ×ÔÇ
ÖØÕÙËÍÍÃÙÜÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇËÔÄÝ
ØÄÒÕßÚÄÚËÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÚÕÔÈØÜ
ÓÁÙÇÇÖÄÙ×ÓÇÊÎÒÇÊÂÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÑÏÔËÃÚÇÏÖÕßÚØ×ËÏÖÕßÑ¦ÛËÚÇÏ
¿ÒÕÏÕÏØÄÒÕÏÁÞÕßÔÚÕÊÏÑÄ
ÚÕßÝÙ×ÓÇÑÇÏÑÇÔËÃÝÊËÔÙßÓÖËØÏÌÁØËÚÇÏÙÜÓÇÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÃÊÏÕ
ÚØÄÖÕÑÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÑØÆÈËÏÁÔÇÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÓÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕÔ
ËÕÔ¦ØÔÚÕÇÔÓËÊßÙÑÄÒËÉËÑ¦ÚÏ
ÂÚÇÔÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÇÖÄÚÕÁÔÇÓÁØÕÝÚÕßÁØÍÕßÙÚÕ¦ÒÒÕ×ÝÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÎÖÕØËÃÇÇßÚÕÆÚÕß
ÇÔÛØ×ÖÕßÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÁÜÝÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÁØÍÕßÖÄÚÏÝÞÇØÁÝÑÇÏ
ÚÎÐËÍÔÕÏÇÙÏ¦ÙÚÎÍËÃÜÙÎÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÓÁØÕßÝØÁÖËÏÔÇÙßÓÈÏÈÇÙÚËÃÓËÄÚÏÂÒÛËÊËÔÁÞËÏ¦ÒÒÎ
ËÖÏÒÕÍÂÇÆËÏÔÇËÃÔÇÏÙÚÕÊÏÑÄ
ÚÕßÙßÔÔËÌ¦ÑÏÈØÃÙÑËÚÇÏÐÇÌÔÏÑ¦ÙËÓÃÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÖØÁÖËÏßÖËÆÛßÔÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏßÚÂÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÓËÊßÙÑÄÒËÉËÚËÒÏÑ¦
–Ο Γκολντόνι στον πρόλογό του
έγραψε ότι η ιδέα για το έργο είναι η αλήθεια, και ότι οι άνθρωποι της πόλης καταστρέφουν την
ησυχία του κόσμου της υπαίθρου.
Συμφωνείς;
¶ÙÞÆËÏÑÇÏÇßÚÂÎÊÏÇÚÇØÇÞÂ
ÚÎÝßÖÇÃÛØÕßÙßÔËÞÃàËÚÇÏ¯ËÔ
ÛÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÓËËÓËÃÝÙÚÎÔ
ÆÖÇÏÛØÕÂÙÚÎÌÆÙÎÇÒÒ¦ÖËØÏÓÁÔÕßÓËÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÓÇÝÌÏÒÕÐËÔËÃÙÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÓÇÝÂÇÔÛËÝÑÇÏÙÚÏÝÊÏÑÁÝÓÇÝËÒÒËÃÉËÏÝÚÕÚÁÒÕÝÑÇÚÇÌÁØÔÕßÓËÄÔÚÜÝÔÇÊÏÇÚÇØ¦ÐÕßÓË
ÚÇÖ¦ÔÚÇÍÆØÜÓÇÝÍÏÇÄÙËÝÓÁØËÝ
ÖÇØÇÛËØÃàÕßÓË
–Είναι η παράσταση γεμάτη με
σημερινές, πολύ οικείες, συμπεριφορές μας τελικά.
¶§ÇÏÑÇÏÖØÕÙÖÇÛÂÙÇÓËÖ¦ØÇÖÕÒÆÄÞÏÔÇÚÇÇÔÇÊËÃÐÕßÓË
ÍÏÇÚÃÚÇÈÒÁÖÕßÓËÑÇÛÎÓËØÏÔ¦
ÊßÙÚßÞ×ÝÇÒÒ¦ÔÇÚÇÓËÚÇÌÁØÕßÓËÄÖÜÝÑÇÏÕÑÕÒÔÚÄÔÏÃÙÜÝÛÇ
ÂÛËÒËÔÇÓËÚÇÌËØÄÚÇÔÚÕÁØÍÕ
ÚÕßÙÚÎÔ ÆÖØÕÚÕ ¾ÙÜÝ
ËÑËÃÔÕÝÔÇÚÕÒÓÕÆÙËÑÇÏÖÕÒÒ¦
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇ¯ÍÏÇÚÃÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÃÙÜÝÔÇÓÇÝÁÈØÏàËÑÏÄÒÇÝ¯

Στο έργο υπάρχει διάθεση γελοιοποίησης
–Υποκριτικά ακολουθείς τον δρόμο του καρατερίστα της κομέντια ντελ άρτε ή θα δούμε κάτι
διαφορετικό;
¶±Ö¦ØÞÕßÔÊßÕÚØËÏÝÊØÄÓÕÏ
ßÖÕÑØÏÚÏÑ¦ÙËÇßÚÄÚÕÁØÍÕÍÏÇÚÃ
ËÃÔÇÏÑÇÏÎÌÆÙÎÚÕßÚÁÚÕÏÇÚÕ
ÖØ×ÚÕÓÁØÕÝßÖ¦ØÞÕßÔÇÖ»ÄÒÕßÝ
ÓÇÝÙÎÓËÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÝÇÖÄÚÎÔÑÕÓÁÔÚÏÇßÖ¦ØÞËÏÊÏ¦ÛËÙÎÍËÒÕÏÕÖÕÃÎÙÎÝÇÒÒ¦Ö¦ÔÚÕÚËÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÕßÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÝÞÇØÇÑÚÂØËÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÇÖÄÍØÇÌÂÝÍËÒÕÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÊËÔËÃÔÇÏÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÎÊÏÑÂÓÕßÂÚÕßÙßÔÇÊÁÒÌÕß
ÇÒÒ¦ÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÚÕÚÁÒÕÝÄÓÜÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ
ßÖ¦ØÞËÏÓÃÇÖÕÒÆÖÏÕØËÇÒÏÙÚÏÑÂ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÑÇÏÙÚÕÔÒÄÍÕÑÇÏ
ÙÚÎÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÜÔÎØ×ÜÔ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÕÊÎÍËÃÙÇÏÇÖÄÚÕÁØÍÕ
ÑÇÏÇÑÕÒÕßÛËÃÝÇßÚÕÆÝÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÐËÌÆÍËÏÝ
¬ÕÚØÃÚÕÓÁØÕÝÚÎÝÚØÏÒÕÍÃÇÝÛËÜØËÃÚÇÏÖØÕÖÕÓÖÄÝÚÕß¬ÙÁÞÜÌ

ÇÍÍÃàËÏÚÇÄØÏÇÚÕßÉßÞÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÊØ¦ÓÇÚÕÝÃÔÇÏÇÖÃÙÚËßÚÕÖ×Ý
ÙßÔÊß¦àËÚÇÏÓËÚÎÔÑÜÓÜÊÃÇÔÇØÜÚÏÁÙÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÚÏÑ¦ÔÜ
Ú×ØÇÖ×ÝÖÇÃàÜÓËÃÝÇÌÂÙÇÓË
ÚÕÑËÃÓËÔÕÔÇÓÇÝÚÕÖËÏÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎÓÇÝÚÕÔ¬¦ÑÎ¬àÇÓÇØÍÏ¦ÕÕÖÕÃÕÝÓËÚ¦ÇÖÄ
ÖÕÒÒÂÊÕßÒËÏ¦ÚØÏÈÂÑÇÏÙÑÁÉÎ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÓÇÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏ
ÚÕÑËÃÓËÔÕÚÕßÑÕÒÔÚÄÔÏ

–Τα λεφτά δεν μπορούν να φέρουν την ευτυχία;
¶ÐÇØÚ¦ÚÇÏÖ×ÝÚÕÈÒÁÖËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ¬ÇÞØÂÓÇÚÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÌÁØÕßÔÁÔÇÔÑÇÒÄÚØÄÖÕàÜÂÝ
ÙÃÍÕßØÇÒÒ¦ÔÇÙÕßÖÜÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÇÔÓÖÕØÁÙÜÔÇÊÜÚÕÞÇÓÄÍËÒÕËÔÄÝÖÕÒÆÊÏÑÕÆÇÔÛØ×ÖÕß
ÖÕßÚÕÖËØÃÓËÔÇÑÇÏØÄÂÙËÓÏÇ
ÈÇÛÏ¦ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÁÔÇÔÛËÇÚÂ
Ñ¦ÖÕÏÕÈØ¦ÊßÙÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÄÚÏÎËßÚßÞÃÇÎßÒÏÑÂÁØÞËÚÇÏÙËÊËÆÚËØÎÓÕÃØÇ¬ÇÒËÌÚ¦

ÓÖÕØÕÆÔÔÇÌÁØÕßÔÑÇÒÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÂËßÚßÞÃÇÊËÔËÃÔÇÏÙÚÏÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ËÃÔÇÏÙÚÕÓÁÙÇÓÇÝÇÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÚÕÓÕÏØÇÙÚÕÆÓËÓËÑ¦ÖÕÏÕÔ
¦ÒÒÕËÔÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÇÔÁÞËÏÝ
ÍÏÕÚÇÒÒ¦ÖÕÏÕÏËÃÔÇÏËÖ¦ÔÜÚÕß
ÑÇÏÙÚÎÊÏÇÊØÕÓÂÖÕßÛÇÑ¦ÔÜ
ÔÚÕÍÏÕÚÓËÚÇÓÕØÌÜÛËÃÙËÈ¦ØÑÇÛÇÁÞÜÙßÔËÖÏÈ¦ÚËÝÇßÚÕÆÝ
ÖÕßÛÁÒÜÛÇËÃÓÇÏËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÝ
–Τι θα ήθελες να πάρει ο θεατής
φεύγοντας από την παράσταση;
¶ÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÜÓÃÇÌØ¦ÙÎ
ÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÑÕÒÔÚÄÔÏ!¿ÚÇÔ
ÇÒÒ¦àËÏÕÕßØÇÔÄÝÖØÁÖËÏÔÇÇÒÒ¦àËÏÑÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÊËÔÖØÁÖËÏÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝÔÇÇÒÒ¦àËÏÚÕÔÕßØÇÔÄ
ÖÕßÊËÔÁÞËÏÑÇÏÚÎÊÆÔÇÓÎÔÇÚÕ
Ñ¦ÔËÏ®ßÚÄÛÁÒÜÕÛËÇÚÂÝÌËÆÍÕÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÔÇ
ÁÞËÏÖ¦ØËÏËÔËÃÓÇÙÚËÚÃÖÕÚÇÑÇÏ
ÇßÚÄÚÕÖÏÙÚËÆÜÇÑØ¦ÊÇÔÚÇÇßÚÄ
§ÕÓÃàÜÄÚÏÎàÜÂÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇß-

Ú¦ÖÕßÓÇÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕßÔÌÆÙÎ
ÖÕßÓÇÝÍÁÔÔÎÙËËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÓÇÝÖØÕÙÚ¦ÐËÏÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÔßÖËØÈËÃÝÚÇ
ÄØÏ¦ÚÎÝÚÄÚËÊÏÇÖØ¦ÚÚËÏÝÆÈØÎ
–Μιλάει και Γκολντόνι τρόπον
τινά για ύβρη..
¶¢ßÙÏÑ¦ÑÇÏÓÏÒ¦ËÏÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÔÇÓÎÔÁÞËÏÊÏÇÈ¦ÙËÏÚØÇÍÏÑÕÆÝÕÑÕÒÔÚÄÔÏËÔËÃÔÇÏÆÈØÏÝ
ÓÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÖÕß
ÓÇÝËÔÊÏÇÌÁØËÏÓÄÔÕÚÕËÍ×ÑÇÏ
ÚÕÌÇÃÔËÙÛÇÏ"ÃÔÇÏÃÙÜÝÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÒËÃÔÕÔÚÇÝÛÇÙÕßÖÜÚÏÓÕßËÃÖËÕÖÇÖÖÕÆÝÓÕß!ÑÄÓÇÊËÔÁÞÜ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÍÏÇÚÃÙË
ÇßÚÄÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß
ÇÖÄÚÎÍÁÔÔÎÙÎÓÁÞØÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ
Ä¦ÔÛØÜÖÕÝÚÕÓÄÔÕÖØ¦ÍÓÇÖÕß
ÑÇÚÇÌÁØÔËÏËÃÔÇÏÔÇÙÑÕÚ×ÔËÚÇÏ
ÓËÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÔ×
ÐÁØËÏÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÄÚÏ
Ñ¦ÖÕÚËÛÇÖËÛ¦ÔËÏ

Δεν είναι ÖK¨{ØÐ{Ñ~{{~ÊÈÐÉ¨{×¨ÒÈÐÑØÉÙ{Ñ×Ó¨É{ÐÌ³
Éo~Ñ{³×ÑËÉÚÑ{« ËÑ{ËØiÐÉoÑÜÖ³É¨i
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ΒΙΒΛΙΟ

Γητευτής: άντρας
με μεγάλη γοητεία
Προδημοσίευση από το νέο μυθιστόρημα της Αλκης Ζέη
Η Αλκη ΖέηËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÓËÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇßÚÄÇÖÄÓÄÔÕÚÕßËÃÔÇÏ
ËÃÊÎÙÎÄÙÕÊËÓ¦ÒÒÕÔÄÚÇÔÚÕ
ÔÁÕÚÎÝÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÔÇÖÇÏÊÃ
ÇÖÄÚÕÖÕßÛËÔ¦®ËÃÔÇÏÕÍËÓ¦ÚÕÝ
ÞÏÕÆÓÕØÍÒßÑÏ¦ÓËÒÇÍÞÕÒÃÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÖÇÏÍÔÏ×ÊÎÊÏ¦ÛËÙÎÓÕÔÄÒÕÍÕÝ
ËÔÄÝÙÎÓËØÏÔÕÆÖÇÏÊÏÕÆÖÕßÇÖÄÚÕ
ÓÖÕÆÒÏÔÍÑ®ÙÚÕÙÞÕÒËÃÕÑÇÏÚÎÛÁÇ
ÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÍÑÕßÍÑÒ¦ØËÏÄÚÏ
ÚÕßÑÇÚÁÈËÏÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÃÔÇÏ
ËÖÃÙÎÝÁÔÇÈÏÈÒÃÕÊÃÞÜÝÃÞÔÕÝÊÏÊÇÑÚÏÙÓÕÆ!ÙÚÇ ÚÎÝÎÛÇÒËØÂÒÑÎ
ÁÎÊÏÇÚÎØËÃÙÚÕÇÑÁØÇÏÕÚÕÔÙßÍÍØÇÌÏÑÄÚÎÝÕÃÙÚØÕÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÚÄÙÕÇÍÇÖÂÛÎÑËÊËÑÇËÚÃËÝÚ×ØÇ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØËÃÙËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ¡ËÚÇÃÞÓÏÕÑÇÏÙÂÓËØÇÎ ®ÖØÕÊÎÓÕÙÏËÆ- Το βιβλίο της~È~Ü×¨ÉËÉÜËoÉØ
ËÏÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÓËÚÃÚÒÕ!ÎÚËßÚÂÝ! iÐÓ¨ÉØÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{ØÉ³ÑËTÐ{
ËÑËÃÔÕÝÖÕßÍÕÎÚËÆËÏ®¬ÇÏØÏ¦àËÏ
ÑÇÏÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÙßÍÍØÇÌÁÇÕÚÃÚ- ÓÕÑÏÕÖÇÖÇÍ¦ÒÕÝÒËÝÑÇÏÑÇÚ¦ÒÇÒÕÝÇßÚÄÝ
ÈËÑÏÁÖÇÉËÔÇÑÕßÔÏÁÚÇÏ
/4
ÎÚËßÚÂÝ!ËÑËÃÔÕÝÖÕßÍÕÎÚËÆËÏ
ÔÚØÇÝÓËÓËÍ¦ÒÎÍÕÎÚËÃÇÎÚËßÚÂÝÇÒÄÍÜÔÍÎÚËßÚÂÝÌÏÊÏ×Ô®¡Õß
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ÌÚ¦ÔÇÔËÇßÚ¦ÊËÞØËÏÇàÄÚÇÔËÔÇ
É¦ÐÜÖÇØÇÑ¦ÚÜÌÕÆÕÍÎÚËßÚÂÝ
Μόλις Ì¦ÍÇÓË ËÃÖÇÙÚÎÔ ÍÕÂÚËßËÑÇÏÌÃÊÏÇÙÃÍÕßØÇÕÑÆØÏÕÝ
ÒÁÔÎÕÑ¦ÙÚÎÖÜÝÖ¦Ü ØÍÆØÎÝÄÙÕÊÆÙÑÕÒÕÑÏÇÔÂÚÇÔË
ÙÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÍÎÚËÆÙËÏÑÇÏÚÎÔ
¶©ÞÏÖ¦ÔÜÇÖÄÓÏÙÂ×ØÇËÃÖË ÒÁÔÎÕÑ¦ÙÚÎ±ÙÚËØÇ¦ØÞÏÙÇÔÇ
¡ÇÊËÔËÃÞËÈÇØËÛËÃÔÇÚÕÒÁËÏ É¦ÞÔÜÚÕÔ¦ØÔÜÔÇ¦ØÔÜÔÇÝ!
Ñ¦ÛËÌÕØ¦"
ËÃÔÇÏÈÕßÔÄÆÉÕÝ ÓÁÚØÇ²ÜÂÍÇÙÚÕÑÇÛÏÙÚÏÑÄ¬ÕÍÄØÏ ØÃàËÏÚÎÔØÑÇÊÃÇÇÖÄÚÎÇÑÜËÃÞËÌÇÃÔËÚÇÏÓÕÔÇÐÏÁÝÑÇÏÓÕßÁÑÇ- ÔÃÇÓËÑÇÚ¦ÒÎÐÎÙÚÕÇÑØÜÚÂØÏÕ
ÔËÞÇØÁÝ
¡ÇÒÁÇÝ®
¶¡ËÚ¦ÇÖÄÓÏÙÂ×ØÇÚÕßÒÁÜ
¡ËÚ¦ÈÒÁÖÜÓÁØÎÖÕßÕÆÚËÙÚÕÔ
ÑÇÏ Ñ¦ÛÕÓÇÏ ÙÚÕÔ ßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ ÆÖÔÕÓÕßÊËÔÁÞÜÊËÏ ÇÏÛËÄØÇÕÃÚÇÚÕØÕÒÄÏÙÕßØÞÏÙÇÚÕÉ¦ÐÏ- ÚÇÊÁÔÚØÇÑÇÏÖØ¦ÙÏÔÕÖÇÔÚÕÆÓÇ

ÑÇÏÈØ¦ÞÏÇÑÇÏ¦ÔÚØËÝÑÇÏÍßÔÇÃÑËÝ
ÖÕßÑ¦ÔÕßÔÇÔÇØØÃÞÎÙÎÙÇÔÚÕÔ
§ÁÙÓÖÕÏÕÑ¦ÚÜÁÔÇ¦ÒÒÕÚÕÖÃÕ
ÑÇÚÇÖØ¦ÙÏÔÕÖÕßÚØÁÞÕßÔÔËØ¦
ÑÇÏÚÕÒÁÔËßÑÕÞ×ØÏ¢ÇÃÔËÚÇÏÕ
ÑÆØÏÕÝØÍÆØÎÝËÑÚÄÝÇÖÄÍ¦ÏÊÇØÕÇÔÖ¦ÜÌßÙÏÑ¦ÛÇÓÕßÊËÃÐËÏ
ÑÇÏÒÆÑÕ ÏÃÙÜÝÓÖÕØÁÙÜÔÇÚÕÔ
ËÐÎÓËØ×ÙÜÑÇÏÔÇÚÕÔÑ¦ÔÜÌÃÒÕ
ÄÖÜÝÕÓÏÑØÄÝÖØÃÍÑÏÖÇÝÖÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙËÓÏÇÇÒËÖÕÆÑÇÏÚÎØ×ÚÎÙË
ÇÔÛÁÒËÏÔÇÍÃÔÕßÔËÌÃÒÕÏÑËÃÔÎ
ËÃÖËËßÞÇØÃÙÚÜÝÇÒÒ¦ÖØ×ÚÇÔÇ
ÚÎÔËÐÎÓËØ×ÙËÏÎÒÇÊÂÔÇÁØÞËÚÇÏÑ¦ÛËÓÁØÇÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÑÇÏÔÇ
Ñ¦ÛËÚÇÏÇÖÁÔÇÔÚÃÚÎÝÑËÃÔÎÛÇÇØÞÃÙËÏÔÇÚÕÔÖËØÏÓÁÔËÏÇÔßÖÄÓÕÔÇ
ÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÛÇÚÕÔÇÍÇÖÂÙËÏ
¶ÑÕßÔÚÓÖ¦ÏÍÑÕßÔÚÓÖ¦ÏÓ»
ÁÈÍÇÒËÚÕÍÄØÏÇÖÄÚÇÄÔËÏØ¦ÓÕß
ÒÁÔÎÕÑ¦ÙÚÎÚÕßÓ¦ÛÇÏÔË
ÇÍÍÒÏÑ¦»ËÓÁÔÇÄÞÏ
¶Ñ¦ÙËÚÕßÒÁÜÑÇÏÑÒËÃÔÜÚÕÔ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ
ÕÒÆÛÇÂÛËÒÇÔÇÍÃÔÕÔÚÇÔÄÒÇ
ÇßÚ¦ÖÕßËÃÖËÕÑÆØÏÕÝØÍÆØÎÝ
ÑÇÏÔÇÓÎÔÖÂÍÇÏÔÇÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÔÇÌßÒ¦ÜÖÕØÚÕÌÄÒÏÇÇÖ¦ÔÜÙË
ÓÏÇÖËÚÙÁÚÇ
ßÚÄÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÚÕÖÜ
ÙÚÎÔÁÔÏÇÚÎÔÑÇÒÆÚËØÂÓÕßÌÃÒÎ
ËÃÊÇÖÄÙÕÇÍØÃËÉËÄÚÇÔËÃÖÇÖÜÝ
ÓÇÑ¦ØÏÔÇËÃÞÇÓÖÇÓÖ¦ÁÙÚÜÑÇÏ
ÙÚÎÌßÒÇÑÂÑËÃÔÎÄÙÕÑÇÏÔÇÓË
ÇÍÇÖ¦ËÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ
Ö×ÝËÃÔÇÏÔÇÓÎÔÁÞËÏÝÑÇÔÁÔÇÔ
¦ÒÒÕÓÄÔÕÚÎÔÒÁÔÎÕÑ¦ÙÚÎÑÇÏ
ÚÕÔÖÇÖÇÍ¦ÒÕ
¬×ØÇÄÓÜÝÁÞÜÚÕÔ¦ÙÚËÍÕ
ÚÕÔÛËÃÕ§×ÔÚÇÖÕßÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏ

Η Αλκη ΖέηÑ¨{³É¨Ò³oÒÐ³iØÛ{ÙØ.³i¨ËÈVÐÑÇËÐÉ³iÑÙÉÜ×Ê³iØÉÖÜÑ~Ñ{³i ÜÜi(ÑÒÛÉÂ{ÒV
iÈoo¨Ñ×ÓÑØÉiÜ{~ËÑlÉ³³i³Ñ¨Ò³Ñ³iØÜÈ~Ñ³{~ËÑØÌÈÙ{ÓÐÉÉÉË³iØÙÖÉÈ~ËÑØ
ÄÚÏÚÕßÒÁÜÕÏÕÝÐÁØËÏÚÏÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÙÚÎàÜÂÚÕß¡ÖÕØËÃÍÏÇ
Ñ¦ÖÕÏÕÒÄÍÕÔÇÁÞËÏÖ¦ËÏÑÇÏÌßÒÇÑÂÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙËÏÔÇàËÏÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÁÔÇÙÚØ×ÓÇÙÚÕÔÊØÄÓÕÇ
ÚÕÔØÜÚÂÙÜ¬ÎÔ¦ÒÒÎÓÁØÇÄÚÇÔ
ÁÌÚÇÙÇÙÚÕÙÞÕÒËÃÕÁÉÇÐÇÙÚÎÔ
ÇßÒÂÔÇÈØÜÚÎÔÁÔÏÇÔÇÚÇÖÕÆÓË
ÖØÏÔÓÖÕÆÓËÙÚÎÔÚ¦ÐÎ¬ÎÔËÃÊÇÙË
ÓÏÇÍÜÔÏ¦ÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÑÇÔÚÃÔÇÔÇ
ÙßàÎÚ¦ËÏÓËÚÕÔ¡ÃÒÚÕ¬ÕßÝÖÒÎÙÃÇÙÇÞÇØÕÆÓËÔÕÝÄÓÜÝÓÄÒÏÝÓË
ËÃÊÇÔÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÚÎÔÑÕßÈÁÔÚÇ
¬ÏÓßÙÚÏÑ¦ÓÖÕØËÃÔÇËÃÞËÎ
ÁÔÏÇÓËÚÕÔ¡ÃÒÚÕ"¬ÎÝËÃÞÇÊ×ÙËÏ
ÚÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÕßÑÏÃÙÜÝÚÕßÓÏÒÕÆÙËÍÏ»ÇßÚ¦ÏÇÚÃÄÓÜÝËÍ×ÊËÔ
ÁÖØËÖËÔ»ÇÑÕÆÙÜ"²ÚÆÖÎÙËÚÕÑÕßÊÕÆÔÏÑÏÎÁÔÏÇÓÕÆÁÊÜÙËÓÏÙÄ
ÑØÕßÇÙ¦ÔÑÇÏÓÕßÒÁËÏÍËÒ×ÔÚÇÝ!
¶ ÇÚ¦ÖÏËÚÕÔÇÓÖÕÆÓËÙÚÎÔ
Ú¦ÐÎÚÕÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÈÍÂÑËÖØ×ÚÎ
ÖØ×ÚÎÞÜØÃÝÔÇÓÕßÖËÏÖ¦ÓË®

ÄÖÜÝÑ¦ÛËÌÕØ¦ÕÖÃÙÜÚÎÝÁÚØËÐËÔÇÚÎÔÖØÕÒ¦ÈËÏÕ¡ÃÒÚÕÝ¦ÒÏ
ÖÂÍÇÔË ÙË ÓÏÇÔ ¦ÑØÎ ÑÇÏ ÑÕßÈÁÔÚÏÇàÇÔËÔÂÛËÒÇÔÇÖ¦ÜÑÕÔÚ¦ÇÌÕÆËÃÞÇÔËÓßÙÚÏÑ¦ÇÖÄÓÁÔÇ
ÇÝÚÇÒÁÍÇÔËÔÏÜÙÇÁÔÇÙÌÃÐÏÓÕ
ÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÑÇÏÖÇØÇÒÃÍÕÔÇÈØÜ
ÑÏËÍ×ÁÔÇÓÏÑØÄÓÖÇÒ¦ÑÏÑÇÏÔÇÚÕ
ÖËÚ¦ÜÙÚÕÔÚÕÃÞÕÄÖÜÝÕ¦ÔÕÝ
ËÒÃÍÕÂØÛÇÔËÑÇÏÕÏÊßÕÑÕÔÚ¦
ÓÕßÃÞÇÔËÒÁËÏÑ¦ÚÏÔÇÓÕßÖÕÆÔË
ÓÁÔÇÚÇÖÄÊÏÇÓÕßÚØÁÓÇÔË ¦ÚÏ
ÑÇÑÄÙÃÍÕßØÇÍÏÇÚÃÂÚÇÔËÑÇÏÕÏ
ÊÆÕÖÕÒÆÙÕÈÇØÕÃ
Ø×ÚÕÝ ÓÃÒÎÙË Õ ¡ÃÒÚÕÝ
ÑÁÌÚÎÑÇÔÒÁËÏÓËÚÎÔÁÔÏÇÖÜÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÙÜÙÚÄÕ¦ÔÕÝÔÇÚØÏÍßØÃàËÏÓÄÔÕÝÙÚÎÔÇßÒÂÑÇÏÔÇÑÕÖÇÔ¦ËÏÙÇÔÚØËÒÄÝÁÔÇÓÖÇÒ¦ÑÏÙÚÕÔ
ÚÕÃÞÕ©ÆÚËÕÏÌÃÒÕÏÚÕßÊËÔÚÕÔ
ÖÒÎÙÏ¦àÕßÔ ÇÏÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÎ
ÁÔÏÇÖÜÝËÍ×ÐÁØÜÚÏÛÇÖËÏÔÇ
ÓÎÔÁÞËÏÝÓÇÓ¦ÔÇÙ»ÁÞËÏËÍÑÇÚÇ-

WELCOMES
3 Nicosia

11 - 16
NOVEMBER
2019
120 athletes
32 countries

SPONSORS

™

ÒËÃÉËÏÑÇÏÚÕÙÞÕÒËÃÕÔÇÓÎÙËÊÏÇÖÇÏÊÇÍÜÍËÃ©¡ÃÒÚÕÝÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
ÖÜÝÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÖÕßÚÕßÓÃÒÎÙËÎ
ÁÔÏÇÓ¦ÝÁÊÜÙËÚÎÔ¦ÊËÏÇÔÇÚÕÔ
ÖÒÎÙÏ¦àÕßÓËÙÚÕÊÏ¦ÒËÏÓÓÇ
¶©ÞÏÄÞÏÓÎÔÑÒ¦ÉËÏÝÒÁËÏÎ
ÁÔÏÇÖÕßÓËËÃÊËÔÇÑÕÑÑÏÔÃàÜÙÆ
ÓÖÕØËÃÝÔÇÓÎÔÁØÛËÏÝ©¡ÃÒÚÕÝ
ÑÏËÍ×ÛÇÖ¦ÓËÔÇÚÕßÓÏÒÂÙÕßÓË
ËÔÁÒËÍÇÔÇÚÕÖÏÙÚÁÉÜ©ÏÑÇÒÆÚËØÕÃÓÕßÌÃÒÕÏÓËÖØÄÊÏÔÇÔÑÇÏ
ÂÛËÒÇÔÔÇÊÏÇÖÇÏÊÂÙÕßÔ¶Ö×ÝÚÎÔ
ËÃÖËËÑËÃÔÎÚÎÒÁÐÎÎÁÔÏÇ"¶ÚÕÔ
¦ÔÕÖÕßÓÖÕØËÃÇÑÄÓÇÑÇÏÔÇÓË
ÙÑÄÚÜÔËÓËÚÕÔÙÕßÍÏ¦¡ÄÒÏÝÄÓÜÝ
ËÃÊÇÚÕÔ¦ÔÕÓÄÔÕÚÕßÙÚÎÔ¦ÑØÎ
ÚÎÝÇßÒÂÝÚÇÊ¦ÑØßÇÁÖÇÉÇÔÔÇ
ÚØÁÞÕßÔ
¶ÇÁØÛÜÓÇàÃÙÇÝÒÁÜÑÇÏÚËÔÚ×ÔÜÚÕÑÕØÓÃÓÕß©ÓÜÝÔÇÑÇÚÇÙÚØ×ÙÕßÓËÙÞÁÊÏÕ
¡ËÇÍÑÇÒÏ¦àÕßÔÑÇÏÕÏ
ÊÆÕÑÇÏÞÕØÕÖÎÊ¦ÓË
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Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΞΕΝΙΟ

Μια αναπάντεχη επέτειος

Π

έρυσι ÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÐËÑÃÔÎÙÇÚÎÔÖØ×ÚÎÇÖÄÓÏÇ
ÙËÏØ¦ÕÑÚ×ÊÄÙËÜÔËÔÄÝÔÁÕß
ÖØÜÚÕÑÄÒÒÕßÙÑÒÎØÂÝ®ÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËÃÇÝÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÔÜØÃÚËØÇÕÏÏÇÚØÏÑÁÝËÐËÚ¦ÙËÏÝÖÕßÁÑÇÔÇ
ËÔÚÄÖÏÙÇÔÚÎÔÆÖÇØÐÎËÔÄÝÇÖÄ
ÚÕßÝÖÏÕÛÇÔÇÚÎÌÄØÕßÝÑÇØÑÃÔÕßÝ
ÙÚÎÔÑËÌÇÒÂÚÕßÖÇÍÑØÁÇÚÕÝÙË
ÓÏÇÖËØÏÕÞÂÄÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒ¦
ÇÍÍËÃÇÑÇÏÜÝËÑÚÕÆÚÕßÊÆÙÑÕÒÇ
ËÍÞËÏØÂÙÏÓÕÝÚØÇÍÏÑÂËÏØÜÔËÃÇ
ÂÚÇÔÄÚÏÖÇØÄÒÕÖÕßÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇËÃÞÇÚÎÔÚÏÓÂÔÇÊ×ÙÜ
ÚÏÝËÔÇØÑÚÂØÏËÝÊÏÇÒÁÐËÏÝÙË
ÏÇÚØÏÑ¦ÙßÔÁÊØÏÇÇÖÄÖÇÏÊÏÇÚØÏÑ¦ÁÜÝÑÇÏÕÍÑÕÒÕÍÏÑ¦ÊËÔËÃÞÇ
ÖÕÚÁÑØÇÚÂÙËÏÚÇÕÔÄÓÇÚÇÑÇÏÚÇ
ÚÎÒÁÌÜÔÇÚÜÔÕØÍÇÔÜÚ×ÔÏÇÚØ×Ô
ÇßÚ×ÔÚÜÔÙßÔËÊØÃÜÔÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÓËÑÇÛÕÊÎÍÂÙÕßÔÙÚÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàÇÇØ»
ÄÒÇÇßÚ¦ÓËÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎ¦ÒÒÜÔÌÃÒÜÔÂÒÛÇÙËËÖÇÌÂÓËÚÕßÝ
ÍÏÇÚØÕÆÝÖÕßÇÔÁÒÇÈÇÔÚËÒÏÑ¦ÚÎ
ÓËÚÁÖËÏÚÇÛËØÇÖËÃÇÓÕß
ÚÏÝÇØÞÏÑÁÝÓÕßËØÜÚÂÙËÏÝÍÏÇ
ÚÕÖÄÙÕÞØÄÔÕÖØÕÈÒËÖÄÚÇÔÄÚÏ
ËÃÞÇÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÓÕßÕÏÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÈÇÙÃàÕÔÚÇÔÙËÖÕÙÕÙÚ¦ÑÇÏ
ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÖÄÙÕËÃÞËÖØÕÞÜØÂÙËÏÎÇÙÛÁÔËÏÇÓËÓÁÙÕÔÄØÕ
ÚÕßÝÓÂÔËÝËÔ×ÓÄÔÕÁÔÇ
 ÄÙÜÔÊÏÇÍÔ×ÙÚÎÑÇÔÓËÑÇØÑÃÔÕÙÚÕÖ¦ÍÑØËÇÝËÖÏÈÏ×ÔÕßÔÖ¦ÔÜÇÖÄÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕ
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ÇÔ¦ÙËÝÚÜÔÇÌÇÔÏÙÓÁÔÜÔ¬ÏÝÖÁÚØËÝÚÜÔÞÇÒÇÙÓ¦ÚÜÔÉÎÒÇÌÕÆÙÇÔ¦ßÒÇÊ¦ÞÚßÒÇ
©ÚÇÔÓËÚÎÔÇÌÂ
ÚÎÝÓÔÂÓÎÝÚÕÞÁØÏ¦ÍÍÏàËÚÎÔÑØÆÇ
ÖÁÚØÇÚÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÚÎàÁÙÚÇÏÔÇÔÓËÚÕÔËÑØÄ
ÚÕßÝÞÔÄÚÕ®
©ÇÚÁØÇÝÊËÔ
ÁÑÇÔËÚÕÔÙÚÇßØÄÚÕßÇÒÒ¦ÂÐËØËÖÜÝÎÈÇÙÏÒËÃÇ
ÚÕßËÕÆÇÔÂÑËÏ
ÙÚÇ ÖÇÏÊÏ¦ ËÔ
ÂÐËØËÇÔÖÃÙÚËßË
ÊÏÄÚÏÎÖÃÙÚÎÚÕß
ÊËÔÂÚÇÔßÖËØÈÇÚÏÑÂÇÒÒ¦ÞÕáÑÂÑÕÆÖÏàËÚÕÞ×ÓÇÇÖÄÚÇÐÜÑÒÂÙÏÇÑÇÏËÔÇÖÄÛËÚË
ÙÚÕÞ×ÓÇÚÕÆÝ¦ÚÇÌÕßÝÔËÑØÕÆÝ
ØÜÚÃÙÚÜÝÄÓÜÝËÃÞËËÖÜÓÏÙÚËÃ
ÓÁÞØÏÝËÙÞ¦ÚÜÔÚÎÔËßÛÆÔÎÚÕß
²ØÏÙÚÄÌÕØÕß¬ÕÔÚ¦ÏàËÚÕÔÁÖÒËÔËÚÕÔÁÖÇÏØÔËÙÚÎÔÖÒ¦ÚÎÚÕß
ÒÆÍÏàËÇÖÄÚÕÈ¦ØÕÝÚÕßÇÒÒ¦ÊËÔ
ÙÜØÏÇàÄÚÇÔÇÌÕÙÃÜÙÂÚÕßÙÚÕÔ
ÍÏÕÚÕßÁÓÕÏÇàËÔÇËÑÖÕØËÆËÚÇÏ

ÇÖÄÁÔÇÔÏËØÄÊËÙÓÄËÐÃÙÕßÊËÙÓËßÚÏÑÄÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÊÆÕ¬ÕËÖÏÒÕÍÏÑÄÇÔÇÍ¦ÒÒÏÇÙÓÇ®ÚÕßÛËÄÒÎÖÚÕßÈØÁÌÕßÝÖÕßÊØÇÖËÚËÆËÏÇÖÄ
ÚÕ¦ØØÜÙÚÕÙÇØÑÃÕÓËÚÇØÙÏÜÓÁÔÕ
ÇÖÄÚÎÔÁÔÛËÎÊÆÔÇÓÎ ËÔÚÇÆØÕß
ßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÚÎÔËÑÖÒÂØÜÙÎËÔÄÝ
ÛÇÆÓÇÚÕÝÖÕßËÒËËÃÚÄÙÕÚÕÔÍÏÕ
ÄÙÕÑÇÏÚÕÔÖÇÚÁØÇ
¬ËÞÔÕßØÍÎÓÁÔÇÒÏÚÂÊØÇÓÇÚÏÑÂÇÒÒ¦ÊÃÞÜÝËÐ¦ØÙËÏÝÓËÙßÔÚÇØÇÑÚÏÑÂËÏÑÕÔÕÖÒÇÙÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÎ
ÍØÇÌÂÚÕß¡ÇÑØÄÖÕßÒÕßÓÇÍËÆËÏ
ËÖÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝÙÚÎÔÇÖÕÙÚØÇÍÍÏÙÓÁÔÎËÖÃÍËÏÇËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÚÎÔÇÖÇÔÚÕÞÂÚÕßËÃÕß¬ÕÇÖÕÉÏÒÜÓÁÔÕ
ÚÕÖÃÕÊÏÇÙÚÃàÕßÔÏÙÞÔ¦ÌËÍÍÕÈÕÒÂÓÇÚÇÇÙÛËÔÏÑÁÝÌÒÄÍËÝÖÕßÌÜÚÃàÕßÔÇÒËÏÚÕÆØÍÎÚÇËÑÑÒÎÙ¦ÑÏÇÑÇÏ
ÖÇÒÏ¦ËÏÑÕÔÃÙÓÇÚÇ©Ï¦ÍÏÕÏÙÚÕßÝ
ÚÕÃÞÕßÝÈßÛÏÙÓÁÔÕÏÙÚÕÎÓÃÌÜÝ
ÓËÚÏÝÓÕØÌÁÝÚÕßÝÔÇÇÔÇÊÆÕÔÚÇÏ
ÇÞÔÁÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇÓÇÔÕß¦ÒÏÇÊËÔ
ÂÚÇÔÓÇÑØÏÔÁÝÖÇØÕßÙÃËÝÚÇÔ
ÚÄÙÕÑÕÔÚÏÔÕÃÄÙÕÚÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÚÜÔÞÜØÏÇÔ×ÔÙÚÕßÝ¦ÊËÏÕßÝ
Ö¦ÍÑÕßÝÚÎÝËÑÑÒÎÙÃÇÝ®
ÇÚÁØÇÝÑÇÏÍÏÕÝÙßÍÑØÕÚÕÆÔ
ÁÔÇËÑÑÒÎÙÃÇÙÓÇÙßÍÑÒÕÔÏÙÓÁÔÕ
ÇÖÄÚÎÔÇÍÏÄÚÎÚÇÖÕßÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÕÁÔÇÝÙÚÕÔ¦ÒÒÕ¡ËÝÙÚÎÔ
¦ØÇÞÒÎÕßÒ×ÊÎÍÎÌÚÏ¦ÞÔÕßÔ
ÁÔÇÔÛÆÒÇÑÕÄÖÕßÍÏÕØÚ¦àÕßÔ
ÇÊÏ¦ÑÕÖÇÚÎàÜÂÖÕßÚÕßÝÊÎÒÎÚÎØÏ¦àËÏ

Ποιος ήρωας λογοτεχνίας θα θέλατε
να είστε και γιατί;

1ÑÊÚÉÜÑÑÊÐÈÉ¨Ñ³ÊØ³iØ
ÑËÙiØ0Ò³É¨Ü{åÈ³ÌVo{Ñ³Ë¨×ÑØÙÉÚÑÊ³ÑÙÈÑ³ÌÑÉËÐÑ{
iËÙ{ÑiÑËÙi0Ò³É¨Ü{
Διοργανώνετε ένα δείπνο.
Ποιους ποιητές ή συγγραφείς
καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

1Ñ~ÑÜÖÑ³ È¨{ËÙiVo{Ñ
ÑÐÒÚÑ³ÉÜ{~ÒÑÓKÑÉ³{Ø
tÒ~TÉØu³ÑÑÒ~³¨Ñ³Ñ~ÉÙÌ0.ÑËÂi¨Vo{ÑÑ³
¨³Ê~Ò{ÉØÜÉ³ÐÓ¨É{ÉØo{Ñ
³ÑÓ³Ñ³È0i{¨³ÇË{ÑÈÜ×V
o{ÑÑÐÈÉ{ØÉËÑ{ÑÑÜÜÒÇÉ{~ÑÉËØÑ{ÉØ00ÉÉË$ÈËÜ{ÑÐØVo{Ñ³ËÉËÑ{ÐÌØ
ÈÚÑ~Ñ³Ò×É¨ÉÑÐÉÑ¨ÑÖ¨É{Ñ{ÑÜ~ÌÜ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον
στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός
βιβλίου;

$³{ÓoÑØ³Ñ³ËØV
É~³ÌØÑÌ³ÈØÜ{³{~ÖØ
³ÈÑ³{ÒÜÈØVÙÜ×ÌiÉ³iÖÇÈoÌ³È~Ñ{
³o{³È
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη
φορά;

0tåÑÇi³³ÑØ³TÑÐÓT¨Ìu³È(¨È³
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

t0ÐÌ³iØÇÊØ³È³ÑÂËÙ{u
³È{ÇÈiÖ
Θα μας συστήσετε με δυο λόγια τον
κεντρικό σας ήρωα, τον Αλκη Δομέστικο; Τι είναι αυτό που τον τρώει μέσα του;

ËÑ{ÓÑØÐ{~¨Ñ³ÌØÓÑ³È
³t³¨É{u³Ì³{ÚÑÊÚÉÜÉÑÉËÑ{
ÐÉoÑÜÑ³ÌØ ËÑ{ÓÑØÒÚ¨Ø
ÈÚÓÜÉ{Ñ³ÑoÑÖÌÜ{ÓÑ³È³t³¨É{u³oÉoÌØÌ³{
ÙÉ³ÑoÑÒ~ÑÉËØ
Γιατί σημείο εκκίνησης στην αφήγησή σας είναι η πυρκαγιά της εβραϊκής
συνοικίας Κάμπελ, στη Θεσσαλονίκη του 1931;

{Ñ³ËÊ¨ÒØÐÈÐ{ÉË³ÈØ K¨ÑËÈØ{ÉÉ{ÙÊVÐÉÌÈTÊØV
Ó¨ÉÉÑ³~Ñ³Ñ³¨ÓVÑ×Ò{ÑÑÈÙÓÒ¨¨i~³Ñ³iÇÊ
³ÈÐÉÑÈ³ÖØ
Εχετε Facebook ,
Twitter κ.τ.λ.; Χαμένος χρόνος ή πηγή
ερεθισμάτων;

TÐÌ>R_H}
(ioÊÉ¨ÉÚ{ÐÒ³V
Ì³ÑiÉÑTÌÜii
ÐÉÑÈ³ÌÙÉÂÉÉ¨Ò³É³ÒÜÉ³
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IMDB

DECCA CLASSICS

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

GULBENKIAN FOUNDATION

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΗΠΑ

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πατρίσια Χάισμιθ, τα ημερολόγια
Σχεδόν  ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄ
ÚÎÝÎÇÚØÃÙÏÇ²¦ÏÙÓÏÛËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔËÑÊÕÚÏÑÂËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÓË
ÚÎÙÞËÊÏÇàÄÓËÔÎÁÑÊÕÙÎÚÜÔÎÓËØÕÒÕÍÃÜÔÚÎÝÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÇÖÄÚÏÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÚÎÝÙËÒÃÊËÝÖÕßËÃÞÇÔÓËÃÔËÏÙÚÎÔÇÌ¦ÔËÏÇÛÇÊÕßÔ
ÚÕÌÜÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÕÔ
ÕÃÑÕ3P]LYPNO[7\ISPZOPUNÚÕ
ÙËÁÔÇÔËÔÏÇÃÕÚÄÓÕ©ÏÎÓËØÕÒÕÍÏÇÑÁÝÑÇÚÇÍØÇÌÁÝËÑÚËÃÔÕÔÚÇÏÙËÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÚ×ÔÑÇÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÙÑÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÚÎ
ÈÃÇÑÇÏÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ

Η Μπάρτολι για τον Φαρινέλι
Το νέο ¦ÒÓÖÕßÓÚÎÝÚÇÒÃÊÇÝÓËÙÕÌ×ÔÕß¬ÙËÚÙÃÒÏÇ¡Ö¦ØÚÕÒÏËÃÔÇÏ
ÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÕÔÊÏ¦ÙÎÓÕÑÇÙÚØ¦ÚÕÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ¢ÇØÏÔÁÒÏ¬Õ¦ÒÓÖÕßÓ-HYPULSSP®ÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÖÄ
ÚÎÔ+LJJHÑÇÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ¦ØÏËÝ
ÚÕßÇÊËÒÌÕÆÚÕß¢ÇØÏÔÁÒÏªÏÑ¦ØÔÚÕ¡ÖØÄÙÏÑÇÏÚÕßÊÇÙÑ¦ÒÕßÑÇÏ
ÓÁÔÚÕØ¦ÚÕß§ÃÑÕÒÇÄØÖÕØÇ
¬ÙËÚÙÃÒÏÇ¡Ö¦ØÚÕÒÏËÖÁÒËÐËÓÏÇ
ÚÕÒÓÎØÂÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÖÕßÖØÕÙËÍÍÃàËÏàÎÚÂÓÇÚÇÌÆÒÕßÑÇÏÚÇßÚÄÚÎÚÇÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÙËÊÂÒÜÙÂ
ÚÎÝÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÖÕÞÂÝ

Βιογραφία του Τόμας Εντισον
Η νέα ÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÕß¬ÄÓÇÝÔÚÏÙÕÔ ËÃÔÇÏÚÕÑÆÑÔËÏÕ
¦ÙÓÇÚÕßÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÕßÈÏÕÍØ¦ÌÕßÔÚÓÕßÔÚ¡ÄØÏÝ  
ÍÔÜÙÚÕÆÑÇÏÍÏÇÚÏÝÈÏÕÍØÇÌÃËÝÚÕß
ÃÕÔÚÕØªÕÆÙÈËÒÑÇÏÚÕßªÄÔÇÒÔÚ
ªÁÏÍÑÇÔ¬ÕÈÏÈÒÃÕÓËÚÃÚÒÕ,KPZVU®
ÁÞËÏÚÎÔÖØÜÚÕÚßÖÃÇÔÇÇØÞÃàËÏÚÎÔ
ÇÌÂÍÎÙÎÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÑÇÏÔÇÖØÕÞÜØ¦ËÏÖØÕÝÚÎÔÇØÞÂÚÎÝàÜÂÝÚÕß
ÓËÍÇÒÆÚËØÕßËÌËßØÁÚÎÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇ©ÔÚÏÙÕÔËÍÜÑËÔÚØÏÑÄÝÑÇÏ
ÓÇÔÏ×ÊÎÝËØÍÇÙÏÕÓÇÔÂÝÑØÇÚÕÆÙË
ÊÏÇØÑ×ÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÑÇÏÎÓËØÕÒÄÍÏÕ

50 χρόνια Μουσείο Γκουλμπενκιάν
Το 1969 ËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÎÏÙÙÇÈ×ÔÇÙËÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÓÕÔÚËØÔÏÙÚÏÑÄÑÚÃØÏÕÚÕÓÕßÙËÃÕÖÕßÙÚËÍ¦àËÏÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÕß ÇÒÕÆÙÚË
ÑÕßÒÓÖËÔÑÏ¦ÔÚÕßÖÕÒßÓÂÞÇÔÕß
ØÓÁÔÏÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÌÏÒ¦ÔÛØÜÖÕßÑÇÏÙßÒÒÁÑÚÎÔÁÇÁÑÛËÙÎ
ËÙÚÏ¦àËÏÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÓÕßÙËÏÕÍØÇÌÏÑÁÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÙÚÕÔÚÏà¦ÏÔÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇ
ÚÎÝÓÕßÙËÏÕÒÕÍÃÇÝØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏ
ÏÊÁËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÍÏÇËÑÛÁÙËÏÝÓÕßÙËÃÜÔÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÓËÙÖÕßÊÇÃËÝ
ßÖÕÍØÇÌÁÝ

Ναΐφ τέχνη στην Alpha C. K.
Εκθεση ÚÎÝàÜÍØ¦ÌÕßÕÌÃÇÝ ÇÒÕÍËØÕÖÕÆÒÕßÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÁÜÝÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÙÚÎÔ
(SWOH*2(Y[.HSSLY`ÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝ¡ËÁÔÚÕÔÕÚÕÛËÇÚØÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÎÔÇãÌàÜÍØÇÌÏÑÂÚÎÝÕÌÃÇÝ
ÇÒÕÍËØÕÖÕÆÒÕßÁÞËÏÚÎÊÏÑÂÚÎÝ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÑÇÏÇÔÚÒËÃÇÖÄÓÏÇÙËÏØ¦ÇÔÇÌÕØ×Ô¡ËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄ
ÚÇÒÇÓÖØ¦ÞØ×ÓÇÚÇÚÎÔÖßÑÔÄÚÎÚÇÚÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ¦ÓÁÒÎÑÇÏÚÎÔ
ÑÃÔÎÙÎÎàÜÍØÇÌÏÑÂÚÎÝÕÌÃÇÝ
ÇÒÕÍËØÕÖÕÆÒÕßËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎ
ÓÇÑØ¦ÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÎÝÔÇãÌÚÁÞÔÎÝ

THE DEVONSHIRE COLLECTIONS, CHATSWORTH

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

$ÐÖÚØ~Ñ{i¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ³iØ0¨ËÑØ
ΛΟΝΔΙΝΟ
Η μεγάλη ÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÎÔ¬ØÕÃÇÖÕß
ËÍÑÇÏÔÏ¦àËÏÚÕØËÚÇÔÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÍËÍÕÔÄÝÓËÍ¦ÒÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝÇÔÑØÃÔËÏÑÇÔËÃÝ
ÇÖÄÚÎÌÏÒÕÊÕÐÃÇÑÇÏÚÕËÆØÕÝÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝ©ÏÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÇÔÇÌÁØÕßÔÖÜÝËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÙÕÈÇØÂ
ÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÎÔ¬ØÕÃÇÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÙÚÎÔÕÖÕÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÛÇËÑÚËÛÕÆÔÑÇÏËßØÂÓÇÚÇÇÖÄÚÏÝ
ÇÔÇÙÑÇÌÁÝÚÕßØØÃÑÕßÒÂÓÇÔÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÖÄÚÄÚËÖÕßËÑÚÁÛÎ-

ÑÇÔÙÚÕÕÔÊÃÔÕÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
ÄÚÇÔÊÎÒÇÊÂÁØÞÕÔÚÇÔÙÚÕ
ÌÜÝÕÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÎÔ¬ØÕÃÇÁÑÛËÙÎÙÚÕØËÚÇÔÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÓËÞÕØÎÍÄÚÎÔª
ËÖÏÞËÏØËÃÔÇËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÕÛÁÓÇÑÇÏ
ÔÇÚÕÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
ÙËÄÒËÝÚÏÝÊßÔÇÚÁÝËÑÊÕÞÁÝÚÕßÑÇÏ
ÔËÄÚËØËÝÖØÕÙÒÂÉËÏÝÚÕß¡ËÇÌËÚÎØÃÇÚÏÝÇÔÇÙÑÇÌÁÝÚÕßÒÂÓÇÔÎ
ÇÌÂÍÎÙÎËÐËÚ¦àËÏÚÎÔËÖÇÔÁÔÚÇÐÎ
ÓËÔÁÕßÝÄØÕßÝÚÎÝÒÏ¦ÊÇÝÑÇÏÚÜÔ
ÕÓÎØÏÑ×ÔËÖ×ÔÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔÇØÞÇÏ-

ÕÒÕÍÏÑÂÚËÑÓÎØÃÜÙÎÑÇÏÖØÕÞÜØ¦ËÏ
ÙÚÎÊÏËÃÙÊßÙÎÚÎÝÏÊÁÇÝÚÎÝ¬ØÕÃÇÝ
ÑÇÏÚÜÔÎØ×ÜÔÚÎÝÚÕßÞÏÒÒÁÇ
ÚÕß¦ØÎÂÚÎÝÒÁÔÎÝÙÚÎÔËÄÚËØÎÊßÚÏÑÂÑÕßÒÚÕÆØÇÙÚÕÔÒÇáÑÄ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÕßÛË¦ÓÇÚÕÝÑÇÏÙÚÎÔ
ÖÇØÇÌÏÒÕÒÕÍÃÇÔÇÝÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇßÛËÔÚÏÑ×ÔËÑÛËÓ¦ÚÜÔÛÇ
ËÑÚËÛËÃÚ×ØÇÙÚÕØËÚÇÔÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ¶ÑËØÇÓÏÑ¦ÇÙÎÓÁÔÏÇÙÑËÆÎ
Þ¦ÒÑÏÔÇÄÖÒÇÑÇÏÍÒßÖÚ¦ÇÖÄÖÁÚØÇ¶Þ¦ØÎÙÚÕÔÊÇÔËÏÙÓÄÇÖÄÚÇ
¡ÕßÙËÃÇÚÕßËØÕÒÃÔÕßÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÁÖËÏÚÇÇÖÄÙÞËÊÄÔÞØÄ-

ÔÏÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖËØÃÖÕßÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÁÑÛËÙÎËÙÚÏ¦àËÏËÖÃÙÎÝ
ÑÇÏÙÚÎÔÖØÄÙÒÎÉÎÚÎÝ¬ØÕÃÇÝÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔÇÔÇÙÑÇÌÂÚÕßÒÂÓÇÔÖÕß
¦ÒÒÇÐËÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÊÎÒÇÊÂÁØÍÇÚÕßÔËÕÑÒÇÙÏÑÏÙÓÕÆ
ÇÖÄÚÇÚÁÒÎÚÕßÕßÑÇÏÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÄÖÜÝÚÕÔËÏÑÕÔÏàÄÓËÔÕÖÒÎÍÜÓÁÔÕÞÏÒÒÁÇÍÒßÖÚÄ
ËÐÇÏØËÚÏÑÕÆØËÇÒÏÙÓÕÆÇÖÄÚÕÔ¢ÃÒÏÖÖÕÒÓÖÇÚÙÃÔÏÚÕ
ÕÖÕÃÕÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÙßÒÒÕÍÂ
ÚÕß*OH[Z^VYO/V\ZLÑÇÏÇÖÕÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÁÑÛËÙÎ

ÙÚÕØËÚÇÔÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÓÌÇÙÎ
ÊÃÔËÚÇÏÙÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÎÝ¬ØÕÃÇÝ
ÚÄÙÕÇÖÄÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÁØËßÔÇÄÙÕÑÇÏÇÖÄÚÕÔÓÆÛÕÚÎÝÂÊÎ
ÇÖÄÚÎÔÇØÞÇÏÄÚÎÚÇÚÎÔÔÇÍÁÔÔÎÙÎÚÕßÝÖËØÏÎÍÎÚÁÝÑÇÏÚÕÔËÕÑÒÇÙÏÑÄÖÔËÆÓÇÚÕßÕßÑÇÏ Õß
ÇÏ×ÔÇËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÇÔÇÌÕØÁÝ
ÙËÄÒËÝÚÏÝËÑÊÕÞÁÝÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕß
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÙÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝÞØßÙÂÝËÖÕÞÂÝÚÕß
²ÄÒÏÍÕßÔÚÑÇÏÙËÙÆÍÞØÕÔËÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÇÖÄÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÄÖÜÝÎ
ÞØÕÔÎÒÏÔÕØÔÚÏÔ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Τι ώρα είναι εκεί όπου δεν μιλάει κανένας;
Ο κύριος Γκρι ÑØÇÚ¦ËÏÁÔÇÐÁÔÕËÑÊÕÚÏÑÄÑÕÓÉÕÚÁÞÔÎÓÇ!ÚÕËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÑÇÒÇÃÙÛÎÚÕÚÕÓÃÊÏÕÓËÚÕÔÚÃÚÒÕ¬Ï
×ØÇËÃÔÇÏ"®>OH[;PTL0Z0[&ËÑÊ
5V[[PUN/PSS,KP[PVUZ ÓËÑËÃÓËÔÇÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÙÆÍÞØÕÔÕßØËÚÇÔÕÆÙÚÕÞÇÙÚÂÚËÞÔÕÑØÏÚÏÑÕÆÑÇÏ
ÙßÍÍØÇÌÁÇ¬àÕÔ¡ÖÁØÍÑËØÑÇÏËÏÑÄÔËÝÚÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆ¬ÕÆØÑÕßËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÕßËÒÚàÕÆÑ§ÚËÓÏØÁÒ
Ö¦ÔÜÙËÁÔÇÑÕÏÔÄÛÁÓÇ!ÚÕÔÞØÄÔÕ
©¡ÖÁØÍÑËØÖÁÛÇÔËÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕßÑÇÏÎ¡ÇØÃÇ§ÇÔÚÄÚÏ
ÎÕÖÕÃÇËÖÏÓËÒÂÛÎÑËÚÎÔÁÑÊÕÙÎ
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÓÇàÃÓËÚÕÔ§ÚËÓÏØÁÒ
ÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙÕßÔÁÔÇÖØÄÚàËÑÚ
ÖÕßËÃÞÇÔÇÌÂÙËÏÙÚÎÓÁÙÎÙÑÇÒÃàÕÔÚÇÝÚÇÇØÞËÃÇÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ!
ÕÚÏÊÂÖÕÚËËÃÞËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÞØÄÔÕ
ÜÝÌÏÒÕÙÕÌÏÑÂÁÔÔÕÏÇÖÕßÓËÚÇÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÁÝÖËØÏÄÊÕßÝÚÕÔÞØÄÔÕÜÝÓÔÂÓÎÑÇÏÖÁÔÛÕÝÜÝÁØÜÚÇÑÇÏËÒÖÃÊÇÜÝÈÏÕÒÕÍÏÑÄÙ×ÓÇ

Υπάρχει ο γαλαξιακός
χρόνος των αστέρων,
υπάρχει και η διάρκεια
ζωής μιας πεταλούδας.
ËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÙÚÕßÝÇÊßÙ×ÖÎÚÕßÝ
ØßÛÓÕÆÝÚÕßÚÕÔÞØÄÔÕÚÎÝÌÆÙÎÝ
ÚÕß ËÌÇÒÇÃÕßÚÕßÕÔËÃØÕßÑÇÏÚÎÝ
ÚÁÞÔÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕÔÇÏ×ÔÏÕÞØÄÔÕ
ÚÎÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝ®
©ÞØÄÔÕÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÇ
ÍËÍÕÔÄÚÇ®ÍØ¦ÌËÏÕ¡ÖÁØÍÑËØË
ÁÔÇÙÆÓÖÇÔÞÜØÃÝÍËÍÕÔÄÚÇÊËÔÛÇ
ßÖÂØÞËÞØÄÔÕÝ¬ÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÙßÓÈ¦ÔÚÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝ
ÞØÄÔÕßÝ±Ö¦ØÞËÏÕÍÇÒÇÐÏÇÑÄÝÞØÄÔÕÝÚÜÔÇÙÚÁØÜÔßÖ¦ØÞËÏÕÍËÜÒÕÍÏÑÄÝÞØÄÔÕÝÚÜÔÕØÁÜÔßÖ¦ØÞËÏÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇàÜÂÝÓÏÇÝÖËÚÇÒÕÆÊÇÝËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÚØÄÖÕÝÔÇÙßÍÑØÃÔËÏÝÇßÚÕÆÝÚÕßÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÞØÄÔÕßÝ

Ενα ÑÌ³ÑÜÜÒÌÐ¨×ÑVÓ¨oÑ³È.ÉÜ³ÇÖ~ ³ÉÐ{¨ÓÜo{Ñ³K{KÜËt0{¨Ñ
ÉËÑ{«uVÈÈo¨Ò×É{ÐÉ³ÐÑ~Ñ¨Ë³i0ÇÓ¨o~É¨

ËÑÚÄÝÑÇÏÇÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÝÓÏÇ
ÓÇÛÎÓÇÚÏÑÂÇÌÇÃØËÙÎÚÇÔÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßËÖÏÔÄÎÙËÇßÚÂÚÎÔ
ÇÌÇÃØËÙÎÖÏÔÄÎÙËÁÔÇÔÑÇÔÕÔÏÑÄÞØÄÔÕ¸ËÑËÃÁÐÜ¹ÄÖÕßÒÃÍÕÖÕÒÆÞÜØÕÆÔÚÇÖ¦ÔÚÇ®
ÇÛ×ÝÕÑÆØÏÕÝÑØÏÊÏÇÈ¦àËÏ
ÚÕßÝÇÌÕØÏÙÓÕÆÝÑÇÏÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇ
ÚÕß¡ÖÁØÍÑËØÑÇÏÕÔËÏØÕÖÕÒËÃÓË
ÚÏÝËÏÑÄÔËÝÚÕß§ÚËÓÏØÁÒÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕßÑÏÔÎÚÕÆÚÕßÁØÞËÚÇÏÎËÃÊÎÙÎ
ÄÚÏÎÊÏÇÙÚÎÓÕÙßÙÑËßÂÄÍÏÇÚàËØ
ÚÇÐÏÊËÆËÏÖÒÁÕÔÑÇÏÇßÚÂÓËÚ¦ÚÕÔ
ÄÍÏÇÚàËØÙÚÎÔÇÞÇÔÂÖËØÏÕÞÂÚÕß
ÍÇÒÇÐÃÇÙÚÕÓËÙÕÇÙÚØÏÑÄÏ¦ÙÚÎÓÇÙÞËÊÄÔÌÕØÁÝÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÎÝÒÃÕß©ÄÍÏÇÚàËØÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÙËÇßÚÄÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ
ÎÒÏÄÖÇßÙÎ!ÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÄØÏÕÄÖÕß
ÙÚÇÓÇÚÕÆÔÚÇÌÕØÚÏÙÓÁÔÇÙÜÓÇÚÃÊÏÇÚÕßÎÒÏÇÑÕÆÇÔÁÓÕß®
ÒÂÛËÏÇÚÏ×ØÇÔÇËÃÔÇÏ¦ØÇÍËÙÚÎÔÎÒÏÄÖÇßÙÎ"½ÙÚÕ¦ÉßÞÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÄÍÏÇÚàËØ"ÑËÃ

ÄÖÕßÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙßÓÈ¦ÔÚÇ
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÙÑÁÌÚËÚÇÏ!ÕÞØÄÔÕÝÖÇÆËÏÙËÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÖËÛÇÃÔËÏÚÄÚËÖÕßÖÇÆÕßÔÕØÏÙÚÏÑ¦ÚÇ
ÙßÓÈ¦ÔÚÇÚÎÝàÜÂÝÚÕßÕÞØÄÔÕÝ
ÙÚÇÓÇÚ¦ÍÏÇÓÏÇÙÞÁÙÎÖÕßÁÒÎÐËÂ
ÍÏÇÁÔÇÔÇÍ×ÔÇÖÕÊÕÙÌÇÃØÕßÖÕß
ÁÒÎÐËÇÒÒ¦ÕÞØÄÔÕÝÙÚÕÔÄÍÏÇÚàËØÃÙÜÝÔÇÏÙÞÆËÏÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕ
ËÖËÏÊÂÙßÔËÞÃàËÏÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÓË
ÚÎÎ!ÙÚÁÒÔËÏÙÂÓÇÚÇÖÒÎØÕÌÕØÃËÝËÏÑÄÔËÝ
©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÕÏ
ÄÍÏÇÚàËØ®ÑÇÏÛÇàÂÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏÇÖÄÚÎÎÚÇÐÏÊËÆÕÔÚÇÝ
ÙÚÕÔÍÇÒÇÐÃÇÓÇÝÍÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÖÁÔÚËÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇ ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝÛÇÖ¦ÉÕßÔÔÇ
ÙÚÁÒÔÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇÙÚÎÎÙÜÝÚÄÚËÄÚÇÔÕÏÄÍÏÇÚàËØÙÏÜÖÂÙÕßÔÎ
ÁÔÔÕÏÇÚÕßÞØÄÔÕßÔÇÖ¦ÉËÏÄÔÚÜÝ
ÔÇÁÞËÏÚÕÖÇØÇÓÏÑØÄÔÄÎÓÇ©ÚÇÔ
ÖÇÆËÏÑ¦ÛËÕÓÏÒÃÇ®Ñ¦ÛËËÖÇÌÂ
ªÜÚ¦ÝÖÕÚÁÚÎÙÏÜÖÂÚÏ×ØÇËÃÔÇÏ®"
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Συζήτηση για τα μουσικά πράγματα στην Κύπρο
Για τα 10χρονα της η Louvana Records διοργανώνει την ημερίδα «Μουσική Παραγωγή, Επικοινωνία, Νέα Μέσα και Δικτύωση»
Ô¦ÑÇÏÊØÇÙÚÂØÏÇÑÆÚÚÇØÇÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÓÇÝàÜÂÝ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η αλήθεια ËÃÔÇÏÄÚÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÎÓÕßÙÏÑÂÁÞËÏÇÔÇÔËÜÛËÃ
ÙËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ©ÒÕÁÔÇÑÇÏËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÔÁÇÙÞÂÓÇÚÇÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ÓÕßÙÏÑ¦ÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÔÁËÝÌÜÔÁÝÑÇÏÔÁËÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕ
³ØÇÍËÓÖÕØÕÆÔÄÒÕÏÔÇÁÞÕßÔÚÕÓËØÃÊÏÕÖÕßÚÕßÝÇÔÇÒÕÍËÃ"ÕÏËÝËÃÔÇÏÕÏÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔ"ßÚ¦ÑÇÏ
¦ÒÒÇÖÕÒÒ¦ÛÇÙßàÎÚÂÙÕßÔÁÐÏÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÙÚÎÔ
ÆÖØÕÙÚÎÔÇÔÕÏÑÚÂÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÍÏÇÚÇÞØÕÔÇÚÎÝÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÂÝ
ËÚÇÏØÃÇÝ3V\]HUH9LJVYKZÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ßØÏÇÑÂ§ÕËÓÈØÃÕß/ËÖÏÓÁÒËÏÇÑÇÏ
ÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÜÔÙßàÎÚÂÙËÜÔÛÇÍÃÔËÏ
ÇÖÄÚÕßÝÔÚ×ÔÎÔÚÜÔÃÕßMYVU[THU
ÚÕßMVSR[YPV4VUZPL\Y+V\THUPÇÔÇÍÏ×ÚÎËÜØÍÃÕßMYVU[THUÚÜÔ(YJHKPHU
*OPPSK¡¦ØÏÕ¬ÇÑÕÆÙÏÎÙßÔÛÁÚÎÝÚÜÔ
5LLK-VY:WLLK!/V[7\YZ\P[®4PNO[`
:\NHYJHUL®¡ÏÞ¦ÒÎ ÇØÇÑÇÚÙ¦ÔÎ ÁÔÚØÕ¡ÕßÙÏÑÂÝÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ ÆÖØÕß
ÑÇÏÔÚØÁÇ¬ØÇÞÜÔÃÚÎÑÇÏËßÚÁØÎ
¡ÕßÓÚàÂ3V\]HUH9LJVYKZ©ÏÖÁÔÚË
ÓÃÒÎÙÇÔÙÚÎÔ ®ÖØÕáÊË¦àÕÔÚ¦ÝÓÇÝ
ÍÏÇÚÕÚÏÛÇÇÑÕßÙÚËÃÙÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ

***
Αντώνης Αντωνίου
(Μonsieur Doumani)
–Υπάρχει ασφαλής μουσικός δρόμος;
Ας πούμε ο κυπριακός στίχος σε νέο
μουσικό αφήγημα είναι ένας τέτοιος;
¶ËÔÚÕÖÏÙÚËÆÜÇßÚÄ©ÑÇÛÁÔÇÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÖÕØËßÛËÃÙÚÕÔÊØÄÓÕÖÕßÚÕÔ
ËÑÌØ¦àËÏÑÇÒÆÚËØÇÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝ¬ÕÄÚÏÄÓÜÝÊËÔ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÖØÕÙÖÕÏËÃÙÇÏÄÚÏËÃÙÇÏ
Ñ¦ÚÏ¦ÒÒÕÇÖÄÇßÚÄÖÕßËÃÙÇÏÙÃÍÕßØÇ
ÈÕÎÛ¦ËÏÃÓÇÙÚË ßÖØÇÃÕÏÓÏÒÕÆÓËÑßÖØÏÇÑ¦ÑÇÏËÑÌØÇàÄÓÇÙÚËÓËÁÔÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÚØÄÖÕÑÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÙßÔÚËÒÕÆÔ
ÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÝÓÇÝ
³ØÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÇÓËÞÇÒÇØÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÞÜØÃÝËÔÊÕÏÇÙÓÕÆÝÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÈÕÎÛ¦ÙÚÕÔÇ
ÖÇØÇÞÛËÃÑ¦ÚÏËÏÒÏÑØÏÔÁÝÒÒ¦ÑÇÏÖ¦ÒÏÎÇÙÌ¦ÒËÏÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÖØÁÖËÏ
ÑÇÔÔÇßÖ¦ØÞËÏÙÚÕÒËÐÏÒÄÍÏÄÙÕßÇÔÛËÝ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÔÇÑ¦ÔËÏÝÑ¦ÚÏÖÕßÔÇÌÁØËÏ
ÚÎÔÙÚ¦ÓÖÇÙÕßÑÇÏÔÇÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÇßÚÄ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÃÙÇÏ
–Τι θα έλεγες ότι έκανε επιτυχημένους τους Monsieur Doumani, ένα
φολκ συγκρότημα; Τόσο εντός όσο
και εκτός Κύπρου.
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÎÙßÍÑßØÃÇÚÕßÙÓÏÐÃÓÇÚÕÝÚÕß³ÍÍËÒÕßÚÕßÎÓÂÚØÎÑÇÏËÓÁÔÇ
¬ØËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃÓÕßÙÏÑÕÃÑÄÙÓÕÏÐÇÌÔÏÑ¦ÈØÁÛÎÑÇÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ
ÓÇàÃÓËÓÏÇÑÕÏÔÂÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔÎÚÎÔ
ÑßÖØÏÇÑÂÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÓÕßÙÏÑÂ´ÚÙÏ
¦ØÞÏÙÇÔÄÒÇ´ÖËÏÚÇVËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÝ
ÑÇÏÎÙÑÒÎØÂÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÑÇÏÖÕßÈÕÂÛÎÙËÔÇÊÏÇÌÇÔËÃÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂÙËËÓ¦ÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÚÏÚÕÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÁÊÇÌÕÝÂÚÇÔËÆÌÕØÕÊÎÒÇÊÂ
ÊÕÆÒËßË¡ËÚ¦ÂØÛËÑÇÏÕÖØ×ÚÕÝÊÃÙÑÕÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÁÒÇÈËÖÕÒÆÑÇÒÁÝÑØÏÚÏÑÁÝÙÚÇ
ÊÏËÛÔÂÓÁÙÇËÔ×ÙÚÎÔ ÆÖØÕÖÕÒÆÝÑÄÙÓÕÝÚÕÔÇÍÑ¦ÒÏÇÙËÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÑÇÏ
¦ÒÒÕÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÇÖÄ
ÖÕÆÐËÖËÚ¦ÞÚÎÑËÇßÚÄÚÕÇÙÚËÃÕ®§ÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÛË×ØÎÙÇÔÄÚÏÇÖÒ×ÝÑ¦ÔÇÓË
ÚÎÔÖÒ¦ÑÇÓÇÝÖÕßÎÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏ
ÚÕÊÏÇÙÑËÊ¦àÇÓËÑÏÄÒÇÝÄÖÜÝÑ¦ÔÕßÓË
ÑÇÏÚ×ØÇÍÏÇÚÃÍÏÇËÓ¦ÝÎÓÕßÙÏÑÂËÃÔÇÏ
ÁÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏ ÇÏÚËÒÏÑ¦ÃÙÜÝÔÇËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÙÓÇÎÇÔÇÚØÕÖÂÑÇÏÎ
ÇÓËÙÄÚÎÚÇÏÊÏÇÃÚËØÇÚÜÔÙÚÃÞÜÔÖÕß
ÁÙÖØÜÐÇÔÚÕÖØ¦ÍÓÇ
–Τα κανάλια διάχυσης της μουσικής
σας ποια είναι; Πόσο μας ξέρουν στο
εξωτερικό;
¶¬ÕÍÑØÕßÖ¡VUZPL\Y+V\THUPÄÙÕ
ÑÇÏÚÕ;YPV;LRRLÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏËÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÕÚÕÖÏÑÄÑÕÏÔÄÙËÁÔÇÊÏËÛÔÁÝÑÕÏÔÄÑßØÃÜÝÊßÚÏÑÄÚÕÕÖÕÃÕËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÍÏÇÚÎÔÑÕßÒÚÕÆØÇÑÇÏÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÖÕßßÖ¦ØÞËÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕ±Ö¦ØÞËÏÑÇÏÎ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÇÍÕØ¦ÒÕÏÖÄÔÄÖÕßÎÓÕßÙÏÑÂÓÇÝÈØÃÙÑËÏÛÁÙÎ¬ÕÊÃÑÚßÕÇßÚÄÛÇ
ÁÒËÍÇÙßÔËÞ×ÝÓËÍÇÒ×ÔËÏÑÇÏßÖ¦ØÞËÏ
ÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏËßÑÇÏØÃËÝÍÏÇÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÓÇÝÙËÌËÙÚÏÈ¦Ò
ËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÓÁÙÇÓÇàÏÑÂÝ
ËÔÎÓÁØÜÙÎÝÁÈÇÏÇÚÕÊÏÇÊÃÑÚßÕÁÞËÏ
ßÖ¦ØÐËÏÑÇÚÇÒÆÚÎÝÍÏÇÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎ
ÑÇÏÚÕÓ¦ØÑËÚÏÔÍÑÍËÔÏÑÄÚËØÇÑÇÏËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÖÕßÄÒÕÏÖÒÁÕÔËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÁÖÇÑØÕÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÒÕÏÖÄÔÛÁÒÕßÔ
ÖÕÒÆÔÇÓ¦ÛÕßÔÍÏÇÐÁÔËÝÑÕßÒÚÕÆØËÝ

***
Μάριος Τακούσιης
(συνθέτης)

Ο καθέναςÐ¨ÉËÑ¨ÉÈÚÉË³Ù¨ÌÐÈ³É~×¨ÒÇÉ{~ÑÜÖ³É¨Ñ~Ñ{ÑÙiÐ{È¨w
oÊÉ{³{Ø¨ÕÚÓÉ{Ø0Ì³{ÌÐØÙÉT¨É{ÒÇÉ³Ñ{Ñ¨{ÉËÑ{Ì³{ÉËÑ{~Ò³{ÒÜÜÑÌ
ÑÈ³ÌÈÉËÑ{ËoÈ¨ÑKiÚÒÉ{
ÑÇÏÎÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÎÓÏÑØÂ ÆÖØÕÝ
ÊËÔÌÚ¦ÔËÏÙßÞÔ¦ÙÚÇÇÌÚÏ¦ÚÕßÝÇÌÕÆ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÓÕßÙÏÑÂËÐÇÍÜÍÂ
ÇÏÔÇÏËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÖÕß
ÖÕÒÒÕÃÇÖÄÚÕÑÕÏÔÄÊËÔÐÁØÕßÔÑÇÔÖÕÆ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÎ ÆÖØÕÝÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÊËÊËÔ
ÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÑÇÔÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝ

***
Μιχάλης Καρακατσάνης
(Κέντρο Μουσικής
Πληροφόρησης Κύπρου)
–Ποιες είναι οι προκλήσεις της μουσικής, ως τέχνης, στην Κύπρο;
¶ÏÙÚËÆÜÄÚÏÓÏÇÇÖÄÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ

¶§ÕÓÃàÜÖØ×ÚÕÓÁÒÎÓÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎËÔÄÝßÍÏÕÆÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝàÆÓÜÙÎÝÙÆÔÛËÙÎÝÖØÕ×ÛÎÙÎÝÑÇÏÇÔÚÇÒÒÇÍÂÝÓÕßÙÏÑ×ÔÏÊË×Ô
ÓËÇÔÕÏÞÚÕÆÝÊÏÇÆÒÕßÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓË
ÚÎÔËßØÆÚËØÎÑÕÏÔÜÔÃÇ¡ËÃÙÕßÝÄØÕßÝ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÝÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝ
ËÓÖÒËÑÄÓËÔÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÌÕØËÃÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÇÑØÕÇÚÂØÏÕÑÚÒÏÇÔÇ
ÍÃÔËÏÇßÚÄÌßÙÏÑ¦ÞØËÏ¦àËÚÇÏÕÏ¦ÓËÙÇ
ËÓÖÒËÑÄÓËÔÕÏÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎËÓËÃÝÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÓËÓË
ÇÖÒ¦ÒÄÍÏÇÙÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÙÚÎÔÕÒÏÚËÃÇÚÎÔ
ÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇÖÕßËÓËÃÝÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÍÏÇÚÎÇÔ¦ÍÑÎÆÖÇØÐÎÝËÔÄÝËÔËØÍÕÆ
ÑÇÏßÍÏÕÆÝÓÕßÙÏÑÕÆÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÔÇÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÕÔÇÒÒÎÒÕÙËÈÇ-

Το Ð{~¨ÌÐÓoÉÚØ³iØÖ¨È~Ñ³Ò~Ò{³¨ÌÚÉ¨ØtÉ{KÒÜÜÉ{u³ÈØ³{~ÖØ
ÙiÐ{È¨oÖØÑ¨ÓÉ{ÑÜÉ{³È¨oÊÈÐÉÐ{ÑÉÂ³¨Ó×É{ÑV³TÉÖ³ÑØ³iÙ{ÑÖÙÉw
Ê³ÈØÙiÜÑÙÊÐÉ³ÉÈ¨Ö³É¨Ù{ÉÚÓØÐÈ{~ÌoËoÉÚÑ{
ÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÓÕßÙÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂ
ÄÞÏÓÄÔÕÙÚÎÔ ÆÖØÕÇÒÒ¦ÊÏËÛÔ×ÝËÃÔÇÏ
ÚÕÖ×ÝÖÇØÇÓÁÔËÏÙÞËÚÏÑÂÑÇÏÙË¦ÓËÙÎ
ÊÏ¦ÊØÇÙÎÓËÚÎÔËßØÆÚËØÎÑÕÏÔÜÔÃÇ¡ÏÒ¦ÜËÊ×ÑßØÃÜÝÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇÇÏÞÓÂÝÚÎÔÖËØÏÕÞÂÇßÚÂÖÕßÙÚÎ
ÓÕßÙÏÑÂÖÕÒÒÁÝÌÄØËÝÖØ×ÚÇÇÖÄÄÒËÝ
ÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÚÁÞÔËÝÒËÏÚÕßØÍ×ÔÚÇÝÜÝ
ÑÇÛØÁÌÚÎÝÑÇÏÜÝÖØÕÌÎÚËÃÇÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÚÇÏËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÑÇÏÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÇÑÇÏÖØÕÚËÃÔÕÔÚÇÏÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝ
ÏÊÁËÝÔÛÁÒÕßÓËÚ×ØÇÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÓË
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÄØÕßÝÚÕÓÏÑØÄÓÁÍËÛÕÝ
ÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕÛËÜØ×
ÖÜÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏ®ÙÚÕßÝÚÕÖÏÑÕÆÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÔÇÖØÁÖËÏÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔ
ÓËÓÏÇËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÙÚÕÞËÆÕÔÚÇÝÙÚÎ
ÊÏÇÙÆÔÊËÙÂÚÕßÝÊÎÒÇÊÂÓËÚÕËßØÆÚËØÕ
ÊÏËÛÔÁÝÓÕßÙÏÑÄÍÃÍÔËÙÛÇÏÜÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÙÚÎÔÁÒÒËÏÉÎËßÑÇÏØÏ×ÔÑÇÏÖÄØÜÔÖÕß

ÙÓÄÑÇÏÙÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙßÔÆÖÇØÐÎÝ
ËÚËØÄÑÒÎÚÜÔÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÓÕßÙÏÑ×Ô
ÓÏÑØÄÑÕÙÓÜÔ
–Παράγουμε περισσότερους μουσικούς απ’ όσους μπορούμε να ακούσουμε στην Κύπρο;
¶ËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏÚÃÛËÚÇÏÛÁÓÇÖÕÙÄÚÎÚÇÝÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ©ÆÚÜÝ
Â¦ÒÒÜÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÖÕÚÁÔÇ
ÇÑÕÆÙÕßÓËÄÙÎÓÕßÙÏÑÂÁÞËÏÖÇØÇÞÛËÃ
ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ¬×ØÇË¦ÔÓÏÒ¦ÓËÓËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÄØÕßÝË¦ÔÊÎÒÇÊÂÎßÌÏÙÚ¦ÓËÔÎÓÕßÙÏÑÂÇÍÕØ¦ÚÎÝ ÆÖØÕß
ÇÔÚÁÞËÏ®ÚÄÙÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÖÏÙÚËÆÜÇÖÒ×ÝÄÚÏÇÔÎÓÕßÙÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÐÇØÚÏÄÚÇÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄÚÏÝßÖ¦ØÞÕßÙËÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÛÇÂÚÇÔÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÔÇ
ÍËÔÔÎÛËÃÑ¦ÚÏÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ±ÌÕÒÕÍÏÑ¦ÎÓÕßÙÏÑÂÛÇÖÇØÁÓËÔËÒÃÍÕÖÕÒÆ

–Πώς βλέπεις τα πράγματα στη σύγχρονη μουσική στην Κύπρο;
¶±Ö¦ØÞËÏÇØÑËÚÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖÄ
ÔÁÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÍØ¦ÌÕßÔÖÇÃàÕßÔÑÇÏ
Ñ¦ÔÕßÔËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÇ
ÁÒËÍÇÄÚÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÈÒÁÖÕßÓËÓÏÇÑÇÒÂËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÓÃÇÔÁÇÍËÔÏ¦
ÓÕßÙÏÑ×ÔÖÕßÈÍÇÃÔËÏÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
–Μπορεί ένας μουσικός να ζήσει αποκλειστικά από την τέχνη του;
¶§ÇÏÙÃÍÕßØÇÓÖÕØËÃÇÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔ

ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕ²ØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÖÕÒÒÁÝÛßÙÃËÝÑÄÖÕÝÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÂ
ÇÌÕÙÃÜÙÎÑÇÏÇÍ¦ÖÎÍÏÇÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔËÏÝ
–Σου αρκεί η φράση «είναι καλό για
την Κύπρο;», μπορούμε να είμαστε
μουσικά ανταγωνιστικοί;
¶ÚÎÔ ÆÖØÕÙßÔÎÛÃàÕßÓËÔÇÑÕØÔÏà¦ØÕßÓËÚÎÔÓËÚØÏÄÚÎÚÇÕÆÓËÄÓÜÝ
ÙËÓÏÇËÖÕÞÂÄÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÖÕÒÆËÆÑÕÒÇÓËÑÒÏÑÔÇÊÕÆÓËÑÇÏÔÇÇÑÕÆÙÕßÓËÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏ
ÔÇÑØÃÔÕßÓËÇÖÄÓÄÔÕÏÓÇÝÖÕÆÈØÏÙÑÄÓÇÙÚË¡ÕßÙÏÑ¦ÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÃÓÇÙÚËÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÕÃÍÏÇÚÃßÖ¦ØÞËÏ
ÇØÑËÚÄÚÇÒÁÔÚÕÇÒÒ¦Ë¦ÔÊËÔÁÞÕßÓË
ÉÎÒÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÚÄÚËÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ßÖ¦ØÐËÏÖØÄÕÊÕÝ

***

ÙÚ¦ÙÏÓÎÓÕßÙÏÑÂÄÓÜÝËÃÔÇÏÓÏÇ
ÓÕØÌÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÁÞËÏÇÖÕÊËÃÐËÏÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÇØÓÄàËÚÇÏÑÇÏÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÍÆØÜÚÎÝÓËÚØÄÖÕÚÁÚÕÏÕ×ÙÚË
ÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕàÜÔÚÇ-

Αντρέας Τραχωνίτης
Λευτέρης Μουμτζής
(Louvana Records)

–Μπορούμε να μιλάμε για μουσική βιομηχανία στην Κύπρο;

¶¿ÙÕÑÇÏÔÇÛÁÒÕßÓËÔÇÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇÓÕßÙÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ÔÕÓÃàÜÖÜÝÊËÔÓÖÕØÕÆÓË¡ÕßÙÏÑÂ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇËÍ×ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÖÕßÖÇØ¦ÍËÏÙßÔËÞÁÝÁØÍÕÑÇÏ
ÇØÑËÚ¦ÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÔÇÊÏÇÚÎØËÃÚÇÏ¡Ë
ÊßÙÑÕÒÃÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÓÏÒÕÆÓËÖÒÁÕÔ
ÍÏÇÓÕßÙÏÑÂÙÑÎÔÂ ÇÏÓËÇßÚÄËÔÔÕÕÆÓËÓÕßÙÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏÁÔÇÙÆÔÕÒÕÓÕßÙÏÑ×ÔÖÕßÖÇØ¦ÍÕßÔÁØÍÕÑÇÏ
ÁÞÕßÔÙßÔËÞÂÊØ¦ÙÎÙÚÕÔÞ×ØÕÑÇÏÚÎÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏàÜÔÚÇÔÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝ
–Αργούν να έρθουν στην Κύπρο οι νέες μουσικές τάσεις;
¶ÇÒÁÍÇÓËÖÜÝÖÇÃØÔÕßÔÚÕÔÞØÄÔÕ
ÚÕßÝÇÒÒ¦ÙÃÍÕßØÇÄÞÏÚÄÙÕÄÙÕÖÇÒÏ¦
ÄÍÜÚÕßÊÏÇÊÏÑÚÆÕßÙÃÍÕßØÇËÃÓÇÙÚË
ÖÏÕËÔÎÓËØÜÓÁÔÕÏÓËÚÕÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÙÚÕÔÁÐÜÑÄÙÓÕËÔÙÎÓÇÃÔËÏÈÁÈÇÏÇ

23 διοργανώσεις×É³{KÒÜ~Ñ{´~È~Ü×¨ËÉØ~ÑÚØ~Ñ{ÑÐÓ³¨i³ÉØÙ{¨oÑÉ{ØÈw
ÑÈÜ{®É{¨ÓØÇ³ÑKË³É~Ñ{¸lÆÆÆÈÙ¨Ði³ÓØ³~ÑÒÜ{ÐÑØ³;º/ºH_
ÉËÑ{~Ò³{ÈËoÈ¨ÑÙÉÉËÑ{ÑÐÉÜi³Óo{ÑÐ{ÑÙ{~o¨Ñ×{~ÊÉ³Ñ{¨ËÑÑÌ³iÖ¨

(Arcadian Child)

ÔÇÑÇÛÏÙÚÕÆÔÈÏ×ÙÏÓÎÚÎÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÙË
ÚÕÖÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
–Ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να είναι
ο ρόλος της Πολιτείας στα μουσικά
πράγματα της χώρας;

***

Ευτυχώς ÐÉ³Ñ©Rx>~Ñ{³Ù{ÑÙË~³ÈoÉ{~Ì³É¨Ñ~Ñ³Ñ×Ó¨ÈÐÉÑ×³ÒÈÐÉÉÑ×³{Ò
tÂÓÑu%³Ñ~È~Ü×¨ÊÑÐÉ³tÝk²_¦nÀu~Ñ{³ÉËÜÑÐÉ³ÙË~ÉË³ÉÉ>H_©ÉË³ÉÉ
É¨{Ù{~ÒÊ³ÑÒ³Ñi{ÙËÑUt4Ò¨TÉ{³Ó³{ÑÐÈ{~Ê³iÖ¨«

Παναγιώτης Γεωργίου

Μουσικά Ð¨ÖÐÉÑÉËÐÑ³ÉÑ³Ño{³{~ËVo{Ñ³ËÈÒ¨TÉ{Ñ¨~É³Ì³ÑÜÓ³VÑÜÜÒÉÒ
ÙÉÓTÈÐÉiÜÖØ³ÌTÈØ³Ì³ÉÙÉÐ¨ÉËÑÈÒ¨ÂÉ{¨ÌÙØ

¶ßÚßÞ×ÝÓËÚÇZVJPHSÑÇÏÚÕÊÏÇÊÃÑÚßÕÍËÔÏÑÄÚËØÇÑÇÚÇÌÁØÔÕßÓËÔÇÌÚ¦ÔÕßÓËÙËÇÌÚÏ¦ÐÁÔÇ®¿ÚÇÔÑßÑÒÕÌÕØÂÙÇÓËÚÕ(M[LYNSV^®ÑÇÏÙÚËÃÒÇÓË
ÚÕÔÊÃÙÑÕËÃÚËÙËSHILSZËÃÚËÙËÖËØÏÕÊÏÑ¦ÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÎÏÊÃÇ!±Ö¦ØÞËÏÚÁÚÕÏÇ
ÓÕßÙÏÑÂÙÚÎÔ ÆÖØÕ" ¦ÖÕÏÕÏÊËÔÂÐËØÇÔÑÇÔÖÕÆËÃÔÇÏÎ ÆÖØÕÝÏÍ¦ÙÏÍ¦
ÄÓÜÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÒÃÍÕÝÛÄØßÈÕÝÍÆØÜ
ÇÖÄÚÕÔÕÚÏÄÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕß

–Ποιες είναι οι δυσκολίες για ένα κυπριακό συγκρότημα;
¶ÓËÍÇÒÆÚËØÎÊßÙÑÕÒÃÇÊßÙÚßÞ×Ý
ËÃÔÇÏÎÁÒÒËÏÉÎÓÕßÙÏÑÂÝÖÇÏÊËÃÇÝÑÇÏ
ÇÔÇÚØÕÌÂÝÚÎÝËßØÆÚËØÎÝÓËØÃÊÇÝÚÕß
ÑÕÏÔÕÆ
–Οι «Arcadian Child» πώς επιβιώνουν
στην Κύπρο; Υπάρχει τόσο μεγάλο
κοινό;
¶ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÄÚÏÕÏ(*
ËÖÏÈÏ×ÔÕßÔÙÚÎÔ ÆÖØÕÁÔËÑÇÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÛßÙÏ×ÔÚÜÔÓËÒ×ÔÚÕßÝÇÒÒÏ×Ý
ÛÇÚÕÞÇÓËÑÒËÃÙËÏÖØÕÖÕÒÒÕÆ¿ÙÕÍÏÇ
ÚÕÑÕÏÔÄÊËÔÐÁØÜÇÔÇßÚÄÖÕßÁÞÕßÓË
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØÎÛËÃÑÕÏÔÄ
ÃÔÇÏÚÄÙÕÓÏÑØ¦ÚÇÓËÍÁÛÎÖÕßÓËÊßÙÑÕÒÃÇÓÖÕØÕÆÔÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔÚÏÝ
ÑßÑÒÕÌÕØÃËÝÚÕßÙÂÓËØÇ
–Τα κανάλια διάχυσης της μουσικής
σας ποια είναι; Πόσο μας ξέρουν στο
εξωτερικό;

ÇßÚÄÄÚÏÇÒÒ¦àËÏÂËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÑÇÏÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÚÕÍÕÆÙÚÕÓÇÝ
–Πώς θα αποτιμούσατε τα 10 χρόνια
της Louvana Records;
¶¢ÚÏ¦ÞÔÕÔÚÇÝÚÕÈÏÈÒÃÕÍÏÇÚÇÊËÑ¦ÞØÕÔ¦ÓÇÝÑÇÏÑÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝÖÃÙÜÙÚÏÝ
ÊØ¦ÙËÏÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÇßÚÂÝÚÎÝÖÕØËÃÇÝÁÞÕßÓËÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÊËÔÚÇÖÂÍÇÓËÑÇÛÄÒÕß¦ÙÞÎÓÇÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÝ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÏÑßÑÒÕÌÕØÃËÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÇÓÁÚØÎÚËÝÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÙßÔÇßÒÏ×Ô
ÙËÏØÁÝàÜÔÚÇÔ×ÔÈÃÔÚËÕÈÏÔÚËÕÑÒÃÖÑÇÏ
ÙßÔÊØÕÓÎÚÁÝÙÚÕÑÇÔ¦ÒÏÓÇÝÙÚÕ
@V\;\ILËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÙÃÍÕßØÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÓËÒÎÚÁÕÍÏÇÓÏÇÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÂËÚÇÏØÃÇ
ÇÖÄÚÎÔ ÆÖØÕÃÓÇÙÚËÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏÑÇÏËßÍÔ×ÓÕÔËÝÑÇÏÖØÕÙÈÒÁÖÕßÓË
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔ

Πληροφορίες: å{T³Ê.ÈÇÊ³iiV
tÈ{~Ê(Ñ¨ÑooÊV {~{ËÑV
ÓÑÓÑ~Ñ{Û{~³Öiu¬ ÉÐK¨ËÈV
¨Ñ´UÆÆÐÐ Ú{~ÌÏÙÉËÖ¨Èw Ëw
ÙØ ÜÉÖÚÉ¨i
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ΣΙΝΕΜΑ

Ισορροπώντας
σοφά μεταξύ
της ζωής
και της τέχνης

Πέδρο Αλμοδόβαρ - Αντόνιο
Μπαντέρας.$¨³Ø~iÚÉ³ÉËÐËÑÑÌ³{Ø~ÑÜÖ³É¨ÉØ³Ñ{ËÉØ
³ÈVÙÉÖ³É¨ØÙËÉ{³iÑ¨Ò³Ñi³iØÇÊØ³È³¨ÌÜ³È.ÑÜKÑÙÌ¨Òo{

Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ
Πόνος και δόξα
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία U(ÓÙ¨åÜÐÙÌKÑ¨
Πρωταγωνιστούν: å³Ì{Ñ³Ó-

¨ÑØVå{Ó¨ ³ÉÑ³ËÑVÈÜ{Ó³Ñ.É¨ÒV(ÉÓÜÉ¨ÈÇ
Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

«Οι ηθοποιοί ÑÒÇÃÚËÖÕÒÆËÆÑÕÒÇÒÁËÏÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÙÚÕÔÎÛÕÖÕÏÄÖÕß
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÔËÈ¦ÙËÏ®ÓÏÇÛËÇÚØÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÒÒ¦ÚÕÊÆÙÑÕÒÕ
ËÃÔÇÏÔÇÓÎÔÇÌÂÙËÏÝÚÇÊ¦ÑØßÇÔÇ
ÚØÁÐÕßÔÔÇÚÇÑØÇÚÂÙËÏÝÖØÏÔÑßÒÂÙÕßÔ®ËÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÚÕÒËÖÚÄ
ÙÎÓËÃÕÏÙÕØØÕÖËÃÎÔÁÇÚÇÏÔÃÇÚÕß
ÁÊØÕÒÓÕÊÄÈÇØ©ÚØßÌËØÄÝÇÏÙÛÎÙÏÇÑÄÝËÐÜÙÚØËÌÂÝÑÄÙÓÕÝÚÕß
¶ÎÔÏÄÚÎÚÕß¶ÙßÔÇÔÚ¦ÚÕÍÂØÇÝ
ÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇÚÎÓÕÔÇÐÏ¦ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÙßÍÑÃÔÎÙÎÙËÁÔÇÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÊØ¦ÓÇÖÕßÌÁØËÏÇÑÁØÇÏÇ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÚÕßÙÌØÇÍÃÊÇ¬Õ
ÄÔÕÝÑÇÏÊÄÐÇ®ËÃÔÇÏÎÎÚÇÏÔÃÇÚÕß ÞØÕÔÕßÙÖÇÔÕÆÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÂÎÖÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÂÑÇÏ
ÙÃÍÕßØÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÑÇÒÆÚËØËÝ¬Õ
ÓËÒÄÊØÇÓÇÖÕßËÑËÃÔÕÝÇÔÁÙßØË
ÇÖÄÚÎÒÂÛÎÑÇÏÚÎÔßÖÕÚÃÓÎÙÎÚ×ØÇÖÏÇÜØÃÓÇÙËÑÇÏËÒÁÍÞËÏÖÒÂØÜÝ
ÚÇËÑÌØÇÙÚÏÑ¦ÚÕßÓÁÙÇ©ÚÇÔÚÕ

ßÒÏÑÄËÃÔÇÏÚÄÙÕÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄ
ÓÕÏ¦àËÏÔÇÒÁËÏÕÒÓÕÊÄÈÇØÚÄÚË
ÚÕßÖÎØËÚÕÆÓËÓËÓÁÚØÕÑÇÏÇßÚÕÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎ ÏÄÓÜÝÚÇÞØ×ÓÇÚÇ
ÖÕßÌÜÚÃàÕßÔÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÚÕßËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÒ¦ÓÖÕßÔÙÚÏÝÙÚÏÍÓÁÝ
ÚÎÝÊÄÐÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÖÄÔÕßÇØÄÒÕÖÕßÕÂØÜÇÝÊÏÇÔÆËÏÓÏÇÖÕÒÆ
ÙÑÕÚËÏÔÂÖËØÃÕÊÕÚÎÝàÜÂÝÚÕßÓÏÇ
ËÖÕÞÂÑØÃÙÎÝÚÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÍÆØÜ
ÚÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆÞØÜÓÇ¶ÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÕß
ÒÓÕÊÄÈÇØËÃÔÇÏÚÇÁÖÏÖÒÇÕÏàÜÍØÇÌÏÑÕÃÖÃÔÇÑËÝÕÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝ
ÚÕßÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÕÓÕØÌÏ¦ÑÇÏÎ
ÚÁÞÔÎÚÕÔÖËØÏÙÚÕÏÞÃàÕßÔ©ÔÚÄÔÏÕ
¡ÖÇÔÚÁØÇÝÙÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄØÄÒÕÊÃÔËÏÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝàÜÂÝÚÕßÑÇÏ
ÓÕÏ¦àËÏÔÇÐÇÔÇÍËÔÔÏÁÚÇÏÑ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÇØÞÂÙÚÎÔÑÇØÏÁØÇ
ÚÕß¬ÕÈØÇÈËÃÕËØÓÎÔËÃÇÝÙÚÕÌËÚÏÔÄ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÚÜÔ ÇÔÔ×ÔËÃÔÇÏÄÒÕ
ÊÏÑÄÚÕßÑÇÏÚÕßÇÐÃàËÏÍÏÇÚÃÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇËØÓÎÔËÆÙËÏÁÔÇÔÊÆÙÑÕÒÕÞÇØÇÑÚÂØÇÖÇÃØÔÕÔÚÇÝÊÏÇØÑ×Ý
ØÃÙÑÇÑÇÏÇßÚÄÝÄÖÜÝÕÒÄÑÒÎØÎÎ
ÚÇÏÔÃÇÖØÁÖËÏÔÇÓÎÔÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÙÚÕÔÛËÇÚÂËÆÑÕÒÇÊ¦ÑØßÇ
©ÇÒÈÇÊÄØ¡¦ÍÏÕËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß
ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÖÒÁÕÔÙÚÎÔÖÇØÇÑÓÂÚÕßÇÙÛÁÔËÏÇÑÇÏÎÛÒÃÉÎÚÕÔ

Η Πενέλοπε Κρουζ ÉÑ¨~É{ÐÉÑÜiÚ×ÒÉ{Ñ³iÑËÙÑÐi³Ó¨Ñ³iØÙÉ~ÑÉ³ËÑØ³È®ÆV³TÉÙÌÑÈ³K{o¨Ñ×{~Ì×{ÜÐ³È(ÓÙ¨åÜÐÙÌKÑ¨

«Η ιδέα μου για το σινεμά συνδεόταν πάντα με
το καλοκαιρινό αεράκι,
τη μυρωδιά από κάτουρο
και γιασεμί», θυμάται
ο ήρωας του φιλμ.
ÜÛÕÆÔÙËÇÔÇÙÚÕÞÇÙÓÕÆÝËÖÏÙÚØÕÌÁÝÑÇÏËÖÇÔÇÒÂÉËÏÝ ¦ÖÕÏËÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÖÇØÄÔ¦ÒÒËÝÚÏÝÛßÓ¦ÚÇÏ!ÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÚÕßÎÒÏÑÃÇÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
»ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙË
ÓÇàÃÓËÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÕßÙËÁÔÇÞÜØÏÄÙÚÎÇÒÁÔÛÏÇÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÓÏÇ
ÑÇÒÆÚËØÎàÜÂÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßËØÜÚÏÑÂËÖÏÛßÓÃÇÚÕÔÖØ×ÚÕÚÕßÁØÜÚÇ
ÙÚÎ¡ÇÊØÃÚÎÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
ÚÕÔÖÄÔÕÇßÚÕÆÚÕßÞÜØÏÙÓÕÆËÔ×
ÕÁØÜÚÇÝÂÚÇÔÇÑÄÓÇÁÔÚÕÔÕÝÚÎ

ÙßÍÍØÇÌÂÜÝÚÎÓÄÔÎÛËØÇÖËÃÇÔÇ
ÐËÞÔ¦ÝÄÚÏÊËÔÐËÞÔÏÁÚÇÏÚÎÔÖØ×ÚÎ
ËÖÇÌÂÓËÚÕÙÏÔËÓ¦ÑÇÏÚÕÇÖÁØÇÔÚÕÑËÔÄÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÎÇÊßÔÇÓÃÇÔÇÙßÔËÞÃàËÏÝÔÇÑ¦ÔËÏÝÚÇÏÔÃËÝ
ÐËØËßÔ×ÔÚÇÝÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÕ
ÇÒÈÇÊÄØÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇ
ÚÕÊÏÎÍÎÛËÃÒËÖÚÕÓËØ×Ý¬ÏÇÖÄÚÇ
ÖÇÒÏ¦ÓÁÔËÏàÜÔÚÇÔÄÍÏÇÔÇÚØÕÌÕÊÕÚÂÙËÏÚÕÊÆÙÑÕÒÕÖÇØÄÔÚÏÁÞËÏ
ÖËÛ¦ÔËÏÑÇÏÎÇÔÇÈÃÜÙÂÚÕßÍËÔÔ¦
ÓÕÔ¦ÞÇÒÆÖÎ"
¬ÏÝÔÆÞÚËÝÖÕßÊËÔßÖÕÌÁØÜ
ÇÖÄÑÇÔÁÔÇÔÖÄÔÕËÃÓÇÏ¦ÛËÕÝ®ÒÁËÏÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÁÞÕÔÚÇÝÓÄÒÏÝ
ÇÖÇØÏÛÓÂÙËÏÚÏÝÇØØ×ÙÚÏËÝÖÕßÚÕÔ
ÑØÇÚÕÆÔ¦ÍØßÖÔÕÑÇÏÚÕÔÑÇÛÎÒ×ÔÕßÔÙÚÎÔÇÊØ¦ÔËÏÇ¶ÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÙË¦ÒÒÕÙÎÓËÃÕ
ËÃÔÇÏÓÏÇÙÜÓÇÚÏÑÂËØÍÇÙÃÇÑÏÇßÚÄÝ
ÁÞËÏÍÃÔËÏÁÔÇÝÇÔÂÓÖÕØÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÔÚÁÒËÏËÃÔÇÏÚÕÙÏÔËÓ¦ËÑËÃÔÕ
ÖÕßÛÇÚÕÔÙ×ÙËÏÚØÕÌÕÊÕÚ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔÖÃÙÚÎÚÕßÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ©

ÒÓÕÊÄÈÇØÇÔÇÑÇÒËÃÑÇÏÚÏÓ¦ÚÕÔ
¢ËÒÃÔÏÙÚÕ®ËÔ×ÚÕHS[LYLNV
ÚÕßÕÇÒÈÇÊÄØ¡¦ÍÏÕÍßØÃàËÏÚÕÔ
ÈÃÕÚÕßÚÇÓÁÙÇÁÐÜÍÏÇÔÇÔÏÑÂÙËÏ
ÚÎÔÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎ
ÓËÒÇÍÞÕÒÃÇÚÕßÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÑÇÏ
ÎàÜÂÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÏÝÊÆÕÄÉËÏÝÚÕß
ÃÊÏÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ

Οι αναδρομές
¬ÕÄÔÕÝÑÇÏÊÄÐÇ®ÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄ¶
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓÕßÊÃÔËÏÚÕÙÎÓËÃÕ
ËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÚÇËÌËßØÃÙÑÜËÍ×ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏ
ÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ©ÏÇÔÇÊØÕÓÁÝÙÚÎÔ
ÖÇÏÊÏÑÂÚÕßÎÒÏÑÃÇÑÇÏÙÚÕÑÇÛÕÒÏÑÄÛØÎÙÑËßÚÏÑÄßÖÄÈÇÛØÕÚÎÝÓÄØÌÜÙÎÝÛßÓÃàÕßÔÚÎÔ ÇÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÎ®ÕÒÕÑÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÓË
ÇßÚÂÚÎÔÚÇÏÔÃÇÓÃÇ¦ÚßÖÎÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÚØÏÒÕÍÃÇÖÕßÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÚØËÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÍÏÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÕÔ§ÄÓÕÚÕß

ÖÄÛÕß® ©ÓÜÝÎÓÎÚÁØÇÚÕß
¡¦ÍÏÕÒÁËÏÙÚÕÔÍÏÕÚÎÝËÔÓÕß
ÇØÁÙËÏÎÇßÚÕÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÊËÔÛÁÒÜÔÇÓÖÇÃÔÜÙÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÙÕß®
ËÔÁÒÕÖË ØÕßàÚÎÔßÖÕÊÆËÚÇÏÙË
ÔËÇØÂÎÒÏÑÃÇËÔÙÇØÑ×ÔÕÔÚÇÝÓË
ÇÒÎÛÕÌ¦ÔËÏÇÚÎÔÙÖÇÔÃÊÇÓÎÚÁØÇ
ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÑÇÏÎ²ÕßÒÏÁÚÇËØ¦ÔÕÚÎÝÊÃÔËÏÈ¦ÛÕÝÑÇÏ
ÊÆÔÇÓÎËÔÙÇØÑ×ÔÕÔÚ¦ÝÚÎÔÙÚÇ
ÍÎØÇÚËÏ¦ÚÎÝ
¬ÎÓÕßÙÏÑÂÙÆÔÛËÙÎÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ßÖÕÍØ¦ÌËÏÕÙÚÇÛËØÄÝÙßÔËØÍ¦ÚÎÝ
ÚÕßÒÓÕÊÄÈÇØÒÓÖÁØÚÕÍÑÒÁÙÏÇÝÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÖ¦ÒÏÓÕßÙÏÑÂ
ÖÕßÓÕÏ¦àËÏÙÇÔÔÇÖÎÍ¦àËÏÇÖÄÚÕ
È¦ÛÕÝÚÜÔËÏÑÄÔÜÔ©²ÕÙÁÕßÃ
ÒÑÁÏÔËÖÃÙÎÝÓÄÔÏÓÕÝÙßÔËØÍ¦ÚÎÝ
ÚÕßËÃÔÇÏÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÑÇÏÙËÇßÚÄÔÙÚÎØÃàËÚÇÏÍÏÇ
ÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÚÇÞØ×ÓÇÚÇÚÕÌÜÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÙÚÕÕÖÕÃÕàËÏ
ÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ
ÙßÓÓËÚØÃÇÖÕßÊÏÇÑØÃÔËÏÚÕÁØÍÕ
ÚÕßÒÓÕÊÄÈÇØËÃÔÇÏÖÇÔÚÇÞÕÆÖÇØÕÆÙÇÙËÓÏÇÙÆÔÛËÙÎÇÖÄÇÐÁÞÇÙÚËÝÙÚÏÍÓÁÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝàÜÂÝÓË
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Αφησαν τις νότες κι έπιασαν τις λέξεις
Διάσημοι τροβαδούροι της ροκ μουσικής αποφασίζουν να καταγράψουν στιγμές της πολυτάραχης ζωής τους στο χαρτί
ÊËÔÛÇßÖ¦ØÞËÏÚÃÖÕÚÇÍÏÇÔÇÖÇÃàËÏÚÕÔÂÞÕßÉÎÒÂÝÖÏÙÚÄÚÎÚÇÝ®
ÏÇÌÕØËÚÏÑÄËÃÔÇÏÚÕÔÁÕÈÏÈÒÃÕ
ÖÕßËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙÚÕÔ¡ÖØÕßÝ
ÖØÃÔÍÑÙÚÏÔ©ÖÜÝÌÇÔËØ×ÔËÏÑÇÏ
ÕÚÃÚÒÕÝÚÕß3VUN>HSR/VTL!
9LMSLJ[PVUZVU)Y\JL:WYPUNZ[LLU®
ËÑÊ9\[NLYZ<UP]LYZP[`7YLZZÊËÔ
ÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÙÜÖÏÑÂÑÇÚÇÍØÇÌÂ
ÚÕßÇÌËÔÚÏÑÕÆ®ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ØÕÑÇÒÒ¦ÓÏÇÇÔÛÕÒÕÍÃÇÑËÏÓÁÔÜÔ
ÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÍÏÇÚÕÔÚØÕÈÇÊÕÆØÕÚÎÝÓÕÔÇÐÏ¦ÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÇÔÛØ×ÖÏÔÜÔÙÞÁÙËÜÔÚÕßÓÄÞÛÕß
ÑÇÏÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÚÜÔËÓÖÕÊÃÜÔÖÕßÄÒÇÇßÚ¦ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔ
ÍÏÇÔÇÇÔÛÂÙÕßÔÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÚÜÔ ÇÏÇÔÇßÚÄÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝËÆÑÕÒÇÔÇÚÕ
ÖÇØÇÍÍËÃÒËÏÓÁÞØÏÚ×ØÇÊËÔÙßÔÁÈÇÏÔËÚÕÃÊÏÕÓËÚÕËÖÄÓËÔÕ

Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Κάποτε ÚÕßÝ ÈÒÁÖÇÓËÓÄÔÕÙÚÎÙÑÎÔÂÜÝÖØÃÍÑÏÖËÝÚÎÝÔËÇÔÏÑÂÝÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÝÑÇÏÚÎÝÎÒËÑÚØÏÑÂÝ
ÁÔÚÇÙÎÝÑÇÏÓÇÝÂÚÇÔÇØÑËÚÄÚÇÔ
ËÐ¦ÒÒÕßÑÇÏÙÚÕßÝÃÊÏÕßÝÇØÑËÚÄ
¬×ØÇÄÓÜÝÇØÑËÚÕÃÚØÕÈÇÊÕÆØÕÏ
ÚÕßØÕÑÖÕßËÖÁàÎÙÇÔÇÖÄÚÕßÝ
ÑÏÔÊÆÔÕßÝÚÕßËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÕÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÒÃÍÕÖØÏÔÂÒÃÍÕÓËÚ¦ÚÇ
 ÇÏÇÖ»ÄÚÏÌÇÃÔËÚÇÏÄÒÕÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÔÏ×ÛÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÔÇÍØ¦ÉÕßÔÍÏÇÄÚÏÑÇÏÄÖÜÝÚÕÁàÎÙÇÔ ÇÏÑ¦ÖÕÚË¦ÒÒÕÏÍØ¦ÌÕßÔÍÏÇ
ËÑËÃÔÕßÝ©¡ÖØÕßÝÖØÃÔÍÑÙÚÏÔ
ÕÒÚÕÔ¬àÕÔÕ§ÏÒÏÇÔÍÑÎ¦ÚÏÓÏÛËÃÔÇÏÓËØÏÑÕÃÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝØÄÑËØÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇ
ÕÔÄÓÇÚÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÝ
ÖØÕÛÂÑËÝÄÞÏÚÜÔÊÏÙÑÕÖÜÒËÃÜÔ
¶ÖÕÏÜÔÊÏÙÑÕÖÜÒËÃÜÔ¦ÒÒÜÙÚË"¶
ÇÒÒ¦ÚÜÔÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÜÔ
ËÔËÃÔÇÏÕÏÖØ×ÚÕÏÇßÚÂÝÚÎÝ
ÍËÔÏ¦ÝÇÙÌÇÒ×ÝØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕß
ÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÎÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÕß
ÏÛªÃÚÙÇØÔÚÝ3PMLÜÂ®ËÑÊªÕÊÇÑÏÄÄÖÕßÓËÍÒÇÌßØÄÑÇÏÇÌÕÖÒÏÙÚÏÑÄÚØÄÖÕÐËÊÏÖÒ×ÔËÏÓÏÇàÜÂ
ÍËÓ¦ÚÎÙËÐÔÇØÑÜÚÏÑ¦ÑÇÏØÕÑËÔÚ
ØÕÒÁÍÏÔËÓÖËÙÚÙÁÒËØÔ×ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÚØÕÈÇÊÕÆØÕÏÄÖÜÝÕÔËÄÚËØÕÝÈÁÈÇÏÇ§ÏÑ ÁÏÈÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎ
ÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÁÔÚßÖÕÒÄÍÕËÃÔÇÏÚÇÑÚÏÑÂ©ÓÜÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚÕßÈÏÈÒÃÕ
;OLZPJRIHNZVUN®ÖÕßÕÏ5L^
@VYR;PTLZÞÇØÇÑÚÂØÏÙÇÔÁÔÇËÖÏÑÄÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÖÕÃÎÓÇ®ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÖØÏÔÇÖÄÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇ

Ο Λου Ριντ

Ο Ελτον Τζον
¬×ØÇÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÎÔÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÕß
ÒÚÕÔ¬àÕÔÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÇÖÄ
ÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ4HJTPSSHUÓËÚÃÚÒÕ¶ÚÏ
¦ÒÒÕ¶4L®©ØËÚÇÔÄÝÚØÇÍÕßÊÕÖÕÏÄÝÓÏÒ¦ËÏÈËÈÇÃÜÝÍÏÇÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÚÜÔÖÇÏÊÏÑ×ÔÚÕßÞØÄÔÜÔÄÓÜÝ
Ö×ÝÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛËÃÝÙÚÕÔÖËÏØÇÙÓÄ
ÔÇÙÚÇÛËÃÝÙÚÕßÝÈÏÚØÏÕÒÏÑÕÆÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÕÆÝÍÏÇÚÕÔ ÏÛªÃÚÙÇØÔÚÝ
ÓÇáÓÕÆÓËÇØÛØÏÚÏÑ¦®ÑÇÏÚÎ¡ÇÔÚÄÔÇÙÚØÏÖÚÏàÁàÖÇÔÎÍßØÏÕÆ®
ÑÇÏÙÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÄÖÜÝÇßÚÂÄÖÕß
ÕÏÒÈÁÙÚËØÚÇÒÄÔËËÐÕØÍÃÙÚÎÑË
ÊÏÄÚÏÙËÁÔÇÖ¦ØÚÏÎÖØÏÍÑÃÖÏÙÙÇ
§ÚÇá¦ÔÇÚÕÔÇÍÔÄÎÙËÑÇÛ×ÝËÃÞË
ÍÕÎÚËßÚËÃÇÖÄÚÕÔªÃÚÙÇØÔÚÑÏØ
½ËÑËÃÔÎÄÖÕßÕÙËØÒÚÕÔÑÇÏÕ
¬àÕÔÁÔÕÔÇØÔÂÛÎÑÇÔÔÇÇÔÕÃÐÕßÔ
ÚÎÔÖÄØÚÇÙÚÕÔÔÚÏÕßÄØÞÕÒÍÏÇÚÃÄÖÜÝËÃÖËÕÖØ×ÎÔ¡ÖÏÚÒÛÁÒËÏÝÔÇÁØÛËÏËÊ×ÑÇÏÔ»ÇØÞÃÙËÏÔÇ
ÖÇÃØÔËÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑÇÛ×ÝÃÞÔÎ
ÇÖÄÑÄÑÇÑØÁÓÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÓÆÚÎ
ÙÕß"® ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÁÞËÏËÖÏÚØÁÉËÏ
ÙÚÕÔÙÆàßÍÄÚÕßÔÇÑ¦ÔËÏÍÏÇËÑËÃÔÕÔÁÔÇÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÓËÚÃÚÒÕ§ËßØ¦ÑÏÇÑÇÏÚÏ¦ØËÝ®ÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÖÇØ¦ÔÇÁÞËÏÑÇÏÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇ
ÖÇØÜÊËÃÚÎÔÃÊÏÇÚÎÓËÍÇÒÕÓÇÔÃÇ

Tα εξώφυλλα³K{KÜË³È Ü³0ÇV³È¨ÈØ.¨Ëo~³{V³iØ(Ò³{.Ð{ÚV³ÈÈ,{³V³È {Ü{Ño~~Ñ{³È0¨Ë~{$Ü~Ñ{É¨{Ì³É¨{t¨~ÒÙÉØu
g~Ñ{ÌT{ÐÌg{ÚÈ³iÑÒo~iÑo¨ÒÈo{ÑÌV³{~Ñ{ÌØ³ÓÇiÑÑ{~Ò³ÉVÒÜÜ{o¨Ò×Èo{ÑÉ~ÉËÈØ

Ο Νιλ Γιανγκ μιλάει
για τη χαμηλή ποιότητα
του ήχου στη μουσική
εξαιτίας των ψηφιακών
μέσων που συνήθως
χρησιμοποιούνται
σήμερα για την εμπορευματοποίησή της.
ÑÇÏÚÕÔÔÇØÑÏÙÙÏÙÓÄÚÕß¡¦ÒÏÙÚÇ
ÕÒÚÕÔ¬àÕÔÑ¦ÖÕßÍØ¦ÌËÏßÚÂ
ÖØÕÌÇÔ×ÝËÃÔÇÏÎÏÊÇÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂ
ÍÏÇÔÇÊÎÒ×ÙÜÓÏÇÑÇÏÑÇÒÂÄÚÏÇßÚÂÎÏÙÚÕØÃÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÙÚÏÑÄÝÓÆÛÕÝßÙÚßÞ×ÝÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÙÇÝ
ÚÕÖÜÇßÚÄÊÏÄÚÏÎÏÙÚÕØÃÇËÃÔÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÇÒÎÛÏÔÂ®
ÐÕÓÕÒÕÍÎÚÏÑÄËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÔÁÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÎÝ¦ÚÏÓÏÛ@LHYVM[OL
4VURL`®ËÑÊ)SVVTZI\Y`©ÓÜÝ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇËÐÕÓÕÒÄÍÎÙÎÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÊ×ÎÖÕÏÂÚØÏÇ

ÚÕßØÕÑ®ÐËÊÏÖÒ×ÔËÏÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚ¦ÚÎÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÖÇÒÏ×Ô
ÌÃÒÜÔÑÇÏËØÇÙÚ×ÔÄÖÜÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÕËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÓ¦ÔÇÚàÁØÚÎÝ¦ÔÚÏ
ÁØÒÓÇÔÑÇÏÕÛËÇÚØÏÑÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÏÎÛÕÖÕÏÄÝÇÓÁÖÇØÔÚØÄÙÜÖÇÑÇÏÏÙÚÕØÃËÝËÔÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏ
ÙËÓÏÇÇÞÒÆÓÇÍÏÑÕÆØËÇÒÏÙÓÕÆÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇÒËÃÖÕßÔÑÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÄÖÜÝÎÇÔÇÌÕØ¦
ÙÚÇÖËØÏËÞÄÓËÔÇÚÎÝÈÇÒÃÚÙÇÝÚÎÝ
ÓÏÛÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÓÏÇÝÖËØÏÕÊËÃÇÝ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÁÐÏ;ZOPY[ZÁÐÏ
àËÆÍÎËÙÜØÕÆÞÜÔÁÐÏàËßÍ¦ØÏÇÑ¦ÒÚÙËÝÈÄÚÇÔÇÍÏÇÚÕÔÈÂÞÇÎÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÂÚÎÝÓÎÞÇÔÂÁÔÇÒÎÍÓÁÔÕ
ÌÏÒÓ7VSHYVPKÑÇÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕÔÑÇÏ
ÁÔÇ¦ÒÒÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÚÕÈØÇÈËßÓÁÔÕ
1\Z[RPKZ®ÇÔÇÌËØÄÚÇÔËÖÃÙÎÝÙÚÎ
ÙÞÁÙÎÚÎÝÓËÁÔÇÔÞÇÓÁÔÕÖÒÁÕÔ
ÌÃÒÕÚÕÔÌÜÚÕÍØ¦ÌÕªÄÓÖËØÚ¡ÁÏÖÒÛÕØÖÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÇßÚÄÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÚÕÊÏÑÄÚÕßÔÁÕÈÏÈÒÃÕ¬ÕMLLS
[OLT\ZPJ®ËÑÊ)LU)LSSH)VVRZ
ÖÕßÙßÔÁÍØÇÉËÓËÚÕÔ¢ÏÒ¡ÖÁÏ-

ÑËØÕ§ÏÒÏÇÔÍÑÇÔÇÌÁØËÚÇÏËÖÃÙÎÝÙÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇ¶ÄÓÜÝÄÞÏËÔÄÝ
ÇÔÛØ×ÖÕß© ÇÔÇÊÄÝÚØÕÈÇÊÕÆØÕÝÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÙßÓÖÃËÙÎÑÇÏÚÎÔ
ÁÑÖÚÜÙÎÚÕßÌßÙÏÑÕÆÂÞÕßÙÚÎ
ÓÕßÙÏÑÂÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔÇÚÇÉÎÌÏÇÑ¦ÓÁÙÇÖÕßÙßÔÂÛÜÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÂÓËØÇ
ÍÏÇÚÎÔËÓÖÕØËßÓÇÚÕÖÕÃÎÙÂÚÎÝ
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
ÄÚÇÔÎÓÕßÙÏÑÂ¦ØÞÏÙËÔÇÊÏÇÚÃÛËÚÇÏÉÎÌÏÇÑ¦ÙËJKËÔÛÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇ®ÍØ¦ÌËÏÕÏÇÔÍÑÑÁÌÚÎÑÇ
ÚÁØÓÇËÖÏÚÁÒÕßÝÚÇÞØÇÚÝÑÇÏÄÒÕÏ
ÇßÚÕÃÕÏÛÄØßÈÕÏÚÜÔÊÃÙÑÜÔÈÏÔßÒÃÕß©ÚÇÔÖÂÍÇÙÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕ
ÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÂÝ
ÓÕßÁÑÇÔÇÄÚÏÁÑÇÔÇÙßÔÂÛÜÝ!
ØÆÛÓÏÙÇÚÕÔÂÞÕÑÇÏ¦ØÞÏÙÇÔÇ
ÓÏÐ¦ØÜÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÙËÖÕÏÄÚÎÚÇ
JKÇÖÄÚÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÓÎÞÇÔÂÓÇÚ¦ÓÕß¡ËÚ¦ÇÖÄÚØËÏÝ×ØËÝÚÇ
ÇßÚÏ¦ÓÕßÖÕÔÕÆÙÇÔ ÕßÊÕÆÔÏàÇÔ
ÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓËÖÕÔÕÆÙÇÔÖÕÒÆ
¬ÄÚËÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÄÚÏÑ¦ÚÏÖÂÍÇÏÔËÙÚØÇÈ¦®

©ÏÇÔÍÑÊËÔÇØÑÁÙÚÎÑËÙÚÏÝ
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝÎÓÏÕÆØÍÎÙËÓÏÇ
ËÚÇÏØËÃÇÉÎÌÏÇÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÚÎÔ
7VUVÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
O[[WZ!ULPS`V\UNHYJOP]LZJVT®
ÄÖÕßÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÂ
ÓÁÙÜZ[YLHTPUNÔÇÔÕÏÑÏ¦ÙËÏ®
ÓÕßÙÏÑÂÙËßÉÎÒÂÖÏÙÚÄÚÎÚÇÖÕÒÆ
ßÉÎÒÄÚËØÎÇÖÄËÑËÃÔÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÇØÑÕÆÔÚÇÏÕÏÍÔÜÙÚÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝØÄÑËÏÚÇÏÇÖÒ×ÝÍÏÇÓÏÇÏÊÏÕÚØÕÖÃÇÚÕßÞØÕÔÕßØÄÑËØ"©ÞÏ
ÇÑØÏÈ×Ý!ÇÖÕÊÕÞÂÚÎÝÌÚÜÞÂÝ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÝÂÞÕßÊÏÇÞÁËÚÇÏÙËÄÒÎ
ÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏÑÇÛÏÙÚ¦ÇÑÄÓÇ
ÊßÙÑÕÒÄÚËØÎÚÎÔÇÒÒÇÍÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎÝ®ËÐÎÍËÃ©ÑÄÙÓÕÝÙßÔÎÛÃàËÏÙ»ÇßÚÄÔÚÕÔÑÇÑÄÂÞÕÑÇÏ
ÖÕÒÒÕÃÊËÔÊÕÑÏÓ¦àÕßÔÖÕÚÁÚÎÔ
ËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÇÒÎÛÏÔÂÝÓÕßÙÏÑÂÝ
ÇÛ×ÝÕÏÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÍÏÇßÉÎÒÂ
ÖÏÙÚÄÚÎÚÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÕÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝËÚÇÏØËÃËÝÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÑÇÏÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÎÞÕÍØÇÌÕÆÔÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÎÖÕÏÄÚÎÚÇ
©ÚÇÔÇßÚÁÝÕÏËÚÇÏØËÃËÝÖËÛ¦ÔÕßÔ

ÐÇÔÚÒÎÓÁÔÕÍÏÇÞØÄÔÏÇÚÕ0»SS
)L@V\Y4PYYVY!*VSSLJ[LK3`YPJZ®
ËÑÊ-HILY -HILYËÖÇÔËÑÊÃÊËÚÇÏ
ÑÇÏÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÐËÊÏÖÒ×ÔÕÔÚÇÝÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÙÚÃÞÕßÝÑÇÏÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÕßªÏÔÚ
ÐÏÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕß
ÚØÕÈÇÊÕÆØÕßÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÐÇÔÇÑßÑÒÕÌÕØËÃÓËÚÎÔ
ËÖÏÓÁÒËÏÇÑÇÏËÏÙÇÍÜÍÂÚÎÝÞÂØÇÝ
ÚÕßËÖÃÙÎÝÙÎÓÇÔÚÏÑÂÝÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÖØÜÚÕÖÕØÃÇÝÄØÏÔÚËØÙÕÔÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÓËÑËÃÓËÔÕÚÕß¡¦ØÚÏÔÑÕØÙÁàË
ÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÊËÑÇÏÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÚÕß3\S\®ÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕß
¦ÒÓÖÕßÓÖÕßÕªÏÔÚËÃÞËÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÓËÚÕßÝ4L[HSSPJHÚÕÑÇÏ
ËÃÞËÍËÔÔÇÏÄÊÜØÇËÖÇÏÔÁÙËÏÁÔÇÝ
¦ÒÒÕÝÓËÍ¦ÒÕÝÇÖ×ÔÚÕßØÕÑÕ
§ÚÁÏÈÏÔÚ¡ÖÄÕßÏ
ÕÒÆÔËÄÚËØÕÝÓÄÒÏÝÇØÏÙÚÕÚÁÞÔÎÝËÔÄÝËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆËÃÊÕßÝÚÕßÚØÏÖÞÕÖÕ¬ØÃÑÏÇÖÁÞËÏÇØÑËÚ¦ÇÖÄÚÎÔÎÒÏÑÃÇ
ÖÕßÙßÔÂÛÜÝÕÏÚØÇÍÕßÊÕÖÕÏÕÃ
ÍØ¦ÌÕßÔÈÏÈÒÃÇ¢ÇÃÔËÚÇÏÄÓÜÝ
ÄÚÏÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÊØ¦ÓÇÕÛ¦ÔÇÚÕÝÚÎÝÑÄØÎÝÚÕßÓÄÒÏÝÙÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÎÝÁÑÇÔËÖÏÕËÖËÃÍÕßÙÇ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÚÕßÔÇÍØ¦ÉËÏÚÎÔÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÕßÓËÚÃÚÒÕ/LSSPZ
YV\UK[OLJVYULY®
±Ö¦ØÞËÏËßÚßÞ×ÝÑÇÏÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÎÓÇÚÏ¦ßÚÂÖÕßËÑÖØÕÙÜÖËÃÕ
§ÚÁÏÈÏÔÚ¡ÖËØÔ©ÏÛÆÔÜÔÔÕßÝÑÇÏ
ÎÑÇØÊÏ¦ÚÜÔ;HSRPUN/LHKZËÖÃÙÎÝ
ÇÙÑËÃÚÇÏÙÚÕÔÍØÇÖÚÄÒÄÍÕÇÒÒ¦
ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÓÁÙÜÚÎÝÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÝO[[WZ!YLHZVUZ[VILJOLLYM\S
^VYSK®ÎÕÖÕÃÇÄÖÜÝÒÁËÏÑÇÏÚÕ
ÄÔÕÓ¦ÚÎÝÖØÕÙÌÁØËÏÒÄÍÕßÝÍÏÇ
ÔÇËÃÓÇÙÚËÞÇØÕÆÓËÔÕÏ¡ÇßÖ¦ØÞÕßÔÚÄÙÕÏ" ÇÏÄÓÜÝÕ¡ÖËØÔÑÇÏ
ÕÏËÑÒËÑÚÕÃÌÃÒÕÏÚÕßÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÕ¡ÖØ¦ÏÇÔÔÕÈØÃÙÑÕßÔÇØÑËÚÕÆÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÎÔßÖÎØËÙÃÇ
ÚÎÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Ρεσιτάλ ενδιαφέρον στα χαρτιά, προβληματικό στην πράξη
ÏÊÏÑ¦ÙÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÚÎÝÈØÇÊÏ¦ÝÄÖÕßÚÎÔÇÏÙÛÎÙÏÇÑÂÓÕßÙÏÑÂÚÕßÕÙÄÔÊÏÇÊÁÞÚÎÑËÎÇßÙÚÎØÂÊÃÞÜÝÞßÓÕÆÝÍØÇÌÂÚÕß
ÚØÇÈÃÔÙÑÏÑÇÏÇßÚÂÔÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÕÔÕÙÚÇÒÍÏÑÄÝÛËÇÚØÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝ
ÚÕßªÃÞÇØÔÚÚØ¦ÕßÝÕÓÕßÙÏÑÄÝ
ÊÏ¦ÒÕÍÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝËÔÄÚÎÚËÝ
ÁÓÕÏÇàËÑÇÚÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÄÝÓ¦ÒÒÕÔ
ÖÇØ¦ÇßÚÕÔÄÎÚÕÝ
ÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕÚÎÝÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÎÝÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝ¦ØÛØÜÙÎÝËÔÄÝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά ÚÕ ÏÊÏÇÃÚËØÇËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕ
ÕÖËØÇÚÏÑÄØËÙÏÚ¦ÒÚÎÝÙÚÏÝ
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÎÓËÙÄÌÜÔÕÝ¡ÇÍÑÔÚÇÒÁÔÇ ÄàËÔÇËÖÁÙÚØËÉËÙÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÚÇÆØÕÝ§Ï¦ØÞÕÝÍÏÇÓÏÇÈØÇÊÏ¦ÓËÚØÇÍÕÆÊÏÇÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÇÖÕÚËÒËÃËÖÃÙÎÝÚÎÔÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÎ
ÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÂÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ßÔÕÊËßÄÓËÔÎÇÖÄÓÏÇÕÓ¦ÊÇÁÐÏÓÕßÙÏÑ×ÔÑÇÏÚÕÔÊÏÇÙÎÓÄÚÇÚÕÙÆàßÍÄÚÎÝ¦ÏÓÕÔªÇÚÒÙÚÕÖÏ¦ÔÕ
ÚØÇÍÕÆÊÎÙËÙËÚÁÙÙËØÏÝÍÒ×ÙÙËÝ
ÁØÍÇËÖÚ¦ÙßÔÛËÚ×ÔÇÖÄÚÕÔÑËÔÚØÕËßØÜÖÇáÑÄØÕÓÇÔÚÏÙÓÄ×Ý
ÚÕÔÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄÚÕßÚØÇÈÃÔÙÑÏ
ÚÕÞÇØÚÃÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÌ¦ÔÚÇàËÏÊÏÇÃÚËØÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔ©ÓÜÝ
ÕÏÙßÍÍÁÔËÏËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ¬ØÃÇ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇ®ÇÖÄÚÕÔÇÃÐÖÎØÚÕß
ÚØÇÈÃÔÙÑÏÚÇ¬ØÃÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÚÎÝ©ÌÎÒÃÇÝ®ÚÕßªÃÞÇØÔÚÚØ¦ÕßÝÑÇÏÚÇÁÔÚËÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝ
©ÌÎÒÃÇÝ®ÚÕß¡ÖØÇÓÝËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÌÏÒÕÒÕÍÏÑÂÖÇØ¦ÓÕßÙÏÑÂ

Η μουσικότητα
της Κόζενα αντιστάθμισε
το αμήχανο ρεπερτόριο
και τη θολή άρθρωση.

Συνοδευόμενη ÑÌÓÂ{ÐÈ{~ÖØ~Ñ{³.Ò{Ð,Ñ³Ü³{ÒViÌÇÉÑ
³¨ÑoÖÙiÉÉ³ÓÉ¨{ØoÜÉØÓ¨oÑÉ³ÒÈÚÉ³

ÚØÇÍÕßÊÏÙÚÂÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÞ¦ØÎÙÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÓÃÇÇÃÛÕßÙÇÙßÔÇßÒÏ×ÔÇÑÄÓÇÑÇÏÄÚÇÔÎ
ÇÑÕßÙÚÏÑÂÚÎÝËÃÔÇÏ¦ØÏÙÚÎËÃÔÇÏ

ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÕÏÒÁÐËÏÝÔÇÇØÛØ×ÔÕÔÚÇÏÓËÙÇÌÂÔËÏÇ×ÙÚËÚÕÑËÃÓËÔÕÔÇÍÃÔËÚÇÏÑÇÚÇÔÕÎÚÄÇÌÕÆ
ÇßÚÄÇÖÕÚËÒËÃÚÕÂÓÏÙßÚÎÝËÖÏ-

ÚßÞÎÓÁÔÎÝÇÖÄÊÕÙÎÝËÔÄÝÚØÇÍÕßÊÏÕÆ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊËÔÙßÔÁÈÎ
ÓËÚÇÍÇÒÒÏÑ¦ÚÇÇÍÍÒÏÑ¦ÑÇÏÚÇ
ÍËØÓÇÔÏÑ¦ÚÎÝ ÄàËÔÇËØÓÎ-

ÔËÃÇÚÜÔÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÖØÕÁÑßÖÚË
ÙÞËÊÄÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔËÑÌØÇÙÚÏÑÂÇÖÄÊÕÙÎÚÕßÓÕßÙÏÑÕÆ
ÑËÏÓÁÔÕßËÈÇÃÜÝÎÓÕßÙÏÑÄÚÎÚÇ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÚÕÊßÔÇÚÄÞÇØÚÃ®ÚÎÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏÇÝ
ÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàÕÔÚÇÝÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÈØÇÊÏ¦ÚÎÔËÒÒËÏÓÓÇÚÏÑÂ¦ØÛØÜÙÎ
ÌÜÔÂÚÎÝ ÄàËÔÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÇ
ÒÇÓÖËØÂÇÏÙÛÎÙÏÇÑÂÁÞËÏÖÒÕßÚÃÙËÏÙËÇÖÕÞØ×ÙËÏÝÑÇÏÊÏÇÛÁÚËÏ
ÏÙÞÆÙÚÎÔÉÎÒÂÖËØÏÕÞÂÇØÇÓÁÔËÏÄÓÜÝÒÏÍÄÚËØÕÍËÓ¦ÚÎÙÚÎÞÇÓÎÒÂÚÙÏÚÇÁÐÕÞÇÆÕÚØÇÍÕÆÊÏÇ®ÁØÍÕ ÚÕß¡ÖØÇÓÝÍÏÇÈÏÄÒÇ
ÖÏ¦ÔÕÑÇÏ¦ÒÚÕÇÖÕÊËÃÞÚÎÑÇÔÓ¦ÒÒÕÔÒÏÍÄÚËØÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎËÖÏÒÕÍÂ©ÞÏËÖËÏÊÂÍØ¦ÌÎÑÇÔËÏÊÏÑ¦
ÍÏÇÚÎÈÇÛÏ¦ÌÜÔÂÚÎÝÑÕÔÚØ¦ÒÚÕ
Ó¦ÒÏËÏÄÇÑÏÓÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂÇÖÄ
ÚÎÔÃÊÏÇÚÎÙÆÔÛËÙÎÍÃÔËÚÇÏÌÇÔËØÄÄÚÏÚÕÙÑÕÆØÕÎÞÄÞØÜÓÇÁØÞËÚÇÏÙËËÖÏÚßÞÁÙÚËØÕÊÏ¦ÒÕÍÕÓË
ÚÕÔÂÞÕÚÎÝÈÏÄÒÇÝÑÇÏÚÕßÖÏ¦ÔÕß

ÖÕÒÆÚÜÝÙÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÂÚÇÔ
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